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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Didirikan sejak 23 Maret 2009, Nanny’s Pavillon pertama kali membuka 

outlet di Bandung, Indonesia. Inspirasi di balik berdirinya restoran ini berasal dari 

tradisi keluarga pemilik yang sering mengadakan family gathering setiap dua 

bulan sekali. Setiap anggota keluarga akan membawa resep favorit mereka yang 

akan disiapkan oleh nanny (pengasuh) mereka dan menyantap bersama-sama di 

Pavillon. Merasa kagum dengan citarasa hidangan dan suasana yang 

menyenangkan, pemilik memiliki dorongan untuk berbagi dengan orang lain. 

Sehingga dibukalah restoran Perancis-Amerika yang dikenal dengan nama 

Nanny’s Pavillon. Keunikan Nanny’s Pavillon terlihat dari desain restorannya 

yang menggambarkan bagian-bagian dari sebuah rumah tinggal seperti taman, 

kamar tidur, kamar mandi, dan lain-lain, serta pelayan yang menggunakan 

seragam nanny bernuansa hijau dan putih. Selain itu, keunikan Nanny’s Pavillon 

juga terlihat dari nama-nama menu makanan yang unik yang berasal dari tradisi 

keluarga PerancisAmerika, seperti “Ynez’s Blueberry Cheese Roll Pancake”, 

“Heavy Alvin’s Potato”, “Bryce’s Crazy Chocolate Waffle”, “Kimberly’s Green 

Sausage Pasta”, “Cecile’s Hot Tuna Spaghetti”, dan masih banyak lagi. Hal 

lainnya yang unik dan menarik dari Nanny’s Pavillon adalah buku menunya yang 

menyerupai lukisan dan tulisan tangan.  
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 Nama Nanny’s Pavillon sendiri terinspirasi dari sosok seorang nanny 

(pengasuh) yang berperan penting dalam sebuah keluarga untuk membantu 

menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan menyiapkan segala kebutuhan 

anggota keluarga, termasuk menyajikan hidangan yang disukai oleh masing-

masing anggota keluarga. Sosok nanny juga menjadi maskot dari Nanny’s 

Pavillon, di mana semua karyawan Nanny’s Pavillon memposisikan dirinya 

sebagai seorang nanny dan mengganggap setiap pelanggan yang datang sebagai 

anggota keluarga dengan motto “You’re Here, You’re Family”. Hal ini membuat 

Nanny’s Pavillon dapat melayani pelanggan dengan hangat dan ramah, serta 

membuat pelanggan merasa nyaman seperti sedang berada di rumah. 

 Sejak pertama kali berdiri hingga sekarang, Nanny’s Pavillon telah 

berkembang dan memiliki 12 outlet yang tersebar di wilayah Jakarta, Bandung, 

dan Bali, antara lain : 

1. Nanny’s Pavillon Garden yang dibuka pada tanggal 23 Maret 2009 dan 

berlokasi di Jl. R. E. Martadinata No. 112 Bandung. 

2. Nanny’s Pavillon Bathroom yang dibuka pada tanggal 14 Agustus 2010 

dan berlokasi di Pacific Place Unit 4/50-51 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, 

Sudirman, Jakarta Pusat. 

3. Nanny’s Pavillon Terrace yang dibuka pada tanggal 15 Desember 2010 

dan berlokasi di Sogo Central Park Ground Floor Jl. Let. Jend. S. Parman 

Kav. 28, Jakarta Barat 11470. 

4. Nanny’s Pavillon Barn yang dibuka pada tanggal 18 Mei 2011 dan 

berlokasi di Flavor Bliss 2, Alam Sutera, Tangerang. 
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5. Nanny’s Pavillon Sewing Room yang dibuka pada tanggal 18 Agustus 

2011 dan berlokasi di Gandaria City UG Floor Unit M – U 09 Jl. Sultan 

Iskandar Muda (Arteri Pondok Indah), Jakarta. 

6. Nanny’s Pavillon Porche yang dibuka pada tanggal 27 April 2012 dan 

berlokasi di Trans Studio Mall, Bandung. 

7. Nanny’s Pavillon Kimberly’s Room yang dibuka pada tanggal 9 September 

2012 dan berlokasi di Plaza Indonesia, Jakarta. 

8. Nanny’s Pavillon Barrel Storage yang dibuka pada tanggal 14 September 

2012 dan berlokasi di Beach Walk, Bali. 

9. Nanny’s Pavillon Playroom yang dibuka pada tanggal 14 Februari 2013 

dan berlokasi di Kota Kasablanka Mall UG Floor Unit FU 08 Jl. 

Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta. 

10. Nanny’s Pavillon Kitchen yang dibuka pada tanggal 28 Maret 2013 dan 

berlokasi di Pondok Indah Mall Street Gallery Level 1, Metro Pondok 

Indah Blok 3 B, Jakarta Selatan. 

11. Nanny’s Pavillon Playground yang dibuka pada tanggal 2 Mei 2013 dan 

berlokasi di Bintaro Entertainment Center Level 1 Jl. Rasuna Said Kav. 

B7/A5-08, Bintaro Sektor 7, Tangerang. 

12. Nanny’s Pavillon Le Jardin Des Fleurs yang dibuka pada tanggal 30 Mei 

2013 dan berlokasi di Central Park Mall Ground Floor Jl. Let. Jend. S. 

Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470. 
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Sumber : Data Perusahaan 

Gambar 3.1 Logo Nanny’s Pavillon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: website zomato 

Gambar 3. 2 Contoh Tema Outlet Nanny’s Pavillon 
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Sumber : website zomato 

Gambar 3. 3 Contoh Menu Nanny’s Pavillon 

3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

 Nanny’s Pavillon memiliki visi dan misi yang diterapkan dalam seluruh 

kegiatan operasional perusahaan, antara lain : 

Visi : 

“We are relentless in our focus on 100% guest satisfaction and loyalty, to 

establish a credible and respectable brand in hospitality industry.” 
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Misi : 

1. To be the foremost French American restaurant in Indonesia. 

2. Create an enjoyable restaurant, where customers experience the 

atmosphere of a unique traditional French America culture. 

3. Serve customers with care, because customers are part of the Nanny’s 

family. 

3.1.1 Struktur Organisasi 

Sumber : Data Perusahaan 

Gambar 3. 4 Struktur Organisasi Nanny’s Pavillon 
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Sumber: Nanny’s Pavillon 

Gambar 3. 5 Struktur Organisasi pada Outlet Nanny’s Pavillon 

3.2 Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif dan descriptive research. Menurut Zikmund, et al. 

(2013:134) 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 kemudian diolah dan dijelaskan dalam bentuk paragraf deskriptif. 

Descriptive research menurut Zikmund, et al. (2013:53) adalah karakteristik 

deskriptif dari objek, orang, kelompok, organisasi, atau lingkungan, yang dicoba 

untuk digambarkan dari situasi tertentu. 

 

REST MANAGER 

(OPEARSIONAL OUTLET) 

SPV HEADCOOK 

CAPTAIN ASST HEAD COOK 

WAITER/S COOK/ PASTRI/ BARISTA 

STEWARD 
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3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Populasi dan Sampel 

 Objek merupakan apa yang hendak diketahui di dalam kegiatan penelitian. 

Ada beberapa permasalahan yang perlu di pahami dalam metode penelitian yaitu 

berhubungan dengan apa itu objek penelitian di dalam penelitian kualitatif. Oleh 

karena itu, sebelum menentukan objek yang akan diteliti, perlu mengetahui 

populasi dan sampel dari objek tersebut. 

 Populasi menurut Zikmund et al., (2013:392) adalah semua orang yang 

terdapat dalam suatu entitas, yang memiliki suatu karakteristik yang sama. Pada 

penelitian ini, yang menjadi target populasinya yaitu seluruh karyawan tetap yang 

bekerja di outlet Nanny’s Pavillon. 

 Sampel menurut Zikmund et al., (2013:393)  adalah sekelompok individu 

dari sebuah populasi. Berdasarkan definisi tersebut, yang menjadi sampel pada 

penilitian ini adalah karyawan tetap yang bekerja di outlet Nanny’s Pavillon 

cabang Flavor Bliss Alam Sutera, Nanny’s Pavillon cabang Central Park, Nanny’s 

Pavillon cabang Bintaro, dan Nanny’s Pavillon cabang Plaza Indonesia. 

 Setelah mengetahui populasi dan sampel yang akan dijadikan objek 

penelitian, peneliti perlu mengetahui siapa saja yang dapat dijadikan objek 

penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, peneliti 

perlu melakukan sampling frame. Sampling  frame menurut Zikmund et al., 

(2013:388) adalah daftar elemen yang dapat membuat sampel dapat digambarkan 

dengan baik. Pada penelitian ini, yang menjadi sampling frame adalah karyawan 
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tetap yang bekerja di outlet Nanny’s Pavillon daerah Tangerang, Tangerang 

Selatan, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat. 

3.3.2 Teknik Pengambilan Sampel 

 Dalam sebuah penelitian, terdapat dua cara yang dapat dilakukan untuk 

pengambilan sampel, yaitu probability sampling dan nonprobability sampling. 

Menurut Zikmund et al., (2013:392) probability sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dimungkinkan untuk 

dipilih sebagai responden. Sedangkan definisi nonprobability sampling menurut 

Zikmund et al., (2013:392) adalah teknik pengambilan sampel dimana pemilihan 

sampel dilakukan berdasarkan pilihan pribadi dari peneliti. 

 Berdasarkan definisi tersebut, teknik pengambilan sampel yang dipilih 

oleh peneliti adalah nonprobability sampling. Dimana, peneliti akan 

menggunakan metode judgement sampling. Karena judgement sampling menurut 

Zikmund et al., (2013:393) yaitu, metode yang memungkinkan seorang individu 

berpengalaman memilih sampel berdasarkan penilaian pribadi tentang beberapa 

karakteristik yang tepat dari anggota sampel. 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam proses memperoleh data terdapat dua cara yang dapat dilakukan 

oleh peneliti untuk memperoleh informasi yaitu primary data dan secondary data. 

Menurut Malhotra (2009:67) primary data adalah informasi yang diperoleh dari 

tangan pertama atau diperoleh secara langsung oleh peneliti pada sumber yang 
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dituju dengan tujuan khusus penelitian. Primary data yang peneliti peroleh 

berasal dari hasil kuesioner yang diberikan kepada responden.  

 Menurut Zikmund et al., (2013:160) secondary data adalah data yang 

diperoleh peneliti yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Secondary 

data yang peneliti peroleh mengenai extrinsic reward, intrinsic reward, dan 

employee engagement berasal dari beberapa sumber seperti jurnal internasional, 

text book human resource management, website, dan in depth interview ke 

perusahaan. 

3.4 Periode Penelitian 

 Periode pengisisan kuesioner untuk pretest dilakukan pada bulan April 

2017. Pre-test ini 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. Skala likert 

merupakan pengukuran sikap yang mengijinkan responden untuk memberikan 

nilai bagi pendapatnya dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan 

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

Keterangan Skala 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Cukup 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2017 

3.5 Definisi Operasional Variable 

 Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas 

(dependent variable) dan variabel terikat (independent variable).Variabel bebas 

adalah variabel yang dipengaruhi akibat dari adanya variabel bebas. Sedangkan 

variabel terikat adalah variabel yang mempengaruhi atau sebab perubahan 

timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah intrinsic 

rewards (X1) dan extrinsic rewards (X2). Sedangkan yang menjadi variabel terikat 

adalah employee engagement (Y). 

3.5.1 Variabel Bebas (Independent) 

3.5.1.1 Intrinsic Reward 

 Menurut Schermerhorn, Osborn, Uhl-Bien, dan Hunt mengemukakan 

dalam buku Organizational Behaviour (2012:123), intrinsic rewards adalah 

penghargaan positif terhadap hasil karya yang diberikan kepada individu atau 

kelompok oleh orang lain atau sumber lain di lingkungan kerja. 
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 Menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske dalam buku 

Organizations Behavior, Structure, Processes (2009:178), intrinsic reward adalah 

imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan itu sendiri; adanya tanggung 

jawab, adanya tantangan, dan adanya feedback dari pekerjaan. 

 Menurut Stoner dan Freeman (1992), intrinsic rewards sebagai imbalan 

psikologis yang dialami langsung oleh seorang karyawan. 

3.5.1.2 Extrinsic Rewards 

 Menurut Schermerhorn, Osborn, Uhl-Bien, dan Hunt mengemukakan 

dalam buku Organizational Behaviour (2012 : 123), extrinsic reward adalah 

penghargaan positif terhadap hasil karya yang diterima langsung oleh seseorang 

sebagai hasil dari kinerjanya. 

 Menurut Gibson, Ivancevich, Donnelly, dan Konopaske dalam buku 

Organizations Behavior, Structure, Processes (2009:178), extrinsic reward adalah 

penghargaan eksternal untuk pekerjaan, seperti gaji, promosi atau tunjangan. 

 Menurut Zaman (2011) bahwa extrinsic rewards biasanya imbalan dalam 

bentuk keuangan atau nyata yang meliputi gaji, promosi, penghargaan 

interpersonal, bonus dan tunjangan. 

3.5.2 Variabel Terikat (Dependent) 

3.5.2.1 Employee Engagement 

 Menurut Kahn (1990:694) bahwa employee engagement adalah seseorang 

yang mengekspresikan diri secara fisik, kognitif, dan emosional. 
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 Menurut Gary Dessler dalam buku Human Resource Management 

Thirteenth Edition (2013:352), employee engagement adalah perilaku karyawan 

yang mencerminkan sejauh mana karyawan engaged. 

 Menurut Robinson (2004), employee engagement adalah keterlibatan 

karyawan sebagai sikap positif bahwa karyawan memiliki kepuasaan terhadap 

organisasi dan nilai-nilainya. 

3.6  Teknis Pengolahan Analisis Data 

3.6.1 Uji Instrumen 

 Menurut Ghozali (2016:47) pada penelitian di bidang ilmu sosial seperti 

manajemen, psikologi, dan sosiologi umumnya variabel – variabel penelitiannya 

dirumuskan sebagai sebuah variabel laten, yaitu variabel yang tidak dapat diukur 

secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi – dimensi yang diamati atau 

indikator – indikator yang diamati. Ada dua uji instrumen yakni uji validitas dan 

uji reliabilitas untuk mengukur kelayakan suatu kuesioner yang digunakan dalam 

penelitian. 

 Ghozali (2016:15) dalam pre-test penelitian 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 menggunakan 

program IBM SPSS versi 23. 
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3.6.1.1 Uji Validitas 

 Imam Ghozali mengemukakan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate 

(2006:49) bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

 Imam Ghozali mengemukakan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate 

(2006:53) bahwa uji bartlett of sphericity adalah uji statistik untuk menentukan 

ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk 

mengukur tingkat interkorelasi antarvariabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis 

faktor adalah Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy (KMO MSA). 

Nilai dari KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang harus dikehendaki 

harus > 0.50 untuk dapatdilakukan analisis faktor. Uji validitas tidak hanya dilihat 

dari faktor Kaiser-Meyer-OlkinMeasure of Sampling Adequacy (KMO MSA) saja 

tetapi juga dilihat dari Factor Loading harus > 0.50. 

3.6.1.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Zikmund (2013:303) uji validitas dilakukan untuk mengukur 

sejauh mana suatu measurement secara akurat mewakili suatu konsep. Cara yang 

digunakan untuk menguji valid tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan uji Confirmatory Factor Analysis (CFA). Menurut 

Ghozali (2016: 58) alat uji pada penelitian ini, digunakan untuk mengukur tingkat 

interkorelasi antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor, yaitu 

dengan menggunakan Kansen-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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(KMO MSA), loading factor, dan nilai signifikan. Nilai KMO bervariasi dari 0 

sampai dengan 1. Nilai KMO, MSA, dan loading factor yang dikehendaki harus > 

0.50 untuk dapat dilakukan analisis faktor. Sedangkan nilai signifikan yang 

dikehendaki < 0.50. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1 Uji Multikoloniearitas 

  Menurut Ghozali (2016:103) uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independent). Menurut Ghozali (2016:104) model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi atau tidak ditemukan multikolonieritas antar variabel 

independent. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF). Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan VIF ≥ 10. 

 Jika variable independent saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini 

tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi 

antar sesame variabel independen sama dengan nol. Untuk mengetahui ada atau 

tidaknya multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah 

yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karenaVIF = 1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 
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adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10. Setiap peneliti harus 

menentukan tingkat kolonieritas yang masih dapat ditolerir. 

3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Menurut Ghozali dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate (2016:134) 

uji heteroskedastisitas adalah suatu situasi dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Suatu 

model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas melihat grafik plot. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta 

titik – titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

 Dalam hal ini untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dapat dilihat dengan melalui 2 dasar analisis yaitu, jika ada pola tertentu, seperti 

titi-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar 

kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas 

dan juga jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.6.2.3 Uji Normalitas 

 Imam Ghozali mengemukakan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate 

(2006:147) bahwa 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. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 
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untuk jumlah sampel kecil. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. 

3.6.3 Uji Model 

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi 

 Imam Ghozali mengemukakan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate 

(2006:163) bahwa koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

 Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variable dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk 

data silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. Dalam hal ini 

terdapat kelemahan yang mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi 

yaitu, biasa terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam 

model. 
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3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Analisis Regresi Berganda 

 Imam Ghozali mengemukakan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate 

(2006:85) bahwa Analisis regresi adalah studi yang mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variable independen, dengan tujuan 

untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata 

variabel dependen berdasarkan nilai variable independen yang diketahui. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi berganda yang bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh intrinsic dan extrinsic rewards terhadap employee 

engagement. 

3.6.4.2 Uji Parsial (T test) 

 Imam Ghozali mengemukakan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate 

(2006:164) bahwa uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependent. 
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3.6.5 Tabel Operasional Variabel 

Tabel 3. 2 Tabel Operasionalisasi Variabel 

No. 
Variabel Penelitian 

(Definisi Operasional) 
Indikator 

Skala 

Pengukuran 
Jurnal Referensi 

1. Extrinsic Reward 

Extrinsic reward adalah 

penghargaan berupa gaji, promosi, 

penghargaan interpersonal, bonus 

dan tunjangan. (Waruni Ayesha 

Edirisooriya, 2014 dalam Zaman, 

2011). 

1. Saya merasa perusahaan adil 

dalam memberikan gaji 

kepada saya. 

Likert 

Scale  

1 - 5  
 

Waruni Ayesha Edirisooriya 

(2014). Impact of Rewards on 

Employee Performance: With 

Special Reference to ElectriCo. 2. Saya merasa perusahaan 

memberikan kesempatan 

dalam kenaikan jabatan. 

3. Saya merasa perusahaan 

memberikan tunjangan yang 

sesuai dengan pekerjaan yang 

saya dilakukan. 

4. Perusahaan memberikan 

keamanan dalam 

ketenagakerjaan berupa 

kebijakan perusahaan untuk 

mencegah terjadinya PHK. 

5. Saya merasa puas dengan 

prestasi yang saya capai 

selama saya bekerja 
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diperusahaan. 

2. Intrinsic Reward 

Intrinsic reward adalah 

penghargaan yang diperoleh dari 

pekerjaan itu sendiri yang 

mencakup faktor-faktor seperti 

pekerjaan yang menarik dan 

menantang, pengarahan dan 

tanggung jawab, kreativitas, 

kesempatan untuk menggunakan 

keterampilan dan kemampuan 

karyawan, dan feedback mengenai 

keefektifan karyawan. (Hatice 

Ozutku, 2012, dalam Mottaz 1985). 

1. Saya memiliki kesempatan 

untuk menyampaikan 

pendapat saya. 

Likert  

Scale 

1 - 5 

Hatice Ozutku (2012). 

Influence of Extrinsic and 

Intrinsic Rewards on Employee 

Results: An Empirical Analysis in 

Turkish Manufacturing Industry. 

2. Saya merasa pekerjaan yang 

saya lakukan menantang. 

3. Saya mendapatkan umpan 

balik dari atasan yang terkait 

dengan pekerjaan yang saya 

lakukan. 

4. Saya merasa pekerjaan yang 

saya lakukan membutuhkan 

kreativitas. 

5. Saya merasa puas terhadap 

pujian yang diberikan atasan 

terhadap pekerjaan yang saya 

lakukan. 

3. Employee Engagement 

Employee Engagement adalah 

tingkat komitmen dan keterlibatan 

yang dimiliki karyawan terhadap 

organisasi dan value. (Maha 

Ibrahim dan Saoud Al Falasi 2014, 

dalam Andrew and Sofian. 2012). 

1. Saya menerima pengakuan 

ketika melakukan pekerjaan 

yang baik. 

Likert 

Scale 

1 - 5 

Maha Ibrahim dan Saoud Al 

Falasi (2014). Employee Loyalty 

and Engagement in UAE Public 

Sector. 2. Saya merasa pendapat yang 

saya kemukakan 

dipertimbangkan. 

3. Rekan kerja saya peduli 
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terhadap pekerjaan yang saya 

lakukan. 

4. Perusahaan memberikan 

kesempatan saya untuk 

berkembang. 

5. Saya memiliki rekan kerja 

yang baik. 

6. Rekan kerja saya 

memberitahu saya mengenai 

perkembangan saya. 
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