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BAB III  

 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN  

3.1 Objek Penelitian 

 Objek penelitian menurut Sugiyono (2010:38) yaitu suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Objek yang diteliti dalam penelitian  ini adalah kompensasi dan kinerja karyawan. 

Alasan utama dipilihnya kompensasi sebagai salah satu variabel penelitian karena 

kinerja karyawan dinilai sangat penting sebagai ukuran efisiensi perusahaan dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target sebuah organisasi atau 

perusahaan, salah satunya ialah baik atau tidaknya kompensasi pada perusahaan 

tersebut. 

 Penelitian ini dilakukan di CV. Vulcano Block di Kota Bandung, yang 

menjadi objek penelitian adalah tanggapan responden dalam hal ini adalah 

karyawan CV. Vulcano Block tentang kompensasi terhadap kinerja karyawan di 

CV. Vulcano Block di Kota Bandung. 

Berdasarkan tanggapan mengenai kompensasi terhadap kinerja karyawan 

tersebut maka dapat dianalisismengenai pengaruh kompensasi terhadap kinerja 

karyawan di CV. Vulcano Block. Subyek penelitian adalah seluruh karyawan 

pada CV. Vulcano Block. 

Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun, maka 

metode penelitian yang dipergunakan adalah cross sectional method sebagaimana 
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yang dikeumakakan oleh Husein Umar (2008:45) cross sectional method, yaitu 

metode penelitian dengan cara mempelajari objek dalam kurun waktu tertentu 

(tidak berkesinambungan dalam jangka waktu panjang) dalam penelitian yang 

menggunakan metode ini, informasi dari sebagian populasi dikumpulkan langsung 

di tempat kejadian secara empirik dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari 

sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti di lapangan. 

3.2 Metode Penelitian 

   3.2.1 Jenis Dan Metode Yang Digunakan  

 Menurut Sugiyono (2010:11) “Metode Penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.” Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. 

Berdasarkan variabel-variabel yang diteliti maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dan verifikatif. 

Menurut Sugiyono (2010:29), “Metode deskriptif adalah metode yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.” 

Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (2010:8) “Penelitian verifikatif 

pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari suatu hipotesis yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data di lapangan.” Dalam penelitian ini diuji mengenai 

Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan di CV. Vulcano Block di Kota 

Bandung yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai Kompensasi 
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Terhadap Kinerja Karyawan di CV. Vulcano Block di Kota Bandung. 

 

Menurut Sugiyono (2012:2), “Metode penelitian pada dasarnya merupakan 

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” 

Berdasarkan jenis penelitian di atas yaitu penelitian deskriptif dan verifikatif yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan, maka metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah explanantory survey. Menurut Kerlinger 

yang dikutip oleh Sugiyono (2011:11) : 

 Metode survey yaitu metodologi penelitian yang digunakan pada populasi 

 besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

 yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

 relative, distribusi dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis 

 maupun psikologis. 

 

Penelitian yang menggunakan metode ini, informasi dari sebagian populasi 

dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empirik dengan tujuan untuk 

mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti. 

   3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2010:31) adalah “Sesuatu hal yang 

berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.” 

Sedangkan menurut Zainal Arifin (2011:190) mendefinisikan operasional adalah 

definisi khusus yang didasarkan atas sifat-sifat yang didefinisikan, dapat diamati 

dan dilaksanakan oleh peneliti lain. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan 2 

variabel, yaitu: 
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1. Variabel Independent (X), yaitu variabel yang mempengaruhi baik secara 

positif maupun negatif terhadap variabel tidak bebas. Dalam penelitian ini 

variabel bebas adalah kompensasi yang dinyatakan dengan simbol X. 

2. Variabel Dependent (Y), yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain. Kinerja karyawan merupakan variabel terikat dan dinyatakan dengan 

simbol Y. 

Dua variabel di atas dituangkan dalam operasionalisasi variabel. Maksud 

dari operasionalisasi variabel adalah untuk menentukan data yang dibutuhkan dan 

untuk memudahkan pengukuran dari variabel-variabel yang telah ditetapkan. 

Operasionalisasi variabel X dan Y dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut: 

TABEL 3.1 

OPERASIONAL VARIABEL PENELITIAN 

Variabel atau Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala No 

Item 

Kompensasi 

(Variabel X) 

 

“Employee 

compensation refers to 

all forms of pay or 

rewards that go to 

employees and arise 

from their employment.” 

Artinya, kompensasi 

untuk karyawan 

berhubungan dengan 

upah dan imbalan 

lainnya yang timbul dari 

pekerjaan mereka. 

 

Gary Dessler (2009:285) 

1. Upah 

 

1. Kesesuaian upah dengan 

kebutuhan karyawan 

Interval 

 

1 

 

2. Meskipun jam kerja 

panjang, upah yang 

diterima karyawan tidak 

memadai 

Interval 

 

10 

3. Upah yang diterima 

sepadan dengan jam 

kerja yang ditempuh 

Interval 5 

4. Upah yang diterima 

karyawan kurang 

mencukupi untuk 

kebutuhan sehari-hari 

Interval 6 

2. Bonus 

 

 

5. Pemberian bonus pada 

karyawan rendah 

Interval 

 

8 

 

6. Karyawan tidak pernah 

menerima bonus 

Interval 7 

7. Karyawan menerima  

bonus tidak sesuai 

dengan keinginannya 

Interval 4 

8. Kesesuaian pemberian 

bonus yang diberikan 

pada karyawan 

Interval 9 
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9. Karyawan sering 

menerima bonus 

Interval 12 

10. Pemberian bonus pada 

karyawan besar 

 

 

 

 

Interval 2 

Variabel atau Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala No 

Item 

 3. Asuransi 11. Terkadang karyawan 

tidak menerima asuransi 

kecelakaan 

Interval 13 

12. Pemberian asuransi 

kecelakaan berlangsung 

lancar 

Interval 3 

13. Pemberian asuransi 

kecelakaan terhambat 

Interval 11 

 

Kinerja Karyawan 

(Variabel Y) 

 

“The record of outcomes 

produced on a specified 

job function or activity 

during a specified time 

periode.” Artinya, 

Catatan outcome yang 

dihasilkan dari fungsi 

suatu pekerjaan tertentu 

atau kegiatan selama 

periode waktu tertentu. 

 

Faustino Cardoso 

Gomes (2010:135)   

4. Quality of Work 

(Kualitas Kerja) 

14. Ketelitian dalam bekerja Interval 14 

15. Karyawan ceroboh 

dalam bekerja 

Interval 29 

5. Quantity of 

Work 

(Kuantitas 

Kerja) 

16. Kesesuaian hasil kerja 

dengan target 

perusahaan 

Interval 

 

22 

 

 

17. Pencapaian target waktu 

kerja dengan standar 

perusahaan 

Interval 31 

 

 

18. Hasil kerja karyawan 

jauh dari target yang 

ditentukan perusahaan 

Interval 16 

19. Lambatnya karyawan 

dalam bekerja membuat 

target perusahaan tidak 

tercapai 

Interval 35 

6. Job Knowledge 

(Pengetahuan 

Tentang 

Pekerjaan) 

20. Penguasaan pengetahuan 

yang mendukung untuk 

mengaplikasikan 

kegiatan kerja sehari-

hari 

Interval 15 

 

 

 

 

21. Pemahaman terhadap 

tugas dan prosedur 

pekerjaan 

Interval 36 

22. Karyawan tidak 

menguasai hal-hal yang 

mendukung aplikasi 

kerja sehari-hari 

Interval 30 

23. Karyawan sering tidak 

mengerti dengan tugas 

yang diberikan 

Interval 23 
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7. Creativiness 

(Kreatifitas) 

24. Kemampuan 

memunculkan ide dan 

gagasan baru dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

Interval  25 

25. Karyawan kurang kreatif Interval 18 

8. Cooperation 

(Kerja sama) 

26. Kehadiran karyawan 

dalam bekerja 

Interval 34 

 

27. Kesediaan tetap bekerja 

dengan baik walaupun 

atasan tidak ada 

Interval 32 

Variabel atau Konsep 

Variabel 

Indikator Ukuran Skala No 

Item 

  28. Kesediaan bekerja sama 

yang baik pada sesama 

karyawan 

Interval 26 

29. Karyawan berleha-leha 

dalam bekerja jika 

atasan tidak ada 

Interval 17 

30. Tidak bisa bersosialisasi 

dengan karyawan yang 

lain 

Interval 38 

9. Dependability 

(Keteguhan) 

31. Keseriusan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

Interval 24 

32. Karyawan tidak 

melaksanakan tugas 

dengan baik dan penuh 

pengabdian 

Interval 28 

19 

10. Initiative 

(Inisiatif) 

33. Kesigapan dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

Interval 37 

34. Kesigapan dalam 

menangani masalah 

Interval 28 

 

35. Karyawan sering malas 

dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

Interval 21 

36. Karyawan tidak 

tanggungjawab dalam 

bekerja 

Interval 39 

11. Personal 

Qualities 

(Kualitas 

Pribadi) 

37. Karyawan terkadang 

merasa keberatan 

dengan tugas yang 

diberikan 

Interval 20 

38. Kemampuan mengambil 

keputusan dalam hal 

menyelesaikan pekerjaan 

Interval 33 

 

 

39. Kepatuhan terhadap 

tugas pokok yang 

diberikan oleh 

perusahaan pada 

Interval 27 
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3.2.3 Sumber Dan Data 

 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak melalui data perantara) dimana 

data primer ini dapat berbentuk opini subjek (orang) secara individu atau 

kelompok yang diperoleh dari penelitian lapangan yang menjadi objek 

penelitian dengan jalan mewawancara orang-orang yang berada di 

lingkungan kerja CV. Vulcano Block. 

2. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan dari sumber lain dengan pendekatan studi 

kepustakaan melalui literatur-literatur, jurnal, buku, catatan, laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan maupun dokumen perusahaan yang berhubungan dengan 

objek penelitian. 

TABEL 3.2 

JENIS DAN SUMBER DATA 

No. Jenis Data Sumber Data Ketegori 

Data 

1. Data Hasil Penilaian 

Kinerja Karyawan  CV. 

Vulcano Block 

(Dalam%) Tahun 2012-

Data Sekunder 

HRD CV. 

Vulcano Block 

Sekunder 

karyawan 
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No. Jenis Data Sumber Data Ketegori 

Data 

Tahun 2014 

2. Data Jumlah Jam Hilang 

(Dalam Menit) Pada 

CV. Vulcano Block 

Tahun 2012-Tahun 

2014  

Data Sekunder 

HRD CV. 

Vulcano Block 

Sekunder 

3. Data Presentase Tingkat 

Absensi (Dalam %) 

Karyawan CV. Vulcano 

Block Tahun 2012-

Tahun 2014  

Data Sekunder 

HRD CV. 

Vulcano Block 

Sekunder 

4. Data Performasi Kinerja 

Karyawan Dalam 

Pencapaian Target 

Produksi Barang CV. 

Vulcano Block Tahun 

2012-Tahun 2014 

 

Data Sekunder 

HRD. CV. 

Vulcano Block 

Sekunder 

5. Tanggapan karyawan 

mengenai komnpensasi 

yang didapatkan 

Karyawan Primer 

6. Tanggapan karyawan 

mengenai kinerja 

karyawan 

Karyawan Primer 

        Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

   3.2.4 Populasi dan Sampel 

      3.2.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2012:80), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang nmempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya”. 

Menurut Suharsimi Arikunto (2009:130) “Populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian”.  Menurut Sugiyono (2008:72) “Populasi adalah wilayah generalisasi 
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yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan”. 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut, maka yang menjadi populasi 

pada penelitian ini adalah seluruh karyawan CV. Vulcano Block. Menurut 

pemiliki CV. Vulcano Block karyawan yang bekerja di CV. Vulcano Block 44, 

maka populasinya berukuran 44 orang. 

 

      3.2.4.2 Sampel 

Asep Hermawan (2009:147) menjelaskan bahwa “Sampel merupakan 

suatu bagian dari populasi.” Menurut Sugiyono (2010:72), “Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Adapun 

ukuran sampel yang akan diteliti berjumlah 44 orang. Sedangkan penetapan 

jumlah mengenai berapa jumlah karyawan yang harus diambil dalam penelitian, 

Suharsimi Arikunto (2009:62) mengemukakan pendapat sebagai berikut : 

Sekedar ancer-ancer, maka apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik 

diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. 

Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10%-15% atau 

20%-25%. 

 

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diungkapkan sebelumnya, 

dikarenakan jumlah karyawan CV. Vulcano Block kurang dari 100, maka sampel 

yang digunakan adalah sampel jenuh dengan mengambil seluruh jumlah populasi 

karyawan CV. Vulcano Block sebanyak 44 orang. 
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   3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2010:224), “Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian 

adalah mendapatkan data”. Untuk mengumpulkan data mengenai objek penelitian, 

peneliti menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan ( Library Research) 

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder 

yang akan digunakan menjadi landasan teori masalah yang diteliti. 

Dalam kepustakaan ini penulis membaca dan mempelajari buku-buku, 

literatur, dan materi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

yang terdiri dari kompensasi dan kinerja karyawan. 

 

 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional 

perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah 

CV. Vulcano Block.  

b. Wawancara 

Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara atau berbicara 

langsung dengan narasumber dari pihak-pihak yang terkait 
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dilingkungan CV. Vulcano Block untuk mendapatkan data yang 

dibutuhkan dan mendapat gambaran yang jelas secara menyeluruh 

tentang perusahaan tersebut. 

c. Kuesioner (angket) 

Dilakukan dengan menyebarkan seperangkat daftar pernyataan 

kepada responden yaitu karyawan CV. Vulcano Block. Kuesioner 

ini mengemukakan beberapa pertanyaan yang mencerminkan 

pengukuran indikator dari Kompensasi dan Kinerja Karyawan. 

kemudian memilih alternatif jawaban yang dianggap paling tepat. 

   3.2.6 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas 

 Dalam suatu penelitian yang menjadi syarat pokok dari instrumen adalah 

adanya validitas dan reliabilitas. Tingkat validitas suatu hasil penelitian ditentukan 

oleh alat ukur yang digunakan, apabila alat ukur yang digunakan tidak valid atau 

tidak dapat dipercaya, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak akan mampu 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengujian instrumen. Uji validitas dan reliabilitas pada penelitian ini dilaksanakan 

dengan menggunakan alat bantu software komputer program Microsoft Office 

Excel 2010. 

      3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas 

 Mengingat pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner, maka kesungguhan responden dalam menjawab 

pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner merupakan hal yang sangat penting dalam 
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penelitian ini. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting, 

yaitu valid dan reliable. 

Sugiyono (2009:172) menyatakan bahwa, “Hal penelitian yang valid bila 

terdapat kesamaan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang di 

teliti.” Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, dengan menggunakan 

instrument yang valid dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasilnya 

menjadi valid. 

Bagian kuesioner dapat berupa butir-butir pernyataan secara sendiri-

sendiri, dapat berupa faktor, yaitu kumpulan berupa butir yang memiliki 

keterkaitan. Salah satu cara untuk mengukur validitas adalah dengan cara analisis 

butir. Prosedur analisis butir sebetulnya sama saja dengan analisis faktor. 

Caranya, skor butir-butir pertanyaan (sebagai variabel X) dikorelasikan dengan 

skor total (sebagai variabel Y). Dari koefisien korelasi yang dihasilkan dapat 

ditentukan butir pertanyaan mana yang valid dan mana yang tidak valid dan harus 

diganti. Syarat sebuah butir pertanyaan dianggap valid adalah jika koefisien 

korelasinya dianggap signifikan. Apabila koefisien korelasi antar faktor rendah, 

seperti telah dikatakan, masing-masing faktor mengukur variabel berbeda. Oleh 

karena itu, validitas butir pertanyaan dicari dengan mengkorelasikan setiap butir 

pertanyaan dengan faktor masing-masing. 
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Untuk pengujian validitas instrument, yaitu dengan menghitung harga 

korelasi tiap butir dengan rumus Pearson Product Moments: 

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛(∑ 𝑋𝑌) − (∑ X)(∑ Y)

√{𝑛(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2}{𝑛(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)2}
 

 

 

Riduwan dan Akdon (2008:124) 

 

Keterangan : 

rxy  =  koefisien korelasi tiap butir  

N   =  Banyaknya subjek uji coba  

∑X =  Jumlah skor tiap butir  

∑Y  =  Jumlah skor total  

∑X
2 

=  Jumlah kuadrat skor tiap butir  

∑Y
2 

=  Jumlah kuadrat skor total  

∑XY  =  Jumlah perkalian skor tiap butir dengan jumlah skor total  

 

Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikansi 

5% dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dikatakan valid jika 

rhitung lebih besar dari rtabel (rhitung  ≥ rtabel). 

2. Item pernyataan-pernyataan responden penelitian dikatakan tidak valid 

jika rhitung lebih kecil dari rtabel (rhitung  ≤ rtabel). 

 

Perhitungan validitas item instrumen dilakukan dengan bantuan program 

Microsoft Excel 2010. Besarnya koefisien korelasi diinterprestasikan dengan 

menggunakan Tabel 3.3 dibawah ini : 

TABEL 3.3 

INTERPRESTASI KETERKAITAN 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

Antara 0,700 sampai dengan 1,000 Sangat Tinggi 
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Antara 0,700 sampai dengan 0,500 Tinggi 

Antara 0,500 sampai dengan 0,400 Agak Tinggi 

Antara 0,400 sampai dengan 0,300 Sedang 

Antara 0,300 sampai dengan 0,200 Agak Tidak Tinggi 

Antara 0,200 sampai dengan 0,100 Tidak Tinggi 

Antara 0,100 sampai dengan 0,000 Sangat Tidak Tinggi 

Sumber: Suharsimi Arikunto (2009:178) 

Teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisa validitas tes ini 

adalah teknik korelasional biasa, yakni korelasi antara skor-skor tes yang 

divalidasikan dengan skor-skor tes tolak ukurannya dari peserta yang sama. 

Hasil pengujian dilakukan pada 20 responden yang dilakukan karyawan 

CV. Aneka Beton dengan kriteria pengujian dilakukan pada taraf signifikansi 95% 

(α = 0.05 dan n = 30, uji satu pihak) dan derajat kebebasan (dk) = n–2 = 30–2 = 

28 sehingga diperoleh rtabel = 0,374, nilai tingkat validitas yang diperoleh adalah 

sebagai berikut: 

TABEL 3.4 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS 

No. Variabel X (Kompensasi) rhitung rtabel Keterangan 

1. Kesesuaian upah dengan kebutuhan karyawan 0,557 0,374 Valid 
2. Pemberian bonus pada karyawan besar 0,513 0,374 Valid 
3. Pemberian asuransi kecelakaan berlangsung 

lancar 

0,810 0,374 Valid 

4. Karyawan menerima bonus tidak sesuai 

dengan keinginannya 

0,684 0,374 Valid 

5. Upah yang diterima sepadan dengan jam 

kerja yang ditempuh 

0,621 0,374 Valid 

 

 

No. Variabel X (Kompensasi) rhitung rtabel Keterangan 

6. Upah yang diterima karyawan kurang 

mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari 

0,507 0,374 Valid 

7. Rendahnya pemberian bonus pada karyawan 0,652 0,374 Valid 

8. Pemberian bonus pada karyawan rendah 0,452 0,374 Valid 

9. Kesesuaian pemberian bonus yang diberikan 

pada karyawan 

0,564 0,374 Valid 
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10. Meskipun jam kerja panjang, upah yang 

diterima karyawan tidak memadai 

0,387 0,374 Valid 

11. Pemberian asuransi kecelakaan terhambat 0,423 0,374 Valid 

12. Karyawan sering menerima bonus 0,384 0,374 Valid 

13. Terkadang karyawan tidak menerima asuransi 

kecelakaan 

0,358 0,374 Valid 

No. Variabel Y (Kinerja Karyawan) rhitung rtabel Keterangan 

 14. Ketelitian dalam bekerja 0,685 0,374 Valid 
15. Penguasaan pengetahuan yang mendukung 

untuk mengaplikasikan kegiatan kerja sehari-

hari 

0,716 0,374 Valid 

16. Hasil kerja karyawan jauh dari target yang 

ditentukan perusahaan 

0,753 0,374 Valid 

17. Karyawan berleha-leha dalam bekerja jika 

atasan tidak ada 

0,681 0,374 Valid 

18. Karyawan kurang kreatif 0,581 0,374 Valid 
19. Karyawan tidak melaksanakan tugas dengan 

baik dan penuh pengabdian 

0,656 0,374 Valid 

20. Karyawan terkadang merasa keberatan 

dengan tugas yang diberikan 

0,612 0,374 Valid 

21. Karyawan sering malas dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

0,736 0,374 Valid 

22. Kesesuaian hasil kerja dengan target 

perusahaan 

0,817 0,374 Valid 

23. Karyawan sering tidak mengerti dengan tugas 

yang diberikan 

0,663 0,374 Valid 

24. Keseriusan dalam menyelesaikan pekerjaan 0,753 0,374 Valid 

 
25. Kemampuan memunculkan ide dan gagasan 

baru dalam menyelesaikan pekerjaan 

0,747 0,374 Valid 

26. Kesediaan bekerja sama yang baik pada 

sesama karyawan 

0,709 0,374 Valid 

27. Kepatuhan terhadap tugas pokok yang 

diberikan oleh perusahaan pada karyawan 

0,535 0,374 Valid 

28. Kesigapan dalam menangani masalah 0,540 0,374 Valid 

29. Karyawan ceroboh dalam bekerja 0,448 0,374 Valid 

31. Pencapaian target waktu kerja dengan standar 

perusahaan 

0,549 0,374 Valid 

No. Variabel Y (Kinerja Karyawan) rhitung rtabel Keterangan 

32. Kesediaan tetap bekerja dengan baik 

walaupun atasan tidak ada 

0,527 0,374 Valid 

33. Kemampuan mengambil keputusan dalam  

hal menyelesaikan pekerjaan 

0,481 0,374 Valid 
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34. Kehadiran karyawan dalam bekerja 0,660 0,374 Valid 

35. Lambatnya karyawan dalam bekerja 

membuat target perusahaan tidak tercapai 

0,585 0,374 Valid 

36. Pemahaman terhadap tugas dan prosedur 

pekerjaan 

0,627 0,374 Valid 

37. Kesigapan dalam menyelesaikan pekerjaan 0,584 0,374 Valid 

38. Tidak bisa bersosialisasi dengan karyawan 

yang lain 

0,464 0,374 Valid 

39. Karyawan tidak tanggungjawab dalam 

bekerja 

0,384 0,374 Valid 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 2015 
 

Berdasarkan hasil pengujian validitas Tabel 3.4, menunjukkan bahwa dari 

item-item pernyataan dalam kuesioner yang dibuat menyatakan bahwa seluruh 

item-item pernyataan tersebut valid dan setelah instrumen diujicobakan kepada 30 

karyawan CV. Aneka Beton dan diuji validitasnya, didapat kisi-kisi instrumen 

yang terdiri dari 13 pernyataan untuk variabel X dan 26 pernyataan untuk variabel 

Y. 

Pengujian instrumen penelitian selanjutnya, semua item-item pernyataan 

yang valid akan diberikan kepada 44 responden untuk penelitian selanjutnya. 

Untuk mengetahui hasil perhitungan uji validitas instrumen penelitian uji coba 

dapat dilihat pada lampiran uji validitas instrumen penelitian uji coba. 

3.2.6.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2009:172), “Instrumen yang reliabel adalah instrumen 

yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama” 

Suharsimi Arikunto (2006:178), “Reliabilitas menunjuk pada satu 

pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 
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sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu”. 

Jika suatu instrumen dapat dipercaya, maka data yang dihasilkan oleh 

instrumen tersebut dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan 

dengan internal consistency dengan teknik belah dua (split half) yang dianalisis 

dengan rumus Spearmen Brown, yaitu : 

b

b

i
r

r
r




1

2

 

(Sugiyono, 2008:190) 

Keterangan : 

ir    =  Reliabilitas seluruh instrumen 

 rb   =  Korelasi Product Moment antara belahan pertama dan kedua 

 

Pengujian reliabilitas tersebut menurut Sugiyono (2008:190) diilaksanakan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Butir-butir instrumen dibelah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

instrumen ganjil dan instrumen genap. 

2. Skor data dari tiap kelompok disusun sendiri dan kemudian skor total 

antara kelompok ganjil dan genap dicari korelasinya. 

Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Jika koefisian internal seluruh item ri > rtabel  dengan tingkat signifikasi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

2. Jika koefisian internal seluruh item ri ≤ rtabel  dengan tingkat signifikasi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 
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Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas instrumen yang diuji kepada 30 

responden dengan bantuan program Microsot Excel 2010 diketahui semua 

variabel reliabel. Hasil ini berdasarkan nilai rhitung lebih besar dibandingkan 

dengan rtabel yang bernilai 0,374. Tabel 3.5 merupakan tabel hasil pengujian 

reliabilitas instrumen penelitian. 

TABEL 3.5 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENELITIAN 

No Variabel rhitung rtabel Keterangan 

1. Kompensasi 0,754 0,374 Valid 

2. Kinerja Karyawan 0,935 0,374 Valid 

Sumber : Hasil pengolahan data 2015 

 

3.2.7 Rancangan Analisis Data 

Pada penelitian ini, digunakan dua jenis analisis yaitu analisis deskriptif 

khususnya bagi variabel yang bersifat kualitatif dan analisis verikatif berupa 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.  

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk 

angket. Angket disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang terdapat dalam 

penelitian. Dalam penelitian kuantitatif analisis data dilakukan setelah data 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan analisis data dalam penelitian dilakukan 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. 

1. Menyusun data 

Kegiatan menyusun data dilakukan untuk memeriksa kelengkapan data, 

kelengkapan identitas responden, dan isian data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. 
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% = 
n

N
 X 100 

Dimana: 

n     = nilai yang diperoleh 

N    = jumlah seluruh nilai 

100 = konstanta 

 

2. Menyeleksi data untuk memeriksa kesempurnaan dan kebenaran data yang 

terkumpul. 

3. Tabulasi data 

Penelitian ini melakukan tabulasi data dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Memberi skor pada tiap item 

b. Menjumlahkan skor pada setiap item 

c. Menyusun ranking skor pada setiap variabel penelitian 

4. Menganalisis dan menafsirkan hasil oerhitungan berdasarkan angka-angka 

yang diperoleh dari perhitungan statistik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran dengan skala 

semantic differential. Menurut Umar (2008:99) “Skala berusaha mengukur arti 

suatu objek atau konsep bagi responden. Skala ini mengandung unsur evaluasi 

(misalnya: bagus, jujur tidak jujur), unsur (aktif pasif, cepat lambat).” 

Rentang dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 angka seperti pada Tabel 

3.6 berikut ini : 
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TABEL 3.6 

SKOR ALTERNATIF JAWABAN 
Alternatif 

Jawaban 

Setuju/ 

Baik 

 Rentang Jawaban 

 

Tidak Setuju/ 

Tidak Baik 

7 6 5 4 3 2 1 

Positif  7 6 5 4 3 2 1  

Negatif  1 2 3 4 5 6 7  

     Sumber : Husein Umar (2008:99) 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif dan verifikatif. 

 

3.2.7.1 Analisis Data Deskriptif 

Data mentah yang telah terkumpul dari hasil kuesioner/survei lapangan 

harus diolah agar memperoleh makna yang berguna bagi pemecahan masalah. 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket ini 

disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian, yaitu 

memberikan keterangan dan data mengenai pengaruh pendidikan dan pelatihan. 

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil  kuesioner dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga langkah, yaitu persiapan, tabulasi, dan penerapan data pada pendekatan 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan 

variabel-variabel penelitian, antara lain : 

1. Analisis Deskriptif  Variabel X (Kompensasi) 



82 
 

Nida Hofiyan, 2015  
PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV. VULCANO BLOCK DI KOTA 
BANDUNG 
 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Variabel  X terfokus pada penelitian terhadap Kompensasi yang meliputi : 

Upah, Bonus, dan Asuransi. 

 

 

2. Analisis Deskriptif Variabel Y (Kinerja) 

Variabel Y yang diteliti terfokus pada Kinerja Karyawan yang meliputi : 

Quality of work (kualitas kerja), Quantity of work (kuantitas kerja), Job 

knowledge (pengetahuan tentang pekerjaan), Creativeness (kreatifitas), 

Cooperation (kesadaran), Dependability (keteguhan), Initiative (inisiatif) dan 

Personal qualities (kualitas pribadi). 

Untuk mengkategorikan hasil perhitungan, digunakan kriteria penafsiran 

persentase yang diambil dari 0% sampai 100%. Penafsiran pengolahan data 

berdasarkan batas-batas disajikan pada Tabel 3.7 sebagai berikut: 

TABEL 3.7 

KRITERIA PENAFSIRAN HASIL PERHITUNGAN RESPONDEN 

NO KRITERIA PENAFSIRAN KETERANGAN 

1 0% Tidak Seorangpun 

2 1%-25% Sebagian Kecil 

3 26%-49% Hamper Setengahnya 

4 50% Setengahnya 

5 51%-75% Sebagian Besar 

6 76%-99% Hampir Seluruhnya 

7 100% Seluruhnya 

 Sumber: Moch Ali (1985:184) 

 

3.2.7.2 Analisis Data Verifikatif 
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Teknik analisis data yang digunkan untuk melihat pengaruh Kompensasi 

(X) terhadap Kinerja Karyawan (Y) yaitu menggunakan analisis regresi sederhana 

dan analisis korelasi karena penelitian ini hanya menganalisis dua variabel. 

Teknik analisis data yang dipergunakan untuk mengetahui hubungan 

kausial dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana. Analisis ini 

digunakan untuk menentukan seberapa kuatnya pengaruh variabel independen (X) 

yaitu Kompensasi terhadap variabel dependen (Y) yaitu Kinerja Karyawan. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui hubungan kausal 

dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana. Analisis ini 

digunakan untuk menentukan seberapa kuatnya pengaruh variabel independen (X) 

yaitu Kompensasi terhadap variabel dependen (Y) Kinerja Karyawan. Sebelum 

melakukan analisis menggunakan regresi sederhana terlebih dahulu uji asumsi 

klasik normalitas dan linieritas.  

a. Uji Asumsi Regresi 

1. Uji Normalitas 

 Salah satu syarat untuk melakukan analisis regresi ialah normalitas. Data 

yang mengandung data ekstrim biasanya tidak memenuhi normalitas. Jika sebaran 

data mengikuti sebaran normal, maka populasi dari mana data diambil 

berdistribusi normal dan akan dianalisis menggunakan analisis prametik. Pada 

penelitian ini, untuk mendeteksi apakah data yang digunakan berdistribusi normal 

atau tidak akan dilakukan dengan menggunakan Normal Propability Port.  
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 Suatu model regresi memiliki data berdistribusi normal apabila sebaran 

datanya terletak di sekitar garis diagonal pada Normal Propability Port yaitu dari 

kiri bawah kanan atas. Pengujian kenormalan data juga dilakukan menggunakan 

uji Liliefors yang diolah menggunakan SPPS. Kriteria pengujian adalah jika 

signifikansi >0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal. Gambar 3.1 

memperhatikan normal Propability Port yang digunakan untuk mendeteksi 

apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. 

 

 

GAMBAR 3.1 

GARIS NORMAL PROPABILITY PORT 

 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas regresi variabel X atas variabel Y, dimaksudkan untuk  

mengetahui kemungkinan adanya hubungan linear antara variabel X  dan variabel 

Y. Pengujian linearitas data dapat dibuktikan melalui test Ftest. Berdasarkan tabel 

ANOVA, dapat diketahui besarnya Fhitung  melalui uji ANOVA atau Ftest 

sedangkan besarnya Ftabel diperoleh dengan melihat tabel F melalui DK pembilang 

(dk tuna cocok, k-2) dan dk penyebut (dk kesalahan, n-k) dengan taraf kesalahan 
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(a) = 0,10. Dengan kriteria, tolak hipotesis model regresi linear jika Fhitung ≤ F tabel 

maka Ho diterima Hi ditolak artinya data tidak linear. Jika sebaliknya Fhitung >  

Ftabel  maka Ho ditolak Hi diterima artinya data linear. 

3. Diagram Pencar 

Diagram pencar menunjukan gambaran secara kasar bahwa pola hubungan 

variabel Y (kinerja karyawan) atas variabel X (kompensasi) adalah pola hubungan 

yang linear maka, dapat dijadikan alasan bahwa model hubungan ini adalah model 

regresi linear sederhana yaitu, Y = a + bX. 

 

 

Positive Correlation       Negative Correlation          No Correlation 

GAMBAR 3.2 
MODEL DIAGRAM PENCAR 

 

Gambar 3.2 menunjukan model dari diagram pencar, jika titik-titik 

penyebaran berada pada arah kiri bawah ke kanan atas maka hubungan antara X 

dan Y adalah positif, jika titik-titik penyebaran ada pada kiri atas ke kanan bawah 

maka hubungan X dan Y adalah negative, dan jika titik-titik penyebaran berada 

pada posisi yang sembarangan maka tidak ada hubungan antara X dan Y. 

 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 
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Regresi sederhana merupakan hubungan fungsional ataupun kausal satu 

variabel eksogen dengan satu variabel endogen. Persamaan umum regresi linier 

sederhana menurut Sugiyono (2012:261) adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

Y =  Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

a =  Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

b =  Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan 

pada variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) maka 

terjadi penurunan. 

X =  Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

 

 

Nilai dari a dan b pada persamaan regresi linier dapat dihitung dengan 

rumus: 

 

 

 

Keterangan : 

X = nilai kompensasi 

Y = nilai kinerja karyawan 

a = Konstanta 

b = koefisien korelasi 

n = banyaknya responden 

 

 

X dikatakan mempengaruhi Y, jika berubahnya X akan menyebabkan 

adanya perubahan nilai Y, artinya, naik turunnya X akan membuat nilai Y juga 

naik turun, dengan demikian nilai Y ini akan bervariasi. Namun nilai Y bervariasi 
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tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh X, karena masih ada faktor lain yang 

menyebabkannya. 

 

b. Analisis Korelasi  

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menghitungnya 

dengan menggunakan analisis korelasi yang bertujuan mencari hubungan antara 

variabel yang diteliti. Untuk perhitungan koefisien korelasi dalam penelitian ini 

menggunakan rumus korelasi Pearson. 

 Pearson bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi Pengaruh 

kompensasi dengan kinerja karyawan. Semakin tinggi tingkat signifikansi 

hubungan antara kedua variabel ini, maka diidentifikasikan adanya pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan pada CV. Vulcano Block. Perhitungan 

analisis korelasi Pearson akan menghasilkan koefisien korelasi dengan rumus 

sebagai berikut: 

     

     2222 ... YYnXXn

YXXYn
r






 

 

Keterangan:  

r = koefisien korelasi Pearson  

x = variabel kompensasi 

y = variabel kinerja karyawan 

  

(Suharsimi Arikunto 2009:170) 
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Selanjutnya untuk mengetahui koefisien korelasi kuat rendahnya 

hubungan pengaruh antara kompensasi (X) terhadap kinerja karyawan (Y), 

digunakan klasifikasi koefisien korelasi pada tabel 3.8 di bawah ini : 

TABEL 3.8 

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI KOEFISIEN 

KORELASI 

Koefisien Korelasi Klasifikasi 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0, 399 Rendah 

0,40 – 0,599  Sedang 

0,60 – 0, 799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat kuat 

  Sumber : Sugiyono (2012:231) 

 

 

 

 

c. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menunjukan bahwa besar pengaruh kompensasi 

(variabel X) terhadap kinerja karyawan (variabel Y). Hasil dari perhitungan 

dinyatakan dalam batas-batas prosentase dari determinasi. 

Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi maka dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus : 

 

 

Untuk mengetahui kuat lemahnya pengaruh dapat diklasifikasikan pada 

Tabel 3.9 sebagai berikut: 

Keterangan : 

KD     = nilai koefisien determinan 

r         = nilai koefisien korelasi KD =   %100
2

Xr  
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TABEL 3.9 

PEDOMAN UNTUK MEMBERIKAN INTERPRETASI  

KOEFISIENSI DETERMINASI 

Interval Koefisien Tingkat Pengaruh 

0-20% Sangat Lemah 

21%-40% Lemah 

41%-60% Sedang 

61%-80% Kuat 

81%-100% Sangat Kuat 

Sumber : Riduwan (2012:89) 

   3.2.8 Pengujian Hipotesis 

Sebagai langkah akhir dari analisis data adalah pengujian hipotesis. Untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan harus menggunakan uji statistika yang 

tepat dengan Uji-T menurut Sugiyono (2007:247), rumus signifikasi adalah 

sebagai berikut  : 

𝑡
ℎ= 

𝑟√𝑛−2

√1−𝑟2

 

Sugiyono (2007:247) 

Keterangan : 

t  = nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

n = Jumlah responden 

r  = Koefisien korelasi hasil r hitung 

 

Hipotesis penelitian akan diuji dengan mendeskripsikan hasil analisis 

regresi linear. Untuk keperluan regresi linear sederhana digunakan Uji-F. 

Sugiyono (2010:192), rumus signifikasi adalah sebagai berikut  : 

𝐹
ℎ= 

𝑅2/𝑘
(1 − 𝑅2)/(𝑛−𝑘−1)

 

Sugiyono (2010:192) 
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Keterangan : 

R  = Koefisien korelasi 

k  = Jumlah variabel independen 

n  = Jumlah anggota sampel 

Kriteria pengambilan keputusan untuk hipotesis yang diajukan menurut 

Sugiyono (2010:193) : 

Jika Fhitung >  Ftabel, maka Ho ditolak dan Hi diterima. Artinya 

kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

Jika Fhitung ≤  Ftabel, maka Ho diterima dan Hi ditolak. Artinya 

kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Secara statistik, hipotesis yang akan diuji dalam rangka pengambilan 

keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut: 

H0 : 𝛽  ≤  0, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara Kompensasi  

Terhadap Kinerja Karyawan CV. Vulcano Block. 

Hi : 𝛽 > 0, artinya terdapat pengaruh positif antara Kompensasi Terhadap 

Kinerja Karyawan CV. Vulcano Block. 

 


