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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kota Semarang. Seluruh karyawan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BPS dengan skala menengah-besar sebagai obyek 

yang diteliti. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau 

individu yang sedang dikaji. Sampel adalah sebagian atau subset ( himpunan bagian 

) dari suatu populasi (Harinaldi, 2005).  

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan di perusahaan 

manufaktur dengan skala menengah-besar di kota Semarang dengan jumlah 

karyawan perusahaan manufaktur sebanyak 49.724 yang teredaftar dalam Direktori 

industry manufaktur besar-sedang menurut BPS kota Semarang tahun 2015. 

Pengambilan sampel menggunakan metode Simple Random Sampling dengan 

menggunakan perhitungan Slovin, untuk meningkatkan validitas eksternal, dengan 

perhitungan sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

49.724

1 + (49.724 . 0,12)
= 99,79 

Keterangan : 

 n : jumlah sample 

 N : jumlah populasi 

e : batas toleransi kesalahan ( error tolerance ) 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan 

data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dengan 

media kuesioner. Responden diharapkan untuk menjawab setiap pertanyaan yang 

terdapat pada kuesioner. Sementara data sekunder di peroleh melalui Badan Pusat 

Statistik kota Semarang mengenai jumlah data perusahaan manufaktur. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah survey, dengan memberikan pertanyaan-

pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada responden. 

3.5 Alat Pengumpulan Data 

Data berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan diperoleh 

dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada karyawan beberapa 

perusahaan. Kuesioner dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama merupakan 

pengisian data responden, dan bagian kedua adalah pengisian jawaban kuesioner 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada bagian kedua, kuesioner terdiri dari 

beberapa pertanyaan. Kuesioner menggunakan 5 skala yaitu skala likert, dimana 

skala 1: sangat tidak setuju, 2: tidak setuju, 3: netral, 4: setuju, dan 5: sangat setuju. 
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3.6 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.6.1. Reward Finansial 

Reward finansial merupakan variabel independen (VI1) yang 

mempengaruhi kinerja karyawan (VD). Reward finansial dalam penelitian 

ini merupakan persepsi karyawan mengenai seberapa terpenuhinya 

harapan karyawan mengenai reward finansial yang di ukur dengan gaji, 

bonus, dan tunjangan (seperti uang pinjaman, uang seragam, dan uang 

transportasi).  

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Gungor (2011), yang 

di adaptasi untuk penelitian ini. Pertanyaan mengenai reward finansial 

yang diberikan kepada responden sebanyak 4 buah pertanyaan. Skala 

pengukuran menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai dengan 5.  

Sangat tidak setuju = 1 

Tidak setuju  = 2 

Netral   = 3 

Setuju   = 4 

Sangat setuju  = 5 

Dalam kuesioner reward finansial ini menunjukkan bahwa, semakin 

tinggi skor maka reward finansial yang diterima oleh karyawan semakin 

sesuai harapan. 
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3.6.2. Reward Non Finansial 

Merupakan variabel independen (VI2) yang mempengaruhi kinerja 

karyawan (VD). Reward non finansial dalam penelitian ini merupakan 

persepsi karyawan mengenai seberapa terpenuhinya harapan karyawan 

mengenai reward non finansial ( seperti: promosi, tanggung jawab, 

penghargaan, dan keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan). 

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Gungor (2011), yang 

diadaptasi untuk penelitian ini. Pertanyaan mengenai reward non finansial 

yang diberikan kepada responden sebanyak 4 buah pertanyaan. Skala 

pengukuran menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai dengan 5. 

Sangat tidak setuju = 1 

Tidak setuju  = 2 

Netral   = 3 

Setuju   = 4 

Sangat setuju  = 5 

Dalam kuesioner reward non finansial ini menunjukkan bahwa, 

semakin tinggi skor maka reward non finansial yang diterima semakin 

sesuai harapan. 
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3.6.3. Kinerja 

Merupakan variabel dependen (VD) yang dipengaruhi oleh reward 

finansial (VI1) dan reward non finansial (VI2). Kinerja karyawan 

merupakan persepsi responden mengenai seberapa tinggi kinerja karyawan 

yang diukur dengan level gaji, kewajaran gaji, penilaian, mekanisme 

pemberian reward, dan promosi kerja. 

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner Gungor (2011), yang 

di adaptasi untuk penelitian ini. Pertanyaan mengenai kinerja karyawan 

yang diberikan kepada responden sebanyak 5 buah pertanyaan. Skala 

pengukuran menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai dengan 5. 

Sangat tidak setuju = 1 

Tidak setuju  = 2 

Netral   = 3 

Setuju   = 4 

Sangat setuju  = 5  

Dalam kuesioner kinerja karyawan ini menunjukkan bahwa, 

semakin tinggi skor maka semakin tinggi kinerja karyawan. 
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3.7 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.7.1. Uji Validitas 

Digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner 

tersebut menurut Santoso (2004:270), dalam Murniati et al. (2013). 

Metode ini digunakan untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan 

kuesioner atau indicator yang digunakan. Pengujian ini dapat dikatakan 

valid jika nilai R hitung lebih besar dariapda nilai R tabel. Jika nilai R tabel 

memiliki nilai yang lebih tinggi maka dinyatakan tidak valid. 

3.7.2. Uji reliabilitas 

Merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau keandalan suatu 

kuesioner yang merupakan indicator dari variabel. Suatu kuesioner 

dikatakan reliable ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner tersebut 

adalah stabil dari waktu ke waktu (Murniati et al., 2013). Metode ini 

digunakan untuk mengukur ketetapan dari keseluruhan kuesioner atau 

instrument penelitian. Menggunakan model pengujian Cronbach Alpha 

dengan kriteria semakin tinggi nilai Cronbach Alpha, maka semakin tinggi 

tingkat reliabilitas data. Tingkat reliabilitas data yang tinggi menunjukkan 

data semakin baik atau semakin handal. 
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3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Uji Asumsi Klasik 

Supaya hasil regresi bebas dari bias maka perlu dilakukan uji asumsi 

klasik terlebih dahulu yaitu: 

3.8.1.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013), uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel bebas dan variabel terikat 

keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan melalui metode  Kolmogorof 

Smirnov.  Suatu distribusi dikategorikan normal jika : 

Probabilitas > 0,05 , maka H0 diterima 

Probabilitas < 0,05 , maka H0 ditolak 

3.8.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah variabel 

dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkolerasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

bebas yang nilai korelasi sesama variabel bebas sama dengan nol 

(Ghozali, 2013).  

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas didalam model 

regresi, digunakan: (1) nilai tolerance dan (2) Variance Inflation Factor 
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(VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukan setiap variabel independen  

(bebas) menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap 

variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dengan 

kriteria pengambilan keputusan suatu model regresi bebas 

multikolinieritas adalah sebagai berikut:  

 Mempunyai nilai VIF dibawah 10  

 Mempunyai nilai tolerance diatas 0,10  

Jika variabel bebas dapat memenuhi kriteria tersebut maka 

variabel bebas tersebut tidak mempunyai persoalan multikolinieritas 

dengan variabel bebas lainnya. 

3.8.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari satu residual pengamatan ke 

pengamatan yang lain (Ghozali, 2013). Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Pada penelitian ini menggunakan Uji Glejser (Glejser Test). Uji 

Glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel bebas. Apabila hasil dari uji Glejser kurang dari atau sama 
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dengan 0,05 maka dapat disimpulkan data mengalami gangguan 

heteroskedastisitas dan sebaliknya (Ghozali, 2013). 

3.8.2 Uji Regresi 

Digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel. Pengujian ini 

digunakan untuk  menguji pengaruh variabel independen terhadap 

dependen.(Ghozali, 2013). Persamaan regresinya adalah: 

Y = β1X1 + β2X2 + e 

Dimana:  

Y =  Kinerja  

X1 =  Reward finansial  

X2 = Reward non finansial 

β = Koefisien regresi.  

e = Variabel (error)  

Penentuan apakah hipotesis diterima atau ditolak dilihat dari  kriteria 

sebagai berikut : 

  Jika nilai signifikansi  > 0.05 , Ho diterima. 

  Jika nilai signifikansi  < 0.05, Ho ditolak. 
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3.8.3 Kriteria pengujian hipotesis 

1. Merumuskan hipotesis statistik 

Dalam penelitian ini menggunakan hipotesis kausal. Dimana 

hipotesis ini digunakan untuk menyatakan hubungan antara 2 variabel 

yang terjadi secara bersamaan dan hubungannya membentuk pola 

sebab akibat. Peneliti menentukan reward finansial dan reward non 

finansial sebagai variable independen atau variable yang 

mempengaruhi dan kinerja karyawan sebagai variable dependen atau 

variable yang dipengaruhi. 

H01 : β1 > 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara reward 

finansial terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur. 

Ha1 : β1 = 0 artinya terdapat pengaruh positif antara reward 

finansial terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur. 

H02 : β2 > 0 artinya tidak pengaruh positif antara reward non 

finansial terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur. 

Ha2 : β2 = 0 artinya terdapat pengaruh positif antara reward non 

finansial terhadap kinerja karyawan perusahaan manufaktur. 

2. Memilih pengujian statistik 

Pengujian dalam peneitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. 

3. Menentukan tingkat keyakinan  

Tingkat keyakinan pada penelitian ini adalah 95% yang berarti 

hasil dari kesimpulan memiliki tingkat kebenaran 95%.  
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4. Menghitung nilai statistik 

Nilai statistik dihitung dengan menggunakan software SPSS versi 

16.0. 

5. Menentukan nilai kritis 

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 

berarah positif. Hipotesis yang berarah positif akan dilakukan 

pengujian sisi kanan ( one-tailed ). Jika pengujian hipotesis berarah, 

maka tingkat signifikansi akan dilihat dari perbandingan t-tabel 

dengan t-hitung. Hipotesis positif signifikan akan diterima jika t-

hitung > t-tabel. 

6. Mengintepretasikan hasil 

Setelah memperoleh nilai statistik, maka dapat menentukan nilai 

kritis sesuai dengan uji yang telah dilakukan dan kemudian 

mengintepretasikan serta menarik kesimpulan atas penerimaan atau 

penolakan hipotesis. Tingkat signifikansi dalam penelitian ini adalah 

0,05 ( one- tailed ). 

 

 

 

 

 

 


