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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Objek dan Subyek Penelitian 

Objek penelitian ini dilakukan di Waroeng Spesial Sambal (SS) 

kota Yogyakarta yang terdiri dari 3 cabang yaitu: 

1. Waroeng SS Kusumanegara. Alamat : Jl. Kusumanegara (selatan 

SGM), Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

2. Waroeng SS Plengkung Gading. Alamat : Jl. MT Haryono No 5 

Mantri Jeron, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

3. Waroeng SS Veteran. Alamat : Jl Veteran No 122, Umbulharjo, Kota 

Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 

Subjek  penelitian adalah karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) 

kota Yogyakarta. 

 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama misalnya dari 

individu seperti hasil kuesioner atau hasil pengisian kuesioner yang biasa 

dilakukan oleh peneliti (Umar, 1999). Data primer dari penelitian ini 

didapatkan dari jawaban para responden terhadap pertanyaan yang 
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diajukan oleh peneliti mengenai indikator dari variabel keadilan 

kompensasi, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja karyawan 

 

C. Populasi 

Populasi yang digunakan dalan penelitian ini adalah seluruh 

karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta dengan jumlah 

103 karyawan. Dalam penelitian ini digunakan metode sensus sehingga 

populasi yang ada sejumlah 103 responden, semuanya dijadikan obyek 

dalam penelitian ini. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode angket tertutup. Angket tertutup yaitu dengan 

memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner kepada responden. Tujuan 

penyebaran kuesioner adalah mencari informasi yang lengkap mengenai 

suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir apabila responden 

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian 

daftar pertanyataan (Rachmat Kriyantono, Ibid). 

 

E. Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel 

kepuasan kerja, keadilan kompensasi, komitmen organisasi, dan kinerja 

karyawan. Variabel kepuasan kerjadan keadilan kompensasi sebagai 
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variabel bebas (independent variable), variabel kinerja sebagai variabel 

tidak bebas (dependent variable), dan variabel komitmen organisasi 

sebagai variabel intervening. 

Pernyataan dalam angket tertutup dibuat dengan menggunakan 

skala likert dengan penilaian 1-5. Dalam skala likert, angka 1 (satu) 

menunjukkan bahwa responden memberikan tanggapan yang sangat tidak 

setuju terhadap pernyataan atau pertanyaan tersebut, sedangkan angka 5 

(lima) menunjukkan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Skala likert 

tersebut sebagai berikut : 

Tabel 3.1. 

Klasifikasi Jawaban Skala Likert 

Pernyataan 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 5 

Srtuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Secara keseluruhan, penentuan atribut dan indikator serta definisi 

operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang dapat 

dilihat dalam tabel 3.2  berikut ini: 
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Tabel 3.2. 

Definisi Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

No Variabel Definisi Indikator Item 

Pernyataan 

1. Kepuasan 

Kerja 

 

Fuad 

Mas’ud 

(2004) 

dalam 

Velawati  

(2008) 

Perasaan seseorang pada pekerjaannya 

dan merupakan suatu reaksi emosional 

yang dapat menimbulkan perasaan 

yang senang atau tidak senang yang 

berhubungan dengan penghargaan. 

 

1. Kepuasan dengan gaji 

2. Kepuasan dengan promosi 

3. Kepuasan dengan rekan kerja 

4. Kepuasan dengan penyelia 

5. Kepuasan dengan atasan/ 

    supervisor 

6. Kepuasan dengan 

    pekerjaan itu sendiri 

1,2 

3 

4 

5 

6 

 

7,8 

 

2. Keadilan 

Kompensasi 

 

Suhartini 

(1999) 

 

Faktor penting yang mempengaruhi 

bagaimana dan.mengapa organisasi 

bekerja pada suatu organisasi dan 

bukan pada organisasi lainnya. 

 

1. Kenaikan Gaji 

2. Tunjangan 

3. Peluang Promosi 

4. Proses Penilaian Prestasi 

5. Proses Penentuan Gaji 

6. Proses Penentuan Promosi. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3. Komitmen 

organisasi 

 

Meyer J.F., 

Natalie . 

Allen, dan 

Catherine 

A.Smith 

(1993) 

 

Komitmen organisasi adalah sikap 

karyawan dalam mengidentifikasi 

dirinya terhadap organisasi beserta 

nilai-nilai dan tujuan, berbuat 

maksimal serta ingin tetap menjadi 

anggota dari organisasinya. 

Affective Commitment 

1. Bahagia menghabiskan sisa  

    karir di organisasi 

2. Membanggakan organsasi 

3. Keterikatan 

4. Kekeluargaaan 

5. Terikat emosional 

6. Rasa memiliki 

Continuance Commitment   

1. Rasa khawatir 

2. Berat untuk meninggalkan           

    organisasi 

3. Kerugian  

4. Kebutuhan dan keinginan 

5. Rasa ingin meninggalkan  

organisasi 

6. Langkanya peluang di   

organisasi lain 

Normative Commitment 

1. Komitmen 

2. Loyalitas 

3. Pertimbangan 

4. Kepedulian dan tanggungjawab 

 

1 

 

2 

3,4 

5 

6 

7,8 

 

1 

2,3,8 

 

4 

5 

6 

 

7 

 

 

1,7 

2,3,4 

5 

6,8 

4. Kinerja 

Karyawan 

 

Tsui et al, 

(1997) 

dalam 

Retraningsih 

(2007) 

Hasil kerja karyawan selama kurun 

waktu tertentu yang diukur dari 

kualitas dan kuantitas output yang 

dihasilkan. 

 

1. Kuantitas kerja karyawan 

2. Kualitas kerja karyawan 

3. Efisiensi karyawan 

4. Usaha karyawan 

5. Standar professional 

    karyawan 

6. Kemampuan karyawan 

7. Ketepatan karyawan 

8. Kreatifitas karyawan 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 
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F. Uji Kualitas dan Instrumen Data 

1. Uji Validitas 

Validitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauhmana alat 

pengukur yang kita guanakan mampu mengukur apa yang ingin kita 

ukur. Menurut Ghozali (2013), uji validitas merupakan pengujian data 

yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan dan 

kehandalan kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas 

dilakukan dengan mengkorelasikan masing- masing pertanyaan dengan 

jumlah skor untuk masing-masing variabel. Uji validitas digunakan 

untuk mengetahui apakah item-item yang tersaji dalam kuesioner 

benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang akan 

diteliti. Dikatakan valid jika signifikan < 0,05 atau < 5% (Sugiyono, 

2012). Indikator pertanyaan akan dinyatakan valid dari tampilan output 

IBM SPSS Statistic pada tabel correlation dengan melihat sig. (2-

tailed). Pengujian validitas instrumen diolah menggunakan program 

software IBM SPSS Statistic 19. 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauhmana 

stabilitas dan konsistensi dari alat pengukur yang digunakan, sehingga 

memberikan hasil yang relatif konsisten jika pengkuran tersebut 

diulangi. Pengukuran realibilitas didasarkan pada indeks numerik yang 

disebut koefisien.  
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Dikatakan reliabilitas jika nilai cronbach alpha > 0,6 (Sugiyono, 

2012). Indikator pertanyaan dikatakan reliable dengan melihat korelasi 

bivariate pada output cronbach alpha pada kolom correlated item-

total. Pengujian reliabilitas instrumen diolah menggunakan program 

software IBM SPSS Statistic 19. 

 

G. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

1. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif yang memberikan informasi atau penjelasan 

mengenai nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata, nilai tengah, dan 

standar deviasi dari sampel penelitian. Analisis ini bersifat uraian 

penjelasan dengan membuat label-label, mengelompokkan, 

menganalisis data berdasarkan data yang diperoleh. 

2. Analisis Inferensial 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan metode SEM (Structural Equation Model). Menurut Ferdinand 

(2002), SEM merupakan teknik atau alat untuk analisis data yang 

terdiri dari dua tahap dasar yaitu tahap model pengukuran 

(measurement model) melalui Confirmatory Factor Analysis dan tahap 

persamaan struktural model. Tujuan utama adalah untuk menguji 

apakah kesesuaian model tersebut (fit) dengan data yang sah. 

Kelebihan SEM adalah dapat menganalisa multivariate secara 

bersamaan, dan tujuan penggunaan multivariate adalah untuk 
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memperluas kemampuan dalam menjelaskan penelitian dan efisiensi 

statistik. 

Menurut Hair, et.al. (1998) dalam Ghozali (2011), teknik analisis 

data menggunakan SEM terdapat 7 langkah yang harus dilakukan, 

yaitu : 

1. Pengembangan model berdasarkan teori 

Langkah pertama dalam pengembangan model SEM adalah 

pencarian atau pengembangan model yang mempunyai justifikasi 

teoritis yang kuat. Seorang peneliti harus melakukan serangkaian 

telaah pustaka yang intens guna mendapatkan justifikasi atas model 

teoritis yang dikembangkannya. 

2. Pengembangan diagram alur (path diagram) untuk menunjukkan 

hubungan kausalitas. 

Path diagram digunakan untuk mempermudah peneliti melihat 

hubungan-hubungan kausalitas yang ingin diuji. Peneliti biasanya 

bekerja dengan “constuct” atau “factor” yaitu konsep-konsep yang 

memiliki pijakan teoritis yang cukup untuk menjelaskan berbagai 

bentuk hubungan. Konstruk-konstruk yang dibangun dalam diagram 

alur dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu konstruk eksogen dan 

konstruk endogen. Konstruk eksogen dikenal sebagai “source 

variables” atau “independent variables” yang tidak diprediksi oleh 

variabel yang lain dalam model. Konstruk endogen adalah faktor-

faktor yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk endogen 
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lainnya, tetapi konstruk eksogem hanya dapat berhubungan kausall 

dengan konstruk endogen. 

3. Konversi diagram alur ke dalam serangkaian persamaan struktral 

dan spesifikasi model pengukuran 

Setelah teori/model teoritis dikembangkan dan digambarkan 

dalam sebuah diagram alur, peneliti dapat mulai mengkonversi 

spesifikasi model tersebut ke dalam rangkaian persamaan. 

Persamaan yang akan dibangun terdiri dari: 

a. Persamaan-persamaan struktural yang dibangun atas pedoman  

      sebagai berikut: 

        Variabel Endogen : Variabel Eksogen + Variabel Endogen +    

Error 

b. Persamaan spesifikasi model pengukuran yaitu menentukan 

variabel mana mengukur konstruk mana, serta menentukan 

serangkaian matriks yang menunjukkan korelasi yang 

dihepotesakan antar konstruk atau variabel. Komponen- 

komponen struktural untuk mengevaluasi hipotesis hubungan 

kausal, antara latent variabel pada model kausal dan 

menunjukkan sebuah pengujian seluruh hipotesis dari model 

sebagai salah satu keseluruhan (Hayduk, 1987 ; Kline, 1996 ; 

Loehlin, 1992 ; Long, 1983).  

 



67 
 

4. Pemilihan matrik input dan teknik estimasi atas model yang 

dibangun  

SEM hanya menggunakan matrik varians/kovarians atau 

matriks korelasi sebagai data input untuk keseluruhan estimasi 

yang dilakukannya. Hair et al (1996) menemukan bahwa ukuran 

sampel yang sesuai adalah antara 100-200 sampel. Sedangkan 

untuk ukuran sampel minimum adalah sebanyak 5 estimasi 

parameter. Bila estimated parameter berjumlah 20, maka jumlah 

sampel minimum adalah 100.  

5.   Menilai problem identifikasi  

Problem identifikasi pada prinsipnya adalah problem 

mengenai ketidak mampuan dari model yang dikembangkan untuk 

menghasilkan estimasi yang unik. Bila setiap estimasi dilakukan 

muncul problem identifikasi, maka sebaiknya model 

dipertimbangkan ulang dengan mengembangkan lebih banyak 

konstruk. 

6. Evaluasi kriteria Goodness-of-fit 

Kesesuaian model dievaluasi melalui telaah terhadap berbagai 

kriteria goodness-of-fit. Tindakan pertama adalah mengevaluasi 

apakah data yang digunakan dapat memenuhi asumsi-asumsi SEM 

yaitu ukuran sampel, noemalitas, dan linearitas, outliers dan 

multicolinearity dan singularity. Setelah itu melakukan uji 

kesesuaian dan uji statistik. Beberapa indeks kesesuaian dan cut-off 
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value nya yang digunakan untuk menguji apakah sebuah model 

diterima atau ditolak yaitu: 

1) X2-Chi-square statistic 

Menurut Hulland et al (1996), model yang diuji dipandang baik 

atau memuaskan apabila nilai chi-square-nya rendah. Semakin 

kecil x
2
 maka semakin baik model itu dan diterima berdasarkan 

probabilitas dengan cut-off value sebesar  p > 0,05 atau p > 0,10. 

2) RMSEA (The Root Mean Square Eror Of Approximation) 

RMSEA merupakan suatu indeks yang dapat digunakan untuk 

mengkompensasi Chi-square statistic dalam sampel yang besar. 

Nilai RMSEA menunjukkan nilai goodness of fit yang dapat 

diharapkan bila model estimasi dalam populasi (Hair et 

al.,1995). Nilai RMSEA yang kecil atau sama dengan 0,08 

merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang 

menunjukkan sebuah close fit  dari model tersebut berdasarkan 

defress of freedom. 

3) GFI (Goodness Of Fit Indeks) 

GFI merupakan ukuran non statistikal yang mempunyai rentang 

nilai antara 0 (poor fit) sampai dengan 1,0 (perfect fit). Nilai 

yang tinggi dalam indeks ini menunjukkan sebuh better fit. 
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4) AGFI (Adjusted Goodness Of Fit Indeks) 

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI 

mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0,90 (Hair et 

al.,1995). 

5) CMIN/DF 

CMIN/DF adalah the minimun sample discrepancy function 

yang dibagi dengan  degree of freedom-nya. CMIN/DF 

merupakan statistic chi-square, x
2
 dibagi df-nya, sehingga 

disebut x
2
-relatif. Nilai x

2
-relatif kurang dari 2,0 atau 3,0 adalah 

indikasi dari acceptable fit antara model dan data (Arbuckle, 

1997). 

6) TLI (Tucker Lewis Indeks) 

TLI merupakan incremental indeks yang membandingkan 

sebuah model yang di uji terhadap sebuah baseline model, 

dimana nilai yang direkomendasikan sebagai acuan diterimanya 

sebuah model adalah ≥ 0,95 (Hair et al.,1995) dan nilai yang 

mendekati 1 menunjukkan α very good fit (Arbuckle, 1997). 

7) CFI (Comparative Fit Indeks) 

Rentang nilai sebesar 0-1, dimana semakin mendekati 1, 

mengidentifikasi tingkat fit yang paling tinggi atau α very good 

fit (Arbuckle, 1997). Secara ringkas, indeks-indeks yang dapat 

digunakan untuk menguji kelayakan sebuah model disajikan 

dalam sebuah tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. 

Indeks Pengujian Kelayakan Model 

Goodness Of Fit indeks Cut of value 

X2-Chi-square Df α 0.05 

Siqnificancy probability ≥ 0.05 

RMSEA ≥ 0.08 

GFI ≥ 0.90 

AGFI ≥ 0.90 

CMIN/DF ≥ 2.00 

TLI ≥ 0.95 

CFI ≥ 0.95 

Sumber : (Ferdinand, 2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


