
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

CV. Galuh Aji terletak di Trayu, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo, 

Yogyakarta. Dirintis oleh salah seorang warga, Bambang Wijono (63). Usaha 

Kecil dan Menengah (UKM) Galuh Aji adalah sebuah usaha yang bergerak dalam 

industri pengolahan makanan ringan dengan produk utama enting-enting jahe dan 

teh mahkota dewa.  

Usaha kecil menengah ini didirikan pada tahun 1991. Berkembangnya 

industri rumah tangga makanan yaitu Enting-enting jahe berbahan baku jahe, gula 

pasir kelapa, garam dan wijen. Sedangkan teh mahkota dewa berbahan baku buah 

mahkota dewa (Phaleria Papuana Fructus), daun teh hijau (Camellia Sinensis 

Folium) dan benalu teh (Scumula Atropurpurea Folium) 

Pada awalnya berdiri pada tahun 1991 usaha ini hanya mempekerjakan 3 

orang dan hanya memproduksi  makanan yaitu enting-enting jahe. Usaha ini 

mengalami peningkatan dalam tahun ke tahun. Awalnya hanya mencoba-coba. 

Namun akhirnya berhasil dan disukai warga sekitar bahkan dikenal hingga luar 

daerah. Karyawannya dahulu hanya tiga orang, namun karena banyaknya pesanan 

saat ini ia memiliki 35 orang karyawan untuk menangani produksi dan 

pengemasan.   

Enting-enting jahe banyak digemari masyarakat dari berbagai kalangan. 

Pembuatan enting-enting jahe akhirnya berkembang menjadi home industri. 
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Enting-enting jahe berkembang menjadi makanan khas di wilayah Kecamatan 

Samigaluh, Kulon Progo.  

Kini pemasaran enting-enting Jahe sudah dipasarkan ke dalam negeri 

diantaranya pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Bali. Bahkan pemsaran enting-

enting jahe mencapai pasar mancanegara, diantaranya: Malaysia, Singapore dan 

Brunei Darussalam. Untuk pemasaran Teh Mahkota Dewa dipasarkan ke pulau 

Sumatra, Jawa dan Kalimantan. Kapasitas produksinya per hari mencapai 1.500 

kemasan meningkat 95% banyak dibanding saat awal dirintis yang hanya 100 - 

200 kemasan per hari.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode survei yakni pengamatan dan 

penyelidikan secara kritis untuk mendapatkan keterangan yang tepat terhadap 

suatu persoalan dan obyek tertentu di daerah kelompok komunitas atau lokasi 

tertentu akan ditelaah (Ruslan, 2004 : 21). 

 

3.3 Variabel Penelitian 

 Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen (variabel 

bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Berikut ini penjelasan variabel-

variabelnya. 

1. Identifikasi Variabel 

Variabel adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan 

yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan dalam penelitian untuk dipelajari 
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dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2007:89). Berdasarkan pokok masalah dan 

hipotesis yang diajukan, variabel-variabel dalam analisis ini dapat diidentiikasi 

sebagai berikut : 

a. Variabel bebas (independen variabel).  

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen 

(variabel terikat) (Sugiyono, 2007:89). Dalam penelitian ini yang 

merupakan variabel bebasnya adalah kompensasi finansial (X1), 

kompensasi non finansial (X2), dan disiplin kerja (X3). 

b. Variabel terikat (dependen variabel). 

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independen) 

(Sugiyono, 2007:90). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel 

terikatnya adalah produktivitas kerja karyawan (Y). 

2. Definisi Operasional Variabel 

a. Kompensasi  

     Kompensasi adalah imbalan finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan 

yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari hubungan 

kepegawaian (Simamora, 2004:442). Kompensasi merupakan sesuatu yang 

diterima oleh karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan salah satu pelaksanaan 

fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berhubungan 
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dengan semua jenis pemberiaan penghargaan individual sebagai pertukaran 

dalam melakukan tugas keorganisasian. 

      b. Kompensasi Finansial (X1) 

Kompensasi finansial adalah besarnya seluruh balas jasa berupa uang (gaji), 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan atas kinerja yang 

disumbangkan kepada perusahaan atau imbalan finansial dan jasa nirwujud 

serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan sebagai bagian dari 

hubungan kepegawaian. Dalam penelitian ini pengukuran kompensasi 

finansial terdiri dari beberapa indikator sebagai berikut (Simamora, 2004 : 

443): 

1. Kompensasi Finansial Langsung, terdiri dari: 

a) Bayaran Pokok (Base Pay). Bayaran pokok terbagi menjadi 2, antara 

lain : 

1) Gaji (Salary). Gaji adalah imbalan finansial yang dibayarkan 

kepada karyawan secara teratur, seperti tahunan, caturwulan, 

bulanan atau mingguan. Indikator gaji adalah: 

a) Gaji bulanan diberikan tepat waktu 

b) Gaji bulanan mampu memenuhi kebutuhan 

c) Gaji bulanan sesuai dengan beban kerja 

2) Upah (Wage). Upah merupakan imbalan finansial langsung 

yang dibayarkan kepada para pekerja berdasarkan jam kerja, 

jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang 

diberikan. Indikator upah adalah: 
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a) Upah berdasarkan jam kerja 

b) Upah berdasarkan jumlah barang hasilkan 

c) Upah berdasarkan banyaknya pelayanan  

b) Bayaran Prestasi (Merit Pay). Bayaran prestasi terbagi menjadi 2, 

antara lain : 

1) Bayaran Insentif (incentive pay). Insentif merupakan imbalan 

langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya 

melebihi standar yang ditentukan. Indikator bayaran insentif 

adalah: 

a) Bonus karena penyelesaian pekerjaan tepat waktu 

b) Komisi karena pekerjaan tepat waktu 

c) Gaji berdasarkan pembagian laba  

d) Pembagian keuntungan setiap tahun 

e) Pembagian saham  

2) Bayaran tertangguh (Deferred Pay). Bayaran tertangguh terdiri 

dari Program tabungan dan anuitas pembelian saham. 

a) Program tabungan pensiun  

b) Anuitas pembelian saham 

2. Kompensasi Finansial Tidak Langsung (Fringe Benefit).  

      Kompensasi finansial  tidak langsung merupakan kompensasi 

tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan 

terhadap semua karyawan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan para 

karyawan. Kompensasi ini terdiri atas: 
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a) Program perlindungan, yaitu asuransi kesehatan, asuransi jiwa, 

asuransi tenaga kerja dan pensiun. 

b) Bayaran di luar jam kerja, yaitu liburan, hari besar, cuti tahunan dan 

cuti hamil. 

c) Fasilitas, yaitu kendaraan, ruang kantor dan tempat parkir. 

3. Kompensasi Non Finansial (X2) 

       Kompensasi Non Finansial adalah kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan dalam bentuk pekerjaan dan lingkungan psikologis dan atau 

fisik. Kompensasi non finansial ini mencakup (Simamora, 2004 : 443) : 

a) Pekerjaan dapat berupa: Perusahaan memberikan tugas atau 

pekerjaan yang menarik, tantangan bekerja yang sesuai dengan 

kemampuan, kepercayaan perusahaan terhadap karyawan atas 

tanggung jawabnya, wewenang dan tanggung jawab terhadap 

pekerjaan, perusahaan memberikan kesempatan mendapatkan 

pengakuan, tujuan yang ingin dicapai atau rasa pencapaian. 

b) Lingkungan kerja dapat berupa: Kebijakan perusahaan yang sehat 

(kebijakan yang adil dan memihak kepada buruh/karyawan), 

supervisi dari atasan yang kompeten atau memiliki kapabilitas, 

lingkungan kerja yang nyaman, kerabat kerja yang menyenangkan. 

c.  Disiplin Kerja (X3) 

Disiplin kerja adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan  tata tertib 

dalam suatu organisasi yang berlaku. Indikator disiplin kerja sebagai berikut 

(Hasibuan, 2008:118) :  
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1) Absensi atau kehadiran. 

     Absensi atau kehadiran merupakan tingkat kehadiran karyawan dalam 

bekerja. Apakah karyawan sering tidak masuk kerja atau karyawan 

datang terlambat. 

2) Ketaatan pada kewajiban tugas dan peraturan  

Ketaatan pada kewajiban tugas dan peraturan merupakan kepatuhan 

karyawan dalam melaksanakan sistem, kewajiban atau peraturan yang 

telah diterapkan oleh perusahaannya. 

3) Bekerja sesuai prosedur  

Bekerja sesuai prosedur merupakan cara kerja karyawan yang mengikuti  

sistem atau prosedur kerja yang digunakan perusahaannya. 

d.  Produktivitas Kerja (Y) 

Menurut Greenberg (Sinungan, 2001:12), produktivitas sebagai 

perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi 

totalitas masukan selam periode tersebut. Produktivitas Kerja dijabarkan 

dengan beberapa indikator sebagai berikut : (Sinungan, 2000:23):  

1). Kualitas kerja. Hal yang dapat dilihat dari segi ketelitian karyawan dalam 

bekerja atau melaksanakan tugas dan kerapian bekerja karyawan, 

kecepatan karyawan dalam penyelesaian pekerjaan, keterampilan dan 

kecakapan kerja karyawan. 

2). Kuantitas kerja. Hal yang dapat dilihat dari kemampuan secara 

kuantitatif karyawan di dalam mencapai target atau hasil kerja atas 

pekerjaan pekerjaan baru. 
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3). Pemenuhan standar. Hal yang ditetapkan perusahaan. yang ditetapkan 

perusahaan yang dapat dilihat dari kemampuan atau kapasitas dan 

keandalan (reliability) karyawan dalam melaksanakan tugasnya baik 

dalam menjalankan peraturan maupun inisiatif dan disiplin. 

4). Efisiensi dalam bekerja. Hal yang dapat dilihat dari kemampuan 

pemanfaatan waktu kerja dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

ditetapkan perusahaan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel  

       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2008: 72).  

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Karyawan CV. Galuh Aji di 

Kulon Progo berjumlah 35 orang, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 

populasi yaitu seluruh Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo berjumlah 35 

orang. Penelitian ini adalah penelitian populasi, karena seluruh karyawan yang 

jumlahnya terbatas (< 100 orang) dijadikan sampel (Rahayu, 2005: 67). 
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3.5 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data 

    a).  Data Primer 

Yaitu data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah 

sendiri oleh  lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan (Ruslan, 2004: 

138). 

b).  Data Sekunder 

Yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang 

bukan merupakan pengolahnya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu 

penelitian tertentu. 

2.  Teknik Pengumpulan Data 

Metode Kuesioner (Questionaire). Pengumpulan data penelitian, dan pada 

kondisi tertentu pihak peneliti tidak perlu hadir (Ruslan, 2004 : 23). Data yang 

dibutuhkan berupa jawaban responden (penilaian) atas pertanyaan dalam 

kuesioner yang disebarkan yaitu pertanyaan-pertanyaan variabel kompensasi 

finansial (X1), kompensasi non finansial (X2), disiplin kerja (X3), dan 

produktivitas kerja karyawan (Y) yang diisi oleh Karyawan CV. Galuh Aji di 

Kulon Progo yang berjumlah 35 orang. 

 

3.6  Skala Likert 

Menurut Sugiyono (2008:65) bahwa skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 
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sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh 

peneliti. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel, kemudian indikator variabel tersebut dijadikan sebagai titik 

tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan.  

Menurut Sugiyono (2008:65) bahwa instrumen penelitian yang menggunakan 

skala likert dapat dibuat dalam bentuk checklist. Berikut ini kategori-kategori dari 

skala likert : 

Kategori : 

SS = Sangat setuju 

S = Setuju 

TS = Tidak setuju 

STS = Sangat tidak setuju 

Skor : 

SS diberi skor = 4 

S diberi skor = 3 

TS diberi skor  = 2 

STS diberi skor = 1 

Skala likert ini kemudian manakala individu yang bersangkutan dengan 

menambahkan bobot dari jawaban yang dipilih. Nilai rata-rata dari masing-masing 

responden dari kelas interval dengan jumlah kelas sama dengan 4 sehingga dapat 

dihitung sebagai berikut: 
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Interval = 
KelasJumlah 

Min Nilai -Max  Nilai
 

Interval = 
4

1-4
 = 0,75 

Adapun kategori dari masing-masing interval adalah sebagai berikut: 

                               Tabel 3.1 

  Interval Skala 

Interval Keterangan 

1,00 s/d 1,74 Sangat Tidak Setuju  

1,75 s/d 2,49 Tidak Setuju 

2,50 s/d 3,24 Setuju 

3,25 s/d 4,00 Sangat Setuju 

 

3.7  Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen-instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

       Uji validitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur 

benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Santoso, 2005:269). 

Pengujian validitas dilakukan dengan metode korelasi yaitu dengan melihat 

angka koefisien korelasi (rxy) pada item korelasi yang menyatakan hubungan 

antara skor pertanyaan dengan skor total.  

 Dengan jumlah sampel uji coba kuesioner sebanyak 35 responden, maka 

dilakukan analisis korelasi antara skor pertanyaan dengan skor total. Apabila 

nilai rxy > 0,361, maka dapat dinyatakan item tersebut valid. Selanjutnya 

kuesioner tersebut akan digunakan dalam penelitian. Formula untuk menghitung 

koefisien korelasi (rxy) adalah sebagai berikut (Santoso, 2005 : 268): 
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     rxy =

   
     2222

.

YYnXXn

YXXYn




 

         Keterangan:  

 rxy  = Koefisien korelasi antar skor butir (X) dan skor variable (Y) 

 N    = Jumlah responden yang diuji coba 

X  = Jumlah skor butir (X) 

Y   = Jumlah skor variable (Y) 

2X = Jumlah skor butir (X) kuadrat 

 

2. Uji Reliabilitas 

          Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan suatu alat pengukur dapat 

menunjukkan dipercaya atau tidak (sahih atau handal) (Rahayu, 2005 : 273). 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan teknik cronbach alpha, dengan jumlah 

sampel uji coba kuesioner sebanyak 35 responden. Suatu instrumen penelitian 

dinyatakan reliabel apabila nilai ralpha > 0,60. Perhitungan reliabilitas alat ukur 

penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS for Windows 

Release 13.00. Formula untuk menghitung koefisien Cronbach Alpha adalah 

sebagai berikut (Santoso, 2005 : 269). 

 =   






 









 Vt

ViVt

b

b

1
 

Keterangan: 

α   =  Cronbach Alpha 

b   =   Banyaknya butir angket 
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Vt  = Varian skor total 

Vi =  Varian butir i=1,2,….,n. 

 

3.8 Metode Analisis Data 

1.  Analisis Deskriptif 

 Analisis statistik dalam penelitian ini adalah analisis deskripsi variabel 

penelitian yang menggambarkan jawaban atau penilaian dari responden atas 

kuesioner yang diberikan. 

2. Analisis Inferensial 

Analisis inferensial adalah analisis dalam bentuk angka-angka hasil 

perhitungan. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah regresi 

linier dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh varibel independen (X) 

terhadap variabel dependen (Y). 

      a.  Analisis Regresi Linier Berganda 

           Analisis regresi linier dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui pengaruh kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan  

disiplin kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Variabel Kompensasi 

finansial (X1), Kompensasi non finansial (X2), dan Disiplin Kerja (X3)  

merupakan variabel eksogen dan variabel Produktivitas Kerja Karyawan 

(Y) merupakan variabel dependen atau endogen. 

   Model di atas dapat dinyatakan dalam dua bentuk persamaan sebagai 

berikut (Gujarati, 2003:65): 

      Y = β1X1+ β2X2 + β3X3 + e1 
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      Di mana : 

Y   =  Produktivitas Kerja 

X1     =  Kompensasi finansial  

X2     =  Kompensasi non finansial  

X3    = Disiplin Kerja  

b0   = Konstanta 

b1-3 = Koefisien Regresi 

 ei   = Error Term 

b.  Uji F (F-test)            

 Uji F adalah uji serempak yang digunakan untuk mengetahui pengaruh  

variabel independen secara serempak terhadap variabel dependen. 

Langkah-langkah : 

    1)   Merumuskan hipotesis : 

 Ho : b1 = b2 = b3 = 0 (Tidak ada pengaruh yang signifikan  antara 

variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak). 

Ha : b1 = b2 = b3 ≠ 0 (Ada pengaruh yang signifikan  antara variabel 

independen terhadap variabel dependen secara serentak). 

     2)   Menentukan kriteria pengujian  

Dengan level of significant (α) 5 % dan df  pembilang k-1dan penyebut 

n- k. 

 -Bila Probabilitas F-statistik < Level of Significant = 0,05, maka Ho di 

tolak, artinya secara serentak variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 
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-Bila Bila Probabilitas F-statistik > Level of Significant = 0,05, maka Ho 

diterima, artinya secara serentak variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Uji t (t-test) 

         Uji t digunakan untuk membuktikan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individual dengan asumsi bahwa variabel 

yang lain tetap atau konstan. Adapun langkah-langkah dalam Uji t adalah : 

         1)  Merumuskan hipotesis 

Ho : bi = 0 (Variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen) 

Ha : bi ≠ 0 (Variabel independen  berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen) 

2) Menentukan kriteria pengujian 

Penelitian ini menggunakan uji dua sisi, maka daerah penolakannya 

berada  di sisi kanan kurva yang luasnya α (5%) dan derajat kebebasan 

(degrre of freedom) yaitu : df = n-k, di mana n adalah jumlah sampel dan 

k adalah konstanta. 

-Bila Probabilitas t-statistik > Level of Significant = 0,05, maka Ho 

diterima, artinya tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

            -Bila Probabilitas t-statistik < Level of Significant = 0,05, maka Ho ditolak, 

artinya ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. 
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d.  R
2
 (Koefisien Determinasi) 

      R
2
 (Koefisien Determinasi) ini digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. Nilai R
2
 (Koefisien Determinasi) mempunyai range 

antara 0-1. Semakin besar R
2 

mengindikasikan semakin besar kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel independen.  

    e. Uji Asumsi Klasik 

        1. Uji Normalitas  

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variable dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal (Ghozali, 2001:74).  

 Untuk menguji normalitas, dapat menganalisis penyebaran data pada 

sumbu diagonal Normal Probability Plot. Dasar pengambilan keputusan 

adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas dengan 

Kolmogorov Smirnov Test, jika nilai probabilitas > 0,05, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas.  

      2. Uji Linearitas 

          Uji linearitas digunakan untuk melihat spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak (Ghozali, 2001:63-64). Berdasarkan 

hasil uji linearitas, jika  diperoleh nilai probabilitas F-statisik < Level of 
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Significant = 0,05, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa spesifikasi 

model  linier adalah benar (Ghozali, 2001:63-64). 

       3. Uji Multikolinearitas 

      Uji Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana salah satu atau  

lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari 

variabel independen lainnya. Salah satu asumsi regresi linier klasik adalah 

tidak adanya multikolinearitas sempurna (no perfect multikolinearitas). 

Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinearitas apabila terjadi 

hubungan linier yang perfect atau exact diantara beberapa atau semua 

variabel bebas. Akibatnya akan sulit untuk melihat pengaruh secara 

individu variabel bebas terhadap variabel tak bebas (Madalla, 1999: 269-

270). Pendeteksian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan metode VIF.   

 Kriteria pengujian : 

         Jika VIF > 5, maka Ho ditolak  

         Jika VIF < 5, maka Ho diterima  

       4. Uji Heteroskedastisitas 

Homoskedastisitas adalah situasi dimana varian (σ
2
) dari faktor 

pengganggu atau disturbance term adalah sama untuk semua observasi X. 

Penyimpangan terhadap asumsi ini yaitu disebut heteroskedastisitas yaitu 

apabila nilai varian (σ
2
) variabel tak bebas (Yi) meningkat sebagai akibat 

dari meningkatnya varian dari variabel bebas (Xi), maka varian dari Yi 

tidak sama (Insukindro, 2001:62). Pendeteksian heteroskedastisitas dalam 
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penelitian ini dilakukan dengan metode Glejser. Caranya dengan melihat 

nilai probabilitas > 0,05, sehingga tidak terkena heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2001:73).  

 


