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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

 

TABEL 3.1. Populasi 

Sumber: www.jateng.bps.go.id 

Populasi merupakan elemen yang menjadi perhatian dalam sebuah 

penelitian. Populasi pada penelitian ini adalah karyawan perusahaan jasa 

perbankan yang berada di Kota Semarang dan terdaftar di BPS Jawa Tengah 

tahun 2016 

Sampel adalah bagian dari populasi ataupun juga dapat disebut bahwa 

sampel mewakili populasi. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

Stratified Random Sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel secara 

acak yang dilakukan berdasarkan bidang kerja. Metode perhitungan jumlah 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

sampel Slovin yaitu sebagai berikut: 

n =
𝑁

1 + N (α)2
 

 

Jumlah Bank Menurut Kegiatan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2016 

Tahun Bank Konvensional 

 Bank Umum BPR/Rural 

2016 53 253 

Total 306 
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Keterangan: 

n   : ukuran sampel 

N   : ukuran populasi 

α2 : persen kelonggaran ketidaktelitian kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat ditolerir 

Adapun hasil perhitungannya jumlah sampel penelitian dengan menggunakan 

metode Slovin adalah sebagai berikut: 

 

n =
306

1 + (306) (0.1)2
 

 

n =
306

4.06
 

 

     n = 75.36 

 

3.2. Sumber dan Jenis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data prime. Data primer 

adalah jenis data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa 

media perantara. Data primer ini diperoleh langsung dari karyawan perusahaan 

(responden) dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur, 

dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari karyawan perusahaan yang 

bekerja di perusahaan jasa perbankan di kota Semarang. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

peneliti adalah metode survei. Data diperoleh dengan membagikan kuesioner 

pada responden. Survey dilakukan dengan cara mendatangi langsung 

perusahaan-perusahaan jasa perbankan di kota Semarang. 
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3.4. Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel 

Pada penelitian ini menggunakan beberapa variabel yaitu 

1. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan persepsi responden mengenai 

kesanggupan dalam tipe pekerjaan, loyal, banggga, mengunggulkan 

organisasi, serta rendahnya keinginan untuk keluar dari organisasi. 

Pengukuruan komitmen organisasi menggunakan persepsi dari diri masing-

masing individu. Menggunakan butir pertanyaan dari Khan dkk (2014). 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert lima point yaitu dari STS 

(Sangat Tidak Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat Setuju) skor 5. 

Semakin besar skor yang dihasilkan oleh responden mengenai 

kesanggupan dalam tipe pekerjaan, loyal, banggga, mengunggulkan 

organisasi, serta rendahnya keinginan untuk keluar dari organisasi. 

Sebaliknya, semakin kecil skornya semakin rendah motivasi kerja karyawan 

tersebut. 

 

2. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan persepsi responden terhadap dorongan 

pada dirinya sendiri untuk bekerja. Pengukuran motivasi kerja 

menggunakan butir pertanyaan dari Khan dkk (2014). Pengukuran variabel 

ini menggunakan skala likert lima point yaitu dari STS (Sangat Tidak 

Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat Setuju) skor 5. 

Semakin besar skor yang dihasilkan oleh responden, maka semakin 

tinggi pula motivasi kerja karyawan yang berhubungan dengan kepuasan 

karyawan dengan apa yang karyawan kerjakan. Sebaliknya, semakin kecil 

skornya semakin rendah motivasi kerja karyawan tersebut. 

 

3. CSR Internal 

CSR internal merupakan persepsi responden tentang praktik CSR 

persuahaan yang diukur berdasarkan pada CSR yang diungkapkan oleh 

perusahaan yang terkait dengan semua kegiatan operasional perusahaan 
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meliputi tempat kerja, pendapatan, dan training bagi karyawan. Pada 

penelitian ini diukur menggunakan kuesioner dari Khan, dkk (2013). 

Pengukuran variabel tersebut menggunakan skala likert 5 point yaitu dari 

STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat Setuju) dengan skor5. 

Semakin tinggi skor menunjukkan semakin baik persepsi responden 

terhadap praktik CSR internal perusahaan yang terkait dengan masalah 

kegiatan operasional meliputi tempat kerja, pendapatan, dan training bagi 

karyawan. 

 

4. CSR eksternal pelanggan 

CSR eksternal pelanggan merupakan persepsi responden mengenai 

standard produk, prosedur keluhan dan informasi produk terhadap 

pelanggan. Pengukuran CSR eksternal pelanggan menggunakan butir 

pertanyaan dari Khan dkk (2014). Pengukuran variabel tersebut 

menggunakan skala likert 5 point yaitu dari STS (Sangat Tidak Setuju) skor 

1 hingga SS (Sangat Setuju) dengan skor 5.  

Semakin tinggi skor menunjukkan semakin baik persepsi responden 

terhadap praktik CSR eksternal perusahaan yang meliputi standard produk, 

prosedur keluhan dan informasi produk yang diberikan oleh perusahaan. 

 

5. CSR eksternal mitra bisnis 

Pengukuran CSR eksternal mitra bisnis merupakan persepsi 

responden mengenai hubungan organisasi dengan mitra bisnisnya meliputi 

kontrak karyawan dan hubungan dengan mitra bisnis. Pengukuran CSR 

eksternal mitra bisnis menggunakan butir pertanyaan dari Khan dkk (2014). 

Pengukuran variabel tersebut menggunakan skala likert 5 point yaitu dari 

STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat Setuju) dengan skor 

5. 

Semakin tinggi skor menunjukkan bahwa semakin baik persepsi 

responden terhadap praktik CSR eksternal mitra bisnis yang meliputi 

kontrak karyawan dan hubungan dengan mitra bisnisnya. 
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6. CSR eksternal masyarakat lokal 

CSR eksternal masyarakat lokal merupakan persepsi responden 

mengenai hubungan organisasi dengan lingkungan sekitar meliputi 

pemantauan dampak negatif dari kegiatan perusahaan, dan sistem 

pengendalian dan perlindungan lingkungan. Pengukuran variabel tersebut 

menggunakan skala likert 5 point yaitu dari STS (Sangat Tidak Setuju) skor 

1 hingga SS (Sangat Setuju) dengan skor 5. 

Semakin tinggi skor menunjukkan bahwa semakin baik persepsi 

responden terhadap praktik CSR eksternal (local communities related) 

yang meliputi pemantauan dampak negatif kegiatan perusahaan dan sistem 

pengendalian dan perlindungan lingkungan. 

 

7. Extrinsic Reward 

Extrinsicreward persepsi yang dirasakan responden terhadap 

penghargaan yang berasal dari luar yang diwujudkan dalam bentuk 

promosi, pujian dari atasan, fasilitas kantor dan pemberian gaji. 

Extrinsicreward menggunakan butir pertanyaan dari Khan dkk (2014). 

Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert lima poin yaitu dari STS 

(Sangat Tidak Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat Setuju) skor lima.Semakin 

tinggi skor menunjukkan bahwa semakin baik persepi yang dirasakan oleh 

responden terhadap penghargaan dari luar yang diwujudkan dalam bentuk 

promosi, pujian dari atasan, fasilitas kantor dan pemberian gaji. 

 

8. Intrinsic reward  

Intrinsic reward merupakan persepsi responden terhadap 

penghargaan yang dirasakan olenya dan diwujudkan melalui bentuk 

peningkatan perasaan untuk bertanggung jawab, memiliki otonomi dalam 

membuat keputusan, dan untuk berprestasi. Pengukuran ini diukur 

menggunakan Khan dkk (2014), diukur dengan skala Likert lima point 

yaitu STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat Setuju) skor 5. 
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Semakin tinggi skor menunjukkan semakin baik persepsi responden 

terhadap penghargaan yang dirasakannya dan diwujudkan dalam bentuk 

peningkatan perasaan untuk bertanggung jawab, memiliki otonomi dalam 

membuat keputusan, dan untuk berprestasi. 

 

3.5. Metode Analisa Data 

3.5.1. Uji Alat Pengumpulan Data 

1. Uji Validitas 

Untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner perlu dilakukan 

uji validitas. Suatu kuesioner dikatakan valid jika keseluruhan butir 

pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan dimensi yang 

akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apa 

yang hendak kita uku. Valid jika r hitung > r tabel (Ghozali, 2015). 

2. Uji Reliabilitas 

Untuk memastikan bahwa pertanyaan yang diajukan merupakan 

indikator dari suatu variabel perlu dilakukan uji reliabilitas. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Reliable jika nilai 

cronbach’s alpha > 0,6 (Ghozali, 2015). 

 

3.5.2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Untuk dapat mengetahui apakah data berdistribusi normal ataukah 

tidak. Dilakukan dengan uji Kolmogorv-Smirnov. Normal jika sig 

Kolmogorov Smirnov> 0,05 (Ghozali, 2015). 

2. Uji Heteroskedastistas 

Untuk dapat menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain. Dilakukan dengan uji Glesjer. Tidak terdapat heteroskedastisitas jika 

nilai sig > 0,05 (Ghozali, 2015) 
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3. Uji Multikolinearitas 

Untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel independen. Dilakuakn dengan tolerance value dan VIF 

(Variance Inflation Factor). Tidak terdapat multikolinearitas jika 

tolerance value > 0,1 dan VIF < 10 (Ghozali, 2015) 

 

3.5.3. Uji Hipotesis (Uji t) 

1. Persamaan  

a) Model Regresi Linear Berganda  

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen (Santoso, 2000). Analisis 

ini digunakan untuk menguji CSR Internal, CSR Eksternal 

(pelanggan), CSR Eksternal (mitra bisnis), CSR Eksternal 

(masyarakat lokal), Intrinsicreward, dan Extrinsic reward terhadap 

motivasi karyawan penelitian ini 

 

M = β0 + β1CSRI + β2CSREP + β3CSRMB + β4CSRML + β5ER + 

β6IR + e 

 

Keterangan: 

M  = Motivasi 

β  = konstanta 

CSRI  =CSR Internal 

CSREP = CSR Eksternal Pelanggan 

CSRMB = CSR Mitra Bisnis 

CSRML = CSR Masyarakat Lokal 

IR  = Intrinsic reward 

ER  = Extrinsic reward 

e  = error 
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b) Model linier sederhana 

Analisis ini digunakan untuk menguji motivasi karyawan terhadap 

komitmen organisasi 

 

KO = α + βM + e 

Keterangan 

KO  = Komitmen Organisasi 

β  = konstanta 

M  = Motivasi 

e  = error 

2. Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian statistik pada penelitian ini menggunakan regresi 

linear berganda karena untuk menguji pengaruh lebih dari satu variabel 

independen metrik terhadap dependen metrik. 

3. Memilih Tingkat Keyakinan 

Tingkat keyakinan yang digunakan pada penelitian ini sebesar 

90% artinya tingkat error yang dapat ditoleransi sebesar 10% 

4. Menghitung Nilai Statistik 

Penghitungan nilai statistik menggunakan SPSS sebagai 

program komputer dalam menghitung nilai statistik dari semua data 

yang telah diperoleh 

5. Mendapatkan nilai uji kritis 

Untuk mendapatkan nilai uji kritis dengan α=10% digunakan 

SPSS sebagai program yang membantu analisa data. 

6. Menginterpretasikan Hasil 

Karena hipotesis berarah (positif), yaitu α1- α7> 0 maka 

digunakan pengujian satu sisi dengan t tabel +1,645, sehingga: 

- Jika nilai t hitung > t tabeldan nilai α1-α7> 0 maka H1-H7 diterima. 

- Jika nilai t hitung ≤ t tabeldan nilai α1-α7 ≤ 0 maka H1-H7 tidak 

diterima 


