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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

 3.1.1 Objek Penelitian 

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah karyawan pada 

Perusahaan Manufaktur yang ada di Kota Semarang. 

 3.1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini berada di kantor 

Perusahaan Manufaktur yang ada di Kota Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel  

 3.2.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di 

Perusahaan Manufaktur yang ada di Kota Semarang. 

 3.2.2 Sampel  

 Sampel yang akan dipilih merupakan karyawan dari Perusahaan 

Manufaktur yang ada di Kota Semarang, dengan total 475 Perusahaan 

Manufaktur yang ada di Kota Semarang menurut (BPS, n.d.) 2016. Sampel 

pada penelitian ini dipilih dengan metode Random Sampling.  

Untuk menentukan jumlah sampel, penelitian ini menggunakan 

rumus slovin yaitu: 
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𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵. (𝒆𝟐)
 

 Keterangan: 

 n = jumlah sampel 

 N = jumlah seluruh populasi 

 e = batas toleransi eror (0,1) 

 Maka apabila dihitung menjadi: 

 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵. (𝒆𝟐)
 

𝒏 =
𝟒𝟕𝟓

(𝟏 + 𝟒𝟕𝟓. (𝟎, 𝟏𝟐))
 

𝒏 =
𝟒𝟕𝟓

𝟓. 𝟕𝟓
 

𝒏 = 𝟖𝟐. 𝟔𝟎 

Setelah dihitung menggunakan rumus slovin maka sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 83 karyawan 

Perusahaan Manufaktur yang ada di Kota Semarang.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. 

Data ini diperoleh secara langsung dari responden pada penelitian ini yaitu 

karyawan yang bekerja pada Perusahaan Manufaktur yang ada di Kota 

Semarang.  

 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan teknik survey. Survey atau self-administered survey 

merupakan metode pengumpulan data primer dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Jogiyanto, 2004). 

Survey akan dilakukan oleh peneliti dengan memberikan pertanyaan yang 

akan dibagikan kepada responden.  

 3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuisioner. Kuisioner ini akan dibagikan ke 

Perusahaan Manufaktur di Kota Semarang. 
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3.4 Alat Analisis Data 

Untuk memberikan gambaran dari data penelitian dan untuk 

memenuhi persyaratan alat pengumpulan data maka peneliti menggunakan 

uji-uji sebagai berikut: 

3.4.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada 

kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut . Model pengujiannya menggunakan korelasi Pearson 

Correlation, dengan kriteria penerimaan pengujiannya dikatakan valid 

apabila r hitung lebih besar daripada r tabel maka data valid.  

3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur reliabilitas atau 

kehandalan suatu kuisioner yang merupakan indikator atau variabel. 

Model yang digunakan untuk uji relibialitas menggunakan model 

pengujian Cronbach Alpha. Model pengujian Cronbach Alpha digunakan 

agar instrument dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap 

kuesioner tersebut stabil dari waktu ke waktu. Kriteria tingkat reliabilitas 

data menggunakan interval Cronbach Alpha sebagai berikut: 

 Reabilitas sempurna : > 0,9 

 Reabilitas tinggi : 0,7 – 0,9 

 Reabilitas moderat : 0,5 – 0,7 
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 Reabilitas rendah : < 0,5 

3.5 Teknik Analisis Data 

 3.5.1 Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dari 

data penelitian meliputi berbagai hal seperti rata-rata, standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range. Pada penelitian ini, uji statistik 

deskriptif digunakan untuk menguji gambaran umum penelitian dan 

karakteristik responden seperti jenis kelamin, lama bekerja, jumlah 

karyawan, dan jabatan. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian yang menggunakan Uji Regresi berganda maka 

sebelumnya dilakukannya Uji Asumsi Klasik yang bertujuan untuk 

asumsi-asumsi dari regresi terpenuhi.  

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji sample normal atau tidak. 

Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, hasil penelitian 

dikatakan bisa terdistribusi normal apabila probabilitas α > 0,05 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji model regresi 

berkorelasi antar variable bebas atau tidak. Uji multikolinieritas ini 
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menggunakan nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor) 

dimana nilai tolerance tidak lebih besar dari 1 dan nilai VIF tidak lebih 

dari 10.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastitas digunakan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan 

dengan pengamatan yang lain. Dimana nilai signifikansi variable 

independen lebih besar dari 5% atau 0,05. 

3.6 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji regresi 

berganda, persamaannya sebagai berikut:  

Y1 = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan:  

Y1 = Pesepsi Keadilan Distributif 

α= Koifisien Determinan 

β = Koefisien Regresi 

X1 = Pengukuran Kinerja Subjektif 

X2 = Bonus Target 

e = Eror 

Y2 = α + β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan:  



26 
 

Y2 = Persepsi Keadilan Prosedural 

α= Koifisien Determinan 

β = Koefisien Regresi 

X1 = Pengukuran Kinerja Subjektif 

X2 = Bonus Target 

e = Eror 

 Untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independen 

terhadap variabel dependen, maka penelitian ini menggunakan uji koefisien 

regresi dengan menggunakan Uji – t dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka 

hipotesis diterima. 

b. Membandingkan P-value (observed signivicance level) dengan ketentuan P 

< α maka Ho ditolak.  
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