
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Agar penelitian ini dapat terarah dengan tepat dan 

mengatasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan pada 

penyusunan skripsi, maka harus ada batasan yang jelas dalam 

ruang lingkup penelitian yaitu mengenai Pengaruh Penggunaan 

Teknologi Informasi Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia 

Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Intervening DI Bank Syariah Mandiri Palembang. 

1.2 LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri kota 

Palembang khususnya Bank Syariah Mandiri KC. Simpang Patal 

yang beralamat di Jl. R. Sukamto, 8 ilir, No. 92A, No. Telepon : 

(0711) 360789, dan BSM KC. Demang yang beralamat di Jl. 

Demang Lebar Daun No. 2311, Ilir Barat I, Telepon : (0711) 

421919 

1.3 VARIABEL-VARIABEL PENELITIAN 

Adapun variabel yang dianalisa dalam penelitian ini terdiri 

dari satu variabel dependen, dua variable independen, dan satu 

variabel intervening. 

Variabel-variabel tersebut meliputi: 
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a. Variabel Dependen (Y), atau yang biasa sering disebut 

sebagai variabel terikat merupakan variabel yang 

keberadaanya dipengaruhi oleh variabel bebas, atau yang 

menjadi sebab dari variabel independen. Dalam penelitian ini 

yang menjadi variabel dependen yaitu Kinerja Karyawan 

(Y).
1
 

b. Variabel Independen (X), atau yang biasa sering disebut 

sebagai variabel bebas merupakan variabel yang 

keberadaanya mempengaruhi atau yang menjadi sebab dari 

variabel dependen.  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu 

Penggunaan Teknologi Informasi dan Kompetensi Sumber 

Daya Manusia (X).
2
 

c. Variabel Intervening (Z), atau yang biasa sering disebut 

sebagai variabel moderator/mediasi menurut Sugiono, adalah 

variabel yang berada diantara variabel independen dan 

variabel dependen yang berarti merupakan hubungan tidak 

langsung antara variabel dependen dan variabel independen 

yang tidak dapat diukur dan diamati. Variabel intervening 

berfungsi sebagai memperkuat ataupun memperlemah 

hubungan antar variabel tersebut.  

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel intervening yaitu 

Kepuasan Kerja (Z) 

 

                                                             

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RAD, (Bandung, 

Alfabeta, 2007), hlm. 39 
2 Ibid, hlm. 41 
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DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi Operasional Variabel (X) 

Variabel  Definisi Variabel Indikator 

Penggunaan 

Teknologi 

Informasi 

Faktor kesesuaian 

yang dirasakan 

seseorang dari 

diterapkannya 

suatu teknologi 

informasi  

 1. Faktor sosial (Social 

Factors)  

 2. Perasaan (Affect) 

 3. Kesesuaian tugas (Job 

Fit)  

 4. Konsekuensi jangka 

panjang  

 5. Kondisi yang 

memfasilitasi 

Kompetensi 

Sumber Daya 

Manusia 

Kombinasi antara 

keterampilan dan 

pengetahuan 

seseorang 

 1. hasil kerja 

 2. kemampuan karyawan 

 3. pelayanan pelanggan 

 4. peningkatan karyawan.  

 

Definisi Operasional Variabel (Z) 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Kepuasan 

kerja 

Tingkat 

kesenangan yang 

dirasakan 

seseorang terhadap 

pekerjaannya 

 1. Gaji 

 2. Promosi 

 3. Rekan kerja  

 4. Atasan 

 5. Pekerjaan itu sendiri 
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Definisi Operasional Variabel (Y) 

Variabel Definisi Variabel Indikator 

Kinerja 

Karyawan 

Hasil kerja secara 

kualitas ataupun 

kuantitas yang 

dicapai seseorang 

dalam 

melaksanakan 

pekerjaannya 

 1.Kualitas 

 2. Kuantitas 

 3. Kuantitas 

 4. Efektivitas 

 5. Ketetapan waktu 

kehadiran 

 

Semua indikator-indikator diatas dijabarkan dengan scoring 

menurut skala likert sebagai berikut ini: 

a. Untuk jawaban sangat baik diberikan nilai 5 

b. Untuk jawaban baik diberikan nilai 4 

c. Untuk jawaban kurang baik diberikan nilai 3 

d. Untuk jawaban tidak baik diberi nilai 2 

e. Untuk jawaban sangat tidak baik diberi nilai 1 

1.4 JENIS DAN SUMBER DATA 

1.4.1 Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kuantitatif yaitu pengukuran penelitian ini pengolahan dan 

penyusunan datanya dalam bentuk angka atau bilangan  

yang dikumpulkan berdasarkan data-data asli yang berasal 
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dari observasi yaitu berupa catatan.
3

 Data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu berupa wawancara 

dan kuisioner. 

1.4.2 Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

cara perolehan yaitu: 

1.4.2.1 Data Primer 

Data primer merupakan data awal yang diperoleh 

dari kumpulan-kumpulan observasi, wawancara, dan 

penyebaran kuisioner langsung terhadap objek yang 

terkait baik itu seseorang ataupun perusahaan.
4
 

1.4.2.2 Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari 

kumpulan-kumpulan data yang sudah diolah dan 

dipublikasikan oleh pihak lain yang dapat di akses 

melalui internet. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu berupa dokumen mengenai 

klasifikasi data pegawai mengenai jumlah, nama, usia, 

profesi dan lain-lain pada Bank Syariah Mandiri 

Palembang.
5
 

 

 

 

                                                             

   
3

 Syahirman dan Umiyati, Statistika Untuk Ekonomi Dan Penelitian, 

(Palembang, Citrabook Indonesia, 2010) hlm. 3 
4 Ibid, hlm. 6 
5 Ibid, hlm. 8 
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1.5 Populasi dan Sampel  

1.5.1 Populasi 

Populasi atau universe merupakan kumpulan objek atau 

subjek baik individu ataupun organisasi yang akan diteliti 

karakteristiknya untuk di analisis dan diolah menjadi 

bentuk data statistik. Populasi dari penelitian ini yaitu 

seluruh karyawan Bank Syariah Mandiri pada KC Simpang 

Patal dan KC Demang di kota Palembang yang berusia 

sekitar 22-50 tahun. 

1.5.2 Sampel 

  Sampel merupakan bagian dari jumlah keseluruhan 

populasi yang memiliki kriteria tertentu untuk dianalisis 

yang sampel tersebut dianggap dapat mewakili jumlah 

seluruh populasi.
6

 Sampel yang akan di analisis pada 

penelitian ini yaitu seluruh karyawan BSM KP. Demang dan 

BSM KC. Simpang Patal. 

1.5.2.1 Penentuan Penarikan Sampel 

Penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan Sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini 

sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif 

kecil. Banyaknya sampel pada penilitian ini 

diperoleh dari penjumlahan antara karyawan 

                                                             

6 Pangestu Subagyo dan Djarwanto, Statistika Induktif, (BPFE Yogyakarta, 

2005), hlm. 93 
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BSM. KC. Demang yg berjumlah 43 dan BSM 

KC. Simpang Patal yang berjumlah 24. Sehingga 

diperoleh jumlah sampel sebanyak 67 karyawan.
7
 

1.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

1.6.1 Obseravsi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data atau 

informasi dengan cara melakukan pengamatan terhadap 

objek yang diteliti yang dapat dilihat melalui tingkah laku 

seperti ketelitian, kepekaan, dan lain-lain 

1.6.2 Wawancara 

Wawancara merupakan  teknik pengumpulan data atau 

informasi yang didapat melalui percakapan Tanya jawab 

secara langsung antara peneliti dan responden. Informasi 

yang didapat dari hasil wawancara yaitu mengenai 

fenomena, jumlah karyawan, kebijakan perusahaan, dan 

lain-lain.
8
 

1.6.3 Kuisioner 

Kuisioner merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dari jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan yang sedang dicari tahu peneliti.Pertanyaan 

yang diajukan dapat bersifat terbuka ataupun tertutup. 

Penelitian dengan menggunakan kuisioner tergolong simple 

                                                             

7 Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian, .ALFABETA.CV. Bandung. (2017). 

Hlm. 68. 
8 Syahirman, op.cit, hlm. 7 
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karena sudah tersedia pilihan-pilihan alternatif sebagai alat 

bantu menjawabnya. 
9
 

Tabel 3.2 

Tabel Skala Likert 

Kriteria Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber : Dikumpulkan dari berbagai sumber 2020 

1.7 INSTRUMEN PENELITIAN 

1.7.1 Uji Validitas 

Menurut Priyanto validitas merupakan  tingkatan 

sejauh mana ketepatan/kelayakan suatu tes yang akan 

diukur. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid 

atau tidaknya suatu kuesioner.
10

 Untuk mengetahui nilai 

korelasi, penelitian ini menggunakan metode korelasi 

produk (moment product correlation didapat dari 

mengkolerasikan/membandingkan antara skor per tiap 

pertanyaan dengan skor total pertanyaan Penelitian ini 

menggunakan metode korelasi produk moment (moment 

product correlation) lalu dibandingkan dengan nilai 

korelasi (r), jika r-hitung lebih besar dari r-tabel dan 

bernilai positif maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan 

valid.  

                                                             

9 Ibid, hlm. 8 
10 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: 

Alfabeta, 2007), hlm.89 
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1.7.2 Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas merupakan tingkat keakurasian dalam 

mengukur suatu kuesioner yang dilihat dari indikator atau 

pengukurannya.Suatu kuesioner dikatakan reliable atau 

dapat dihandalkan jika hasil dari jawaban pertanyaannya 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut 

Ghozali suatu instrument dikatakan reliable jika Koefisien 

Cronbach Alpha (ɑ) dan Spearman Brown (r).suatu 

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai atau 

lebih besar dari  (ɑ) 0,60.
11

 

1.8 TEKNIK ANALISIS DATA  

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

analisis kuantitatif.Teknik analisis ini dilakukan terhadap data yang 

diperoleh dari hasil jawaban kuisioner dan digunakan untuk 

menganalisis data yang berbentuk angka-angka dan perhitungan 

dengan metode statistik. Data tersebut harus diklasifikasikan dalam 

kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu untuk 

memudahkan dalam menganalisis, dengan bantuan program SPSS 

versi 21. 

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis jalur (path 

analysis) dengan bantuan program SPSS versi 21. Analisis jalur 

merupakan teknik analisis statistic yang merupakan pengembangan 

dari analisa regresi berganda. 

                                                             

11  Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”, 

(Semarang, Badan Penerbit Universitas Dipenogoro, 2014), hlm. 47 
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Z (Kepuasan Kerja) = Β Penggunaan Teknologi Informasi + 

Kompetensi Sumber Daya Manusia + E1 (Persamaan Struktural 1) 

Y (Kinerja Karyawan) = Β Penggunaan Teknologi Informasi + 

Kompetensi Sumber Daya Manusia + Kepuasan Kerja + e1 

(Persamaan Struktural 2) 

1.8.1 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik merupakan analisis yang digunakan 

untuk melihat apakah terdapat masalah asumsi klasik pada 

model regresi linear Ordinary Least Square (OLS). 

1.8.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas atau pengujian distribusi normal 

merupakan bentuk distribusi yang berfokus 

terhadap (mean, mode, dan media berada ditengah) 

tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui 

apakah data penelitian yang didapat mendekati 

normal atau tidak, dilihat dari hasil sampel yang 

diperoleh apakah dapat mewakili suatu populasi 

atau tidak. Suatu data  terdistribusi secara normal 

apabila nilai Asym Sig> 0,05.
12

 Dalam penelitian 

ini digunakan uji statistic non-parametrik 

Kolmogrov-Smirnov (K-S). 

 

 

                                                             

12 Imam Gunawan, Pengantar Statistika Inferensial, (Jakarta, Rajawali Pers, 

2016), hlm. 92 
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1.8.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan 

ketidaksamaan variabel pada model.Menurut 

Karim dan Hadi konsekuensi heteroskedastisitas 

pada model regresi merupakan suatu penaksir yang 

diperoleh tidak efisien baik sampel kecil ataupun 

sampel besar. Dinamakan heteroskedastisitas jika 

varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain 

tetap. Model regresi yang baik adalah 

homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

Cara untuk melihat kasus heterokedastisitas ialah  

dengan menggunakan uji glejser. Pengujian ini 

menggunakan uji Glejser serta melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variabel terikat dari sebaran 

residual. Jika hasil signifikansi > 0,05 dan tidak 

terdapat pola tertentu pada plot, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas.
13

 

1.8.1.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas merupakan uji yang 

dilakukan pada semua ujia regresi yang digunakan 

untuk mengetahui kesalahan standar estimasi 

model pada penelitian.Multikolinearitas dapat 

diketahui dengan menghitung koefisien korelasi 

ganda dan membandingkannya dengan koefisien 
                                                             

13 Imam Gunawan, op.cit., hlm. 103 
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korelasi antar variabel bebas.Perbandingan 

tersebut dapat dilihat dari nilai VIF (variance 

inflaction factor) dan Koefisien korelasi 

antarvariabel bebas. 

Dikatakan multikolinearitas jika model 

regresi yang terbentuk tidak terdapat kolerasi yang 

tinggi atau sempurna di antara variabel bebas. 

Ketentuannya jika nilai VIF < 10 dan nilai 

Tolerance> 0,10 maka tidak terjadi gejala 

multikolinearitas.
14

 

1.8.1.4 Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan hubungan yang 

menunjukkan peningkatan skor satu variabel 

diikuti dengan variabel lainnya.Hubungan linear 

bisa berarti positif ataupun negative.Uji linearitas 

digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel 

memiliki hubungan linier (lurus) ataupun 

tidak.Pengujian ini menggunakan metode Durbin-

Watson, jika nilai Durbin-Watson 1 danDurbin-

Watson 2 berada diantara DU s/d 4 DU maka 

model regresi tersebut linier.
15

 

 

 

 

                                                             

14 Imam Gunawan, op.cit.,, hlm. 102 
15 Imam Gunawan, op.cit.,, hlm. 98 
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1.9 ANALISIS REGRESI BERGANDA 

Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dua atau lebih variabel 

bebas terhadap satu variabel terikat yaitu: 

 Model 1 yaitu pengaruh Teknologi informasi dan kompetensi 

sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. 

 Model 2 yaitu pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan 

Dengan rumus sebagai berikut: 

Model 1 : Y1  = a + b1X1 + b2X2 + e 

Model 2 : Z  = a + b3X1 + b4X2 + b5Y1 + e 

Keterangan: 

Y = Variabel Dependen (Kinerja Karyawan) 

X1 = Variabel Independen (Teknologi Informasi) 

X2  = Variabel Independen (Kompetensi Sumber Daya 

Manusia) 

Z        = Variabel Intervening (Kepuasan Kerja) 

a    = Konstanta 

b1…b3 = Koefisien regresi 

e    = Standard Error 

1.10 UJI HIPOTESIS 

Uji hipotesis merupakan metode yang digunakan untuk 

mengambil keputusan yang berdasarkan dari analisis data baik 

yang terencana ataupun tidak terencana. Dalam statistik hasil 
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dikatakan signifikan jika  kecil kemungkinannya suatu kejadian 

terjadi secara kebetelnan.
16

 

1.10.1 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji T merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana pengaruh satu variabel 

independen secara parsial dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen.
17

 Kriterianya Jika nilai Thitung> Ttabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima.dan jika Thitung< Ttabel 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. Besarnya angka Ttabel 

dengan ketentuan α = 0,05. 

1.10.2 Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F) 

Uji F merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signikfikan terhadap 

variabel dependen.Kriterianya, Jika nilai Fhitung> Ftabel 

maka Ho ditolak dan Ha diterima dan jika Fhitung< Ftabel 

maka Ho diterima dan Ha ditolak. Dengan ketentuan α = 

0,05 

1.10.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi merupakan uji yang 

digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan 

model dalam menjelaskan variabel independen.Nilai 

(R2) adalah nol dan satu, kriterianya jika nilai R2 yang 

kecil berarti kemampuan penjelasan oleh variabel 

                                                             

16  Wikipedia, Uji Hipotesis, diakses di  

https://id.m.wikipedia.org/wiki/uji_hipotesis 
17 Imam Ghozali, op.cit., hlm. 98 
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independen terhadap variabel dependen sangat terbatas. 

Dan jika R Squaresama dengan 1 makan model dapat 

dikatakan cocok atau baik. 

1.11 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan 

metode analisis jalur (path analysis). Menurut Sugiyono, 

variabel intervening merupakan perantara atau hubungan tidak 

langsung antara variabel independen dengan variabel dependen 

yang hubungan tersebut tidak dapat diukur.
18

 Dalam analisis ini 

dibagi menjadi dua.Yaitu untuk mengetahui pengaruh secara 

simultan dan mengetahui pengaruh secara parsial.Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel intervening adalah 

kepuasan kerja.
 

                                                             

18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung, 

Alfabeta, 2007) 



 

66 
 

 


