
 
 

18 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah karyawan PT. Global Kapital Investama 

Semarang. Lokasi penelitian adalah pada PT. Global Kapital Investama Semarang 

di Wisma HSBC Lantai 7 R. 102, jalan Gajahmada No 135, Semarang. Alasan 

pengambilan obyek ini adalah karena turnover di atas 5% dipandang sangat tinggi 

oleh manajemen Gkinvest sebab dengan jumlah pekerjaan yang harus 

diselesaikan, banyaknya klien dan transaksi yang dapat dilakukan hingga hampir 

24 jam, jumlah karyawan yang dibutuhkan seharusnya mencapai lebih dari 100, 

namun hingga saat ini jumlah tersebut belum dapat dicapai sebab tingkat turnover 

yang cukup tinggi. 

 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Global Kapital 

Investama Semarang yang saat ini berjumlah 97 orang karyawan. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Pertimbangan atau kriterita 

tertentu tersebut adalah: 

1. Karyawan PT. Global Kapital Investama Semarang yang masih aktif  

2. Karyawan dengan jabatan sebagai financial consultant 

Karena jumlah populasinya terhitung yaitu 97 orang, maka dalam 

penentuan jumlah sampel digunakan rumus Slovin (Sugiyono, 2013) sebagai 

berikut:  

𝑛 =  
𝑁

1 + (𝑁. 𝑒2)
 

Dimana : 

n   =  Jumlah Sampel 

N   =  Jumlah Populasi 

e    =  Batas kelonggaran kesalahan yang digunakan (10 %) 
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Berdasarkan data, jumlah populasi adalah 97 orang. Berdasarkan rumus di atas 

sampel dapat dihitung sebagai berikut : 

𝑛 =  
97

1 + (97.0,01)
= 49,23 

Dari perhitungan diatas, sampel yang diperoleh sebanyak 50 orang 

responden. 

 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi pokok. 

Informasi pokok merupakan informasi yang digabungkan dengan cara langsung 

dari obyek riset( Ferdinand, 2014). Metode ataupun tata cara pengumpulan 

informasi dicoba dengan mengedarkan angket. Angket disebarkan pada semua 

responden ialah 97 orang pegawai PT. Global Kapital Investama Semarang.  

 

3.4. Analisis Data 

3.4.1. Analisis Deskriptif 

Tabulasi hasil balasan angket dicoba dengan mengkategorikan balasan 

cocok dengan rasio pengukuran dengan melaksanakan scoring. Scoring ialah 

mengganti informasi yang bertabiat kualitatif kedalam wujud kuantitatif. Dalam 

determinasi angka ini dipakai rasio Likert dengan 5 jenis evaluasi, ialah: 

1. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju 

2. Skor 2 untuk kategori tidak setuju 

3. Skor 3 untuk kategori cukup setuju 

4. Skor 4 untuk kategori setuju 

5. Skor 5 untuk kategori sangat setuju 

Untuk melaksanakan analisa cerita variable, sehingga dicoba pembobotan 

dengan patokan scoring semacam selanjutnya (Ferdinand, 2014): 

Nilai Indeks = ((F1x1)+(F2x2)+(F3+3)+(F4x4)+(F5x5))/5 

Jumlah kelas = k = 3 

Nilai Indeks Skor Maksimal = Skor 5 

Nilai Indeks Skor Minimal = Skor 1 
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interval= 
𝑀𝑎𝑥−𝑀𝑖𝑛

𝑘
 

= 
5−1

3
  =  1,33 

 

Berdasarkan dari hasil tersebut, maka kategori dari masing-masing variabel 

berdasarkan bobot nilai indeks adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Kategori Bobot Nilai Indeks Variabel Penelitian 

Rentang Kategori 

Stres Kerja Turnover intention 

1-2,33 Rendah Tidak ingin keluar 

2,34-3,67 Sedang Ingin keluar 

3,68-5 Tinggi Sangat ingin keluar 

Sumber: data sekunder diolah 

 

3.4.2. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

Pengetesan keabsahan digunakan buat memandang apakah penanda bisa 

dipakai buat melaksanakan riset serta telah dipahami oleh responden. Percobaan 

keabsahan dicoba dengan melaksanakan kalkulasi hubungan dampingi item. 

Penanda dikira asi bila angka r jumlah r tabel (Ghozali, 2011). Hasil uji validitas 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Uji Validitas 

Indikator r tabel r hitung Ket. 

Stres kerja 

SK1 0,2353 0,502 Valid 

SK2 0,2353 0,663 Valid 

SK3 0,2353 0,794 Valid 

SK4 0,2353 0,597 Valid 

SK5 0,2353 0,692 Valid 

SK6 0,2353 0,807 Valid 

SK7 0,2353 0,612 Valid 

SK8 0,2353 0,696 Valid 

SK9 0,2353 0,786 Valid 
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Indikator r tabel r hitung Ket. 

Turnover intention 

TI1 0,2353 0,616 Valid 

TI2 0,2353 0,392 Valid 

TI3 0,2353 0,576 Valid 

TI4 0,2353 0,814 Valid 

TI5 0,2353 0,784 Valid 

TI6 0,2353 0,773 Valid 

TI7 0,2353 0,596 Valid 

TI8 0,2353 0,825 Valid 

TI9 0,2353 0,643 Valid 

TI10 0,2353 0,514 Valid 

TI11 0,2353 0,588 Valid 

TI12 0,2353 0,683 Valid 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa nilai r hitung semua indikator > 

r tabel sehingga dapat dinyatakan bahwa semua item pernyataan dalam penelitian 

ini adalah valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Percobaan reliabilitas dicoba kepada pernyataan- pernyataan yang telah asi 

buat mengenali sepanjang mana hasil pengukuran senantiasa tidak berubah- ubah 

bila dicoba pengukuran balik pada golongan balik pada golongan yang serupa 

dengan perlengkapan ukur yang serupa (Ghozali, 2011). Sesuatu angket dibilang 

reliabel ataupun profesional bila balasan seorang kepada persoalan merupakan 

tidak berubah- ubah ataupun normal dari durasi ke durasi. Percobaan reliabilitas 

ini diukur dengan memakai koefisien alpha (Cronbach Alpha) diatas 0, 70. 

Sesuatu instrumen riset itu reliabel bila pengetesan itu membuktikan alpha lebih 

dari 0, 70 alhasil bisa disimpulkan kalau instrumen yang dipakai dalam riset ini 

mempunyai tingkatan reliabilitas yang lumayan mencukupi (Ghozali, 2011). Hasil 

percobaan reliabilitas merupakan selaku selanjutnya: 

Tabel 3.3 

Uji Reliabilitas 

No Variabel 
Nilai 

Alpha 

Nilai 

Standarisasi 
Ket. 

1 Stres kerja 0,906 0,7 Reliabel 

2 Turnover intention 0,911 0,7 Reliabel 
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Berdasarkan hasil uji reliabilitas didapatkan bahwa nilai Cronbach Alpha 

semua variabel > 0,7 sehingga variabel penelitian ini sudah reliabel. 

3.4.3. Analisis Inferensial 

Analisa statistic inferensial dalam riset ini memakai statistic parametris, 

dengan analisa regresi. Analisa regresi yang dipakai dalam riset ini merupakan 

analisa regresi linier simpel( Ghozali, 2011). Bentuk regresi yang dipakai buat 

memandang aspek yang pengaruhi turnover intention. Pertemuan regresi linier 

berganda merupakan selaku berikut : 

Y = a + bX + ε   

Keterangan:  

Y : turnover intention 

X : stres kerja 

a :  Konstanta 

b    :  Koefisien Regresi  

ε     : error  

 

3.4.4. Pengujian Hipotesis 

Pengetesan anggapan parsial dicoba dengan percobaan statistic t. 

Percobaan statistik t pada dasarnya membuktikan apakah ada akibat satu elastis 

bebas dengan cara perseorangan menerangkan alterasi elastis terbatas (Ghozali, 

2011). Kriteria penerimaan hipotesis : 

● Jika signifikansi > 0,05, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel independen secara individu terhadap variabel 

dependen. 

● Jika signifikansi < 0,05, berarti ada pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen  secara individu terhadap variabel dependen. 

 

 


