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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengacu pada

perumusan masalah dan hipotesis yang telah ditetapkan serta agar dapat

menjawab rumusan masalah tersebut. Pendekataan kuantitatif (Jogiyanto, 2011:5)

merupakan pendekatan penelitan yang menekankan pada pengujian teori melalui

pengukuran variabel penelitian dengan menggunakan prosedur statistik. Data

kuantitatif bersifat terstruktur, yaitu ragam data yang diperoleh dari sumbernya

cenderung berpola terstruktur sehingga mudah dibaca dan dipahami.

3.2. Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan

permasalahan yang dirumuskan dan hipotesis yang diajukan adalah sebagai

berikut:

1. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Job Stress Bagian Customer

Service pada kantor cabang PT. Bank X wilayah Surabaya.

2. Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Turnover Intention (Y1) dan

Job Performance (Y2) bagian Customer Service pada kantor cabang PT.

Bank X wilayah Surabaya.
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3. Variabel Moderator pada penelitian ini adalah Organization-Based Self-

Esteem (OBSE) bagian Customer Service pada kantor cabang PT. Bank X

wilayah Surabaya.

3.3. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah definisi atau artian yang ditetapkan pada

suatu variabel dimana cara penetapan tersebut dilakukan dengan memberikan arti,

mengkhususkan aktivitas, dan memberikan suatu operasional dengan tujuan

adanya ukuran dalam variabel tersebut (Nazir, 1999:152). Untuk memudahkan

dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang ada serta tidak terjadi

salah interpretasi atau perbedaan pandangan dalam mendefiniskan variabel

penelitian, maka akan dirumuskan definisi operasional variabel penelitian sebagai

berikut.

3.3.1. Job Stress (X)

Smeltzer dalam Achiat dkk., (2003:15) mendefinisikan stres sebagai

berikut: “ Stress is a psychological reaction to requirement that can make a

person feel tense or anxious because the person does not feel capable of coping

with demands”. Stres adalah munculnya reaksi psikologis yang membuat

seseorang merasa tegang atau cemas sebab orang tersebut merasa tidak mampu

mengatasi atau meraih tuntutan atau keinginannya.
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Indikator yang digunakan untuk mengukur job stress menurut Sutherland

dan Cooper (1988) sebagai berikut:

1. Stressor yang ada dalam pekerjaan itu sendiri

Indikator ini menjelaskan kondisi pekerjaan karyawan meliputi beban kerja

yang berlebihan, fasilitas kerja yang kurang, jadwal kerja.

2. Konflik peran

Indikator ini menjelaskan stres kerja karyawan ditimbulkan akibat peran

didalam kerja yang tidak jelas, tanggung jawab yang tidak jelas.

3. Masalah dalam hubungan dengan orang lain

Indikator ini menjelaskan faktor interpersonal karyawan seperti hubungan

dengan atasan, rekan kerja, dan pola hubungan atasan dengan bawahan.

4. Perkembangan karir

Indikator ini menjelaskan promosi ke jabatan yang lebih rendah dari

kemampuan karyawan (under promotion) atau promosi jabatan yang lebih

tinggi dari kemampuan karyawan (over promotion).

5. Iklim dan struktur organisasi

Indikator ini menjelaskan kondisi di dalam organisasi seperti adanya

pembatasan-pembatasan perilaku, struktur yang kaku dan tidak bersahabat,

ketidakterlibatan dalam pengambilan keputusan
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3.3.2. Turnover Intention (Y1)

Turnover intention menurut Mobley (1977) adalah kecenderungan

karyawan untuk meninggalkan organisasi tempatnya bekerja, di mana

kecenderungan tersebut dapat membawa pada turnover behavior. Dalam

penelitian ini, turnover intention yaitu kecenderungan karyawan customer service

untuk meninggalkan perusahaan tempatnya bekerja. Turnover intention dapat

berupa pengunduran diri, perpindahan keluar karyawan organisasi, pemberhentian

atau kematian karyawan dalam perusahaan. Indikator yang digunakan untuk

mengukur variabel turnover intention adalah indikator dari Mobley (1977)

sebagai berikut:

1. Kekuatan dari pemikiran untuk berhenti:

Indikator ini menunjukkan intensitas pikiran karyawan untuk keluar dari

perusahaan

2. Kekuatan motivasional untuk mencari pekerjaan lain:

Indikator ini menunjukkan dorongan yang dirasakan oleh karyawan untuk

mencari informasi mengenai pekerjaan di tempat lain.

3. Tingkatan pengaruh dari peluang kerja yang tersedia

Indikator ini menunjukkan tingkatan sejauh mana peluang kerja yang dimiliki

karyawan dapat mempengaruhi niatnya untuk berhenti dari pekerjaan yang

saat ini dijalani.

4. Kekuatan dari keinginan untuk meninggalkan pekerjaan yang saat ini dijalani,

Indikator ini menunjukkan tingkatan seberapa kuat keinginan karyawan untuk

segera meninggalkan pekerjaan yang saat ini dijalani.
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3.3.3. Job Performance (Y2)

Cascio (1998:275) menyatakan bahwa “performance refers to an

employee accomplishment of task assigned task”. Hal ini berarti kinerja customer

service mengacu pada derajat penyelesaian tugas atas pekerjaan yang dibebankan

kepadanya. Kinerja customer service merupakan keseluruhan hasil kerja customer

service dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan yang prima dan

membina hubungan baik dengan pelanggan (customer). Selain itu, hasil kerja

customer service tentang memberikan informasi serta layanan yang baik dan

maksimal kepada pelanggan, mempunyai pengetahuan yang lebih tentang jenis

produk atau jasa, dan mental yang kuat dalam melayani pelanggan. Pengukuran

variabel job performance menggunakan indikator dari Gomez (2000:142), yaitu:

1. Quantity of work (kuantitas kerja), berkaitan dengan frekuensi pelayanan

karyawan kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan

2. Quality of work (kualitas kerja), berkaitan dengan kualitas pelayanan

karyawan kepada pelanggan

3. Job knowledge (pengetahuan kerja), berkaitan dengan luasnya pengetahuan

yang dimiliki karyawan atas pekerjaannya.

4. Creativeness (kreativitas), berkaitan dengan kreativitas karyawan dalam

melaksanakan pekerjaannya.

5. Cooperative (kerja sama), berkaitan dengan kemampuan karyawan dalam

menjalin kerja sama dengan sesama karyawan, supervisor dan manajer.

6. Dependability (tanggung jawab), berkenaan dengan sikap tanggung jawab

yang dimiliki oleh karyawan atas pekerjaannya.
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7. Initiative (inisiatif), berkaitan dengan inisiatif karyawan dalam melakukan

pekerjaannya tanpa menunggu perintah atasan.

8. Personel quality (kualitas individu), berkenaan dengan kedisiplinan yang

dimiliki karyawan atas pekerjaannya.

3.3.4. Organization-Based Self-Esteem (OBSE) (Z)

Organization-Based Self-Esteem (OBSE) didefinisikan sebagai sejauh

mana seseorang percaya kepada dirinya atau dirinya mampu, berpengaruh, dan

layak di tempat kerja (Pierce dkk., 1989). Organization-Based Self-Esteem

mengacu pada pertanyaan tentang sejauh mana customer service percaya diri

untuk memberikan kontribusi yang berharga bagi perusahaan. Pengukuran

variabel Organization-Based Self-Esteem (OBSE) yaitu diukur dengan

pernyataan-pernyataan yang mengadopsi pengukuran yang dikembangkan dari

penelitian Pierce dkk. (1989) yang terdiri dari:

1. I am taken seriously

(Keanggotan saya sebagai bagian dalam organisasi membuat saya serius

dalam menjalankan tugasnya)

2. I am trusted

(Keanggotan saya sebagai bagian dalam organisasi membuat saya dipercaya

dalam menjalankan tugas)

3. I am valuable

(Keanggotan saya sebagai bagian dalam organisasi membuat saya merasa

berharga bagi organisasi)
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4. I am helpful

(Keanggotan saya sebagai bagian dalam organisasi membuat saya selalu

membantu rekan kerja dan orang disekitar organisasi dalam bekerja)

5. I count around here

(Keanggotan saya sebagai bagian dalam organisasi membuat saya

memperhatikan orang disekitar organisasi.)

6. I am cooperative

(Keanggotan saya sebagai bagian dalam organisasi membuat saya dapat

bekerjasama dengan karyawan lain dalam bekerja)

7. There is faith in me

(Keanggotan saya sebagai bagian dalam organisasi membuat saya memiliki

kepercayaan pada diri saya sendiri)

8. I am efficient

(Keanggotan saya sebagai bagian dalam organisasi membuat saya efisien

dalam bekerja yaitu menggunakan sumber daya secara minimum untuk

mencapai hasil yang optimum)

3.4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan

sumber data sekunder, antara lain sebagai berikut:

1. Data primer (Siagian dan Sugiarto, 2000:16), yaitu data yang diperoleh

langsung dari kuesioner yang diisi oleh responden dengan menggunakan

instrument kuesioner secara personal dan sifatnya tertutup, dimana dibatasi
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alternative jawabannya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil

kuesioner yang dibagikan kepada customer service pada 20 kantor cabang PT.

Bank X wilayah Surabaya sebagai responden melalui kuesioner sebagai

instrument penelitian. Kuesioner tersebut berisi mengenai variabel-variabel

job stress, job performance, turnover intention, dan Organization-Based Self-

Esteem (OBSE).

2. Data sekunder (Siagian dan Sugiarto, 2000:16), yaitu data yang diperoleh

berdasarkan data-data yang sudah ada sebelumnya yang diperoleh dalam

bentuk yang telah jadi dalam bentuk publikasi yang dilakukan oleh

perusahaan. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari dokumen

perusahaan yang meliputi gambaran umum, visi misi, dan struktur organisasi

yang diperoleh dari kantor cabang PT. Bank X wilayah Surabaya

3.5. Prosedur Penentuan Populasi dan Sampel

Sugiyono (1999:72) mendefiniskan populasi sebagai wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek dan subyek yang kuantitas dan karateriktik tertentu yang

ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian

ini adalah customer service pada 20 kantor cabang PT. Bank X wilayah

Surabaya.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh

populasi (Sugiyono, 2003:56). Menurut Sugiyono (2008:122) sampling jenuh atau

sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan

sebagai sampel. Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit (terbatas),
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peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi atau disebut

dengan metode sensus, sehingga sampel dalam penelitian ini adalah seluruh

customer service pada 20 kantor cabang PT. Bank X wilayah Surabaya dan

jumlah seluruh responden yang mengisi kuesioner sebanyak 52 customer service.

3.6. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur yang ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan

data adalah sebagai berikut:

1. Survey pendahuluan, yaitu melakukan survey terlebih dahulu ke perusahaan

dan bertemu langsung dengan bagian personalia perusahaan untuk

mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Kuesioner, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar

pertanyaan yang berisi pilihan jawaban dengan skor tertentu menggunakan

skala Likert untuk variabel job stress, job performance, turnover intention,

dan Organization-Based Self-Esteem (OBSE). Kuesioner dibagikan ke

karyawan bagian customer service sebagai responden penelitian.

3. Mengumpulkan kuesioner yang telah diisi oleh responden dan kemudian

akan diolah dan dianalisis.

3.7. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode Partial Least

Square (PLS) dengan menggunakan software SmartPLS 2.0. karena selain

distribusi bebas juga memerlukan data yang relatif lebih sedikit (bisa kurang dari
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100 sampel). PLS dapat digunakan pada setiap jenis skala data (nominal, ordinal,

interval, rasio).

Dalam hal ini, hal penting yang harus diperhatikan adalah keharusan

adanya teori yang memberikan asumsi untuk menggambarkan model, pemilihan

variabel, pendekatan analisis, dan interpretasi hasil. Selain itu, dalam PLS dapat

dilakukan pls algorithm dan bootstrapping terhadap struktural model yang

bersifat outer model dan inner model. Karena dalam penelitian ini menggunakan

indikator untuk mengukur setiap konstruknya, dan juga model pengukuran

bersifat struktural, maka diputuskan menggunakan PLS.

3.7.1. Uji Validitas

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila instrument tersebut benar

dapat dijadikan alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur menurut situasi

dan tujuan tertentu. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu

kuesioner (Ghozali, 2006:49). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut atau mampu mengukur secara tepat apa yang hendak diukur.

Dalam PLS, pengujian validitas indikator dari variabel peneilitian terdiri atas dua

bagian, yaitu convergent validity dan discriminant validity.

3.7.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat

pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dikatakan reliabel
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apabila dipergunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan

menghasilkan data yang sama. Uji Realibilitas pada penelitian ini dihitung dengan

melihat nilai composite reliability dan cronbach’s alpha. Interpretasi nilai

composite reliability sama dengan cronbach’s alpha. Nilai batas 0,7 ke atas

berarti dapat diterima dan diatas 0,8 dan 0,9 berarti sangat memuaskan (Nunally

dan Bernstein, 1994).

Terdapat beberapa langkah dalam analisis dengan menggunakan PLS

yaitu sebagai berikut:

1. Merancang Model Pengukuran (Outer Model)

Outer model atau model pengukuran mendefinisikan bagaimana setiap blok

indikator berhubungan dengan variabel latennya. Berdasarkan definisi

operasional variabel, perancangan model pengukuran didapatkan sifat

indikator dari masing-masing variabel laten bersifat reflektif.

2. Merancang Model Struktural (Inner Model)

Inner model atau model struktural menggambarkan hubungan antar variabel

laten berdasarkan pada substantive theory. Perancangan model struktural

hubungan antar variabel laten didasarkan pada rumusan masalah atau

hipotesis penelitian.

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur

Hasil perancangan inner model dan outer model tersebut, selanjutnya

dinyatakan dalam bentuk diagram jalur agar lebih mudah dipahami.
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4. Konversi Diagram Jalur ke Sistem Persamaan

Konversi diagram ke sistem persamaan dari inner model dan outer model.

Berikut penjelasan konversi diagram ke sistem persamaan dari ke dua model

tersebut.

a) Outer model yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten dengan

indikatornya, disebut juga dengan outer relation atau measurement

model.

b) Inner model yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (structural

model), disebut juga dengan inner relation, menggambarkan hubungan

antar variabel laten berdasarkan teori substantive penelitian. Penyusunan

konversi berdasarkan kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

5. Estimasi: Koefisien jalur, Loading dan Weight

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam PLS adalah metode kuadrat

terkecil (least square methods). Proses perhitungan dilakukan dengan cara

iterasi, dimana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen.

Pendugaan parameter di dalam PLS meliputi 3 hal, yaitu:

6. Evaluasi Goodness of Fit

Goodness of Fit Model diukur dengan menggunakan prosentase varian yang

dijelaskan dari ܴଶ variabel laten dependen. Formula GoF Index diukur

dengan rumus:

ܨܩ = ඥ݉ܥ ݁ݒܣ�ݕݐ݈݅ܽ݊ݑ݉ ܽݎ ݃ ܴ�ݔ݁� ଶ݁ݒܣ ܽݎ ݃݁

Nilai GoF ini terbentang antara 1-0 dengan intepretasi nilai ini adalah 0,1

(GoF Kecil), 0,25 (GoF Moderat), dan 0,36 (GoF Besar)
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7. Pengujian Hipotesis (Resampling Bootsraping)

Pengujian hipotesis (β, γ, dan λ) dilakukan dengan metode resampling

Bootstrap. Statistik uji yang digunakan adalah statistic uji t dengan hipotesis

statistik sebagai berikut:

Hipotesis statistik untuk outer model adalah:

:ܪ λ= 0 lawan

:ଵܪ λ≠ 0

Sedangkan hipotesis untuk inner model: pengaruh variabel laten bebas

terhadap variabel laten terikat adalah

:ܪ γ= 0 lawan

:ଵܪ γ≠ 0

Dan hipotesis statistik untuk inner model: pengaruh variabel laten bebas

terikat terhadap variabel laten terikat adalah

:ܪ β= 0 lawan

:ଵܪ β≠ 0

Penerapan metode resampling, memungkinkan berlakunya data

terdistribusi bebas (distribution free) tidak memerlukan asumsi distribusi normal,

serta tidak memerlukan sampel yang kasar (direkomendasikan sampel minimum

30).
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