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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitiannya, maka penelitian ini termasuk dalam 

penelitian dasar yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang 

sudah ada dan memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan 

ataupun memecahkan suatu masalah. Penelitian ini tidak mempunyai pengaruh 

secara langsung dengan penentuan kebijakan dan hanya digunakan dalam 

melakukan penelitian didalam lingkungan akademik. (Indriantoro & Supomo, 

2013).  

Berdasarkan karakteristik permasalahannya, maka penelitian ini adalah 

penelitian kausal komparatif karena penelitian ini berupa hubungan sebaba dan 

akibat antar dua variabel atau lebih (Indriantoro & Supomo, 2013), yaitu 

kepercayaan organisasi, komitmen organisasi, keadilan organisasi, , kepuasan 

kerja, dan OCB sebagai variabel penelitian. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di hotel 

berbintang 4 di kecamatan Batu Ampar, Batam. Alasan memilih sektor perhotelan 

sebagai objek penelitian adalah karena industri perhotelan di Batam terus 

berkembang seiring dengan meningkatnya kunjungan wisman dan juga karyawan 

merupakan aset yang sangat penting dalam sektor perhotelan untuk memberikan 

pelayanan yang terbaik, sehingga perlu di perhatikan. Data lengkap jumlah hotel 

berbintang 4 di Kota Batam ditunjukkan dalam tabel 3.1 berikut: 
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Tabel 3.1 

Tabel Populasi Penelitian Hotel Yang Akan Diteliti Di Kota Batam 

No Nama Hotel Jumlah Karyawan 

1. Pasific Palace Hotel 238 Karyawan 

2. Planet Holiday Hotel 236 Karyawan 

3. Allium Hotel Batam 205 Karyawan 

4. Travelodge Batam (Eks Novotel) 166 Karyawan 

5. Horizon Ultima King Batam Hotel 152 Karyawan 

6. Hotel Goodway 139 Karyawan 

7. Harris Resort Waterfront 133 Karyawan 

8. Swiss Belhotel Harbour Bay 121 Karyawan 

9. Harris Hotel Batam Center 115 Karyawan 

10. Grand I Hotel 113 Karyawan 

11. Golden View Hotel 112 Karyawan 

12. Crown Vista Batam Hotel 105 Karyawan 

13. Harmoni One Convention Hotel 104 Karyawan 

14. I Hotel Baloi Batam 103 Karyawan 

15. Nagoya Hill Hotel 92 Karyawan 

16. Hotel Harmoni 91 Karyawan 

17. BCC Hotel & Residence 83 Karyawan 

18. Harmoni Suites Hotel 83 Karyawan 

19. GGI Hotel 62 Karyawan 

20. Calmness Villa Batam 55 Karyawan 

Total Karyawan 2508 Karyawan 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Batam (2017) 

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas, 

dimana pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Metode pengambilan 

sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu sampel dipilih 

berdasarkan wilayah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi semua 

karyawan dari 6 (enam) hotel berbintang empat di wilayah kecamatan Batu 

Ampar. 6 (enam) hotel yang digunakan sebagai sampel pada penelitian antara lain 

adalah Swiss-Bel Hotel Harbour Bay, Hotel Planet Holiday, Pasific Palace Hotel, 

Harmoni Hotel, dan Hotel Goodway. Karyawan dari 6 (enam) hotel berbintang 

empat ini dimaksudkan untuk mewakili populasi karyawan hotel yang ada di 

Batam.  
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Sampel diambil dengan menggunakan perbandingan observasi untuk 

setiap parameter yaitu 1:10. Jadi, sampel yang diambil mewakili populasi adalah 

sebanyak 300 sampel, yang diperoleh berdasarkan jumlah item pertanyaan pada 

kuesioner yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) pertanyaan dikalikan dengan 10 

(sepuluh), Hair et al, (2010). 6 (enam) hotel berbintang empat di Kecamatan Batu 

Ampar diuraikan pada Tabel 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Tabel Sampel Penelitian Hotel Yang Akan Diteliti Di Kota Batam 

No  Nama Hotel Jumlah Karyawan 

1  Pasific Palace Hotel 238 

2  Planet Holiday Hotel 236 

3  
Travelodge Batam (Eks 

Novotel) 
166 

4  Hotel Goodway 139 

5  Swiss-Bel Hotel Harbour Bay 121 

6  Hotel Harmoni 91 

  Total Karyawan 991 

Sumber : HRD dari Hotel Berbintang 4 di Kota Batam (2018) 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Independen 

 Variabel independen merupakan variabel yang tidak terikat (variabel 

bebas) yang mempengaruhi variabel lainnya. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah kepercayaan organisasi, kepuasan kerja, dan keadilan 

organisasi. 

3.3.1.1 Kepercayaan Organisasi 

Kepercayaan organisasi adalah keadaan dimana karyawan mempunyai 

keyakinan bahwa kebijakan perusahaan dijalankan secara adil. Memberi 
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kesempatan yang sama terhadap masing-masing individu untuk berkembang 

secara optimal dan maksimal (Makhdoom et al, 2016). Pengukuran kepercayaan 

organisasi melalui kuesioner yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan dengan skala 

Likert 5 poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). 

3.3.1.2 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah tentang seberapa puas seorang pekerja dengan 

pekerjaannya. Ini adalah perasaan yang muncul sebagai hasil hubungan timbal 

balik bahwa sebuah pekerjaan memenuhi kebutuhan secara material, sosial, dan 

psikologis. Ini menunjukkan bahwa beberapa orang merasa puas dengan 

pekerjaan mereka jika keinginan mereka terpenuhi dan mereka seimbang secara 

emosional (Mahmoudi et al, 2017). Pengukuran dengan menggunakan skala 

Likert lima poin, mulai dari skala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 

(netral), 4 (setuju), dan 5 (sangat setuju) yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan. 

 

3.3.1.3 Keadilan Organisasi 

Keadilan organisasi didefinisikan sebagai keadaan yang setara dan tidak 

memihak yang terjadi dalam organisasi. Keputusan yang diambil oleh organisasi 

sesuai dengan fakta dan data aktual yang tidak memberatkan pihak lain (Asif et al, 

2017). Pengukuran keadilan organisasi menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 

(lima) pertanyaan dengan skala Likert 5 poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) 

sampai dengan 5 (sangat setuju). 
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3.3.2 Variabel Intervening (Mediasi) 

 Variabel intervening atau variabel perantara adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel lainnya dimana menjadi perantara ke variabel dependen. 

Variabel mediasi dalam variabel ini adalah komitmen organisasi. 

3.3.2.1 Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi mengacu pada tingkat keterlibatan seorang karyawan 

terhadap pekerjaannya didalam organisasi dalam jangka panjang dan komitmen 

organisasi ada saat seorang karyawan diperlakukan dengan baik oleh perusahaan 

maupun kecintaan karyawan terhadap organisasinya (Fareed et al, 2016). 

Pengukuran komitmen organisasi menggunakan kuesioner yang terdiri dari 5 

(lima) pertanyaan dengan skala Likert 5 poin mulai dari 1 (sangat tidak setuju) 

sampai dengan 5 (sangat setuju). 

 

3.3.3 Variabel Dependen (Terikat) 

 Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

3.3.3.1 Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

 Organizational Citizenship Behavior adalah perilaku individu yang tidak 

diakui oleh organisasi secara langsung tetapi diakui secara formal oleh sistem 

penghargaan. Perilaku ini adalah perilaku sukarela oleh karyawan yang mungkin 

dihargai maupun tidak hargai tetapi memberikan kontribusi yang positif terhadap 

organisasi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam perusahaan dan 
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secara secara keseluruhan berdampak baik terhadap kelangsungan perusahaan. 

(Musringudin dan Karnati, 2017) 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert lima poin, mulai 

dari skala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), dan 5 

(sangat setuju) yang terdiri dari 5 (lima) pertanyaan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dala penlitian ini yaitu dengan menggunakan 

data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah data yang 

didapatkan langsung dari objek yang diteliti dan data sekunder adalah data yang 

didapatkan dari berbagai referensi seperti buku atau jurnal. Data primer 

yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 

responden dan data sekunder didapatkan dari HRD hotel yang di teliti maupun 

dari buku dan jurnal yang membahas teori yang diteliti. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

3.5.1 Metode Analisi Deskriptif 

 Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mengola 

informasi mengenai statistik data demografi responden yang terdiri dari: jenis 

kelamin, usia, lama bekerja, pendidikan dan organisasi tempat responden bekerja. 

3.5.2 Metode Analisis Kuantitatif 

 Dalam mengola dat kuantitatif dalam penelitian ini, peneliti didalam 

penelitian ini menggunakan model persamaan struktural atau Partial 

LeastSquaresStructural Equation Modeling (PLS-SEM). PLS-SEM digunakan 

untuk pemodelan persamaan struktural yang memperkirakan model hubungan 

Fernando, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 
dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi. 
UIB Repository©2018



35 
 

Universitas Internasional Batam 

 

sebab akibat yang kompleks dengan variabel laten. (Ghozali dan Latan, 2012) 

penelitian ini menggunakan analisis PLS-SEM karena model yang diuji 

merupakan pengembangan dari model penelitian terdahulu. 

3.6  Common Method Biases (CMB) 

Common Method Biases (CMB) terjadi ketika variasi dalam tanggapan 

disebabkan oleh instrumen daripada kecerundungan sebenarnya dari responden 

bahwa instrumen mencoba untuk mengungkapkan hubungan antar variabel. Salah 

satu cara paling sederhana untuk menguji apakah common method bias menjadi 

perhatian dalam penelitian adalah adalah Harman’s single factor test. Penelitian 

mengharuskan tidak ada satupun single factor yang menjelaskan varian lebih dari 

50% agar tidak terjadi common method biases (Podsakoff, 2017). 

 

3.7  Evaluasi Model 

Analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran 

(measurement model) yang sering disebut outer model dan model struktural 

(structural model) yang sering disebut sebagai inner model. Model pengukuran 

menunjukkan bagaimana variabel manifest atau observed variabel merepresentasi 

variabel laten untuk diukur. Model struktural menunjukkan kekuatan estimasi 

antar variabel laten atau konstruk. Model evaluasi PLS biasanya dilakukan dengan 

menilai outer model dan inner model (Ghozali dan Latan, 2012).  

 

3.7.1 Outer Model (Model Pengukuran) 

 Uji outer model digunakan untuk mengukur model melalui analisis faktor 

konfirmatori, yang sering disebut Confirmatory Factor Analysis (CFA). CFA 
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digunakan untuk menguji dimensionalitas suatu konstruk. Suatu konstruk secara 

konseptual dapat dibentuk secara undimensional dan multidimensional. Perbedaan 

tersebut terjadi karena setiap konstruk memiliki nilai abstraksi yang berbeda 

sehingga menuntut adanya perlakuan yang berbeda pula dalam pengujian 

statistiknya. Jika konstruk berbentuk undimensional maka untuk menguji validitas 

konstruk dapat dilakukan dengan first order confirmatory factor analysis dan jika 

konstruk berbentuk multidimensional maka untuk menguji validitas konstruk 

dapat dilakukan dengan second order confirmatory factor analysis. Uji outer 

model dengan CFA dapat dilakukan dengan uji validitas dan reliabilitas. 

 Evaluasi model pengukuran dilakukan atau outer model dilakukan untuk 

menilai validasi dan reliabilitas model. Outer model dengan indikator refleksif 

dievaluasi melalui validasi convergent dan discriminant dari indikator pembentuk 

konstruk laten dan composite reliability serta cronbach alpha untuk blok 

indikatornya (Ghozali dan Latan, 2012). 

3.7.1.1 Uji Validitas 

 Uji validitas digunakan untuk mengetahui keakuratan dari setiap 

pertanyaan kuesioner yang disebarkan. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur 

oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, semua variabel 

berbentuk undimensional. Dalam pengujian validitas konvergen, semua variabel 

yang berbentuk undimensional akan diuji dengan menggunakan first order 

confirmatory factor analysis (Ghozali dan Latan, 2012).  
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 Penelitian ini merupakan penelitian konstruk dengan indikator refleksif, 

maka kriteria pengujian validitas konvergen dengan indikator refleksif dapat 

dilihat dari average variance extracted (AVE) untuk setiap konstruk (Ghozali dan 

Latan, 2012). Suatu indikator dikatakan valid dan layak untuk diuji selanjutnya 

jika nilai AVE lebih besar dari 0,5 (Hair, Ringle dan Sarstedt, 2011). Nilai AVE 

dapat dilihat pada tabel AVE. 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kehandalan suatu 

kuesioner dari konsistensi jawaban responden. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu kewaktu (Ghozali, 2011). Dalam analisis PLS-SEM dengan 

menggunakan program Smart PLS versi 3.0, untuk mengukur reliabilitas suatu 

konstruk dengan indikator refleksif dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu 

dengan Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability yang sering disebut dengan 

Dillon Goldstein’s. Akan tetapi penggunaan Cronbach’s Alpha untuk menguji 

reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (under estimate) 

sehingga disarankan untuk menggunakan Composite Reliability untuk menguji 

reliabilitas suatu konstruk (Ghozali & Latan, 2012). Composite Reliability 

merupakan closer approximation dengan asumsi estimasi parameter adalah akurat 

(Ghozali & Latan, 2012). Suatu konstruk dikatakan reliabel apabila nilai 

Composite Reliability lebih besar 0,70 (Hair et al, 2011).  

3.7.2 Inner Model (Model Struktural) 
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 Inner model dilakukan untuk memprediksi hubungan antar variabel laten. 

Uji inner model dapat dilakukan dengan uji model struktural tanpa mediasi dan 

dengan mediasi dan R Square. 

 

3.7.2.1 Uji Model Struktural Tanpa Mediasi 

 Analisis model struktural tanpa mediasi dilakukan untuk melihat nilai 

signifikansi dari hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

secara langsung tanpa peran variabel intervening. Besarnya hubungan atau 

korelasi antar variabel independen dan dependen dapat dilihat pada tabel path 

coefficients yaitu pada kolom original sample. Signifikansi dari hubungan tersebut 

juga dapat dilihat pada tabel path coefficients yaitu pada kolom T-statistics 

(Ghozali dan Latan, 2012). Suatu hubungan dikatakan signifikan dengan tingkat 

signifikansi 5% jika memiliki nilai T-statistics lebih dari 1,96 (Hair et al., 2011). 

3.7.2.2 Uji Model Struktural Dengan Mediasi 

 Berdasarkan Klarner et al. (2013), pengujian model dengan adanya 

variabel mediasi dilakukan dengan dua tahapan, meliputi pengujian hubungan 

variabel independen secara langsung terhadap variabel dependen tanpa peran 

mediasi dan pengujian hubungan variabel independen dan variabel dependen 

dengan peran mediasi. Pada uji model struktural dengan peran mediasi ini, 

pengujian model dilakukan secara simultan dengan program Smart PLS versi 3.0 

untuk melihat pengaruh mediasi dari rekan kerja terhadap hubungan diantara 

kedua variabel independen dan variabel dependen OCB. 

 Klarner et al. (2013) berasumsi bahwa nilai signifikansi dari hubungan 

antara variabel independen dan dependen tanpa peran mediasi menunjukkan hasil 
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yang siginifikan sedangkan jika dengan peran mediasi hubungan keduanya 

berubah menjadi tidak signifikan mengindikasikan variabel intervening 

memediasi secara penuh (full mediation) hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen.  Sedangkan apabila hubungan antara variabel independen 

dan variabel dependen tanpa peran mediasi  dan dengan mediasi menunjukkan 

hasil yang sama-sama signifikan akan tetapi mengalami penurunan nilai 

signifikansi pada pengujian dengan peran mediasi mengindikasikan bahwa 

variabel intervening memediasi secara parsial (partial mediation) hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen.  

3.7.2.3 R Square (Uji Koefisien Determinasi) 

 Uji Koefisien Determinasi (R
 
Square) digunakan untuk menguji adanya 

korelasi atau hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. 

Selain itu, dalam pengujian R
 
Square ini dapat memberikan informasi mengenai 

seberapa besar variabel independen dalam memberikan informasi terhadap 

variabel dependennya. Nilai R
 
Square berada antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai 

R
 

Square
 

kecil, berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

memberikan informasi mengenai variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan 

apabila nilai R
 
Square

 
mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel bebas dapat 

memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel terikat (Ghozali, 2011). Pada penelitian yang dilakukan Hair et al. 

(2011) menyatakan bahwa nilai R
 
Square 0,75; 0,5; 0,25 menunjukkan model 

tersebut kuat, moderate, dan lemah.  
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