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Metode Penelitian 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Mengacu pada apa yang dikatakan oleh Sugiyono (2010:5), 

penelitian eksplanasi merupakan bagian dari penelitian deskriptif, maka lebih 

lanjut Supramono dan Jony (2005:25), menyimpulkan bahawa penelitian 

yang bersifat deskritip hanya mempertanyakan satu konsep atau lebih. Jadi 

penelitian ini mencoba mencari tahu apakah faktor-faktor seperti budaya 

organisasi, peluang karir, sistem kompensasi, dan komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap turnover intention.  

 

3.2. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

secara langsun dari para karyawan Dili Institute of Technology (DIT) dengan 

menggunakan teknik pembagian kusioner kepada para karyawan di Dili 

Institusi of Technology. Oleh karena itu, jenis data yang dikumpulkan berupa 

data primer. Selain itu juga dipergunakan data sekunder berupa informasi 

tentang jumlah karyawan yang bekerja di institusi itu akan diperoleh langsun 

dari bagian administrasi. 

 

3.3. Sample dan Teknik Sampling  

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua karyawan 

di DIT, baik staf akademik maupun non akademik, dengan jumlah total 

seluruhnya sebanyak 124 orang maka teknik sampling yang digunakan 

adalah sampling jenuh, dimana semua anggota populasi digunakan sebagai 

sampel (Sugiyono 2010:122). 

 



3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Metode 

angket. Menurut Arikunto (2006), Angket merupakan daftar pertanyaan 

(dalam bentuk kusioner) yang diberikan kepada responden dengan maksud 

agar orang yang diberi angket tersebut bersedia memberikan respon yang 

sesuai permintaan pengguna (dalam Araujo 2010). Adapun teknik 

pengukuran variabel yang digunakan adalah dengan teknik skala likert (likert 

scala), yaitu cara pengukuran dengan menghadapkan responden dengan 

pertanyaan dan kemudian memberikan jawaban sangat setuju kategori nilai 

5, sampai pada sangat tidak setuju kategori nilai 1.  

Kusioner yang digunakan oleh penulis sebagai dasar acuan dalam 

penyusunan pertanyaan penelitian tentang komitmen karyawan adalah 

kusioner yang disusun oleh Rihi (2009), sedangkan untuk budaya organisasi 

penulis mengadopsi kusioner yang telah digunakan oleh Suliyanto (2011) 

dalam penyusunan tesisnya, dan untuk  peluang karir mengadopsi kusioner 

yang digunakan oleh Sebaran (2009). Kusioner untuk sistem kompensasi 

penulis mengadopsi kusioner yang disusun oleh Suteja (2008) sedangkan 

turnover intention penulis mengadopsi kusioner yang disusun oleh Dahlan 

(2009). setelah itu penulis membagikan kusioner pada para karyawan untuk 

mendapatkan informasi tentang seberapa besar pengaruh budaya organisasi, 

peluang karir, sistem kompensasi, dan komitmen organisasi terhadap 

turnover intention di Dili Institute of Technology. 

 

 

 

 

3.5. Definisi Konsep, Indikator Emperik dan Skala Pengukuran. 



Ada beberapa konsep yang dugunakan dalam penelitian ini yaitu 

budaya organisasi, peluang karir, sistem kompensasi, komitmen karyawan 

dan turnover intention. Konsep-konsep yang digunakan dan pengukurannya 

disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Indikator Skala 

 

Definisi Konsep  Indikator Emperik  Skala 

Komitmen Organisasi. 

komitmen organisasi 

didefinisikan sebagai (1) 

keinginan kuat untuk tetap 

sebagai anggota organisasi 

tertentu, (2) keinginan untuk 

berusaha keras sesuai keinginan 

organisasi, dan (3) keyakinan 

tertentu, penerimaan nilai, dan 

tujuan organisasi. Luthans (2006) 

1. Perasaan menjadi bagian dari organisasi. 

2. Kebanggaan terhadap organisasi. 

3. Kepedulian terhadap organisasi. 

4. Hasrat yang kuat untuk bekerja pada organisasi. 

5. Kepercayaan yang kuat terhadap nilai- nilai 

organisasi. 

6. Kemauan yang besar untuk berusaha bagi 

organisasi 

 

Skala 

likert 

1-5 

 

 

 

 

 

 

Turnover Intention. 

Merupakan derajat 

kecenderungan sikap yang 

dimiliki oleh karyawan untuk 

mencari pekerjaan baru di tempat 

lain atau adanya rencana untuk 

meninggalkan perusahaan dalam 

masa yang tidak menentu, Low et 

al (2001). 

1.   Kecenderungan individu berpikir untuk  

meninggalkan organisasi tempat ia bekerja  

sekarang.   

2.   Kemungkinan individu akan mencari pekerjaan 

pada organisasi lain. 

Skala 

likert 

1-5 

Budaya Organisasi. 

Budaya organisasi merupakan 

suatu sistem nilai yang dipegang 

dan dilakukan oleh anggota 

organisasi sehingga hal tersebut 

1. Inovasi dan pengambilan resiko 

2. Perhatian terhadap detail 

3. Orientasi hasil  

4. Orientasi individu  

5. Orientasi terhadap tim 

Skala 

likert 

1-5 



bisa membedakan organisasi 

tersebut dengan organisasi 

lainnya. Robin (2002) 

6. Agresivitas 

7. Stabilitas 

 

Peluang Karir 

Peluang pengembangan karir 

merupakan peningkatan-

peningkatan pribadi yang 

dilakukan untuk mencapai suatu 

rencana karir. Handoko (2000) 

1. Tujuan berkarir 

2. Strategi berkarir 

3. Kemampuan Berkarir 

4. Pemanfaatan kesempatan berkarir 

Skala 

likert 

1-5 

Sistem Kompensasi 

Kompensasi merupakan seseuatu 

yang diterima karyawan sebagai 

imbalan dari kontribusi jasa 

mereka pada organisasi. Mathis 

& Jakson (2003) 

1. Upah dan gaji 

2. Insentif  

3. Fasilitas  

 

 

 

3.6. Teknik Analisis  

Analisa data dilakukan dalam beberapa tahap  dengan menggunakan 

SPSS sofware16.0. Sebelum sampai pada pengujian hipotesis. Adapun 

tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

 

3.6.1. Statistik Deskritip 

Analisa deskriptip dimaksudkan untuk melakukan deskrisi terhadap 

varibel-variabel yang dikaji dalam penelitian ini yang meliputi budaya 

organisasi, peluang karir, sistem kompensasi, komitmen karyawan dan 

turnover intention. Pengolahan data yang diperoleh dari kusioner dilakukan 

dengan cara sebagai berikut:  

- Jawaban responden dikategorikan ke dalam 5 pilihan (skala likert) 

dan di beri skor 1 – 5. 

- Penentuan rata-rata: 



X= skor x frekuensi / jumlah sampel 

Skor setiap atribut dapat diperoleh melalui rumus pembagian kelas interval 

sebagai berikut: 

Interval = skor jawaban tertinggi – skor jawaban terndah / jumlah kategori 

= 5 – 1  = 0,8 

Setelah besarnya interval diketahui kemudian dibuat rentang skala 

sehingga dapat diketahui dimana letak rata-rata penilaian responden terhadap 

setiap unsur ranking skala tersebut (dalam Suliyanto 2011). 

 

Tabel 3.2 

Interval kategori jawaban 

Kategori skala  Interval  Kategori jawaban  

1 1 – 1,80  Sangat tidak setuju 

2 1,81 – 2,60 Tidak setuju  

3 2,61 – 3,40 Ragu-ragu  

4 3,41 – 4,20 Setuju  

5 4,21 – 5,00 Sangat setuju 

Sumber: data primer 

 

3.6.2. Uji Validitas dan Realibilitas 

a. Uji Validitas 

Uji Validitas digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan suatu 

instrumen penelitian untuk mengukur hal-hal yang perlu diukur. Sebuah 

instrumen dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Menurut 

Ghozali (2005), suatu varibel dianggap valid jika nilai corrected item total 

correlation > 0.361  

b. Uji Realibilitas  

5 



Uji realibilitas diperlukan untuk mengetahui konsistensi suatu alat ukur 

di dalam mengukur gejala-gejala yang sama terhadap masing-masing butir 

pertanyaan kusioner menurut Ghozali (2002) suatu varibel dianggap reliable 

jika nilai cronbach’s aplha > 0.6  

 

3.6.3. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dimaksudkan untuk menguji data agar memenuhi 

kriteria Best Linear Unbiased Estimater sehingga dapat menghasilkan 

penduga yang sahih (Supramono, Jony; 2005). Uji asumsi klasik yang 

dilakukan meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji normalitas dan 

uji heterokesdastisitas. 

 

3.6.4. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis emperik yang telah dikemukakan di atas kemudian 

diturunkan menjadi hipotesis statistik yang selanjutnya diuji kebenarannya 

secara emperik. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi sederhana dan 

regresi berganda. Regresi berganda merupakan analisis mengenai pengaruh 

antara variabel yaitu variabel independen (bebas) yang lebih dari satu 

variabel terhadap variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2010:277). Variabel 

tersebut adalah budaya organisasi (X1), peluang karir (X2), dan  sistem 

kompensasi (X3) sebagai varibel independen terhadap komitmen karyawan 

(Y1) sebagai variabe dependen. 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan mengunakan analisis 

regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

Y             = β + b1X1 + b2X2 + b3X3 

Y             = Komitmen karyawan  

X1           = Budaya organisasi  

X2           = Peluang karir  



X3           = Sistem kompensasi 

β     = Harga konstanta 

b1, b2, b3  = Koefisien regresi 

 

Selain itu juga dilakukan pengujian hipotesis dengan regresi sederhana untuk 

menjawab pertanyaan keempat dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y2 = β + b4.Y1 

Y2 = Turnover Intention 

β    = konstanta 

b4   = koefisien regresi 

Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan melalui tahap-

tahap sebagai berikut: 

1. Pengujian ketepatan perkiraan  

Pengujian ketepatan perkiraan dilakukan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisa regresi dimana hal ini ditunjukkan oleh 

besarnya koefisien determinasi (R2). Dari sini akan diketahui seberapa besar 

variabel dependen akan mampu dijelaskan oleh variabel independennya, 

sedangkan sisanya (1 - 𝑅2) dijelaskan sebab-sebab lain diluar model. 

2. Pengujian Uji F 

Pengujian uji F dilakukan untuk menguji hipotesa: 

H0 = tidak ada pengaruh secara signifikan dari variabel independen terhadap 

variabe dependen. 

H1 = terdapat pengaruh secara signifikan dari variabel independen terhadap 

variabe dependen. 

Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel (F hitung ≥ F tabel) dan nilai 

Sig lebih kecil dari alpha 0,05 lihat (P≤0,05) maka kesimpulan yang dapat 

diambil adalah menolak H0 yang berarti koefisien korelasi signifikan secara 



statistik atau terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

3. Pengujian Uji t 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi konstanta dari variabel 

independen. Dalam uji t dapat dilihat apakah variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikut merupakan hipotesis yang 

diambil. 

Ho = koefisien regresi tidak signifikan  

H1 = koefisien regresi signifikan 

Untuk mengambil keputusan yaitu dengan membandingkan statistik hitung 

dengan statistik tabel. 

- Jika statistik t hitung < t tabel maka H0 diterima 

- Jika statistik t hitung > t tabel maka H0 ditolak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


