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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

3.1.1 Varibel Penelitian  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau  

objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok 

itu (Sugiyono, 2002). Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipotesis, maka 

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah :  

1.   Variabel Bebas (Independen)  

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi  

atau menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel  

terikat). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah  

kompensasi Tidak langsung Indirect payment (Sugiyono, 2002).  

2. Variabel Terikat (Dependen)  

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas independen. Dalam penelitian 

ini yang merupakan variabel terikatnya adalah Loyalitas (Sugiyono, 2002).  
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3.2.1 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabel  di  ukur,  sehingga   peneliti   dapat   mengetahui   baik  buruknya 

pengukuran tersebut. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:  

1.  Kompensasi tidak langsung (indirect payment) 

 Menurut (Handoko, 2010:183) Maksud pokok pernberian atau penyediaan 

tipe kompensasi pelengkap, sering disebut fringe benefits, adalah untuk 

mempertahankan karyawan organisasi dalam jangka panjang. Kompensasi 

pelengkap ini berbentuk penyediaan paket benefits dan penyelenggaraan program-

program pelayanan karyawan. Benefits dan pelayanan-pelayanan  tersebut 

merupakan kompensasi tidak langsung (indirect compensation) karena biasanya 

diperlakukan sebagai upaya petciptaan kondisi dan lingkungan kerja yang 

menyenangkan, dan tidak secara langsung berkaitan dengan prestasi kerja.  

2.  Loyalitas karyawan  

Loyallitas adalah patuh, setia (Poerwadarminta, 2002:609). Dari 

pengertian diatas, kesimpulannya adalah suatu kecenderungan karyawan untuk 

pindah ke perusahaan lain. Apabila karyawan bekerja pada suatu perusahaan, dan 

perusahaan tersebut telah memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai dan 

diterima oleh karyawannya, maka kesetiaan karyawan terhadap perusahaan akan 

semakin besar, maka timbul dorongan yang menyebabkan karyawan melakukan 

pekerjaan menjadi lebih giat lagi. 
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Fasilitas – fasilitas yang diterima oleh karyawan sehingga karyawan mau 

bekerja sebaik mungkin dan tetap loyal pada perusahaan, hendaknya perusahaan, 

hendaknya perusahaan memberikan imbalan sesuai kepada karyawannya. Semua 

tergantung pada situasi dan kondisi suatu perusahaan tersebut serta tujuan yang 

ingin dicapai oleh perusahaan. 

Untuk itu perusahaan mengemukakan beberapa cara : 

a. Gaji yang cukup. 

b. Memberikan kebutuhan rohani. 

c. Sesekali  perlu menciptakan suasana santai. 

d. Menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. 

e. Memberikan kesempatan pada karyawan untuk maju. 

f. Memperhatikan  rasa aman untuk menghadapi masa depan. 

g. Mengusahakan karyawan untuk mempunyai loyalitas. 

h. Sesekali mengajak karyawan berunding. 

i. Memberikan fasilitas yang menyenangkan. (Nitisemito, 1991:167). 

Disinilah letak pentingnya manajemen manajemen sumber daya manusia 

dalam mengelola karyawan baik melalui berbagai kebijaksanaan yang salah 

satunya adalah pelaksanaan pemberian program Kompensasi sehingga dapat 

meningkatkan loyalitas karyawan dan perusahaan menhindari hal-hal yang 

menyebabkan loyalitas dari karyawan turun dari ketidakpuasan karyawan, 

Adapun sumber ketidakpuasan bisa bersifat material dan non material yang 

bersifat material antara lain: rendahnya upah yang diterima, fasilitas minimum.  

(Nitisemito, 1991:167).   
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Variabel Indikator Item 

Kompensasi tidak 

langsung (X) 

1. Istirahat on the job atau 

pembayaran waktu tidak 

bekerja (X1) 

 

 

 

 

 

2. Perlindungan terhadap 

bahaya (X2) 

 

 

 

 

3. program - program 

pelayanan (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Pembayaran kompensasi 

yang di syaratkan legal (X4) 

 

 

 

1. Periode Istirahat 

2. Periode Makan 

3. Hari-Hari Sakit (Cuti 

Sakit) 

4. Cuti Liburan 

5. Cuti Kecelakaan, 

kehamilan dan sakit panjang 

 

1. Asuransi Kesehatan 

2. Asuransi Jiwa 

3. Tunjangan hari tua 

4. Rencana Pensiun 

5. Kredit karyawan 

 

1. Program Rekreasi 

2.Menyediakan tempat-

tempat seperti kolam renang 

3.Perumahan 

4. Beasiswa Pendidikan 

5. Fasilitas Tempat Kerja 

6. Uang transportasi 

7. Pemberian Beasiswa bagi 

anak- anak 

8.Bimbingan Konseling 

pegawai 

 

1. Pelayanan K3 

(Penyediaan alat-alat 

pelindung diri) 

2. Kompensasi Karyawan 

yang cacat 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.1 Definisi Operasional Varibel 
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Sumber : Handoko, 2010 dan Saydam, 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Keamanan dan kesehatan 

karyawan (X5) 

3. Perawatan secara periodik 

 

1.Program-Program latihan 

keamanan pada karyawan. 

2. Program-program 

pemeliharaan kesehatan. 

 

Loyalitas 

Karyawan  

 Loyalitas (Y) 1. Mempunyai kepedulian  

tinggi terhadap perusahaan  

2.Merasa memiliki terhadap  

perusahaan  

3. Tetap bertahan dalam  

perusahaan  

4.Memberikan kemampuan 

terbaik.   

5. Tetap mempunyai  

motivasi kerja  

6. Dapat meningkatkan  

prestasi kerja   

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel (Lanjutan) 
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3.2  Populasi dan Sampel  

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, 

hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang yang menjadi pusat 

perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand, 2006). Sedangkan menurut (Sugiyono, 2002), populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitan ini yang menjadi populasi 

adalah  seluruh karyawan Bank Indonesia Kediri sejumlah 80 orang.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2002). Sampel diambil berdasarkan probability 

sampling, dengan teknik simple random sampling.   

Oleh karena populasi sudah diketahui jumlahnya, maka untuk menentukan 

jumlah sampel yang akan diteliti menggunakan rumus :  

n =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑚𝑜𝑒)2
 

n =
80

1 +  80. (0,1)2
 

n =
80

1,8
 

n = 44,444 = 45 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 45 karyawan Bank 

Indonesia kota Kediri. 
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3.3  Jenis dan Sumber Data  

 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1.  Data Primer  

  Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

aslinya. Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Data primer biasanya diperoleh dari survei lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data ordinal (Sugiyono, 2002).  

2.  Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari 

sumbernya. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Sugiyono, 2002). 

Data penelitian ini data sekunder yang diperoleh dari jurnal, skripsi, dan buku -

buku referensi.   

3.4  Metode Pengumpulan Data  

Terdapat dua cara untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan untuk 

melakukan analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  

1.  Pengumpulan Data Primer  

 Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan  teknik sebagai berikut :  
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a.  Kuesioner  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.  

2.  Pengumpulan Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dari data yang diberikan oleh perusahaan, seperti 

struktur organisasi dan sejarah perusahaan. Skala yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala Likert. Menurut (Ghozali, 2005),  skala  Likert adalah 

skala yang berisi 5 tingkat preferensi  

jawaban dengan pilihan sebagai berikut : 

1  =   Sangat tidak setuju  

2  =   Tidak setuju  

3  =   Ragu – ragu   

4  =   Setuju  

5  =   Sangat setuju  

3.5 Metode Analisis  

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka beberapa metoda analisis data 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  
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3.5.1  Uji Instrumen  

1.  Uji Validitas  

   Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut  

(Imam Ghozali, 2005). Untuk mengukur validitas dapat dilakukan dengan 

melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Sedangkan untuk mengetahui skor masing-masing item pertanyaan valid 

atau tidak, maka ditetapkan kriteria  sebagai berikut :  

1. Jika r hitung > r tabel dan bernilai positif, maka variabel tersebut valid.   

2. Jika r hitung < r tabel, maka variabel tersebut tidak valid.  

3. Jika r hitung > r tabel tetapi bertanda negatif, maka H0 akan tetap ditolak dan 

H1 diterima. 

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

mempunyai indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dinyatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Pengukuran reliabilitas dapat 

dilakukan dengan dua cara yaitu :  

a. Repeated measure  atau pengukuran yaitu seseorang aka disodori pertanyaan 

yang sama pada waktu yang berbeda, dan kemudian dilihat apakah ia tetap 

konsisten dengan jawabannya. 
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b. One shot atau pengukuran sekali saja dan kemudian hasilnya dibandingkan 

dengan pertanyaan yang lain atau mengukur korelasi antara jawaban dengan 

pertanyaan.  

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

SPSS (Statistics program for social study), yang akan memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha ( α ). Suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbanch Alpha > 0,60 

(Ghozali, 2005).  

3.5.2  Uji Model  

1.  Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2005).  

2.  Uji F  

  Uji F digunakan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat  (Ghozali, 2005). 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :  
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1.  Derajat kepercayaan = 5 %  

2.  Derajat kebebasan f tabel ( α, k, n-k-1 )   

α  =  0,05  

k  =  jumlah variabel bebas  

n  =  jumlah sampel  

3.  Menentukan kriteria pengujian   

H0 ditolak apabila f hitung > f tabel  

HA ditolak apabila f hitung < f tabel  

4. Menentukan f dengan rumus  

 f  =               R² / k  

      ( 1 - R² ) / ( n – k – 1 )  

 Dimana :  

 R²   =  koefisien determinan berganda  

 n     =  jumlah sampel  

 k     =  jumlah variabel bebas  

 Kesimpulan :  

Apabila f hitung < f tabel maka H0 diterima dan HA ditolak, artinya tidak ada 

pengaruh secara simultan.   

Apabila f hitung > f tabel maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya ada pengaruh 

secara simultan.  
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3.  Uji Regresi Linier Berganda  

 Untuk melihat pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel 

terikat secara bersama - sama yang ditunjukkan oleh koefisien regresi (bi) Rumus 

persamaan  regresinya adalah :  

 Y = b0 + b1 X1+ b2 X2+ 𝑒 

 

Keterangan : 

Y  = Loyalitas Pegawai  

b0 = Bilangan Konstanta 

b1.... bi= Koefisien Regresi 

X1 = Pembayaran waktu tidak bekerja 

X2 = Perlindungan terhadap bahaya. 

𝑒 = Standar Erorr 

 Dalam Penelitian ini persamaan tersebut juga dianalisis dengan 

menggunakan bentuk transformasi lain dari analisa regresi. 

3.5.3  Uji Asumsi Klasik  

1.  Uji non-multikolinearitas 

 Uji non-multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar peubah bebas variabel independent. Jika 

terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara peubah bebas. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai VIF variance 

inflaction factor (Santoso, 2002). 
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 Pedoman suatu model yang bebas multikolinearitas yaitu mempunyai nilai 

VIF d" 4 atau 5. Menurut Soekartawi dalam buku (Supriyanto, 2010:253) 

mengatakan bahwa meskipun pada umumnya telah diusahakan agar besaran 

korelasi antara variabel independent diusahakan tidak terlalu tinggi (misalnya 

dengan memperbaiki spesifikasi dari variabel yang dipakai), namun dalam praktek 

masalah kolinearitas ini sulit dihindarkan. Multikolinieritas adalah masalah (i) 

fenomena sampel dan (ii) persoalan korelasi yang kuat anta variabel bebas. 

 Menurut Gunawan S. dalam buku (Supriyanto, 2010:253) mengatakan 

bahwa multikolinieritas muncul karena variabel-variabel ekonomi sering berubah 

sepanjang waktu seperti inflasi, deflasi, harga, dan sebagainya; dan (ii) 

menggunakan nilai lag lagged values dari variabel-variabel bebas dalam regresi, 

misalnya pendapatan sekarang dipengaruhi tahun sebelumnya. 

 Lebih lanjut dikatakan Gunawan bahwa akibat adanya multikolinieritas 

adalah (i) penaksiran-penaksiran kuadrat terkecil tidak bisa ditentukan interminate 

dan (ii) varian dan kovarian dari penaksiran-penaksiran menjadi tak terhingga 

besarnya infinitely large. 

Pendeteksian multikolinieritas biasanya dilakukan pada :  

(i) koefisien determinasi (R2) tetapi kadang R2 tinggi taksiran tidak signifikan; 

(ii) koefisien korelasi antara 𝑋𝑖dan 𝑋𝑗   𝑟𝑥𝑖𝑥𝑗   yang tinggi hanyalah suatu syarat 

yang cukup sufficient condition tetapi bukan syarat yang perlu necessary 

condition atau bukan kriteria yang tepat bagi adanya multikolinieritas; dan (iii) 

koefisien determinasi (R2) mungkin saja tinggi, tetapi taksiran-taksiran mungkin 
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tidak signifikan. Meskipun demikian, kombinasi dari ketiga kriteria di atas akan 

membantu dalam mendeteksi adanya multikolinieritas. 

 Jika terjadi multikolinieritas akan menggangu dalam taksiran signifikan, 

maka perlu dilakukan 'pengobatannya' (menghilangkannya) dengan jalan; (i) 

memperbesar jumlah sampel, karena kovarian antar parameter dapat dikurangi 

tetapi kolinieritasnya hanya pada sampel bukan pada populasi; (ii) memasukkan 

persamaan tambahan 1\ ('dalam model sehingga bukan persamaan tunggal tetapi 

menjadi persamaan simultan; dan (iii) penggunaan informasi ekstra yaitu 

memperoleh sumber lain di luar sampel (Supriyanto, 2010:253). 

2.  Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Hanke dan Reitsch, 1998 dalam Mudrajad yang dikutip oleh 

(Supriyanto, 2010:255), Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau 

residual dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu 

observasi ke observasi lain, artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang 

berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatar belakangi tidak terangkum 

dalam spesifikasi model. 

 Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. Bila signifkansi hasil korelasi lebih kecil dari 0.05 (5%) 

maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya 

berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Heteroskedastisitas diuji 

dengan menggunakan uji dengan menggunakan uji koefisien korelasi Rank 
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Spearman yaitu mengorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan 

semua variabel bebas. 

3. Uji normalitas 

 Uji normalitas adalah pengujian dalam sebuah model regresi, variabel 

dependent, variabel independent atau keduanya mempunyai distribusi normal 

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

mendekati normal. (Santoso, 2002). 

 Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang 

diteliti berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk menguji 

normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai 

signifikansi dari hasil uji Kolmogorov-Smirnov e" 0,05, maka terdistribusi normal 

dan sebaliknya terdistribusi tidak normal. 

4. Uji Linearitas 

 Pengujian linearitas dilakukan untuk mengetahui model yang dibuktikan 

merupakan model linear atau tidak. Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan 

curve estimate, yaitu gambaran hubungan liniear antara variabel X dengan 

variabel Y. jika nilai signifikansi f d" 0,05, maka variabel X tersebut memiliki 

hubungan linear dengan Y. 
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3.5.4  Uji Hipotesis  

1.  Analisis Regresi Linier   

Analisis regresi linier digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

antara kompensasi terhadap Loyallitas Karyawan Dalam regresi linier terdapat 2 

variabel, yaitu :  

a. Variabel Bebas (X1), yaitu Kompensasi tidak langsung 

b. Variabel Terikat (Y), yaitu Loyallitas Karyawan 

Kompensasi  Kinerja  

Loyalitas Karyawan 

Untuk menguji variabel tersebut maka digunakan analisa regresi  linier berganda 

dengan rumus sebagai berikut :  

Y1 =  b1X1+ e1  

Dimana :   

Y =  Loyallitas Karyawan 

b1, b2 =  koefisien garis regresi  

X1  =  kompensasi tidak langsung 

e =  residual atau prediction error  

2. Uji- t 

 Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap 

variabel terikat, sementara sejumlah variabel bebas lainnya yang diduga 

mempunyai pertautan dengan variabel terikat tersebut dianggap konstan 

digunakan uji regresi parsial. Pengujian hipotesis selanjutnya dilakukan dengan 

memanfaatkan uji statistik t. rumus yang digunakan adalah : 
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 t =
𝑏𝑖

𝑆𝑒(𝑏𝑖 )
  

Keterangan : 

bi = Penduga bagi bi 

𝑆𝑒(𝑏𝑖)  = Standard eror dari bi 

Kriteria pengambilan keputusan adalah : 

Jika probabilitas t hitung ℶ (lamda) a maka Ho ditolak 

Jika probabilitas t hitung > a maka Ho diterima 

 Bila Ho ditolak berarti H1 diterima, yang secara langsung menyatakan 

variabel - variabel bebas yang diuji secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap varibel terikat dengan demikian hipotesis dapat diterima 

(Supriyanto, 2010). 

 


