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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan di PT. Pabrik Gula

Candi Baru Sidoarjo yang terletak di Jl. Raya Candi No. 10 Sidoarjo,

Jawa Timur

B. Jenis Penelitian

Penelitian survey adalah jenis penelitian dimana peneliti

mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada

karyawan khususnya bagian produksi, kemudian menganalisis data

tersebut. Menurut Singarimbun (2006) penelitian survey adalah

penelitian yang mengambil sempel dari satu populasi dan menggunakan

kuesioner sebagai alat pengumpulan data.

C. Variabel Penelitian

a.  Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi

variabel dependen, baik secara positif atau negatif, jika terdapat

variabel independen, variabel dependen juga hadir dengan setiap

unit kenaikan variabel dependen, terdapat pula kenaikan atau

penurunan dalam variabel dependen ( Sekaran, 2003).
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b.   Variabel Dependen

Sekaran (2003) mendefinisikan variabel dependen

merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti,

dengan kata lain melalui analisis terhadap variabel dependen

adalah mungkin untuk menentukan solusi dari masalah yang ada.

D. Definisi Operasional Variabel

a. Variabel Faktor Motivator

Faktor motivator adalah faktor yang berperan sebagai

pendorong semangat karyawan di PG. Candi Baru Sidoarjo guna

mencapai kinerja yang lebih tinggi. Berikut variabel motivator

yang digunakan dalam penelitian :

1) Prestasi Kerja adalah pencapaian yang dihasilkan karyawan

selama bekerja diperusahaan.

a) Selama menjalankan pekerjaan harus memenuhi

standar kerja yang ditentukan perusahaan sehingga

dapat mendorong untuk bekerja lebih baik.

b) Selama menjalankan pekerjaan harus berusaha

menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas sehingga lebih

bersemangat dalam bekerja.

2) Pekerjaan itu sendiri adalah kebebasan karyawan untuk

mengendalikan sendiri pelaksanaan tugasnya berdasarkan

uraian dan spesifikasi pekerjaan yang dibebankan.
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a) Pekerjaan yang dibebankan sangat menantang

sehingga membuat bersemangat dan tidak bosan

dengan pekerjaan tersebut.

b) Berusaha mendapatkan hasil kerja yang semaksimal

mungkin dalam setiap melaksanakan pekerjaan agar

dapat bekerja dengan lebih giat.

3) Penghargaan adalah pemberian yang didapatkan karyawan

saat berada ditempat kerja.

a) Penghargaan yang diterima sebanding dengan

pekerjaan yang dilakukan sehingga mendorong untuk

bekerja lebih baik agar mendapatkan penghargaan

lebih tinggi lagi.

b) Penghargaan diterima tidak hanya berupa uang saja,

tetapi berbagai macam tunjangan sehingga membuat

lebih semangat dalam bekerja.

4) Kemajuan adalah pengembangan karir yang didapat

karyawan selama bekerja dalam perusahaan.

a) Pekerjaan yang dilakukan menambah wawasan /

pengetahuan sehingga dapat mendorong untuk bekerja

lebih bersemangat.

b) Pekerjaan yang dilakukan memiliki kesempatan-

kesempatan untuk mengembangkan karir sehingga

membuat lebih semangat dalam bekerja.
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5) Tanggung jawab adalah aktivitas yang dilakukan karyawan

dalam melaksanakan tugas sehingga karyawan merasa

dapat berkembang kinerjannya.

a) Bertanggung jawab terhadap beberapa tugas yang

dibebankan sehingga harus lebih semangat dalam

bekerja.

b) Besar kecilnya tanggung jawab yang ada diperusahaan

sudah menjadi tanggung jawab pribadi sehingga

membuat lebih semangat lagi dalam bekerja.

b. Variabel Faktor Hygiene

Faktor hygiene ( Pemeliharaan ) adalah faktor yang

menciptakan perasaan bahwa karyawan akan merasa tenang

diperusahaan karena terpelihara dalam bekerja. Berikut variabel

hygiene yang digunakan dalam penelitian :

1) Gaji adalah faktor pemenuhan kebutuhan hidup karyawan

dianggap layak atau tidak atas jasa dan hasil kerjanya.

a) Gaji yang  diterima sesuai dengan UMK yang ada di

kabupaten Sidoarjo sehingga merasa tenang diperusahaan.

b) Gaji yang diterima sudah sangat mencukupi untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga sehingga

membuat lebih tenang dalam bekerja.
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2) Keamanan kerja adalah keamanan yang dirasa saat

melakukan pekerjaan.

a) Lingkungan kerja yang aman, bersih dan nyaman

sehingga membuat betah dan tenang bekerja diperusahaan.

b) Fasilitas yang disediakan perusahaan layak pakai

sehingga merasa tenang / tidak khawatir pada saat bekerja.

3) Kebijakan dan administrasi perusahaan adalah peraturan

dan administrasi perusahaan yang dapat mendukung kinerja

karyawan.

a) Kejelasan kebijakan dan administrasi perusahaan

membuat merasa nyaman bekerja diperusahaan ini

sehingga dapat bekerja lebih baik lagi.

b) Ketertiban administrasi perusahaan membuat saya

merasa tenang sehingga saya lebih bersemangat dalam

bekerja.

4) Hubungan dengan atasan adalah hubungan antara karyawan

dengan atasannya yang dapat mendukung kinerja dan tipe

kepemimpinan atasan.

a) Pujian atasan terhadap keberhasilan kerja yang

dilakukan membuat merasa tenang agar saya lebih giat

lagi dalam bekerja.
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b) Atasan selalu memberikan pengarahan jika mengalami

kesulitan di dalam pekerjaan, sehingga komunikasi

dengan atasan akan terjalin dengan baik dan dapat

bekerja dengan nyaman.

5) Hubungan dengan rekan kerja adalah hubungan antara

karyawan yang satu dengan yang lainnya.

a) Rekan kerja saling memberi dukungan sehingga

mendorong untuk lebih bersemangat dalam bekerja

agar mampu menghadapi kesulitan-kesulitan pada saat

bekerja.

b) Rekan kerja yang ada diperusahaan berhubungan baik

antara satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi

perselisihan sehingga dapat merasa tenang dan nyaman

dalam bekerja.

c. Variabel Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah sikap seorang karyawan yang merasa

senang dan mencintai pekerjaannya.

1) Saya merasa puas karena telah memenuhi standar kerja yang

ditentukan perusahaan sehingga dapat mendorong untuk lebih

bersemangat dalam bekerja.

2) Saya merasa puas karena sudah berusaha menyelesaikan

pekerjaan sampai tuntas sehingga dapat mendorong untuk

lebih bersemangat agar tidak menunda-nunda pekerjaan.
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3) Saya merasa puas karena pekerjaan yang dibebankan sangat

menantang sehingga mendorong untuk lebih bersemangat

untuk mengerjakan.

4) Saya merasa puas karena sudah berusaha mendapatkan hasil

kerja yang semaksimal mungkin sehingga dapat mendorong

untuk bersemangat lagi dalam bekerja.

5) Saya merasa puas karena penghargaan yang diterima

sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat

mendorong untuk lebih bekerja keras lagi.

6) Saya merasa puas karena penghargaan yang diterima tidak

berupa uang saja, tetapi berupa tunjangan sehingga dapat

mendorong semangat guna mendapatkan penghargaan yang

lebih tinggi.

7) Saya merasa puas karena pekerjaan yang dilakukan menambah

wawasan / pengetahuan sehingga dapat mendorong untuk

lebih baik lagi dalam bekerja dimasa yang akan datang.

8) Saya merasa puas karena pekerjaan yang dilakukan memiliki

kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan karir

sehingga dapat mendorong untuk mengembangkan diri sesuai

dengan bidang keahlian dengan penuh semangat.

9) Saya merasa puas karena sudah bertanggung jawab terhadap

tugas yang dibebankan sehingga dapat memberi peluang untuk

mengambil keputusan sendiri.
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10) Saya merasa puas karena besar kecilnya tanggung jawab yang

ada diperusahaan sudah menjadi tanggung jawab pribadi

sehingga dapat mendorong untuk lebih mandiri /

ketidaktergantungan.

d. Variabel Ketidakpuasan Kerja

Ketidakpuasan kerja adalah perasaan tidak puas atau karyawan

merasa tidak senang antara yang dia kerjakan dengan apa yang ia

dapatkan.

1) Saya merasa tidak puas karena gaji yang diterima tidak sesuai

dengan UMK yang ada dikabupaten Sidoarjo sehingga

melakukan aksi demo kepada perusahaan.

2) Saya merasa tidak puas karena gaji yang  diterima tidak

cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga

sehingga membuat malas untuk bekerja.

3) Saya merasa tidak puas karena lingkungan kerja tidak aman,

tidak bersih dan tidak nyaman sehingga membuat tidak fokus

terhadap pekerjaan.

4) Saya merasa tidak puas karena fasilitas yang disediakan

perusahaan tidak layak pakai sehingga tidak nyaman ketika

bekerja.

5) Saya merasa tidak puas karena tidak ada kejelasan untuk

pembuatan dasar-dasar kebijakan dan administrasi
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perusahaan sehingga tidak mengerti dan tidak paham

terhadap peraturan yang diterapkan perusahaan.

6) Saya merasa tidak puas karena tidak ada ketertiban pada

administrasi perusahaan sehingga membuat kebingungan dan

tidak mendukung aktivitas kerja.

7) Saya merasa tidak puas karena atasan tidak memuji atas

keberhasilan yang dilakukan sehingga malas dalam bekerja.

8) Saya merasa tidak puas karena atasan tidak memberikan

pengarahan jika mengalami kesulitan di dalam pekerjaan,

sehingga melakukan pekerjaan dengan asal-asalan.

9) Saya merasa tidak puas karena rekan kerja tidak memberi

dukungan sehingga tidak suka dengan sikapnya yang kurang

peduli.

10) Saya merasa tidak puas karena rekan kerja yang ada

diperusahaan tidak berhubungan baik antara satu dengan

yang lainnya sehingga membuat tidak nyaman berada

diperusahaan.

E. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari

responden oleh peneliti. Data primer yang diperoleh peneliti adalah

data yang diperoleh langsung dari hasil pengisian kuesioner karyawan

bagian produksi PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara

langsung, melainkan sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain

yang mana sebagai sumber informasi. Seperti catatan, laporan historis

yang telah tersusun dalam arsip dan literatur.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun proses pengumpulan data pada penelitian ini yaitu :

a. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara tanya jawab

kepada karyawan bagian produksi di Pabrik Gula agar mendapatkan

data yang akurat.

b. Kuesioner yaitu pengumpulan data dengan cara menyebarkan

pertanyaan-pertanyaan ( Kuesioner ) yang nantinya akan di jawab

oleh para responden khususnya pada bagian produksi.

G. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam penelitian ini yang di gunakan sebagai populasi adalah

karyawan bagian produksi pada PG. Candi Baru Sidoarjo yang

berjumlah 50 orang.

b. Sampel dan Sampling

Sampel yang diambil oleh peneliti sebanyak 50 karyawan dari

total semua karyawan pada bagian produksi yang terdiri dari stasiun
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persiapan, stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan,

stasiun masakan, stasiun putaran, stasiun penyelesaian. Teknik yang

dapat digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan total

sampling, yaitu dengan mengambil keseluruhan total karyawan

khususnya bagian produksi yang ada di PT. Pabrik Gula Candi Baru

Sidoarjo.

H. Teknik Pengukuran Data

Penelitian ini menggunakan skala Likert yang mempunyai skor 1

sampai 5. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah kuantitatif untuk

diketahui nilainya dengan menggunakan skala Likert. Menurut Sugiono

(2008) skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai

gradasi dari sangat positif sampai negatif sedangkan untuk setiap

indikatornya akan diberi 5 pilihan jawaban untuk setiap pernyataan. Dalam

penelitian ini setiap jawaban atas variabel digunakan sistem skor/nilai

dengan dasar Likerts. Instrumen penelitiannya adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1

Tabulasi Pengukuran data faktor motivator, faktor hygiene,
kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja

Pilihan
Jawaban Skor

Makna

Faktor
Motivator

Faktor
Hygiene

Kepuasan
Kerja

Ketidakpuasan
Kerja

Sangat
Setuju 5 Sangat

Baik
Sangat
Baik

Sangat
Tinggi Sangat Tinggi

Setuju 4 Baik Baik Tinggi Tinggi
Netral 3 Cukup Cukup Cukup Cukup
Tidak
Setuju 2 Rendah Rendah Rendah Rendah

Sangat
Tidak
Setuju

1 Sangat
Rendah

Sangat
Rendah

Sangat
Rendah

Sangat
Rendah

I. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Suatu instrumen dinyatakan valid jika mempunyai validitas

tinggi dan mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat.

Arikunto, (2006) uji validitas adalah ukuran yang menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan suatu instrumen. Tinggi rendahnya variabel

instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak

menyimpang tentang validitas yang dimaksud, penelitian ini

menggunakan uji validitas dengan software SPSS 21. Yaitu Apabila

lebih besar dari pada alpha tertentu maka dikatakan

signifikan dan disimpulkan bahwa butir pernyataan adalah valid, dan

apabila lebih kecil dari maka instrumen tersebut tidak

valid. Kriteria yang ditetapkan adalah r hitung (koefesien korelasi)

lebih besar dari r tabel (nilai kritis).
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b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas diperlukan untuk mengetahhui kesetabilan alat

ukur. Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu

instrumen dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat

pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik, dengan

demikian realibilitas menunjukan pada keterhandalan sesuatu. Sebuah

alat ukur dikatakan reliabel apabila pengulangan pengukuran untuk

subyek penelitian yang sama menunjukan hasil yang konsisten

(Arikunto, 2006). Penelitian ini menggunakan software SPSS 21 untuk

mencari realibilitas dengan menggunakan rumus alpha cronchbach.

Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai alpha >

atau = 0,06.

J. Teknik Analisis Data

a. Rentang Skala

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui

faktor motivator, faktor hygiene dan kepuasan kerja, dengan

menggunakan rumus rentang skala (Umar,2001).

= ( − 1)
Dimana :

Rs = Rentang Skala

n = Jumlah Sampel

m = Jumlah alternative jawaban
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= 50( 5 − 1)5 = 40
Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 40,

dengan demikian penentuan skala penelitian setiap kriteria sebagai

berikut.

Tabel 3.2

Rentang Skala Faktor Motivator, Faktor Hygiene, Kepuasan
Kerja dan Ketidakpuasan Kerja

Rentang
Skala

Faktor
Motivator

Faktor
Hygiene

Kepuasan
Kerja

Ketidakpuasan
Kerja

50-89 Sangat
Rendah

Sangat
Rendah

Sangat
Rendah

Sangat Rendah

90-129 Rendah Rendah Rendah Rendah
130-169 Cukup Cukup Cukup Cukup
170-209 Baik Baik Tinggi Tinggi

210-250 Sangat Baik Sangat Baik Sangat
Tinggi

Sangat
Tinggi

b. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear

antara dua atau lebih variabel independen (X1, X2,….Xn) dengan

variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan

antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel
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independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan

biasanya berskala interval atau rasio. Dalam penelitian ini persamaan

regresi linear berganda diterapkan sebagai berikut:

Y = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn

Keterangan:

Y1 = Kepuasan Kerja

Y2 = Ketidakpuasan Kerja

X1 = Faktor Motivator

X2 = Faktor Hygiene

a = Konstanta

b1b2 = Koefisien regresi

K. Uji Hipotesis

a. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi hubungan variabel

independen dengan variabel dependen secara simultan atau bersama-

sama. Dimana Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak Ha diterima, artinya

variabel independen mempunyai hubungan yang signifikan dengan

variabel dependen dan sebaliknya jika Fhitung<Ftabel maka H0 diterima

Ha ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai hubungan

yang signifikan dengan variabel dependen.



37

b. Uji t

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing

variabel independen secara sendiri-sendiri berpengaruh secara

signifikan terhadap variabel dependennya. Dimana jika nilai thitung

>ttabel maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel

dependen, sebaliknya jika nilai thitung< ttabel maka variabel

indenpenden tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Kemudian jika nilai sig < 0,05 maka variabel independen berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen, sebaliknya jika nilai sig > 0,05

maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

c. Uji Dominan / Koefisien Beta

Menurut Ghozali (2005) uji dominan digunakan untuk

mengetehui variabel mana yang paling dominan berpengaruh terhadap

variabel terikat. Untuk menentukan variabel bebas yang paling

menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel terikat

dalam suatu model regresi linear, maka digunakan koefisien beta.

Koefisien tersebut disebut standardized coefficient.




