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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian  

Tahap-tahap penelitian pengukuran tingkat 

kepuasan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi 

Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

Adapun tahapannya sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah 

Perumusan masalah adalah tahap paling awal 

dalam penelitian. Sebagaimana telah ditulis 

pada BAB I, permasalahan dalam penelitian 

ini adalah mengukur tingkat kepuasan 

pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa 

Barat. 

2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menentukan factor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan pegawai 

dan untuk mengukur tingkat kepuasan 

pegawai BPK RI Bandung. 
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3. Studi Pustaka 

Merupakan, teori-teori dan hasil-hasil 

penelitian yang berhubungan dengan topik  

penelitian yang telah dikembangkan 

sebelumnya dimanfaatkan sebagai landasan 

teori atau kerangka berpikir bagi penelitian 

yang dilakukan, agar penelitian dapat 

berjalan dengan baik dan benar. Teori-teori 

yang dipelajari diantaranya adalah tentang 

sumber daya manusia, terutama mengenai 

kepuasan kerja pegawai, perilaku organisasi 

dan teori statistik untuk mengumpulkan dan 

mengolah data. Studi pustaka dilakukan 

dengan cara : 

 Studi literature dan membaca laporan 

penelitian yang sudah ada serta 

mencari informasi dari internet yang 

berhubungan dengan masalah yang 

dihadapi. 

 Mempelajari catatan-catatan yang 

ada yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. 
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 Wawancara dengan pihak-pihak 

terkait atau yang dianggap kompeten 

dengan permasalah dalam penelitian 

ini.  

 

Perumusan Masalah

Penentuan Tujuan Penelitian

Penentuan Metode Penelitian dan Metode Analisa

Studi Pendahuluan

Studi Pustaka

Desain dan Penyusunan Kuisioner

Identifikasi variabel penelitian

Identifikasi Responden

Pengujian Data Kuisioner
- Uji Validitas
- Uji Reliabilitas

 Penyebaran dan Pengumpulan 
Kuisioner

Pengolahan data

- Perhitungan Employee 
Satisfaction Index

- Perhitungan Gap antara tingkat 
kepentingan  dan  Kepuasan 
kerja Karyawan

- Peta Kuadran

- Perhitungan Profil 
Responden

- Klasifikasi Saran 
Responden

Analisa dan Rekomendasi

Kesimpulan dan Saran

Wawancara 
Pegawai BPK

Rancangan Implikasi

 

Gambar 3.1 Sistematika Metode Penelitian 
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4. Penentuan Metode Penelitian dan 

Metode Analisa 

Setelah melakukan studi pustaka maka 

ditentukan bahwa metode yang akan  

digunakan dalam pengukuran tingkat 

kepuasan kerja pegawai yaitu Employee 

Satisfaction Index (ESI). Kemudian hasil 

perhitungan akan dianalisa menggunakan 

Analisis Gap dan Analisis Kuadran untuk 

mengetahui prioritas perbaikan yang harus 

dilakukan. 

5. Studi Pendahuluan  

Studi pendahuluan dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi mengenai 

organisasi untuk dijadikan materi penyusunan 

kuisioner,  menentukan dimensi kepuasan 

pegawai dan sebagai referensi dalam 

pembahasan atau analisa masalah.  

6. Wawancara Dengan Pegawai 

Metode wawancara ini digunakan untuk 

menetapkan atribut kebutuhan pegawai. Hal 

ini dilakukan karena adanya kemungkinan 

bahwa kebutuhan atau keinginan dari setiap 
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pegawai berbeda, sehingga dengan adanya 

wawancara ini diharapkan atribut kebutuhan 

pegawai tersebut dapat saling melengkapi. 

Sehingga diperoleh hasil (kuisioner) yang 

mampu merangkum kebutuhan pegawai yang 

dianggap signifikan. Dari hasil wawancara ini 

akan dihasilkan atribut-atribut kebutuhan 

yang kemudian akan dikelompokkan 

berdasarkan dimensi kepuasan kerja 

pegawai.  

7. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian dilakukan 

untuk menentukan variabel apa saja yang 

akan digunakan dalam penyusunan 

kuesioner. Pengidentifikasian dilakukan 

dengan mengacu pada literatur yang 

digunakan dan untuk mendapatkan variabel-

variabel yang diperlukan, dilakukan dengan 

studi pendahuluan. 

Hasil penglompokkan atribut-atribut 

kebutuhan kepada masing-masing dimensi 

adalah sebagai berikut : 

1. Kompensasi dan Penghargaan 



III-6 
 
 

 

 

• Transparansi sistem penggajian 

• Kesesuaian gaji dengan tanggung 

jawab 

• Tunjangan-tunjangan (cuti, 

kesehatan, masa tua, dll) & Reward 

• Penghargaan yang diterima atas 

prestasi/inovasi 

• Aktualisasi reward (penghargaan) 

2. Komunikasi 

• Kelancaran komunikasi internal yang 

terjadi di satu atau antar bagian atau 

departemen. 

• Kejelasan sistem  dan prosedur kerja, 

dan sosialisasinya di lapangan. 

• Kualitas informasi mengenai program, 

kebijakan dan aktivitas organisasi. 

• Hubungan dengan atasan ataupun 

rekan kerja 

3. Kondisi kerja 

• Kondisi fisik lingkungan kerja 

(kebersihan, kenyamanan, kerapihan, dll) 
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• Fasilitas atau peralatan di tempat 

kerja (komputer, mesin-mesin, 

telepon,dll) 

• Beban kerja yang layak 

• Keamanan dalam bekerja 

(keselamatan) 

4. Pelatihan dan Pengembangan 

• Proses penentuan pegawai yg ikut 

pelatihan /TNA (Training Need Analysis) 

• Kesempatan untuk mendapatkan 

pelatihan  

• Kesesuian materi pelatihan dengan 

kebutuhan 

• Pelatihan dapat meningkatkan skill 

pegawai 

• Kesempatan untuk menerapkan apa 

yang diperoleh dalam pelatihan pada 

pekerjaan 

5. Kepemimpinan 

• Adanya dukungan dan arahan atas 

pekerjaan yang dilakukan 

• Perlakuan adil dan sikap menghargai 

dari atasan 
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• Profesionalisme dan skill manager 

• Pola kebijakan yang diterapkan 

• Sistem penilaian prestasi pegawai 

• Tanggapan terhadap keluhan pegawai 

6. Kerjasama Tim 

• Kerjasama antara rekan kerja di satu 

atau antar dinas bagian 

• Pengakuan partisipasi/keterlibatan 

Anda dalam tim kerja 

• Kepentingan kelompok berada di atas 

kepentingan pribadi 

• Metode penyelesaian konflik 

• Kesempatan untuk memberi usulan 

 

7. Peran dan Tugas  

• Otoritas untuk membuat keputusan 

dalam pekerjaan 

• Kontribusi dalam misi organisasi 

• Kejelasan Job Description 

• Pemanfaatan kemampuan dan 

keahlian dalam menyelesaikan pekerjaan 

8. Pengembangan Karir 
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• Kesempatan untuk mengembangkan 

karir di organisasi. 

• Kejelasan jalur pengembangan karir 

• Sistem promosi yang ada 

• Penempatan kerja/mutasi 

• Pemberhentian Kerja 

• Kebijakan pensiun dini 

8. Desain Dan Penyusunan Kuisioner 

Setelah dilakukan identifikasi varibel 

penelitian, kemudian disusun kuisioner untuk 

disebarkan kepada responden. Kuisioner ini 

terdiri dari tiga bagian, yaitu : 

a. Kuisioner Importance dan 

Performance, yaitu kuisioner yang 

terdiri dari dua kolom jawaban 

Importance dan Performance (faktor 

kepentingan dan kepuasan) terhadap  

pertanyaan yang diberikan. Bentuk ini 

dibuat berdasarkan Nagy Job 

Satisfaction scale, dimana setiap 

variabel memiliki dua pertanyaan yaitu 

seberapa penting suatu variabel bagi 

pegawai dan seberapa puas pegawai 
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dengan performansi variabel tersebut. 

Pertanyaan pada bagian ini  

menggunakan pertanyaan tertutup 

dengan skala Likert yang terbagi atas 

skala yaitu 1 – 7.  

b. Kuisioner Profil Responden, yaitu 

kuisioner yang terdiri dari pertanyaan 

tertutup multiple choice mengenai 

profil yang dimiliki responden. 

c. Kuisioner mengenai saran responden 

untuk meningkatkan kepuasan kerja 

pegawai. Pertanyaannya bersifat 

deskriptif sehingga responden dapat 

menjawab dengan kata-kata sendiri 

sesuai dengan yang mereka pikirkan 

atau yang mereka inginkan. 

9. Identifikasi Responden 

Dalam penelitian ini mengenai kepuasan kerja 

pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa 

Barat, yang menjadi responden adalah seluruh 

pegawai tetap BPK RI Perwakilan Provinsi 

Jawa Barat yang mencakup semua Dinas 

Bagian atau unit kerja. 
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10. Penyebaran Dan Pengumpulan 

Kuisioner 

Penyebaran kuesioner ini dilakukan kepada 

seluruh pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi 

Jawa Barat. Dalam arti kuesioner ini 

disebarkan dengan cara sensus atau tidak 

menggunakan sampel dan tidak tergantung 

kepada kriteria tertentu dari responden. Jadi 

kuisioner yang disebar sejumlah pegawai BPK 

RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yaitu   120 

kuisioner. 

11. Pengujian Data Kuisioner 

Setelah data diperoleh dari penyebaran 

kuisioner, maka dapat dilakukan uji validitas 

dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah suatu kuisioner 

yang digunakan sebagai alat ukur dapat 

mengukur kondisi yang igin diukur. 

Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana mutu penelitian. 

Keandalan alat ukur akan menunjukkan 

ketepatan, kemantapan dan homogenitas alat 

ukur yang dipakai. Pengujian validitas 
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kuisioner dan pengujian reliabilitas kuisioner 

dilakukan terhadap 30 responden pada tahap 

uji coba (pre-test). Uji data dilakukan dengan 

menggunakan uji validitas product moment 

dan uji reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan SPSS versi 11. 

12. Pengolahan Data 

Data yang diperoleh dari penyebaran 

kuisioner diolah dengan menggunakan 

software SPSS 11.00 for Windows dan 

Microsoft Office Excel 2010. Adapun 

pengolahan data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

 Perhitungan Profil Pegawai 

Perhitungan profil pegawai ini 

mempertimbangkan faktor-faktor 

demografi seperti jenis kelamin, usia 

serta masa kerja dan dilakukan dengan 

statistika deskriptif meliputi data 

frekuensi dan presentase. 

 Pengukuran Kepuasan Kerja pegawai 

Pengukuran Employee Satisfaction Index 

(ESI) dilakukan untuk mengetahui 



III-13 
 
 

 

 

besarnya kepuasan pegawai terhadap 

aspek-aspek kerja organisasi. 

Pengukuran ESI ini dapat dilakukan 

setelah menghitung bobot nilai ekpektasi 

pegawai dan bobot nilai persepsi 

pegawai.         

Tabel 3.1 Interval Indeks Kepuasan Kerja 

Pegawai 

No Skala 
Tingkat 

Kepuasan 

1 ESI ≤ 60% Tidak Puas 

2 60% < ESI < 80% Puas 

3 ESI ≥ 80% Sangat Puas 

 

13. Gap Ekspektasi dan Persepsi Pegawai 

Pengukuran Gap ini dilakukan dengan cara 

membandingkan selisih antara tingkat 

kepentingan variabel kepuasan kerja pegawai 

dengan tingkat kepuasan kerja pegawai. Gap 

yang negatif menunjukkan perlu adanya 

perbaikan atau peningkatan performansi oleh 

pihak manajemen. Prioritas perbaikan tiap 

elemen kepuasan kerja pegawai didasarkan 
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pada urutan nilai gap (sorting) dimana 

prioritas tertinggi perlu dilakukan terhadap 

gap yang bernilai sangat kecil (paling 

negatif). 

a. Peta Kuadran  

Analisa kuadran ini dilakukan berdasarkan 

pada kelompok variabel yang berada di 

dalam keempat kuadran. Yaitu, sumbu X 

menyatakan tingkat perfomansi dan sumbu Y 

menyatakan tingkat kepentingan. Hasil dari 

pemetaan dalam peta kuadran,  dapat 

digunakan sebagai acuan dalam perbaikan 

variabel kepuasan dengan memilih nilai 

kesenjangan yang terbesar negatif yang 

berada di kuadran II.  

b. Klasifikasi Saran Responden 

Klasifikasi saran responden ini dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan 

dan keinginan responden terhadap 

perubahan yang dilakukan pihak manajemen 

untuk meningkatkan kepuasan pegawainya. 
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14. Analisis dan Rekomendasi 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis hasil 

dari pengolahan data yang telah dilakukan 

sebelumnya. Analisis akan meliputi: 

• Analisis terhadap profil responden untuk 

mengetahui karakteristik pegawai. 

• Analisis terhadap hasil pengukuran 

kepuasan kerja pegawai baik kepuasan 

secara keseluruhan maupun kepuasan 

per dinas bagian. 

• Analisis terhadap hasil pengukuran gap 

antara tingkat kepentingan dan kepuasan 

kerja pegawai 

• Analisis prioritas perbaikan berdasarkan 

hasil analisis kuadran dan rekomendasi 

untuk perbaikan 

15. Rancangan Implikasi 

Dari analisis yang dilakukan, dapat disusun 

rancangan implikasi dari hasil penelitian. 

Implikasi hasil penelitian dibuat berdasarkan 

kondisi eksisting tingkat kepuasan pegawai 

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, 
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Rekomendasi pebaikan, Kebijakan yang di 

ambil dan konsekuensinya. 

  

3.2 Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini 

terdiri atas dua jenis data yakni data primer dan 

data sekunder. 

3.2.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari 

penyebaran kuisioner. Data yang diperoleh dari 

Kuisioner adalah hasil jawaban berupa persepsi 

dam ekspektasi dari pegawai BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat terhadap parameter-

parameter yang ditanyakan untuk mengukur 

tingkat kepuasan pegawai BPK RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat. 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari laporan kinerja BPK 

RI Perwakilan Jawa Barat tahun sebelumnya dan 

data-data lain yang mendukung dalam 

penyelesaian penelitian ini, seperti data pegawai, 

struktur organisasi dan data-data lain yang akan 

membantu dalam penelitian ini. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini terdiri dari: 

3.3.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap Key Person dan 

sample pegawai dari unit-unit yang ada di BPK RI 

Perwakilan Jawa Barat  untuk mengukur tingkat 

validitas pertanyaan dan parameter-parameter 

kepuasan yang ditanyakan pada kuisioner yang 

akanh disebarkan. 

3.3.2 Kuisioner 

Kuisioner dilakukan terhadap para pegawai BPK 

RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat di semua unit 

yang ada untuk memperoleh Data yang akan 

digunakan sebagai input dalam mengukur tingkat  

kepuasan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi 

Jawa Barat. 


