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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Objek dan Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan objek penelitian di Dinas Peternakan 

Jawa Timur yang berlokasi di jalan Jend Achmad Yani 202, Gayungan, Kota 

Surabaya, Jawa Timur 60235.  Subyek pada penelitian ini menggunakan 

populasi pegawai tidak tetap (PTT) dan pegawai UHL (upah harian lepas). 

Total dari pegawai ini adalah 147 pegawai. 

Alasan peneliti menggunakan populasi pegawai tidak tetap (PTT) dan 

pegawai UHL (upah harian lepas) karena pegawai ini merasa tidak aman atas 

pekerjaannya karena kurangnya kesempatan promosi yang akan didapatkan 

sehingga subyek yang dipilih sesuai dengan tema penelitian yang akan 

dilakukan. 

B. Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Sumber pengumpulan data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan 

pertama oleh peneliti yang berkitan dengan variabel, minat untuk tujuan 

spesifik studi (Sekaran, 2006). 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah kuesioner yang 

yang diserahkan kepada responden. Kuesioner adalah daftar pertanyaan 
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tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, 

biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006). 

Skala yang digunakan dalam peneliatian ini adalah skala Likert. 

Dengan interval penelitian untuk setiap jawaban responden sebagai berikut: 1 

(Sangat Tidak Setuju (STS) / Sangat Rendah / Sangat Buruk, 2 (Tidak Setuju 

(TS) / Rendah / Buruk), 3 (Netral (N) / Cukup), 4 (Setuju (S) / Tinggi / Baik), 

5  (Sangat Setuju (SS) / Sangat Tinggi / Sangat Baik) 

C. Populasi dan Teknik Sampling 

(Sugiyono, 2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 84 orang pegawai tidak tetap dan 63 

orang pegawai UHL.  

Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Sampling 

jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel (Sugiyono, 2016). Jadi pada penilitan ini menggunakan 

seluruh populasi untuk dijadikan sampel. 
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D. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran 

Tabel 3. 1  

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Dimensi  Indikator  Skala 

Job insecurity adalah tingkat 

ancaman yang dirasakan 

karyawan atas pekerjaannya 

dan merasakan 

ketidakberdayaan untuk 

melakukan segala hal 

mengenai pekerjaannya 

Ashford el al (1989). 

 

Tingkat pentingnya aspek 

kerja tersebut bagi karyawan 

Skala likert 1-5 

57 item 

pertanyaan Tingkat ancaman yang 

dirasakan individu terhadap 

aspek-aspek pekerjaan 

Tingkat kepentingan yang 

dirasakan individu mengenai 

potensi setiap peristiwa 

negative 

Tingkat ancaman yang akan 

mempengaruhi keseluruhan 

kerja individu 

Ketidakberdayaan  

turnover intention adalah 

niat karyawan atau 

kecenderungan karyawan 

untuk berhenti bekerja dari 

pekerjaannya secara 

sukarela atau berpindah dari 

tempat kerjanya ke tempat 

kerja yang lain menurut 

pilihannya sendiri Mobley et 

al (1978). 

 

Thinking of quitting 

 

Skala likert 1-5 

4  item 

pertanyaan Intention to search 

 

Intention to quit 

Kinerja adalah tindakan, 

perilaku dan hasil yang 

terukur atas keterlibatan 

karyawan dalam 

mewujudkan tujuan 

organisasi Viswesvaran 

(1993). 

Effort 
Giat Skala likert 1-5 

11 item 

pertanyaan 
Berinisiatif 

Job knowledge 

Pengetahuan dan 

keterampilan 

Pemaham tugas 

Quality 
Teliti 

Akurat 

Quantity Pencapaia target 

Compliance with 

rules 

Paham pada aturan dan 

regulasi 

Patuh pada aturan dan 

regulasi 

Interpersonal 

competence 

Kerjasama 

Hubungan baik antar 

karyawan 

E. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berhubungan dengan penggambaran sebuah data 

dan bagaimana karakteristik data tersebut. Statistik deskriptif ini digunakan 

untuk mengatur, meringkas, menyajikan data tersebut dalam format yang 
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lebih baik untuk digunkan sebagai dasar pengambilan keputusan (Rahmawati, 

Fajarwati, & Fauziyah, 2016). 

F. Uji Kualitas Instrumen 

Uji kualitas instrumen digunakan untuk memastikan bahwa instrument 

yang kita gunakan dalam penelitian benar-benar mengukur variabel yang 

seharusnya diukur dan bahwa instrument tersebut mengukur variabel secara 

akurat (Sekaran, 2006). 

1. Uji  Validitas  

Uji validitas merupakan pengujian yang menunjukkan valid 

atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali,2011). Kriteria pengambilan 

keputusan untuk menyatakan valid atau tidak valid sebagai berikut:  

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 (α = 5%) maka pernyataan 

dinyatakan valid.  

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 (α = 5%) maka pernyataan 

dinyatakan tidak valid.  

2. Uji Reliabilitas 

Reliabiitas (keandalan) merupakan suatu pengukuran 

menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias dan karena 

itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu dan lintas 

beragam item dalam instrumen (Sekaran, 2006). 

Uji Reliabilitas (konsistensi) ditentukan dengan koefisien 

cronbach alpha. Pengujian ini menentukan konsistensi jawaban 

responden atas suatu instrumen penelitian. Suatu konstruk atau 
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variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60 (Ghozali & Latan, 2012) 

3. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik atau persyaratan analisis data meliputi uji 

multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, dan uji linieritas. 

Persyaratan analisis ini dilakukan agar dapat dilakukan uji hipotesis dengan 

analisis jalur (path analysis). Sebelum dilakukan uji analisis tersebut, terlebih 

dahulu dilakukan uji prasyarat analisis data yaitu uji heteroskedastisitas dan 

uji normalitas. 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka 

uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 

2011). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

2.  Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastitas dan jika berdeda 

disebut Heteroskesdatistas. Kebanyakan data crossection mengandung 
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situasi heteroskesdatisitas karena data ini menghimpun data yang 

mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar) (Ghozali, 2011).  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat 

dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat 

(dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakuakan dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplots antara SRESID dan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X 

adalah residual (Y prediksi -Y sesungguhnya) yang telah di studentized .  

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit) maka mengidikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas.  

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

3. Uji Multikolinearitas 

Menurut (Ghozali, 2011) uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel 

bebas (independen). Untuk menguji multikolinieritas dengan cara 

melihat nilai VIF masing-masing variabel independen, jika nilai VIF < 

10, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas. 
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G. Teknik Analisis Data 

Pengujian untuk semua hipotesis menggunakan alat analisis SPSS 

Versi 16.0 for windows. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan 

adalah teknik statistik analisis jalur (path analysis). Menurut (Ghozali, 2011) 

menjelaskan bahwa analisis jalur merupakan pengembangan lebih lanjut dari 

analisis regresi linier berganda dan bivariat. Analisis jalur menguji persamaan 

regresi yang melibatkan beberapa variabel exogen dan endogen sekaligus 

sehingga memungkinkan pengujian terhadap variabel mediating / intervening 

atau variabel antara.  

Di samping itu analisis jalur juga dapat mengukur hubungan langsung 

dan tidak langsung antar variabel penelitian. Untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini maka akan dilakukan dua kali proses regresi, alat yang 

digunakan untuk melakukan regresi ini adalah sebagai berikut :  

1. Regresi Linier Sederhana Alat analisis regresi linier sederhana ini 

digunakan untuk menguji hipotesis 1. Di mana analisis ini menguji 

pengaruh antara satu variabel independent (bebas) terhadap satu variabel 

dependent (terikat). Analisis ini akan menguji pengaruh hubungan job 

insecurity terhadap turnover intention. Maka persamaan regresinya dapat 

ditulis sebagai berikut :  

Y : β0 + β1X1 + …. + e ………………………………........................ (1) 

Dimana : 

Y : Turnover Intention 

X1 : Job Insecurity 
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2. Regresi Linier Berganda Alat analisis regresi linier berganda digunakan 

untuk menguji hipotesis 2 dan hipotesis 3. Di dalam regresi linier 

berganda terdapat dua buah variabel independent (bebas) dan satu 

variabel dependent (terikat). Analisis ini akan digunakan untuk menguji 

pengaruh hubungan kausalitas antara job insecurity dan turnover intention 

terhadap kinerja. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis seperti 

berikut :  

Y : β0 + β1X1 + β2X2 + …. + e ……………………………….......... (2) 

Dimana : 

Y : Kinerja 

X1 : Job Insecurity 

X2 : Turnover Intention 

β0 : Konstanta  

β1 – 2 : Koefisien Regresi 

 


