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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam Asosiatif Kausal dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan

dianalisis menggunakan statistik.  Metode pada penelitian ini menggunakan

metode analisis regresi linear sederhana dengan metode survei untuk

mendapatkan informasi data-data penilaian terhadap prestasi dengan tujuan

memberikan gambaran bagaimana pengaruh pola insentif karyawan terhadap

prestasi kerja sebagaimana yang terdapat dalam hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan yaitu dimulai pada

bulan April 2019 s/d Juni  2019. Adapun tempat pelaksanaan penelitian yaitu di

PT.Hadji Kalla Cabang Kendari.

C. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Populasi dalam penelitian ini adalah 160 orang dari karyawan pada

PT.Hadji Kalla Cabang Kendari.
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2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi sumber data

dalam penelitian, yang mana adalah merupakan bagian dari jumlah karakteristik

yang dimiliki oleh populasi. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan

metode slovin, karena dalam penarikan sampel jumlahnya harus tepresentative

agar hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan perhitunganpun tidak

memerlukan tabel jumlah sampel, namun dapat dilakukan dengan rumus dan

perhitungan sederhana.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang

relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi.

Dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah sebagian

kayawan dari PT. Hadji Kalla Cabang Kendari yaitu orang-orang yang terdiri

dari beberapa karyawan yang memiliki jabatan berbeda, yaitu 100 karyawan

sebagaimana yang telah dijelaskan dalam rumus slovin.

Adapun cara mencari sampel adalah menggunakan rumus slovin yaitu:

n = Sampel

N= Populasi

1 = Aspek Rumus

e = Persen kelonggaran yang ketidak pastian karena kesalahan

pengambilan sampel yang masih ditolerir, maksimum 10%.

n = N
1+Ne

2
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Dik: Rumus slovin

n = N
1+Ne

2

= 160
1+160(10%)2

= 160
161(10%)2

= 160
161(0,01)

= 160
0,16

n= 100

Maka sampel yang akan kita ambil adalah 100 dari 160 karyawan, yang dimana

sebagian  dari karyawan di perusahaan PT. Hadji Kalla Cabang Kendari.

D. Data dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, penulis menghimpun data

berupa:

1. Data Primer

Data yang diperoleh penulis dan dikumpulkan lansung dari PT. Hadji

Kalla Cabang Kendari atau pihak dari perusahaan dan diolah agar

memperoleh data yang sesuai dengan cara wawancara dan daftar

pertanyaan (kuesioner).

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh penulis dan dikumpulkan dari pihak perusahaan

berupa laporan-laporan dan arsip-arsip dari berbagai sumber di
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perusahaan yang sudah diolah dan disusun yang ada kaitannya dengan

penelitian ini.

E. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yaitu:

1. Variabel independen atau variabel bebas (X)

Adapun yang menjadi fariabel bebas pada penelitian ini adalah insentif.

2. Variabel dependen atau variabel tidak bebas (Y)

Adapun yang menjadi variabel tidak bebas pada penelitian ini adalah

prestasi kerja.

F. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam Asosiatif Kausal dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif. Pengertian Penelitian Asosiatif Kausal menurut Sugiono

adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua

variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, terdapat variabel independen (yang

mempengaruhi) dan variabel dependen (yang dipengaruhi).34 Sedangkan

penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum

memakai analisis statistik yaitu analisis regresi linear sederhana. Dalam

penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang dimintai menjadi

penting, Sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar

1
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitaif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 37.
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pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap

fariabel yang diteliti yang kemudian menghasilkan data kuantitatif.35

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian asosiatif ini

adalah metode survey. Dalam metode survey, informasi dikumpulkan dari

responden dengan menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan

dengan menggunakan daftar pertanyaan dan pernyataan untuk memperoleh

informasi dari resonden yang terpilih. Menurut Masri Singarimbun penelitian

survey adalah penelitian yang mengambil sampul dari satu populasi dan

menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok36. Adapun

desain yang digunakan penelitian adalah metode survey dengan persamaan

regresi linear sederhana, yaitu suatu metode statistik yang digunakan untuk

mengetahui hubungan antara variabel bebas dan  variabel terikat. Dimana

variabel bebas tersebut terdiri dari insentif sedangkan yang menjadi variabel

terikat adalah prestasi kerja.

Desain peneliti dapat digambarkan seperti yang di bawah ini:

Gambar 2: Desain Peneliti

Data diolah di lapangan, Tahun 2019

35Bambang Prasetyo dan Lina Mifatahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2005), h. 184.

36Singaribun dan Sofian Efendy, Masri, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1989), Cet. ke.
19, h. 1.
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G. Hubungan Antar Variabel

Insentif dan prestasi kerja memiliki hubungan yang sangat erat. Insentif

dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang

prestasinya di atas prestasi standar37. Hal ini sama dengan penelitian yang

berjudul "Pengruh Insentif Terhadap Prestasi Kerja di Bandan Penanggulangan

Bencana Daerah Kota Samarinda" yang mengatakan bahwa insentif berpengaruh

secara positif dan signifikan terhadap prestasi kerja badan penanggulangan

bencana alam kota samarinda.38

Sebagaimana dengan penelitian ini, peneliti menganggap ada hubungan antara

insentif dengan prestasi kerja dengan melihat teori insentif Menurut Hardiandja

(2009) dan Teori Prestasi Kerja Menurut Mathis (2006).

Gambar 3: Hubungan Antara Variabel

Data diolah di lapangan, Tahun 2019

37 Malayu, S. P, Hasibuan,"Manajemen Sumber Daya Manusia", edisi servisi, cetakan ke enam
belas, h. 118

38 Muhammad Kastalani,"Pengaruh Insentif Terhadap Prestasi Kerja Penanggulangan Bencana
Alam Daerah Kota Samarind",(Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unifersitas Mulawarman,
2015),h .363.
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Gambar 4: Hubungan Antara Variabel dengan angka statistik.

Data diolah di lapangan, Tahun 2019

H. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat, peneliti menggunakan data yang

primer dan sekunder yaitu:

1. Data primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh lansung dari sumber data

pertama dilokasi peneliti atau objek penelitian, antara lain:

a) Angket/kuesioner,

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

member seperangkat pertanyaan atau pernyataan penulis kepada responden

untuk menjawabnya. Bentuk kuesioner bersikap tertutup yaitu responden diberi

alternatif pilihan jawaban pada setiap pertanyaan. Selurun variabel akan diukur
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dengan menggunakan Skala Likert yang akan diukur dijabarkan menjadi

indikator variabel.

Bentuk jawaban dari Skala Likert:

1 = Sangat tidak setuju

2 = Tidak setuju

3 = Ragu-ragu

4 = Setuju

5 = Sangat setuju

Skala Likert dengan lima alternatif jawaban dirasakan sebagai hal yang

tepat, dengan menggunakan Skala Likert.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis

yang terdapat dalam buku dan literature view yang berkaitan denga judul

penelitian, seperti buku, pedoman akademik UIN Sarif Hidyatullah Jakarta,

brosur, jurnal, skripsi serta catatan yang berkaitan dengan penelitian.

I. Teknik Analisis Data

a. Data Kuantitatif

Data dari proses pengumpulan data primer maupun sekunder,

selanjutnya akan dipilih sesuai dengan jenis atau kelompok datanya untuk

ditabulasikan dan kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan angka untuk

memberi kemudahan dalam menganalisis data.

Penulis di sini mengolah data dengan memulai beberapa tahap:
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1) Mengolah setiap jawaban dan analisis dari angka atau kuesioner

yang disebabkan untuk dihitung frekuensinya dan presentasinya

2) mengambil pasangan data yang hendak diteliti, jika banyaknya data

adalah sejumlah n, maka di dapat (X,Y), dimana:

X : Adalah variabel insentif

Y: Adalah variabel prestasi kerja

3) Menentukan skala atau bobot dari masing-masing alternatif

jawaban.

4) Analisis data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan

metode survey dengan persamaan regresi linear sederhana, yaitu

suatu metode statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan

antara variabel bebas dan variabel terikat. Yang mana variabel bebas

tersebut terdiri dari insentif sedangkan yang menjadi variabel terikat

adalah prestasi kerja dengan persamaan:

Y= a+bX+e di mana:

Y : Prestasi Kerja

a : Konstanta

X : Insentif

b : Koefisien Regresi X1

e : Tingkat Kesalahan
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Hasil persamaan regresi ini dipakai untuk menguji hipotesis dan

menggunkan F uji dengan tingkat 90%.39

5) Uji Linieritas Garis Regresi

Persamaan regresi yang diperoleh selanjutnya perlu diuji kelinierannya

untuk mengetahui apakah terjadi garis regresi linear atau tidak.

Hasil linieritas dapat diperoleh dengan melihat  nilai F dan nilai Sig

pada Deviation From Linearity, jika nilai Sig. > 0,10 maka terjadi Garis Regresi.

Pengujian:

Hipotesis penelitian untuk uji liniearitas regresi40:

Ho : Garis regresi linear

H1 : Garis regresi tidak linear

6) Uji Signifikansi Korelasi

Uji signifikansi korelasi dibutuhkan dalam penelitian untuk mengetahui

apakah korelasi signifikan atau tidak signifikan, dengan melihat person X dan

person Y dengan nilai Sig, jika nilai Sig. < 0,10, maka tolak Ho dan terima H1.

dengan demikian dapat disimpulkan korelasi antara X dengan Y signifikan.

Pengujian:

Hipotesis penelitian signifikan korelasi41:

Ho : Korelasi tidak signifikan

H1 : Korelasi signifikan

39
Dr.Edi Riadi,"statistika penelitian (analisis manual dan IBM SPSS", (Yogyakarta: Andi), h. 158

40
Dr.Edi Riadi,"statistika penelitian (analisis manual dan IBM SPSS", (Yogyakarta: Andi), h. 159

41
Dr.Edi Riadi,"statistika penelitian (analisis manual dan IBM SPSS", (Yogyakarta: Andi), h. 160
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7) Untuk memudahkan dalam mengolah data penilis menggunakan

program statistical package for social science (SPSS).

J. Defenisi Oprasional Variabel

a. Insentif

Menurut Hardiandja, (2009),

Insntif diartikan sebagai bentuk pembayaran langsung yang didasarkan
atau dikaitkan langsung dengan kinerja dan gain sharing, yang juga
dikaitkan dengan kinerja dan diartikan sebagai pembagian keuntungan
bagi pegawai akibat  peningkatan produktivitas atau penghematan
biaya.42

Indikator insentif menurut Hariandja (2009) adalah:

1) Balas jasa yaitu: para pegawai akan semakin bersemangat dalam
meningkatkan prestasi kerja demi mendapatkan premi tersebut,
sehingga tujuan peruasahaan yang diharapkan akan dapat
direalisasi dengan baik dan lancar.

2) Ganjaran, yaitu agar suatu insentif dapat memotivasi pegawai,
maka ganjaran yang tersedia harus menarik dan harus disediakan
proporsi secara langsung terhadap peningkatan presatasi kerja,
karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda maka daya tarik
inseentif tidaklah sama.

3) Jenjang karir yaitu, apabila karyawan telah memiliki masa kerja
yang baik, mempunyai prestasi yang gemilang dan telah berjasa
kepada perusahaan maka perusahaan dapat memberikan kenaikan
pangkat promosi.

b. Prestasi kerja

Prestasi kerja merupakan prestasi seseorang dalam melakukan

pekerjaannya yang diperoleh karena adanya pola insentif yang diberikan kepada

karyawan.

42Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 9 No.1 April 2014| administrasibisnis. student journal. ub.
ac.id. h. 3
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Menurut Mathis (2006), Prestasi atau kinerja pegawai adalah
mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada instansi
atau lembaga.

Indikator Teori:

1) Kuantitas kerja: volume kerja yang dihasilkan.
2) Kualitas kerja: dalam melaksanakan pekerjaan, kemampuan dalam

bekerja, produktivitas, mengevaluasi hasil kerja, kreativitas dan
inovatif, keefektivan dalam bekerja dan keterkaitan hasil dengan
tidak mengabaikan volume kerja.

3) Pemanfaatan waktu: pemanfaatan waktu dalam penyelesaian
pekerjaan.43

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan

menerapkan pola insentif dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan di PT.

Hadji Kalla Cabang Kendari.

43 Jurnal Administrasi Publik. Publik Administrasi Journal. h.195
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