
26

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode penelitian deskriptif. Tujuannya untuk

mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel atau

individu dalam waktu yang bersamaan. Penelitian ini

bertujuan menggambarkan masalah-masalah yang bersifat

aktual, melalui pengamatan maupun analisis sampai kepada

kesimpulan.

3.2. Variabel Penelitian
Variabel penelitian dibagi menjadi variabel bebas yaitu

kesadaran dan penerapan internal marketing sedangkan

variabel terikat yaitu kepuasan kerja. Variabel tersebut dapat

dilihat  dengan defenisi operasional dan indikator empirisnya

sebagai berikut:

Tabel 3.1
Variabel, Defenisi Operasional dan Indikator Empiris

No Variabel Defenisi Operasional Indikator
1. Internal

marketing
(X)

Internal marketing
adalah menarik,
mengembangkan,
memotivasi dan
menerima karyawan
yang berkualitas
dalam usaha untuk
memuaskan
kebutuhan pelanggan
(Cahill, 1996)

Mempertahankan karyawan yang terbaik (Retain
the best people)
Memperkerjakan orang yang tepat (Hire the right
people)
Mengembangkan karyawan untuk memberikan
kualitas pelayanan (Develop people to deliver
service quality)
Menyediakan sistem dukungan yang diperlukan
(Provide needed support systems)

Kesadaran
Internal

Marketing
(X1)

Kesadaran dapat
dikatakan sebagai
pengetahuan
(Notoadmodjo,

Pengetahuan perlunya mempertahankan karyawan
yang terbaik:
 Tahu perlunya melibatkan karyawan dalam visi

organisasi



27

2007). Maka,
Kesadaran Internal
Marketing adalah
suatu kondisi dimana
karyawan memahami
internal marketing
dalam
pengetahuannya.

 Tahu perlunya memperlakukan karyawan
sebagai pelanggan
 Tahu perlunya ukuran dan penghargaan

terhadap kinerja karyawan
Pengetahuan perlunya memperkerjakan orang
yang tepat:
 Tahu perlunya merekrut orang yang terbaik
 Tahu perlunya mempekerjakan orang sesuai

kompetensi dan kesediaan melayani
 Tahu menjadi pimpinan yang diinginkan oleh

semua orang
Pengetahuan perlunya mengembangkan karyawan
untuk kualitas layanan:
 Tahu perlunya melatih ketrampilan teknis dan

ketrampilan interaktif
 Tahu perlunya memberdayakan karyawan
 Tahu perlunya mempromosikan kerja tim
Pengetahuan perlunya menyediakan sistem
dukungan yang diperlukan:
 Tahu perlunya mengukur kualitas layanan

internal.
 Tahu perlunya menyediakan teknologi dan

peralatan pendukung
 Tahu perlunya mengembangkan orientasi

layanan dalam proses internal
Penerapan

Internal
Marketing

(X2)

Penerapan
merupakan praktek
atau tindakan sikap
terhadap sesuatu
pengetahuan
(Nugroho, 2003).
Maka, Penerapan
internal marketing
sebagai tindakan
sikap karyawan
menerapkan internal
marketing.

Tindakan mempertahankan karyawan yang terbaik:
 Melibatkan karyawan dalam memahami visi

organisasi
 Menerapkan karyawan sebagai pelanggan
 Menerapkan ukuran dan penghargaan terhadap

kinerja karyawan
Tindakan memperkerjakan orang yang tepat:
 Bersaing untuk merekrut orang yang terbaik
 Memperkerjakan karyawan dengan

kompetensinya dan kesediaan melayani
 Menjadi majikan/atasan yang

diinginkan/diidamkan
Tindakan mengembangkan karyawan untuk
memberikan kualitas pelayanan:
 Berupaya meningkatkan ketrampilan teknis dan

ketrampilan interaktif
 Menerapkan pemberdayaan terhadap karyawan
 Mempromosikan kerja tim dalam berbagai

aktivitas
Tindakan terhadap penyediaan system dukungan
yang diperlukan:
 Menerapkan ukuran terhadap kualitas layanan

internal
 Menyediakan teknologi dan peralatan yang
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mendukung
 Mengembangkan proses internal yang

berorientasi layanan
2. Kepuasan

Kerja
(Y)

Kepuasan kerja
adalah hasil dari
seorang pekerja
menjelaskan khas
alam dari
pekerjaannya
berdasarkan
referensial dimensi
tertentu
(Smith, Kendall dan
Hulin, 1969)

Pekerjaan itu sendiri:
 Kepuasan terhadap pekerjaan
 Kepuasan terhadap tantangan dan variasi dari

pekerjaan
Gaya kepemimpinan atasan:
 Kepuasan terhadap bimbingan dan gaya

kepemimpinan atasan
 Kepuasan terhadap pengaruh tugas yang

diberikan pimpinan/atasan
Gaji dan remunisasi:
 Kepuasan karyawan dengan gaji pegawai
 Kepuasan karyawan terhadap imbalan yang lain
Promosi status pekerjaan:
 Kepuasan karyawan dengan peluang promosi
 Kepuasan terhadap peluang pekerjaan yang

tersedia
Hubungan kerja dengan rekan-rekan:
 Kepuasan terhadap kesetiaannya sebagai

pelanggan internal organisasi
 Kepuasan karyawan terhadap rasa tanggung

jawabnya
 Kepuasan karyawan terhadap hubungan dengan

rekan kerja
Sumber: Data Primer 2013

3.3. Populasi dan Sampel
3.3.1. Populasi

Populasi adalah himpunan individu atau objek yang

banyaknya terbatas atau tidak terbatas (Tika, 2004).

Berdasarkan pengertian populasi, maka penulis membagi

populasinya menjadi dua yaitu:

a. Populasi wilayah, yaitu meliputi wilayah kerja administrasi

pusat dibawah pembantu rektor I sampai pembantu rektor

V di UKSW yaitu: bagian administrasi (BAA, BTSI, PU,

LTC, dan PPMA), bagian keuangan (BAK, BMK dan HRD),

bagian kemahasiswaan (BIKEM, KAMTIBPUS dan Kampus
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Ministry), bagian promosi dan hubungan luar (BPHL dan

SWCA), dan bagian penelitian, publikasi dan pengabdian

masyarakat (BP3M).

b. Populasi manusianya yaitu seluruh karyawan administrasi

pusat di bawah pembantu rektor I sampai pembantu

rektor V.

Untuk lebih jelasnya populasi karyawan dapat dilihat

pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Jumlah Populasi Karyawan Administrasi

Wilayah Kerja Jumlah
Karyawan

PR I:
1. Biro Administrasi Akademik (BAA)
2. Biro Teknologi dan Sistem Informasi (BTSI)
3. Perpustakaan Umum (PU)
4. Leangue Training Center (LTC)
5. Program Penjamin Mutu Akademik (PPMA)

15
22
35
5
5

PR II:
1. Biro Akuntansi dan Keuangan (BAK)
2. Biro Manajemen Kampus (BMK)
3. HRD

14
70
1

PR III:
1. Biro Kemahasiswaan (Bikem)
2. Kamtibpus
3. Kampus Ministry

8
59
2

PR IV:
1. Biro Promosi dan Hubungan Luar (BPHL)
2. Satywa Wacana Career Center dan Alumni

(SWCA)

9
3

PR V:
1. Biro Penelitian, Publikasi dan Pengabdian

Masyarakat (BP3M)
5

Jumlah 253
Sumber: Data sekunder, 2013

3.3.2. Sampel
Seperti juga populasi, sampel terdiri dari sampel wilayah

dan sampel manusia. Sampel wilayah dalam penelitian ini
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adalah 12 unit kerja administrasi di bawah PR I sampai V.

Diantaranya 2 unit tidak termasuk yaitu HRD dan Kampus

ministry.

Penentuan sampel wilayah dilakukan berdasarkan

ketersediaan data yang dibutuhkan penulis dan pengambilan

sampel manusia yaitu sampel karyawan administrasi pusat

dengan menggunakan teknik proporsional random sampling,

di mana semua karyawan administrasi mempunyai peluang

yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Alasan peneliti

untuk menggunakan teknik ini dalam pengambilan sampel

adalah karena sampel memiliki ciri/karakteristik yang

dianggap homogen apabila dilihat dari segi pendidikan,

kelompok umur, lama bekerja dan unit kerja.

Penentuan sampel penelitian ini berdasarkan pada

rumus Slovin sebagai berikut:

= 1 + ( )
Dimana:

n = Sampel

N = Populasi

e = Interval Keyakinan (0,1)

Berdasarkan rumus sampel di atas maka diperoleh

hasilnya sebanyak 71,67 dibulatkan menjadi 72 orang.

Jumlah sampel sebagai berikut:
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Tabel 3.3
Jumlah Populasi dan Sampel Karyawan Administrasi

No Wilayah Kerja Populasi
Karyawan

Sampel
Karyawan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.

Biro Administrasi Akademik (BAA)
Biro Teknologi dan Sistem Informasi (BTSI)
Perpustakaan Umum (PU)
Leangue Training Center (LTC)
Program Penjamin Mutu Akademik (PPMA)
Biro Akuntansi dan Keuangan (BAK)
Biro Manajemen Kampus (BMK)
Biro Kemahasiswaan (Bikem)
Kamtibpus
Biro Promosi dan Hubungan Luar (BPHL)
Satya Wacana Career Center dan Alumni (SWCA)
BP3M

15
22
35
5
5
14
70
8
59
9
3
5

3
4
7
1
1
4
22
3
18
5
1
3

Jumlah 250 72

3.4. Pengukuran Konsep
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan

sekunder. Data primer diperoleh dari responden langsung

melalui hasil in-depth interview dan kuesioner. Data sekunder

diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu dan dokumen

dari www.uksw.edu. Untuk hasil yang terpercaya, maka

konsep yang digunakan dalam penelitian tersebut harus dapat

diukur secara nyata, sehingga dapat dilakukan analisis dan

interpretasi terhadap data hasil penelitian.

Dalam penelitian ini, konsep diukur pada skala

interval.Skala interval sering memanfaatkan Skala Likert

dengan beberapa pernyataan yang mempunyai dua jenis

jawaban yaitu positif dan negatif. Pernyataan dalam penelitian

dibuat dalam pernyataan positif. Pemberian skor terhadap

jawaban masing-masing pernyataan, skor dimulai dari SS = 5,

S = 4, N = 3, TS = 2 dan STS = 1.
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3.5. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang penting

dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data yang

dikumpulkan akan digunakan. Untuk memperoleh data yang

dibutuhkan agar dapat menunjang suatu penelitian, maka

penulis melakukan pengumpulan data dengan data teknik

sebagai berikut:

a. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara mendalam digunakan untuk

mengumpulkan data yang berhubungan dengan kesadaran

(pengetahuan) internal marketingdan Penerapan

(implementasi perilaku sikap) internal marketing berdasarkan

faktanya dengan kepuasan kerja karyawan di UKSW. Data

diperoleh melalui wawancara mendalam secara langsung

dengan informan kunci yang dianggap mampu menjawab

maksud penelitian. Bentuk pertanyaan dibuat dengan

menggunakan (list) wawancara.

b. Kuesioner

Kuesioner penelitian terdiri dari 2 bagian yaitu (1)

tentang karakteristik responden dan (2) pernyataan-

pernyataan yang berkaitan dengan kesadaran dan penerapan

internal marketing dan kepuasan kerja.Kuesioner penelitian

didistribusikan langsung ke 14 unit kerja bagian administrasi

UKSW pada tanggal 07 Mei 2013 dengan melampirkan surat

izin Ketua Program Studi Magister Manajemen UKSW. Tiap

unit kerja bagian admistrasi dibagi kuesioner berdasarkan

pada sampel yang telah ditentukan 72 kuesioner dengan
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penambahan 18 kuesioner sebagai cadangan, dengan

demikian kuesioner yang diditribusikan sebanyak 91

kuesioner pada unit kerja bagian admistrasi UKSW.

Proses selanjutnya, pengumpulan kuesioner mulai

dilakukan berdasarkan permintaan responden. Proses

tersebut terhitung sejak tanggal 12 Mei 2013 – 17 Mei 2013.

Kuesioner-kuesioner yang berhasil dikumpulkan pada tanggal

17 Mei 2013 sebanyak 80 kuesioner atau respond rate sebesar

87,9% dan yang tidak kembali berjumlah 11 eksemplar. Dari

kuesioner yang terkumpul tersebut 3 eksemplar tidak terisi

dengan baik dan 5 lainnya tidak termasuk dalam karakteristik

responden penelitian. Jadi jumlah kuesioner yang dipakai

dalam penelitian ini berjumlah 72 kuesioner.

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji validitas untuk mengukur sah atau tidaknya suatu

kuesioner dalam mengukur suatu konstruk dan uji reliabilitas

digunakan untuk mengetahui sejauh mana data dapat

memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila digunakan

pengukuran kembali pada subjek yang sama. Pengujian

relibilitas menggunakan rumus alpha Cronbach. Bila nilai

alpha > 0,06 (Gozali, 2006).

3.7. Uji Asumsi Klasik
3.7.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai

tolerance dan variance inflation factor (VIF), dimana
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multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance dibawah 0,10 dan

VIF diatas 10 (Hair dkk dalam Supramono & Utami, 2004).

3.7.2. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dengan melihat pada diagram

scatterplot. Apabila, titik-titik regresi menyebar di atas dan di

bawah sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3. Uji Normalitas
Uji Normalitas, dilakukan dengan membandingkan nilai

Unstandardized Residualdari tabel one-sample kolmogrov-

smirnov test dengan nilai Sig. > 0,05.

3.8. Teknik Analisis
3.8.1. Teknik Analisis Deskriptif

Sebelum melihat pengaruh antara beberapa variabel dan

menguji teori atau hipotesis, hal awal yang dilakukan adalah

analisis statistik deskriptif. Untuk menentukan tingkat skala

dalam perhitungan rata-rata atau mean dalam analisis

deskriptif ini, maka digunakan interval yaitu:

= max −
Keterangan:
I = interval
Max = maksimum atau jawaban tertinggi
Min = minimum atau nilai jawaban terendah
K = klasifikasi yang hendak dibuat

Dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 5 klasifikasi,

sehingga: = 5 − 15 = 0,8
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Dengan demikian, interval kategori jawaban yang

digunakan dalam penelitian ini tampak pada table di bawah

ini:

Tabel 3.4
Interval Kategori Jawaban

Tingkat Skala Interval Kategori
Jawaban

1 1,00 – 1,80 Sangat Rendah
2 1,81 – 2,60 Rendah
3 2,61 – 3,40 Sedang
4 3,41 – 4,20 Tinggi
5 4,21 - 5,00 Sangat Tinggi

3.8.2. Teknik Analisis Regresi
Dalam mencapai tujuan penelitian, dilakukan pengujian

hipotesis berupa pengaruh yang diuji menggunakan

regresi.Analisis dilanjutkan dengan menghitung regresinya.

Pengujian signifikan regresi tingkat signifikan 0,05. dengan

ketentuan:

a) Hipotesis nihil dan hipotesis alternatif

H0 : β1 = 0 tidak ada pengaruh pada masing-masing

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Ha : β1 > 0 ada pengaruh pada masing-masing variabel

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

b) Kriteria pengujian

Ha ditolak apabila – thitung< - ttabel atau – thitung> - ttabel

Ha diterima apabila – ttabel ≤ - thitung ≤ ttabel

c) Kesimpulan nilai t diperoleh dari hasil perhitungan

dibandingkan dengan nilai ttabel

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan

program Statistic Package for the Social Science (SPSS) 20.0 for

windows.




