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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.   Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan yaitu PT. Piranasia 

Impressa. PT.Piranasia Impressa merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang arsitektur/ desain grafis yang terletak di Jalan Taman Aries Rukan 

Kencana Niaga Blok D1-2o Kembangan Jakarta Barat. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi, komitmen organisasi, dan 

gaya kepemimpinan terhadap turnover intention. Proses penelitian ini 

dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai Juli 2018. 

B.   Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2014), penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 

metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik 

dengan tujuan untuk menguji hopotesis yang telah ditetapkan.  
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C.  Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

1.  Definisi variabel 

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

obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono 2014: 95). Sedangkan dalam penelitian ini 

terdapat beberapa variabel diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Bebas/ Independent (X) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) 

Sugiono (2014). Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan 

adalah Motivasi (X1), Komitmen Organisasi (X2), dan Gaya 

Kepemimpinan (X3). 

a) Variabel X1 dalam penelitian ini adalah variabel motivasi. Menurut 

Nawawi 2006:327 (dalam Potu 2013) motivasi merupakan dorongan 

atau kehendak yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. 

b) Variabel X2 dalam penelitian ini adalah variabel komitmen organisasi. 

Menurut Bathaw dan Grant 1994 (dalam mawardi 2016) komitmen 

organisasi merupakan suatu keinginan karyawan untuk tetap 

mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi dan bersedia 

melakukan usaha yang tinggi demi pencapain tujuan organisasi. 

c) Variabel X3 dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan. Menurut 

Thoha 2007 (dalam Sriwidadi 2011) gaya kepemimpinan adalah cara 
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yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

bawahan agar mau melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai 

dengan tugas yang diharapkan agar tercapai tujuan yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

b. Variabel Terikat/ Dependent (Y) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas Sugiono (2014). Variabel 

terikat yang digunakan dalam penelitian adalah keinginan untuk berpindah 

kerja  (Y). 

a) Variabel Y dalam penelitian ini adalah turnover intention. Menurut 

Sari (2015), turnover intention adalah keinginan seseorang untuk 

keluar dari perusahaan, hal tersebut terjadi setelah individu yang 

bersangkutan melakukan evaluasi terhadap pekerjaannya atau erat 

hubungannya dengan tempat dia bekerja. 

2.  Operasional Variabel 

Definisi operasional dari konsep adalah menjelaskan karakteristik dari 

obyek yang sifatnya abstrak menjadi elemen elemen (indikator) yang dapat 

diobservasi sehingga konsep dapat diukur dan dioperasionalkan dalam 

penelitian Sugiono (2014). 
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TABEL 3.1 

OPERASIONAL VARIABEL 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Pengukuran 

Motivasi 

(Hasibuan 

2015) 

1. Motivasi 

Langsung 

1. Pujian 

2. Penghargaan 

3. Tunjangan 

4. Bonus 

 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

 

 2. Motivasi tidak 

langsung 

 

 

1. Ruang  kerja 

nyaman 

2. Suasana 

pekerjaan 

3. Fasilitas 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

Komitmen 

Organisasi 

(Luthans 1995 

dalam Shobirin 

2016) 

1. Komitmen 

Afektif 

(Affective 
Commitment) 

1. Keinginan kuat 

untuk tetap 

menjadi anggota 

organisasi 

2. Kebutuhan 

memuaskan 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 2. Komitmen 

Berkelanjutan 

(Continuance 
Commitment) 
 

1. Kemauan 

berusaha yang 

kuat terhadap 

organisasi 

2. Komitmen 

terhadap 

Kerugian yang 

berhubungan 

dengan organisasi 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 3. Komitmen 

Normatif 

(Normative 
Commitment) 

1. Mempunyai 

kepercayaan yang 

kuat terhadap 

organisasi 

2. Menerima nilai 

tujuan organisasi 

3. Kesetiaan 

Karyawan 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

Gaya 

Kepemimpinan 

House dalam 

Thoha 

(2013:42) 

1. Gaya 

Kepemimpinan 

Direktif 

 

 

 

 

 

 

1. Pemimpin 

memberi 

pengarahan 

kepada bawahan 

2. Ada  partisipasi 

bawahan. 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 
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2. Gaya 

Kepemimpinan 

Suportif 

 

 

 

 

 

 

 

3. Gaya 

Partisipatif 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gaya 

Berorientasi 

pada Prestasi 

 

1. Bersahabat 

2. Mudah di dekati 

& memberikan 

kesempatan 

kepada bawahan 

3. Pemimpin 

mempunyai 

perhatian kepada 

bawahan. 

 

1. Keputusan 

ditentukan oleh 

pemimpin 

2. Menerima saran 

bawahan  

3. Melibatkan 

partisipasi 

bawahan 

 

1. Memberikan 

kesempatan 

kepada bawahan 

2. Memberikan 

tugas sesuai 

bidangnya 

3. Memberikan 

perhatian kepada 

bawahan dan 

mendukung karir 

bawahan 

Ordinal 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Turnover 

Intention (Lum 

et al 1998 

dalam Sartika 

2014) 

1. Niat Untuk 

Keluar 

(Intention to 
Quit) 
 

 

 

 

 

 

 

2. Pencarian 

Pekerjaan (Job 
Search) 

 

 

 

3. Memikirkan 

Keluar 

(Thinking Of 
Quit) 

1. Kemungkinan 

individu untuk 

meninggalkan 

organisasi 

2. Kemungkinan 

yang tinggi 

meninggalkan 

organisasi bila 

ada kesempatan 

yang lebih baik 

 

1. Mencari 

tambahan dari 

luar organisasi 

2. Mencari 

pekerjaan lain 

 

1. Memikirkan 

untuk mengambil 

tindakan keluar 

2. Mempertimbangk

an keputusan 

untuk keluar 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

Lanjutan 
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D.   Populasi dan Sampel Penelitian 

1.   Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono  

(2014: 148). Populasi bukan hanya orang, tetapi objek dan juga benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/ subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat 

yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut Sugiono (2014:148). Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian produksi PT. Piranasia 

Impressa yang berjumlah 37 orang. 

2.   Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut Sugiyono (2014:149). Berapa besar ukuran sampel yang 

harus diambil dalam suatu penelitian sangat bergantung pada seberapa besar 

tingkat homogenitas maupun heterogenitas dari populasi yang menjadi 

objek penelitian. Terdapat banyak metode yang digunakan untuk 

menentukan ukuran sampel agar dapat mewakili populasi. Dalam penelitian 

ini menggunakan sampel jenuh sehingga jumlah sampel yang diambil 

adalah sebanyak 37 orang. 
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E.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui tekhnik pengumpulan data, maka peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan 

Sugiyono (2014). Dalam penelitian ini teknik yang akan digunakan adalah 

menguunakan tekhnik kuisioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

ditujukan kepada responden untuk dijawab Wiyono (2011: 144). Kuisioner 

akan dibagikan secara langsung kepada karyawan PT. Piranasia Impressa. 

Untuk mengukur persepsi digunakan skala likert yaitu menggunakan 5 

angka penelitian, yaitu: 

TABEL 3.2 

SKALA LIKERT 

Alternatif Bobot Penilaian 

a. Sangat Setuju (SS) 5 

b. Setuju (S) 4 

c. Netral (N) 3 

d. Tidak Setuju (TS) 2 

e. Sangat Tidak Setuju 

(STS) 

1 

Sumber: Sugiyono 2014 
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F.   Metode Analisis 

1.   Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada 

populasi (tanpa diambil sampelnya) jelas akan menggunakan statistik 

deskriptif dalam analisisnya Sugiyono, (2014: 239) 

2.   Uji Kualitas Instrumen 

Alat ukur yang digunakan untuk menguji kualitas instrumen adalah uji 

validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik Sugiyono (2014). Tujuannya 

adalah agar instrumen yang dipakai dan data yang diambil benar-benar valid 

dan reliabel.  

a. Uji Validitas 

Validitas menurut Sugiyono (2014), merupakan derajat ketepatan 

antara data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian dengan data 

yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas berguna untuk 

mengetahui apakah ada pertanyaan atau pernyataan pada kuisioner yang 

harus dihilangkan atau diganti karena dianggap tidak relevan. Uji validitas 

sering digunakan untuk mengukur ketepatan suatu item dalam kuisioner, 

apakah item pada kuisioner tersebut sudah tepat dalam mengukur apa yang 

ingin diukur.  
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Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

tabel untuk tingkat signifikan 5 persen (5%) degree of freedom (df)= n-2, n 

adalah jumlah sampel. Apabila r hitung > r tabel dan nilai positif maka 

butir pertanyaan atau indikator dinyatakan valid, demikian sebaliknya 

apabila r hitung < r tabel dan nilai negatif maka pertanyaan atau indikator 

dinyatakan tidak valid. (Ghozali, 2016:53). 

b. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat 

pengukur yang digunakan dapat dipercaya atau untuk mengetahui 

konsistensi dan ketepatan pengukuran. Suatu instrumen penelitian disebut 

reliabel apabila instrumen tersebut konsisten atas apa yang diukurnya. Uji 

reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach’s Alpha Sugiyono 

(2007: 365 dalam Handaru et al 2014). Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan lebih dari 0,8 adalah baik. 

Jika nilai nilai cronbach's alpha > 0,6, maka instrumen penelitian reliabel. 

Jika nilai cronbach's alpha < 0,6, maka instrumen penelitian tidak reliabel. 

3.   Uji Asumsi Klasik 

Asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yang 

meliputi uji normalitas yaitu dilakukan untuk melihat apakah dalam model 

regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Kedua uji multikolinearitas yaitu merupakan uji yang 

ditunjukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas. Ketiga heteroskedastisitas memiliki daya uji untuk 
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menentukan apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance 

dari residual suatu pengamatan kepengamatan yang lain Wijaya 2011 

(dalam Mawardi 2016). 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dalam model 

path mengikuti sebaran normal atau tidak. Wiyono (2011)  Metode yang 

digunakan dalam menguji normalitas adalah dengan uji Kolmogorov-

Smirnov. Residual model dikatakan mengikuti distribusi normal apabila 

nilai signifikansi uji lebih besar dari alpha yang digunakan. Asumsi ini 

terpenuhi jika nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov residual model lebih 

besar dari alpha 5%. 

Menurut Ghozali (2016:158), untuk mendeteksi normalitas data dapat 

juga dilakukan dengan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov 

(K-S). 

Uji K-S dilakukan dengan hipotesis : 

Ho: Data residual berdistribusi normal, apabila sig. 2-tailed >a =0,05 

Ha: Data residual tidak berdistribusi normal, apabila sig. 2-tailed <a=0,05 

b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas adalah pengujian dari asumsi yang terkait bahwa 

variabel bebas pada suatu model tidak saling berkorelasi satu dengan yang 

lainnya. Untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan menggunakan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF). Apabila VIF < 10 maka bebas 

multikolinearitas Wiyono (2011). 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya 

masalah heteroskedastisitas Priyatno, 2010: 83 (dalam Handaru et al 

2014). 

4.   Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara 

dua atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis ini untuk 

memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, apakah 

setiap variabel independen  berhubungan positif atau negatif Handaru 

(2014) Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (variabel motivasi, 

komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan) terhadap variabel dependen 

(turnover intention). Persamaan umum pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

Y= a+b1X1+b2X2+b3X3+e 

Dimana : 

Y= Turnover Intention 

X1= Motivasi 

X2= Komitmen Organisasi 
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X3= Gaya Kepemimpinan 

a= Konstanta 

e= Error 

b1, b2, b3= Koefisien Regresi 

5.   Uji Hipotesis 

a. Uji F (Simultan) 

Menurut Ghozali (2016:98). Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen/ terikat. Pada penelitian ini, uji F dilakukan 

untuk menganalisis pengaruh motivasi (X1), komitmen organisasi (X2) 

dan gaya kepemimpinan (X3) secara bersamaan terhadap turnover 

intention (Y).  

Ho secara simultan tidak ada pengaruh signifikan antara motivasi, 

komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap turnover intention.  

Ha secara simultan ada pengaruh antara motivasi, komitmen organisasi 

dan gaya kepemimpinan terhadap turnover intention. 

b. Uji t (Parsial) 

Menurut Ghozali (2016:97), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variable dependen. Kriteria 

pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan 

statistik t sebagai berikut: 
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1.)  Jika nilai signifikansi t < 0,05 atau koefisien t hitung signifikan 

pada taraf kurang dari 5% maka Ho di tolak. 

2.)  Jika nilai signifikansi t > 0,05 atau koefisien t hitung signifikan 

pada taraf lebih dar 5% maka Ho diterima. 

c. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinasi adalah bagian dari variasi total dalam variabel 

dependen yang dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen Iskandar 

(2015). Disebut juga dengan R squared dan dinotasikan dengan R2. Dalam 

penelitian menggunakan analisis regresi linear sederhana maka nilai R2 

dapat diketahui dari nilai r yang merupakan nilai regresi sederahana. r = 

Koefisien Korelasi Sederhana untuk mengetahui sejauh mana pengaruh 

variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan pedoman interpretasi 

koefisien penentu. Jika nilai koefisien penentu semakin mendekati 100% 

artinya semakin kuat pengaruh variabel independen (bebas) terhadap 

variabel dependen (terikat). Sedangkan apabila semakin mendekati 0, 

berarti semakin lemah pengaruh variabel dependen terhadap variabel 

independen. 
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