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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 

 

 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

 

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2018 

Gambar 3. 1 Logo BPJS Ketenagakerjaan 

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang 

panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, 

Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang 

pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP 

No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964 tentang 

pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU 

No.14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Secara kronologis proses 

lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan (bpjsketenagakerjaan, 

2017). 

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut 

landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 

1977 diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan 
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Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial 

tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta 

dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No.34/1977 

tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek  

(BPJSKetenagakerjan, 2017). 

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).Dan melalui PP No.36/1995 

ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga 

Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi 

kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan 

kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai 

pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko social  

(BPJSKetenagakerjan, 2017). 

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU 

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-undang 

itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 

2, yang kini berbunyi Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh 

rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai 

dengan martabat kemanusiaan. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan 

rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam 

meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja (BPJSKetenagakerjan, 2017). 

Kiprah Perusahaan PT Jamsostek (Persero) yang mengedepankan 

kepentingan dan hak normatif Tenaga Kerja di Indonesia dengan memberikan 
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perlindungan 4 (empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan 

Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya terus 

berlanjutnya hingga berlakunya UU No 24 Tahun 2011  (BPJSKetenagakerjan, 

2017). 

Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang-undang, tanggal 1 

Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT 

Jamsostek (Persero) yang bertransformsi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan 

program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan 

penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015  (BPJSKetenagakerjan, 2017). 

Menyadari besar dan mulianya tanggung jawab tersebut, BPJS 

Ketenagakerjaan pun terus meningkatkan kompetensi di seluruh lini pelayanan 

sambil mengembangkan berbagai program dan manfaat yang langsung dapat 

dinikmati oleh pekerja dan keluarganya (bpjsketenagakerjaan.go.id, 2017). Kini 

dengan sistem penyelenggaraan yang semakin maju, program BPJS 

Ketenagakerjaan tidak hanya memberikan manfaat kepada pekerja dan pengusaha 

saja, tetapi juga memberikan kontribusi penting bagi peningkatan pertumbuhan 

ekonomi bangsa danrakat Indonesia ok  (BPJSKetenagakerjan, 2017). 
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3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan BPJS Keteagakerjaan 

Visi 

Menjadi badan penyelenggara jaminan sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, 

bertatakelola baik serta unggul dalam operasional dan pelayanan. 

Misi 

Melalui program jaminan sosial  ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan 

berkomitmen untuk: 

1. Melindungi dan Menyejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya. 

2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja. 

3. Mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional. 

3.1.2 Core Value BPJS Ketenagakerjaan 

Value  perusahaan BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 tata nilai yang di anut 

dalam perusahaan yang disigkat menjadi IPTIK adalah nilai-nilai yang 

diteteapkan untuk diterapkan oleh seluruh direksi dan karyawan BPJS 

Ketenagakerjaan. IPTIK sebuah singkatan dari: 

1. Iman 

 Direksi dan karyawan BPJS Ketenagakerjaan beriman dan bertaqwa pada 

Tuhan Yang Maha Esa, dan percaya bahwa keberadaaannya di BPJS 

Ketenagakerjaan adalah semata-mata karena takdir Tuhan Yang Maha Esadan 

harus dipertanggungjawabkan kelak di kemudian hari. Karena itu seluruh 
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Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan akan memiliki pemikiran positif, 

bertanggung jawab dan memberikan pelayanan tulus serta ikhlas. 

2. Profesional 

 Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan selalu mengupayakan hal yang 

terbaik (sempurna) dalam semua tindakannya, mengejar prestasi tertinggi dan 

bersikap proaktif serta selalu mengasah diri agar siap menghadapi perubahan. 

3. Teladan 

 Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan sadar bahwa harus menjadi 

panutan, sehingga selalu menjaga sikap dan perilaku, menghormati sesama, 

serta member bantuan, dukungan dan bimbingan untuk memberdayakan 

segenap sumber daya manusia di BPJS Ketenagakerjan. 

4. Integritas 

Direksi dan dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan harus dapat dipercaya, 

sehingga selalu menunjukkan komitmen berani mengemukakan pendapat 

secara jujur dan realistis serta selalu bersikap terbuka. 

2. Kerjasama  

Direksi dan Karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengutamakan keberhasilan 

BPJS Ketenagakerjaan, sehingga selalu menjaga kebersamaan, menghargai 

perbedaan pendapat dan mengusahakan tercapainya sinergi. 
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3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Struktur organisasi dibawah ini memperlihatkan posisi-posisi yang ada 

didalam tiap divisi yang dimiliki oleh Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

Wilayah Kota Tangerang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Perusahaan, 2018 

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan 

3.2 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah master plan yang menspesifikasi metode dan 

prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang dibutuhkan 

(Zikmund, Barry J, Carr, & Griffin, 2013). 
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3.2.1 Research Data 

Research data merupakan sekumpulan data yang dikumpulakan oleh 

peneliti bertujuan untuk sebuah penelitian terhadap objek yang ingin diteliti dan 

digunakan untuk penunjang sebuah penelitian. Terdapat dua jenis data yang dapat 

digunakan dalam sebuah penelitian yaitu data primer dan data sekunder 

(Malhotra, 2010) : 

1. Primary data  

Primary data merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau 

suatu organisasi secara langsung terhadap objek penelitian yang di teliti. 

2. Secondary data  

Secondary data adalah data yang didapat melalui sumber-sumber terpercaya 

atau dengan kata lain data yang didapatkan secara tidak langsung. 

Sumber data yang digunakan lebih banyak dalam menentukan hasil 

penelitian ini adalah primary data dan secondary data, data digunakan saat 

melakukan in depth interview yaitu data dikumpulkan melalui survei kepada 

responden yang termasuk dalam target populasi. Penulis juga menggunakan 

secondary data untuk mendapatkan informasi dan literatur yang diperlukan terkait 

penelitian ini dari sumber buku, jurnal, dan artikel dari internet. Pengumpulan 

data dilakukan dengan pengukuran kuesioner untuk karyawan Kantor Cabang 

BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kota Tangerang. 

3.2.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif dan descriptive research. Menurut Zikmund, et al. 
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(2013) penelitian kuantitatif merupakan penelitian bisnis yang membahas tujuan 

penelitian melalui penilaian empiris yang melibatkan pengukuran numerik dan 

analisis. Data kuantitatif yang didapatkan merupakan hasil dari pengisian 

kuesioner yang disebarkan, kemudian diolah dan dijelaskan dalam bentuk 

paragraf deskriptif. Descriptive research menurut Zikmund, et al. (2013) adalah 

karakteristik deskriptif dari objek, orang, kelompok, organisasi, atau lingkungan, 

yang dicoba untuk digambarkan dari situasi tertentu. 

3.2.3 Jenis Penelitian 

Menurut Zikmund et al (2013) terdapat tiga jenis penelitian antara lain:  

1. Exploratory Research  

Dilakukan untuk memeperjelas situasi yang ambigu atau menemukan ide-ide 

yang dapat menjadi peluang bisnis potensial. Exploratory research sering 

digunakan bertujuan untuk memandu dan memperbaiki upaya penelitian 

selanjutnya. 

2. Descriptive Research  

Descriptive research adalah penelitian untuk menggambarkan karakteristik 

objek, orang, kelompok, organisasi, atau lingkungan yang dicoba untuk 

digambarkan dari situasi tertentu. 

3. Causal research 

Causal research adalah mengidentifikasi sebab dan akibat. Ketika sesuatu  

menyebabkan efek, itu bearti ia membawa atau mewujudkannya.  

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah descriptive research dengan 

menggunakan data kuantitatif dengan data yang didapatkan dari survei 
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penyebaran kuesioner kepada karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Didalam 

kuesioner tersebut karyawan BPJS Ketenagakerjaan atau responden dari 

penelitian ini memberikan skala penilaian antara 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai 7 

(Sangat Setuju) dengan skala likert terhadap pernyataan yang diberikan. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Target Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Zikmund et al., (2013) adalah sebuah kelompok dari 

berbagai entitas yang memiliki beberapa rangkaian karakteristik yang sama secara 

umum. Pada penelitian ini, yang menjadi target populasinya BPJS 

Ketenagakerjaan wilayah Kota Tangerang. 

Sampel menurut Zikmund et al., (2013) adalah sekelompok individu dari 

sebuah populasi. Berdasarkan definisi tersebut, yang menjadi sampel pada 

penilitian ini adalah karyawan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan wilayah               

Tangerang. 

3.3.1.1 Sampling Frame  

Sampling frame adalah sebuah daftar yang berisi elemen-elemen dari 

populasi yang dapat diambil sebagai sampel. Sampling frame penelitian ini adalah 

dapat berisi daftar nama, NIK (nomor induk karyawan), email, dan juga informasi 

lainnya (Zikmund et al., 2013). 

3.3.2 Sampling Techniques 

Terdapat dua teknik pengambilan sampel dan beberapa elemennya dalam 

sebuah penelitian yaitu probability techniques dan nonprobability techniques. 

(Zikmund et al., 2013), dengan penyelesaian sebagai berikut: 
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3.3.2.1 Probability Sampling Technique 

Dalam probability sampling, setiap elemen dari populasi sudah diketahui 

dan bukan nonzero probability. Sebagai tambahan, probability sample memiliki 

elemen secara random pada proses seleksi (Zikmund et al., 2013). Terdapat 

beberapa teknik dalam probability sampling, yaitu: dan bukan nonzero 

probability. Sebuah sample probability memiliki sebuah elemen true randomness 

dari proses seleksi. Sebagai tambahan, probability sample memiliki elemen secara 

random pada proses seleksi (Zikmund et al., 2013). Terdapat beberapa teknik 

dalam probability sampling, yaitu: 

1. Simple Random Sampling 

Memastikan setiap elemen yang berada di dalam populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dimasukkan dalam sampel disebut simple 

random sampling. 

2. Systematic Sampling 

Prosedur sampling dimana titik awal dipilih secara proses yang acak dan 

kemudian setiap nomor ke-n pada daftar dipilih. 

3. Stratified Sampling 

Kumpulan sampel diambil secara acak sederhana pada yang memiliki 

karakteristik yang hampir samadalam setiap lapisan populasi. 

4. Proportional Stratified Sample 

Bentuk sampel bertingkat yang mana jumlah unit sampling yang diambil 

dari setiap tingkat sebanding dengan ukuran populasi tingkat itu. 

5. Disproportional Stratified Sample 
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Sebuah sampel bertingkat dimana ukuran sampel untuk setiap strata 

dialokasikan sesuai dengan pertimbangan analitis. 

3. Cluster Sampling 

Unit sampling primer bukanlah elemen individual dalam populasi 

melainkan sejumlah besar elemen; Kelompok dipilih secara acak. 

4. Multistage Area Sampling 

Sebuah prosedur sampling yang melibatkan dua atau lebih teknik sampling 

probabilitas. 

3.3.2.2 Nonprobability Sampling Techniques 

Nonprobability sampling merupakan sebuah teknik samplingyang mana 

unit-unit dari sampel dipilih berdasarkan penilaian pribadi. Probabilitas dari setiap 

anggota populasi yang dipilih tidak diketahui. Secara teknis, tidak ada teknik 

khusus dalam menentukan kesalahan atau error terhadap sampling secara acak 

dari sampel probabilitas. Terdapat empat teknik dalam nonprobabilty sampling, 

yaitu (Zikmund et al., 2013): 

1. Convenience Sampling 

Prosedur sampling yang memperoleh orang-orang atau unit yang dirasa paling 

mudah (conveniently) untuk dilakukan (Zikmund et al., 2013). 

2. Judgement Sampling  

Sebuah teknik nonprobability yang mana sampel yang dipilih berdasarkan 

pendapat seseorang tentang suatu karakteristik yang perlu terhadap sample 

member. Teknik ini dilakukan berdasarkan pendapat dari experienced 

individual (Zikmund et al., 2013). 
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3. Quota Sampling 

Quota sampling adalah prosedur nonprobability technique yang memastikan 

variasi subgroups dari populasi yang direpresentasikan sesuai dengan 

karakteristik yang peneliti inginkan (Zikmud et al, 2013). 

4. Snowball Sampling 

Sebuah Prosedur teknik nonprobability yang mana responden telah dipilih 

melalui metode probability dan responden tambahan diperoleh dari informasi 

yang direkomendasikan responden awal (Zikmud et al, 2013). 

Dalam penelitian ini peneliti memutuskan menggunakan teknik 

pengambilan sample nonprobability technique dimana unit sample yang dipilih 

berdasarkan kebutuhan dari peneliti untuk melakukan penelitian tersebut. Dan 

peneliti menggunakan judgement sampling dimana sample yang peneliti pilih 

didasari oleh beberapa karakteristik yang sesuai dari anggota sample. 

Karakteristik dari sample adalah karyawan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki 

status kepegawaian tetap, sudah bekerja minimal satu tahun. Penelitian ini juga 

menggunakan snowball sampling, dimana peneliti menyebarkan kuesioner kepada 

satu karyawan dalam satu departemen dan karyawan tersebut menyebarkan 

kuesioner kepada anggota yang berada di dalam departemen. 

3.3.3 Sampling Size  

Sampling size adalah jumlah elemen-elemen yang akan diikutsertakan di 

dalam penelitian. Penentuan sample size dapat dikatakan kompleks dan 

melibatkan beberapa pertimbangan kualitatif dan kuantitatif (Malhotra, Budhwar, 

& Prowse, 2007). Mengacu pada pernyataan Hair, Black, Babin & Anderson 
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(2010) , penentuan jumlah sample di dalam penelitian ini ditentukan dari 

banyaknya jumlah item pertanyaan yang digunakan pada kuisinoer, di mana 

dengan mengasumsikan n x 5 observasi sampai n x 10 observasi. Pada penelitian 

ini terdapat 23 pertanyaan sehingga jika jumlah pertanyaan dikali 5 maka minimal 

responden yang didapatkan sejumlah 120 responden (Hair et al, 2010).   

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua metode pengambilan 

data. Data primer merupakan data yang di dapatkan langsung dari objek penelitian 

yaitu pada  karyawan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan wilayah Kota 

Tangerang. Data yang peneliti dapatkan melalui objek penelitian melalui 

obeservasi dengan in depth interview dan penyebaran kuesioner. 

Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung didapatkan 

oleh peneliti dari perusahaan melainkan peneliti dapatkan dari media seperti teori, 

jurnal utama maupun jurnal pendukung, majalah,buku serta artikel. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Zikmund et al., (2013) mengkategorikan dua metode yang bisa digunakan 

dalam pengumpulan data, antara lain: 

1. Observation research yaitu proses sistematis dalam merekam pola-pola  

perilaku orang-orang, objek-objek dan kejadian-kejadian yang terjadi 

(Zikmund, et al., 2013). 
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2. Survey research yaitu sebuah metode pengumpulan data primer melalui 

komunikasi dengan sample yang diwakili oleh individu-individu (Zikmund, et 

al., 2013).  

Berdasarkan kedua metode pengambilan data tersebut, peneliti 

menggunakan metode survey research dalam penelitian. Dalam metode survey 

research peneliti menyebarkan kuisioner dan melakukan in-depth interview 

kepada karyawan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan wilayah Tangerang. 

3.5 Periode Penelitian 

Pengisian kuesioner untuk pretest telah dilakukan pada bulan Mei 2019. 

Pre-test tersebut dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari variabel 

yang akan peneliti gunakan pada` penelitian ini. Jumlah responden pada pretest 

ini adalah sebanyak 30 orang. 

Dalam kuesioner ini digunakan skala pengukuran likert 1-7. Skala likert 

merupakan pengukuran sikap yang mengijinkan responden untuk memberikan 

nilai bagi pendapatnya dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan 

mengikuti metode petunjuk yang diberikan. 
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Tabel 3. 1 Tabel Skala Pengukuran Likert 

Keterangan Skala 

Sangat Setuju 7 

Setuju   6 

Cukup Setju 5 

Netral 4 

Kurang Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak setuju 1 

       Sumber: Sejjaaka & Kaawaase 2014 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi variable menurut Zikmund (2013) adalah perubahan-perubahan 

dari satu contoh ke yang lainnya yang dapat menunjukkan perbedaan dalam nilai, 

biasanya dalam besaran atau kekuatan, atau dalam arahnya. Setiap variabel yang 

disajikan dalam model akan menjadi faktor penting dalam memecahkan masalah 

penelitian. Oleh karena itu diperlukan untuk indikator-indikator yang sesuai untuk 

mengukur variabel penelitian secara akurat. 

3.7 Identifikasi Variabel Penelitian 

3.7.1 Variabel Eksogen 

            Variabel eksogen merupakan variabel bebas yang muncul dalam semua 

persamaan pada suatu model. Variabel eksogen sendiri mempunyai pengaruh 

terhadap variabel yang lain serta tidak dipengaruhi oleh variabel lain didalam 

model dan variabel tersebut selalu menjadi variabel yang independen. Dalam 

notasi matematik dari variabel eksogen merupakan huruf Yunani 𝜉 (“ksi”) (Hair et 
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al., 2010). Selain itu variabel eksogen dapat digambarkan sebagai lingkaran 

dimana semua anak panah menuju keluar dan tidak ada anak panah yang menuju 

ke arah variabel tersebut. Variabel eksogen digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Sumber: Hair et al., (2010) 

Gambar 3. 3 Variabel Eksogen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen adalah reward 

1. Reward 

Reward yaitu kegiatan-kegiatan semacam pekerjaan yang bergantung pada 

pendidikan berkelanjutan, pekerjaan yang berkualitas dan keanggotaan dan 

partisipasi dalam asosiasi professional (Bartol 1979 dalam Samuel & twaha 

2014). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai dengan 7. 

Skala 1 menunjukkan rendahnya kualitas reward yang didapatkan oleh 

karyawan di dalam perusahaan dan skala 7 menunjukkan tingginya kualitas 

reward yang didapatkan oleh karyawan di dalam perusahaan. 

3.7.2 Varibel Endogen 

Variabel endogen adalah varibel terikat pada satu persamaan dalam model, 

meskipun di semua persamaan sisanya variabel tersebut adalah variabel bebas. 

Variabel endogen dianggap sebagai variabel yang dipengaruhi atau ditentukan 

oleh variabel lain dalam model. Variabel endogen dikenal juga sebagai variabel 
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dependen. Dalam notasi matematik dari variabel endogen merupakan 𝜂 (“eta”) 

(Hair et al., 2010). Variabel endogen dapat digambarkan sebagai lingkaran dengan 

setidaknya mempunyai satu anak panah yang mengarah pada variabel tersebut. 

Variabel endogen digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hair et al., (2010) 

Gambar 3. 4 Variabel Endogen 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel endogen adalah job 

satisfaction dan organizational commitment. 

1. Job Satisfaction 

Job Satisfaction merupakan perasaan positif tentang satu pekerjaan yang 

dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya. kepuasan kerja mengacu pada 

sikap umum terhadap pekerjaannya. seseorang dengan tingkat kepuasan 

kerja yang tinggi memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya., dan 

seseorang yang tidak puas memiliki sikap negatif (Robbins & Judge 

2009). 
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Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai dengan 

7. Skala 1 menunjukkan rendahnya job satisfaction yang di alami karyawan 

dalam perusahaan. Dan skala 7 menunjukkan tingginya job satisfaction yang 

dialami oleh karyawan dalam perusahaan. 

2. Organizational Commitment 

Organizational commitment merupakan sejauh mana seorang karyawan 

mengidentifikasi dengan organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya serta ingin 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut (Robbins dan 

Coulter 2018). 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai dengan 

7. Skala 1 menunjukkan rendahnya organizational commitment terhadap 

perusahaandan skala 7 menunjukkan tingginya organizational commitment 

terhadap perusahaan. 

3.8 Teknik Pengolahan Analisis Data 

3.8.1 Uji Instrumen 

Pengumpulan data utama untuk penelitian ini dikumpulkan dengan 

penyebaran kuesioner kepada para responden, sehingga dalam penelitian ini 

kuesioner merupakan alat ukur utama dan merupakan kunci dari keberhasilan 

dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan alat ukur dengan pengukuran 

yang tepat, dapat diandalkan, serta konsisten. Untuk menjamin ketepatan dan 

konsistensi kuesioner, maka didalam penelitian ini diperlukan uji validitas serta 

uji reabilitas terhadap hasil kuesioner yang telah disebar. 
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Pre-test di dalam penelitian ini penulis menggunakan program IBM SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versi 23 yaitu software yang 

berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik untuk 

statistik parametrik maupun non-oarametrik dengan basis windows. IBM SPPS 

versi 23 digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas responden pre-test 

sedangkan untuk uji validitas dan reliabilitas main-test penulis juga menggunakan 

program IBM SPSS versi 23. 

3.8.2 Uji Validitas 

Dalam bukunya yang berjudul Aplikasi Analisis Multivariete (Ghozali, 

2016) bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu indikator dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 

menguji validitas dan reabilitas, dilakukan dengan menggunakan Confirmatory 

Factor Analysis (CFA), dimana komponen yang digunakan untuk melakukan uji 

validitas adalah memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO MSA).Nilai dari KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai 

yang harus dikehendaki harus > 0.50 untuk dapat dilakukan analisis faktor. Selain 

itu, nilai Bertlett’s Test of Sphericity (Sig) harus lebih kecil sama dengan 0,05 dan 

nilai factor loading harus lebih besar sama dengan 0.50 Hair et al, (2010). 

  

Analisis pengaruh reward..., Sri Wulan Hartati, FB UMN, 2019



3.8.2.1 Jenis-jenis Uji Validitas 

Menurut Zikmud, (2013), jenis-jenis uji validitas adalah sebagai berikut: 

1. Face Validity 

Memunculkan skala dari konten secara logis untuk mencerminkan variabel 

yang ingin di ukur dari penelitian. 

2. Content Validity 

Tingkat yang mengukur cakupan luasnya domain yang menarik. Apakah 

item menangkap seluruh ruang lingkup, dengan tidak melampaui apa yag 

akan diuji. 

3. Criterion Validity 

Kemampuan untuk mengukur korelasi dari ukuran-ukuran standar lain dari 

variabel atau kriteria yang sesuai. 

4. Constract Validity 

Ketika indikator yang digunakan dapat dengan jujur mewakili variabel atau 

konsep secara handal. 

Berdasarkan jenis-jenis validitas di atas, peneliti menggunakan construct 

validity dalam penelitian ini, di mana Menurut Zikmund peneliti menguji seberapa 

kuat sebuah measurement mewakili suatu konsep atau variabel yang digunakan di 

penelitian. 

3.8.3 Uji Reliabilitas  

Menurut Ghozali (2016), uji reabilitas merupakan alat untuk mengukur 

suatu kuisioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstrak. Kuisioner 

dikatakan handal atau reliabel jika jawaban responden terhadap suatu pernyataan 
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konsisten atau stabil dari waktu ke waktu untuk mengukur reabilitas dengan uji 

statistik Cronbach Alpha dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel 

jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,7. 

3.9 Structural Equation Model (SEM) 

Structural Equation Model (SEM) merupakan sebuah teknik statistic 

multivariate yang menggabungkan aspek-aspek dalam regresi berganda yang 

bertujuan untuk menguji hubungan dependen dan analisis faktor yang menyajikan 

konsep faktor tidak terukur dengan variabel multi yang digunakan untuk 

memperkirakan serangkaian hubungan dependen yang saling mempengaruhi 

secara bersamaan (Hair et al., 2010). SEM dapat menilai seberapa baik tingkat 

kecocokan antara teori yang digambarkan peneliti melalui hubungan antara 

variabel teramati dengan variabel latennya terhadap kenyataan yang diwakili oleh 

data yang didapatkan peneliti (Hair et al., 2010). 

Tahap-Tahap melakukan SEM, antara lain sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan masing-masing contruct atau indikator untk mengukurnya.  

2. Membuat diagram measurement model atau model pengukuran.  

3. Menetukan sample size yang akan diambil dan memilih metode estimasi dan 

pendekatan untuk menangani missing data.  

4. Mengukur validitas atau kecocokan model pengukuran. Jika model 

pengukuran dinyatakan valid, maka dilanjutan ke tahap 5 dan 6.  

5. Mengubah model pengukuran menjadi model struktural.  
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6. Menilai validitas atau kecocokan model struktural. Jika model struktural 

memiliki tingkat kecocokan yang baik maka selanjutnya dapat dilakukan 

kesimpulan penelitian.  

Adapun pengukuran pada penelitian ini digambarkan pada Gambar 3.3 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2018. 

Gambar 3. 5 Model Pengukuran 

Setelah melakukan model pengukuran di tahap 4, maka selanjutnya model 

pengukuran tersebut akan diubah ke model struktural seperti gambar 3.4 berikut:  
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Sumber: Hasil Pengolahan Data Primer, 2018. 

Gambar 3. 6 Model Struktural 

3.9.1 Uji Kecocokan Model Pengukuran 

Uji kecocokan model pengukuran dilakukan pada setiap model 

pengukuran (hubungan antar sebuah variabel laten dengan beberapa variabel 

teramati) secara terpisah melalui evaluasi terhadap validitas dan realibilitas dari 

model pengukuran tersebut (Hair et al., 2010).  

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran  

Suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap 

construct atau variabel latennya jika muatan faktor standar (standard 

loading factor) ≥ 0,50 (Hair et al., 2010).  

2. Evaluasi terhadap realibilitas (realibility) dari model pengukuran  
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Realibilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya. Berdasarkan Hair et al., (2010) suatu variabel 

dapat dikatakan mempunyai reliabilitas baik jika:  

a. Nilai construct reliability (CR) ≥ 0.70  

b. Nilai Variance Extracted (AVE) ≥ 0.50  

Berdasarkan Hair et al., (2010) ukuran tersebut dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut:  

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝑹𝒆𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚= (𝜮𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐 

                                              (𝜮𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈)𝟐 + 𝜮𝒆 

 

𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂𝒄𝒕𝒆𝒅 =𝜮𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈𝟐 

𝜮𝒔𝒕𝒅. 𝒍𝒐𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈𝟐 + 𝜮𝒆 

3.9.2 Kecocokan Model Keseluruhan  

GOFI (Goodness of Fit Indicies) atau ukuran-ukuran GOF dikelompokkan 

menjadi 3 bagian yaitu (Hair et al., 2010):  

1. Ukuran Kecocokkan Absolut (Absolute fit measure)  

Absolute fit measure digunakan untuk menentukan derajat prediksi model 

keseluruhan (model struktural dan pengukuran) terhadap matrik korelasi dan 

kovarian. 

2. Ukuran Kecocokkan Inkremental (Incremental fit measures)  

Incremental fit measures digunakan untuk membandingkan model yang 

diusulkan dengan model dasar yang disebut sebagai null model atau 

independence model.  
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3. Ukuran Kecocokkan Parsimoni (Parsimonious fit measures)  

Parsimonious fit measures digunakan untuk mengukur kehematan model, 

yaitu model yang mempunyai degree of fit setinggi-tingginya untuk setiap 

degree of freedom.  

Menurut Hair et al. (2010), uji structural model dapat dilakukan dengan 

mengukur goodness of fit model yang menyertakan kecocokan nilai : 

1. Nilai X2 dengan DF. 

2.  Satu kriteria absolute fit index (i.e., GFI, RMSEA, SRMR, Normed Chi-

Square) . 

3.  Satu kriteria incremental fit index (i.e., CFI atau TLI). 

4. Satu kriteria goodness-of-fit index (i.e., GFI, CFI, TLI).  

5.  Satu kriteria badness-of-fit index (RMSEA, SRMR). 

Ringkasan uji kecocokan dan pemeriksaan kecocokan secara rinci dapat 

dilihat di tabel 3.2: 

Tabel 3. 2 Characteristics Of Different Fit Indices Demonstrating Goodness-Of-

Fit Across Different Model Situations 
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Note: m=number of observed variables; N applies to number of observations per 

group when applying CFA to multiple groups at the same time 

 

 

 

Sumber: Hair et al., (2010) 

3.10 Testing Structural Relatonship 

Menurut Hair et al., (2010), model fit yang baik saja tidak cukup untuk 

mendukung teori structural yang diajukan. Peneliti juga harus memeriksa estimasi 

parameter individu yang mewakili hipotesis-hipotesis tertentu. Model teoritis 

dianggap valid apabila : 

1. Memiliki nilai standar koefisien ≥ 0 berarti memiliki hubungan yang positif 

dan kurang dari 0 memiliki hubungan yang negatif. 

2. Memiliki nilai p-value ≤ 0.05. Jika p-value ≤ 0.05 maka dapat disimpulkan 

hipotesis didukung oleh data yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan  

3. karena tingkat eror yang dimiliki masih dibawah 0.05, maka hipotesis 

dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki eror 

yang besar, sehingga data tidak mendukung hipotesis yang telah dibuat. 

Uji hipotesis adalah sarana pengujian atas pernyataan-pernyataan yang 

belum terbukti kebenarannya atau persoalan yang menjadi inti dari 

penelitian (Mahlhotra, 2007). Uji hipotesis dalam peneliitan ini diukur 

dengan menggunakan p-value dan standardized regression coefficient. P-

value merupakan nilai probabilitas, atau tingkat signifikansi yang diamati 
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dan dihitung, kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikasi untuk 

menguji hipotesis (Zikmud, 2013). Sedangkan standardizied regression 

coeficcient merupakan koefisien yang diperkirakan dapat menunjukkan 

kekuatan hubungan antar variabel yang diuji dengan skala terstandar, dengan 

nilai yang berkisar antara (-1) sampai dengan 1, dimana nilai yang lebih 

tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara variabel yang diuji 

(Zikmud, 2013). 

4. karena tingkat eror yang dimiliki masih dibawah 0.05, maka hipotesis 

dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan karena memiliki eror 

yang besar, sehingga data tidak mendukung hipotesis yang telah dibuat. 

Uji hipotesis adalah sarana pengujian atas pernyataan-pernyataan yang 

belum terbukti kebenarannya atau persoalan yang menjadi inti dari 

penelitian (Mahlhotra, 2007). Uji hipotesis dalam peneliitan ini diukur 

dengan menggunakan p-value dan standardized regression coefficient. P-

value merupakan nilai probabilitas, atau tingkat signifikansi yang diamati 

dan dihitung, kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikasi untuk 

menguji hipotesis (Zikmud, 2013). Sedangkan standardizied regression 

coeficcient merupakan koefisien yang diperkirakan dapat menunjukkan 

kekuatan hubungan antar variabel yang diuji dengan skala terstandar, dengan 

nilai yang berkisar antara (-1) sampai dengan 1, dimana nilai yang lebih 

tinggi menunjukkan hubungan yang lebih kuat antara variabel yang diuji 

(Zikmud,2013).

Analisis pengaruh reward..., Sri Wulan Hartati, FB UMN, 2019



3.11 Tabel Indikator Variabel 

 Tabel 3.3 Tabel Indikator Variabel 

  

No.  

Variabel Penelitian  

 

Dimensi 

 

Ukuran 

 

Skala 

Pengukuran 

 

Jurnal referensi 

1. 

 

 

Rewards 

Rewards didefinisikan sebagai 

semua bentuk financial return, 

tangible service dan manfaat 

non-financial yang diterima 

sebagai bagian dari hubungan 

kepegawaian sebuah 

organisasi (Bratton and Gold, 

1994, dalam Malhotra, N., 

Budhwar, P., & Prowse, P, 

2007). 

 1. Saya puas dengan jumlah gaji yang saya 

terima untuk pekerjaan yang saya lakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Likert Scale 1-7 

 

Malhotra, N., Budhwar, P., & Prowse, 

P. (2007). Linking rewards to 

commitment: An empirical 

investigation of four UK call centres. 

The International Journal of Human 

Resource Management, 18(12), 2095-

2128. 

 

 

2. Saya puas dengan gaji saya terima 

dibandingkan gaji dari perusahaan lain yang 

saya tahu, 

3. Saya menerima pelatihan berkala untuk 

tetap memperbaharui pengetahuan saya 

agar dapat bekerja dengan baik. 

4. Saya merasa mudah untuk memberikan 

masukan tentang improvement / perbaikan 

ke atasan saya. 
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No. 

 

Variabel Penelitian  

 

Dimensi 

 

Ukuran 

 

Skala pengukuran 

 

Jurnal referensi 

2. Job Satisfaction 

Job Satisfaction adalah 

Keadaan emosional yang 

menyenangkan atau positif 

yang dihasilkan dari penilaian 

pekerjaan atau pengalaman 

kerja seseorang  (Locke, 1993 

dalam Yücel1 İlhami,  2012). 

 1 Saya merasa senang dengan pekerjaan 

yang saya lakukan saat ini. 

 

 

 

 

Likert Scale 1-7 

 

 

 

 

Brayfield dan Rothe (1951) 

dalam Yücel1 (2012). 

2 Saya merasa dalam hari-hari saya bekerja 

seperti tidak pernah berakhir. 

3 Saya menjalankan pekerjaan saya dengan 

antusias. 

4. Saya merasa nyaman dalam melakukan 

pekerjaan saya 

5. Saya merasa pekerjaan yang saya lakukan 

itu menyenangkan. 
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No. 

 

Variabel Penelitian  

 

 

 

Dimensi 

 

Ukuran 

 

Skala pengukuran 

 

Jurnal referensi 

3. Organizational commitment 

Di definisikan sebagai 

keterikatan afektif dengan 

organisasi sebagai 

konsekuensi dari individu 

yang berbagi nilai-nilai 

organisasi serta keinginan 

mereka untuk tetap di 

organisasi, dan kesediaan 

mereka untuk mengerahkan 

upaya atas nama organisasi 

(Mowday, Steers, & Porter, 

1979 dalam  Yücel1 İlhami, 

2012). 

1.Affective commitment 

Affective commitment adalah  

mengacu pada sejauh mana 

karyawan mengidentifikasi 

dengan, merupakan ikatan 

emosional, dan terlibat dalam 

organisasi. Karyawan yang 

memiliki komitmen afektif 

yang kuat tetap bersama 

organisasi karena mereka 

menginginkannya (Meyer 

and Allen, 1991 dalam 

Yücel1 İlhami, 2012 ). 

1. Saya akan senang menghabiskan sisa 

karir saya perusahaan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert Scale 1-7 

 

 

Malhotra, N., Budhwar, P., & 

Prowse, P. (2007). Linking 

rewards to commitment: An 

empirical investigation of four UK 

call centres. The International 

Journal of Human Resource 

Management, 18(12), 2095-2128. 

 
 

 

 

 

2. Saya merasa mempunyai rasa memiliki 

terhadap perusahaan ini.  

3. Saya mempunyai ikatan emosi dengan 

perusahaan ini. 

 

4. Saya merasa seperti bagian dari keluarga 

di perusahaan ini. 

 

5. Perusahaani ini memiliki banyak arti 

pribadi bagi saya 
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No. 

 

Variabel Penelitian  

 

Dimensi 

 

Ukuran 

 

Skala 

pengukuran 

 

Jurnal referensi 

  2.Continuance commitment 

Continuance commitment 

adalah  mengacu pada biaya 

kesadaran karyawan 

meninggalkan organisasi 

(Meyer and Allen, 1991 

dalam Yücel1 İlhami, 2012 ). 

 

 

1. Saat ini tetap bekerja di perusahaan merupakan 

kebutuhan saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert Scale 

1-7 

 

 

Malhotra, N., Budhwar, P., & 

Prowse, P. (2007). Linking 

rewards to commitment: An 

empirical investigation of four UK 

call centres. The International 

Journal of Human Resource 

Management, 18(12), 2095-2128. 

 

2. Saat ini tetap bekerja di perusahaan merupakan 

keinginan saya 

3. Akan sangat sulit bagi saya untuk meninggalkan 

perusahaan saat ini, walaupun saya 

menginginkannya. 

 

4. Banyak hal daam kehidupan saya akan terganggu 

jika saya memutuskan untuk meninggalkan 

perusahaan ini. 

 

5. Saya merasa akan sulit mendapatkan pekerjaan 

apabila meninggalkan perusahaan ini 
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No. 

 

Variabel Penelitian 

 

Dimensi 

 

Ukuran 

 

Skala 

pengukuran 

 

Jurnal referensi 

  3.Normative commitment 

Normative commitment adalah 

mencerminkan perasaan kewajiban 

untuk tetap dalam organisasi. 

Karyawan dengan komitmen 

normatif tingkat tinggi merasa 

bahwa mereka harus tetap bersama 

organisasi (Meyer and Allen, 1991 

dalam Yücel1 İlhami, 2012 ). 

 

1. Saya merasa memilki kewajiban  untuk tetap 

bekerja di perusahaan ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert Scale 1-

7 

 

 

 

Malhotra, N., Budhwar, P., & 

Prowse, P. (2007). Linking rewards 

to commitment: An empirical 

investigation of four UK call 

centres. The International Journal of 

Human Resource Management, 

18(12), 2095-2128. 

 

 

 

 

2. Bahkan jika menguntungkan bagi saya, 

meninggakan perusahaan ini merupakan 

keputusan yang tidak tepat. 

3. Saya akan merasa bersalah jika saya 

meninggalkan perusahaan ini. 

4. Saya tidak akan meninggalkan organisasi ini 

karena saya memiliki rasa tanggung jawab kepada 

orang-orang di perusahaan 
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