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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Lokasi / Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UD Putra Fajar, dipilih secara sengaja (purposive 

sampling) dengan alasan perusahaan tersebut merupakan UKM (Usaha Kecil 

Menengah) yang mempunyai produk unggulan di Dusun Gerdu Kecamatan 

Bumiaji yang menggunakan bahan dasar buah local untuk diolah menjadi keripik 

buah Di Kota Batu tanpa menggunakan bahan tambahan kimia apapun.  

UD Putra Fajar adalah salah satu UKM (Usaha Kecil Menengah) yang 

terletak di Jalan Junggo No 9 Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

Provinsi Jawa Timur atau sekitar 18 km arah timur alun – alun Batu, merupakan 

jalur poros yang menghubungkan kota Malang dengan Kota Batu. Lokasi pabrik 

cukup strategis, karena terletak di tepi jalan arah ke cangar dan mudah dalam 

pengangkutan bahan baku ataupun hasil produksi.  

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Banyak sekali home industry yang telah bermunculan dan menciptakan 

produk keripik buah yang menggunakan bahan dasar buah segar dan local tanpa 

mengggunakan tambahan bahan kimia apapun di Kota Batu. Seiring dengan 

perkembangan, banyak home industry baru yang bermunculan dengan produk 

yang sejenis. Keadaan yang demikian pemasaran dan inovasi produk sangat 

berperan penting dalam keberlangsungan suatu usaha, sehingga populasi yang 

digunakan adalah UD Putra Fajar yang dilakukan secara sengaja (purposive) 
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dengan pertimbangan bahwa karyawan pada UD Putra Fajar tersebut mempunyai 

kinerja yang layak untuk dihargai di Kota Batu.  

Hasil produk dari usaha kecil menengah tersebut selain keripik buah antara 

lain keripik ubi, jenang apel, kerupuk buah, opak, donat ponk dan lain sebagainya. 

Semua produk tersebut didistribusikan ke tempat-tempat wisata dan pusat 

oleh-oleh di kota Batu. Sampel yang diambil adalah seluruh karyawan yang 

bekerja di UD Putra Fajar yaitu berjumlah 45 orang. 

 

3.3 Jenis Data dan Metode Pengambilan Data 

Jenis data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah menggunakan 

jenis data primer dan sekunder. Data primer didapat dari data observasi di lapang 

secara langsung, dokumentasi dan wawancara dengan karyawan usaha kecil 

menengah tersebut dengan menggunakan kuesioner sebagai sumber interview 

kemudian diolah oleh penulis, sedangkan data sekunder didapat dari studi 

kepustakaan seperti referensi dari internet, data dari perusahaan dan buku-buku 

yang mendukung pelaksanaan penelitian ini.  

Metode pengambilan data di UD Putra Fajar adalah pengumpulan data dan 

informasi yang dilakukan dengan metode langsung dan tidak langsung. Metode 

langsung dilakukan untuk mengumpulkan data primer melalui pengamatan 

langsung di lapang, diskusi dengan pemilik usaha kecil menengah tersebut, 

dokumentasi dan wawancara dengan staf serta karyawan usaha kecil menengah 

tersebut. Metode langsung tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Wawancara  

Metode ini bertujuan untuk memperoleh keterangan-keterangan dari semua 

pihak yang terkait dengan pemersalahan yang ada beserta solusinya, untuk 

wawancara fokus utama diarahkan pada pembimbing yang diberikan secara 

langsung oleh peneliti. 

2. Observasi dan Dokumentasi (visual/audio visual) 

Metode ini bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi serta 

mengidentifikasi masalah yang ada secara langsung. 

3. Terlibat Langsung (Participatory) 

Mengetahui dan melakukan / terlibat langsung dalam semua proses teknis 

sehingga didapatkan informasi dan pengalaman untuk menambah kemampuan 

mahasiswa serta menunjang capaian target kegiatan penelitian ini. 

Metode tidak langsung dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder 

melalui studi pustaka dan data-data perusahaan seperti lokasi, luas perusahaan, 

tata guna lahan, norma kerja di lapangan serta organisasi dan manajemen 

pengolahannya. Metode tidak langsung tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan 

Mempelajari buku-buku dalam usaha mengumpulkan informasi kondisi 

dilapang serta pendukung data yang dipelukan sebagai pembanding. 

2. Data-data dari Perusahaan 

Mengetahui dan mempelajari data-data dari perusahaan untuk mendapatkan 

 informasi yang lebih nyata dan mendukung jalannya penelitian tersebut. 

 

 



 

 

37 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kuantitatif dalam mengumpulkan informasi kemudian dilakukan langkah 

pengolahan dan analisis data. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisis 

data secara terprogram oleh komputer dengan alat analisis berupa MSI (Method of 

Successive Interval) dan analisis regresi linear sederhana yang meliputi uji 

validitas dan reliabilitas, model summary, anova (uji signifikan, dan uji f), dan uji 

coefficients (uji t, uji signifikan, dan membentuk persamaan regresi), bertujuan 

untuk menguji pengaruh linear antara kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan keripik buah UD Putra Fajar secara signifikan dan simultan serta 

digunakan untuk mendiskripsikan gambaran umum perusahaan tersebut seperti 

sejarah perkembangan, visi dan misi, serta gambaran perusahaan tersebut. 

Sebelum menganalisis kedalam regresi linear sederhana, peneliti menggunakan 

instrumen penelitian sebagai pengukuran variabel penelitian berupa angket. 

 

3.4.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan sebagai pengukuran variabel penelitian 

adalah angket. Untuk diketahui butir-butir angket ini disusun berdasarkan variabel 

penelitian dengan indikator masing-masing. 

Data variabel kepuasan kerja karyawan, dan kinerja karyawan dijaring dengan 

angket yang disusun sendiri oleh peneliti, dibawah bimbingan dosen pembimbing. 

Variabel yang dilibatkan dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas yaitu kepuasan kerja karyawan, sedangkan 
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variabel terikat adalah kinerja karyawan. Untuk lebih jelasnya variabel, indikator 

dan penyebaran instrumen dapat dilihat pada Tabel 2, dan Tabel 3.  

Tabel 2. Variabel Kepuasan Kerja Karyawan, Indikator dan Penyebaran Instrumen 

Variabel / Sub 

Variabel 
 Indikator Nomor Instrumen 

Kepuasan Kerja 

Karyawan 

1. Perasaan puas atas 

imbalan yang diterima 

1, 2, 3, 4 

2. Perasaan puas atas kondisi 

kerja 

5, 6, 7, 8 

3. Perasaan puas atas 

penghargaan dari 

pimpinan 

9, 10, 11, 12 

4. Perasaan puas atas 

dukungan dari rekan kerja 

13, 14, 15, 16 

5. Perasaan puas atas 

keberhasilan 

menyelesaikan pekerjaan 

17, 18, 19, 20 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa instrumen (angket) variabel kepuasan kerja 

karyawan perusahaan terdiri 5 indikator yang meliputi: 1) perasaan puas atas 

imbalan yang diterima, 2) perasaan puas atas kondisi kerja, 3) perasaan puas atas 

penghargaan dari pimpinan, 4) perasaan puas atas dukungan dari rekan kerja dan 

5) perasaan puas atas keberhasilan menyelesaikan pekerjaan. 

Tabel 3. Variabel Kinerja Karyawan, Indikator dan Penyebaran Instrumen 

Variabel / Sub 

Variabel 
Indikator Nomor Instrumen 

Kinerja Karyawan 1. Kesetiaan 1, 2, 3 

2. Prestasi kerja 4, 5, 6, 7, 8, 9 

3. Ketaatan 16, 17, 18 

4. Tanggung jawab 10, 11, 12, 13, 14, 15 

5. Kerja sama 23, 24, 25 

6. Kejujuran 19, 20, 21, 22 

7. Prakarsa 26, 27, 28 

8. Kepemimpinan 29, 30 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa instrumen (angket) variabel kinerja karyawan 

terdiri 8 indikator yang meliputi: 1) kesetiaan, 2) prestasi kerja, 3) ketaatan, 4) 

tanggung jawab, 5) kerja sama, 6) kejujuran, 7) prakarsa dan 8) kepemimpinan. 

 

3.4.2 MSI (Method of Successive Interval) 

Metode suksesif interval merupakan proses mengubah data ordinal menjadi 

data interval. Proses mengubah data berskala ordinal menjadi data berskala 

interval, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu:  

a. Menghitung frekuensi 

b. Menghitung proporsi  

c. Menghitung proporsi kumulatif  

d. Menghitung nilai z  

e. Menghitung nilai densitas fungsi z  

f. Menghitung scale value  

g. Menghitung penskalaan  

Akibat jika data yang kita teliti bukan data interval kemudian digunakan dalam 

prosedur yang mengharuskan adanya data interval adalah sebagai berikut:   

Penggunaan data ordinal atau nominal dalam prosedur yang mengharuskan data 

berskala interval akan mengecilkan koefesien korelasi. Akibatnya model yang 

dibuat peneliti salah dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diharuskan 

dalam model fit. Hal ini dapat dipahami dalam konteks regresi linier. Salah satu 

cara melihat kelayakan model regresi ialah dengan cara melihat nilai r
2
 dalam 

regresi. Semakin mendekati 1 nilai r
2
 maka kesesuaian model semakin tingi 

sebaliknya nilai r
2
 semakin rendah kecocokan model makin rendah. Nilai r

2 
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merupakan nilai koefesien korelasi Pearson yang dikuadratkan. Oleh karena itu, 

jika koefesien korelasi kecil maka nilai r
2
 juga akan kecil. Kesimpulannya dengan 

menggunakan data ordinal atau nominal akan berakibat model yang dibuat oleh 

peneliti tidak layak atau salah. Itulah sebabnya jika data ordinal yang digunakan 

maka sebelum digunakan dalam prosedur yang mengharuskan data berskala 

interval, maka data harus diubah ke dalam bentuk data interval dengan 

menggunakan method of successive interval (MSI).  

Salah satu keuntungan mengubah data ini ialah hasil analisis yang 

menggunakan prosedur-prosedur yang mengharuskan penggunaan data berskala 

interval akan menjadi signifikan. Hal ini disebabkan karena prosedur – prosedur 

tersebut menghendaki kalkulasi dengan menggunakan data kuantitatif atau nilai 

sebenarnya. Pelanggaran terhadap masalah ini akan berdampak pada:  

a. Pelanggaran asumsi yang mendasari prosedur yang kita pergunakan  

b. Hasil analisis tidak signifikan  

c. Dapat melakukan kesalahan Tipe I (Alpha), yaitu gagal menerima H 0  karena 

hasil analisis yang kita lakukan mengatakan ada perbedaan atau ada pengaruh 

sedang sebenarnya tidak ada karena kita keliru menggunakan data yang sesuai 

dengan persyaratan prosedur tersebut.  

d. Kesimpulan yang kita buat dalam pengujian hipotesis dapat terbalik atau keliru.  

 

3.4.3 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana adalah proses mengestimasi (menaksir) 

sebuah fungsi hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel independen 

(X). Suatu persamaan regresi besarnya nilai variabel dependen adalah tergantung 
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pada nilai variabel lainnya. Regresi linear sederhana digunakan untuk 

mendapatkan hubungan matematis dalam bentuk suatu persamaan antara variabel 

tidak bebas tunggal dengan variabel bebas tunggal. Regresi linear sederhana hanya 

memiliki satu peubah yang dihubungkan dengan satu peubah tidak bebas. Bentuk 

umum dari persamaan regresi linier untuk populasi adalah  

Y = α + bx 

Dimana : 

Y adalah variabel terikat (kinerja karyawan) 

X adalah variabel bebas (kepuasan kerja karyawan) 

α adalah parameter intercep 

b adalah parameter koefisien regresi variabel bebas 

Menentukan koefisien persamaan α dan b dapat dengan menggunakan metode 

kuadrat terkecil, yaitu cara yang dipakai untuk menentukan koefisien persamaan α 

dan b dari jumlah pangkat dua (kuadrat) antara titik-titik dengan garis regresi yang 

dicari ysng terkecil . Dengan demikian , dapat ditentukan: 

 b = 
)(

22)(

))(()(





XXn

YXXYn
 dan a = 

n

Y
- b 

n

X
 

 

A. Model Summarry 

Tabel model summarry menunjukkan nilai koefisien korelasi (R), R Square, 

adjusted square, standar eror of the estimate, dan durbin watson dari beberapa 

variabel yang ada. Nilai koefisien korelasi (R) digunakan untuk menunjukkan 

bahwa besarnya nilai tersebut memiliki hubungan yang sangat kuat, kuat, lemah, 

dan sangat lemah antara variabel independen terhadap variabel dependennya. 

Selain itu tanda plus atau pun minuts pada nilai koefisien korelasi (R) 
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berpengaruh dalam interpretasi data untuk menunjukkan bahwa hubungan korelasi 

antara variabel independen dengan variabel dependen tersebut memiliki arah yang 

berbanding lurus atau berbanding terbalik. R Square merupakan nilai koefisien 

korelasi (R) yang dikuadratkan dikali dengan 100 %. Nilai R Square untuk 

menunjukkan besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

berapa persen.  

 

B. ANOVA 

Tabel ANOVA memaparkan uji kelinearan dan menunjukkan nilai mean, F 

hitung, dan signifikan. Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

Hipotesis : 

H0 = Persamaan regresi tidak bisa digunakan kepuasan kerja karyawan tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan keripik buah UD Putra Fajar 

di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

H1 = Persamaan regresi bisa digunakan kepuasan kerja karyawan 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan keripik buah UD Putra Fajar 

di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu 

Syarat : 

H0 diterima / H1 ditolak = signifikan ≥ 0.05 

H1 diterima / H0 ditolak = signifikan < 0.05 

atau 

H0 diterima / H1 ditolak = F hitung ≤ F tabel  

H1 diterima / H0 ditolak = F hitung > F tabel 
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C. Coefficients 

Tabel Coefficients memaparkan nilai konstanta a, koefisien b dari persamaan 

linear, nilai t hitung, dan signifikan. Dengan ketentuan sebagai berikut : 

Hipotesis : uji koefisien a 

H0 = koefisien regresi tidak signifikan  

H1 = koefisien regresi signifikan 

Syarat : 

H0 diterima / H1 ditolak = signifikan ≥ 0.05 

H1 diterima / H0 ditolak = signifikan < 0.05 

atau 

H0 diterima / H1 ditolak = T hitung ≤ T tabel  

H1 diterima / H0 ditolak = T hitung > T tabel 




