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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jawa Timur Park 1 yang beralamatkan di Jl. 

Kartika No. 2 Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut 

Sugiyono (2015: 11) metode kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau 

objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2015). Peneliti menetapkan penelitian 

ini dilakukan hanya pada departemen Entrance, Security, Pembelajaran, 

Foods & Beverages, Engineer, Permainan dan Utility, Entertainment, 

Pool, HRD dan Accounting, House Keeping & Garden, dan Parkir Jawa 
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Timur Park 1. Sehingga populasi karyawan yang terdapat di Jawa Timur 

Park 1 pada penelitian ini ialah sejumlah 309 orang. 

Penetapan populasi pada departemen-dapartemen tersebut 

dikarenakan departemen tersebut merupakan unit khusus operasional pada 

ruang lingkup Jawa Timur Park 1. Ada beberapa departemen yang 

memiliki ruang lingkup operasional tidak hanya di Jawa Timur Park 1 

melainkan di unit bisnis lainnya, contohnya yakni departemen marketing. 

2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2015) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel untuk 

penelitian menurut Arikunto (2010: 112) jika subjeknya kurang dari 100 

orang sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 

100 orang dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

proportional random sampling yaitu teknik pengambilan proporsi untuk 

memperoleh sampel yang representatif, pengambilan subyek dari setiap 

strata atau wilayah ditentukan seimbang atau sebanding dalam masing-

masing wilayah (Arikunto, 2010). 

Dalam penelitian ini, penulis menentukan jumlah sampel yang 

diambil dari populasi dengan menggunakan rumus Slovin: 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

Keterangan : 

n    = Jumlah sampel 
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N   = Jumlah populasi 

e    = Batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%) 

Jika penelitian menggunakan metode deskriptif, maka minimal tingkat 

kesalahan dalam pengambilan anggota sampel ialah 10% dari jumlah 

populasi yang diketahui. Berikut ini adalah jumlah sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian : 

𝑛 =  
309

1 + 309(0,1)2
 

𝑛 = 76 

Berdasarkan perhitungan pengambilan sampel menggunakan rumus 

slovin diperoleh sampel sebanyak 76 orang karyawan. Pengambilan 

sampel dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

 Pengambilan Sampel Secara Proportional Random Sampling 

No Departement Sub 
Populasi Perhitungan Hasil Hasil 

Pembulatan 
1. HRD 10 10 / 309 x 76 2,45 2 
2. Accounting 25 25 / 309 x 76 6,14 6 
3. Entrance 7 7 / 309 x 76 1,72 2 
4. Foods & Beverages 20 20 / 309 x 76 4,92 5 
5. Security 21 21 / 309 x 76 5,16 5 
6. Pembelajaran 37 37 / 309 x 76 9,10 9 
7. Engineer 23 23 / 309 x 76 5,66 6 
8. Permainan 97 97 / 309 x 76 23,86 24 
10. Entertainment 17 17 / 309 x 76 4,18 4 
11. Pool 11 11 / 309 x 76 2,70 3 
12 HK & Garden 29 29 / 309 x 76 7,13 7 
13 Pasar Wisata 4 4 / 309 x 76 0,98 1 
14 Parkir 8 8 / 309 x 76 1.96 2 

Total 309   76 
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D. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang didefinisikan secara 

operasional sebagai berikut. 

1. Variabel independen (X) 

Variabel independen yaitu variabel bebas yang tidak tergantung pada 

variabel lainnya atau bisa disebut sebagai variabel yang mempengaruhi 

variabel dependen. Pada penelitian ini terdapat dua variabel independen 

yaitu, kualitas kehidupan kerja. 

a. Kualitas kehidupan kerja (X) 

Kualitas kehidupan kerja dalam penelitian ini menggunakan dimensi 

QWL dari Cascio (2003) sebagai variabel yang terdiri dari: 

1) Partisipasi karyawan (X1), yaitu suatu usaha yang sistematik 

dari organisasi kepada karyawan untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam 

pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan peran dan jabatan masing-

masing. Indikator partisipasi karyawan terdiri dari: 

a) Kerja sama pekerjaan dalam tim 

b) Keterlibatan pekerja dalam rapat  

c) Peningkatan kualitas tim 

2) Pengembangan karir (X2), adalah suatu usaha yang sistematik 

dari organisasi dalam memberikan kesempatan bagi karyawan 

untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, kesempatan untuk 
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mendapatkan promosi, dan penawaran pekerjaan, serta adanya 

evaluasi kinerja. Indikator pengembangan karir terdiri dari: 

a) pelatihan 

b) peluang promosi 

c) penawaran pekerjaan baru 

d) evaluasi pelaksanaan pekerjaan 

3) Penyelesaian konflik (X3), adalah suatu usaha sistematik dari 

perusahaan kepada karyawan dalam pengelolaan konflik 

melalui keterbukaan, proses penyampaian keluhan dan proses 

pertukaran pendapat/ proses banding. Indikator penyelesaian 

konflik diantaranya adalah: 

a) keterbukaan  

b) adanya proses formal dalam penyampaian keluhan 

c) adanya proses pertukaran pendapat/proses banding. 

4) Kesehatan kerja (X4), adalah suatu usaha sistematik dari 

perusahaan kepada karyawan melalui adanya program 

kesehatan, pusat kesehatan, serta program rekreasi sehingga 

dapat menunjang kefektifan dan produktivitas dalam bekerja. 

Indikator kesehatan kerja terdiri dari:  
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a) pusat kesehatan 

b) program kesehatan 

c) program rekreasi  

5) Kompensasi yang layak (X5), adalah suatu usaha yang 

sistematik dari perusahaan kepada karyawan dalam pemberian 

imbalan (insentif, gaji, THR) dan reward secara adil dan sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan serta dapat memuaskan 

berbagai kebutuhan, sesuai dengan tanggung jawab yang 

diemban karyawan yang bersangkutan serta sesuai dengan 

standar pengupahan dan penggajian yang berlaku di pasaran 

kerja. Indikator kompensasi yang layak terdiri dari:  

a) kesesuaian imbalan dengan tanggungjawab, 

b) kesesuaian imbalan dengan standar di pasaran kerja 

c) pemberian bonus bagi karyawan berprestasi 

d) pemberian tunjangan  

6) Komunikasi (X6), adalah suatu usaha sistematik dari perusahaan 

kepada karyawan yang menggambarkan tentang adanya 

hubungan dengan pimpinan, hubungan dengan rekan dan 

diadakannya pertemuan secara rutin, serta publikasi terkait 

informasi perusahaan secara tepat waktul. Indikator komunikasi 

terdiri dari:  

a) hubungan dengan pimpinan 

b) hubungan dengan rekan kerja 
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c) adanya pertemuan rutin 

d) adanya publikasi informasi.  

2. Variabel dependen (Y) 

Kinerja adalah pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian prestasi kerja 

yang ditunjukkan melalui perilaku nyata karyawan sesuai dengan 

perannya pada kegiatan operasional perusahaan. Kinerja menurut 

Mangkunegara (2007) dapat diukur melalui empat indikator yaitu: 

a) kualitas kerja 

b) kuantitas kerja 

c) tanggung jawab 

d) sikap karyawan 

Tabel 3.2  

Variabel, Indikator dan Item Pernyataan 

Variabel Indikator Item Pernyataan 

(X1) Partispasi 
pekerja 

 

a. Kerjasama pekerjaan 
dalam tim 

- Karyawan dilibatkan dalam kerjasama 
tim 

b. Keterlibatan pekerja 
dalam rapat 

- Perusahaan selalu melibatkan 
karyawan dalam pengambilan 
keputusan saat rapat 

c. Peningkatan kualitas  
- Karyawan dilibatkan dalam 

pemecahan masalah yang dapat 
mengasah kualitas kemampuan 

(X2) 
Pengembangan 

karir 

a. Pelatihan - Perusahaan memberikan pelatihan 
yang sesuai dengan pekerjaan 

b. Peluang promosi 
- Perusahaan memberikan peluang 

promosi yang jelas syarat dan 
ketentuannya 

c. Penawaran pekerjaan 
- Perusahaan menawarkan pekerjaan 

baru yang dapat membantu 
pengembangan karir 

d. Evaluasi pelaksanaan 
pekerjaan 

- Karyawan mendapatkan evaluasi 
pelaksanaan pekerjaan yang obyektif 
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Tabel 3.2.........................................................(Lanjutan) 

(X3) 
Penyelesaian 

konflik 

a. Keterbukaan - Penyelesaian konflik dilakukan secara 
terbuka, jujur dan adil. 

b. Proses formal 
penyampaian 
keluhan 

- Adanya proses penyampaian keluhan 
karyawan melalui formulir atau 
pertemuan langsung 

c. Pertukaran 
pendapat/proses 
banding 

- Adanya kesempatan untuk melakukan 
proses banding pada pimpinan yang 
lebih tinggi dalam konflik dengan 
supervisor atau captain 

(X4)  Kesehatan 
Kerja 

a. Pusat kesehatan - Pelayanan dan fasilitas pusat 
kesehatan yang baik 

b. Program kesehatan 
- Program kesehatan yang 

diselenggarakan perusahaan dapat 
dirasakan secara adil. 

c. Program rekreasi  - Program rekreasi membantu 
meningkatkan semangat kerja 

(X 5) Kompensasi 
yang layak 

 

a. Kesesuaian gaji/upah 
dengan tugas dan 
tanggung jawab. 

- Karyawan mendapatkan gaji/upah 
sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab 

b. Kesesuaian gaji/upah 
dengan standar di 
pasaran kerja 

- Karyawan mendapatkan gaji/upah 
sesuai dengan standar di pasaran kerja 

c. Pemberian bonus 
bagi karyawan yang 
berprestasi 

- Perusahaan memberikan bonus bagi 
karyawan yang berprestasi 

d. Pemberian tunjangan - Tunjangan yang diberikan dapat 
mencukupi kebutuhan 

(X 6)  
Komunikasi 

a. Hubungan dengan 
pimpinan 

 

- Karyawan tidak pernah mengalami 
kesalahpahaman atau kesulitan dalam 
berkomunikasi dengan pimpinan 

b. Hubungan antar 
rekan kerja 

- Karyawan tidak mengalami 
kesalahpahaman atau kesulitan dalam 
berkomunikasi dengan rekan kerja 

c. Adanya pertemuan 
rutin 

- Adanya kegiatan pertemuan secara 
rutin pada departement 

d. Publikasi informasi 

- Adanya media informasi yang baik 
sehingga segala informasi dapat 
tersebar dan sampai pada setiap 
karyawan secara tepat waktu 

(Y) Kinerja 

a. Kualitas kerja 
- Kemampuan bekerja sesuai dengan 

standar dan prosedur yang telah 
ditetapkan 

b. Kuantitas kerja 

- Kemampuan menyelesaikan semua 
pekerjaan sesuai target yang diberikan 

- Kemampuan menyelesaikan semua 
pekerjaan sesuai deadline  yang 
diberikan 

c. Tanggung jawab - Kemampuan untuk bekerja dengan 
baik diluar pengawasan atasan 

d. Sikap karyawan - Karyawan tidak melakukan 
pelanggaran disiplin 
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E. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah 

data yang dikumpulkan sendiri oleh perseorangan atau langsung melalui 

objeknya. Pengumpulan data biasanya dilakukan dengan membagikan 

kuesioner kepada objek penelitian dan diisi secara langsung oleh responden. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara meneliti langsung 

kepada karyawan Jawa Timur Park 1 melalui wawancara dan kuesioner. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data-

data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa metode kuesioner yaitu 

teknik pengumpulan data melalui kuesioner merupakan alat dalam 

pengumpulan data yang berupa daftar pernyataan yang diajukan secara tertulis 

dan disebarkan secara langsung kepada responden yang akan diteliti 

(Sugiyono, 2015). Responden diberi pilihan alternative dalam menjawab 

pertanyaan yang tersedia 

 

G. Skala Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan instrumen untuk mengukur variabel kualitas 

kehidupan kerja (Quality of Work Life) dan kinerja karyawan. Hal ini diukur 

melalui pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner dan 

menggunakan Skala Likert dengan skala 1 sampai 5. Skala likert merupakan 

skala yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
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seseorang/sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2015). 

Penelitian ini menggunakan kuesioner sehingga karyawan harus mengisi 

jawaban yang dianggap paling tepat dengan skala likert berdimensi 5 skala 

sebagai berikut : 

Tabel 3.3  

Bobot Penilaian dengan Skala  Likert 

Jawaban Penilaian (Skor) 

Sangat Setuju (SS) 5 
Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 
Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
 

Dari tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa skor 5 jawaban Sangat Setuju (SS) 

bermakna QWL sangat baik dan kinerja karyawan sangat tinggi. Skor 4 

jawaban Setuju (S) menunjukkan bahwa QWL baik dan kinerja karyawan 

tinggi. Skor 3 jawaban Cukup Setuju (CS) menunjukkan bahwa QWL cukup 

baik dan kinerja karyawan cukup tinggi. Skor 2 jawaban Tidak Setuju (TS) 

menunjukkan bahwa QWL tidak baik dan kinerja karyawan rendah. 

Sedangkan, skor 1 jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) menunjukkan bahwa 

QWL sangat tidak baik dan kinerja karyawan sangat rendah. 

 

H. Uji Instrumen 

1.) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner 
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mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut 

(Ghozali, 2013).  

Kriteria kelayakan perhitungan ini adalah sebagai berikut: 

- r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid 

- r hitung ≤ r tabel, maka dinyatakan tidak valid 

2.) Uji Reliabilitas 

Suatu alat ukur instrumen dapat dikatakan reliabel/handal, jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke 

waktu (Ghozali, 2013). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 

koefisien Cronbach Alpha  dengan kriteria : 

- Bila nilai alpha > 0,70 maka data reliabel 

- Bila nilai alpha < 0,70 maka data tidak reliabel 

 

I. Teknik Analisis Data 

1.) Rentang Skala 

Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa statistik deskriptif adalah 

statistik yang berfungsi untuk memberi gambaran terhadap obyek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa 

melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Statistik deskriptif ini mencacu pada pengolahan data-data mentah 

kedalam suatu bentuk yang mudah dimengerti seperti tabel, grafik, 

diagram, penjelasan kelompok modus, median, mean dan variasi 

kelompok melalui rentang dan simpangan baku. 
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Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini rentang skala 

digunakan rumus rentang skala, sebagai berikut: 

𝑅𝑠 =  
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

Rs = Rentang skala 

n = Jumlah sampel 

m = Jumlah alternative tiap item pertanyaan 

Rentang skala dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

                𝑅𝑠 =  
𝑛 (𝑚−1)

𝑚
=

76 (5−1)

5
  = 60,8 dibulatkan menjadi 61 

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 61 dengan 

demikian skala penelitian setiap kriteria adalah: 

Tabel 3.4  

Rentang Skala Kualitas Kehidupan Kerja dan Kinerja 

Kriteria 
Kualitas Kehidupan Kerja Kinerja 

Partisipasi 
Karyawan 

Pengembangan 
Karir 

Penyelesaian 
Konflik 

Kesehatan 
Kerja 

Kompensasi 
yang layak Komunikasi  

76 – 136 Sangat 
Buruk 

Sangat Buruk 
Sangat 
Buruk 

Sangat 
Buruk 

Sangat 
Buruk 

Sangat 
Buruk 

Sangat 
Rendah 

137 – 197 Buruk Buruk Buruk Buruk Buruk Buruk Rendah 
198 – 258  Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup Cukup 
259 – 319 Baik Baik Baik Baik Baik Baik Tinggi 
320 – 380  Sangat 

Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat 
Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat 

Tinggi 
    Sumber: Data primer diolah, 2017 

 

2.) Regresi Linear Berganda 

Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dan  

menjawab permasalahan yang diajukan menggunakan analisis regresi 
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linier berganda (Multiple Regession). Analisis regresi pada dasarnya 

adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan 

satu atau lebih variabel independen (variabel bebas), dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai 

variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui 

(Ghozali, 2013). 

Rumus dari regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini dinyatakan dengan model analisis sebagai berikut: 

    𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4+𝑏5𝑋5 + 𝑏6𝑋6 + 𝑒 

Keterangan: 

Y = Kinerja karyawan 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi partisipasi pekerja 

b2 = Koefisien regresi pengembangan karir 

b3 = Koefisien regresi penyelesaian konflik 

b4 = Koefisien regresi kesehatan kerja 

b5 = Koefisien regresi kompensasi yang layak 

b6 = Koefisien regresi komunikasi 

X1 = Variabel Partispasi pekerja  

X2 = Variabel Pengembangan karir 

X3 = Variabel Penyelesaian konflik 

X4 = Variabel Kesehatan kerja 

X5 = Variabel Kompensasi yang layak 
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X6 = Variabel komunikasi 

e = Error disturbance 

 

J. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi 

yang dibuat dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Uji asumsi klasik 

yang digunakan adalah uji multikolinieritas, uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi. 

a.) Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antar variabel-variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel saling 

berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama 

dengan nol (Ghozali, 2013).   

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas, dilakukan dengan 

menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar 

variabel independen terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 

0,90), maka hal tersebut adalah suatu indikasi bahwa terdapat 

multikolinieritass. Multikolinieritas juga dapat dilihat dari tolerance dan 

variance inflation factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 adalah 
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nilai cutoff yang digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas. 

Apabila hasi regresi memiliki nilai VIF ≤ 10 maka dapat disimpulkan tidak 

ada multikolinieritas dalam model regresi (Ghozali, 2011) 

b.) Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah variabel penelitian 

memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2011). Model regresi yang 

baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik 

pada sumbu diagonal grafik distribusi normal. Uji normalitas deilakukan 

dengan uji Kolmogorof-Sminorv, dengan kriteria: 

1.) Jika signifikansi perhitungan data (Sig) > 5% maka data berdistribusi 

normal. 

2.) Jika signifikansi perhitungan data (Sig) < 5% maka data tidak 

berdistribusi normal. 

c.) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya (Ghozali, 2011). Cara mendeteksinya adalah dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu ada grafik Scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu 

X adalh residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di          

standarized. Sedangkan dasar pengambilan keputisan untuk uji 

heteroskedastisitas adalah: 
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1) Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

teratur (bergelombang, melebur, kemudian menyempit, maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2) Jika tidak ada pola yang jelas, sera titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

K. Uji Hipotesis 

a.) Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu varibel independen secara individual dalam 

menerangkan dependen. Uji t dilakukan dengan membandingkan 

signifikansi t hitung dengan t tabel dengan ketentuan: 

1.) H0 diterima dan Ha ditolak jika tingkat signifikansi ≥ 5% 

2.) H0 ditolak dan Ha diterima jika tingkat signifikansi ≤ 5% 

Adapun  rancangan hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

1.) H0 = 0, artinya tidak ada pengaruh kualitas kehidupan kerja (variabel 

X) secara parsial terhadap kinerja karyawan (variabel Y). 

2.) Ha  ≠ 0, artinya ada pengaruh kualitas kehidupa kerja atau (variabel 

X) secara parsial terhadap kinerja karyawan (variabel Y). 
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b.) Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Secara simultan, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji F. 

Menurut Ghozali (2013) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasikkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat. Uji F dilakukan dengan membandingkan signifikansi F 

hitung dengan F tabel dengan ketentuan: 

1.) H0 diterima dan Ha ditolak jika tingkat signifikansi ≥ 5% 

2.) H0 ditolak dan Ha diterima jika tingkat signifikansi ≤ 5% 

 

 


