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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

   Lokasi Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan 

penelitian di PT  Arwana Citramulia Tbk adalah salah satu  perusahaan yang 

beralamat di Jl. Raya Wringinanom kabupaten Gresik Adapun jadwal yang 

diperlukan penulis dalam melakukan penelitian untuk menyusun penelitian  

ini,  yaitu  pada  bulan februari 2017 sampai  dengan  bulan oktober 2017. 

B. Jenis Penelitian 

   Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kuantitatif 

yang mengacu pada context of justification, pada dasarnya menguji teori 

yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui kerangka berpikir yang 

dirumuskan dalam hipotesis penelitian didukung oleh data empiris di 

lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh Kesehatan Dan Keselamatan Kerja (K3) dan Stres 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Arwana Citramulia Tbk.  

C. Variabel Penelitian 

1. Variabel Dependen  

 Variabel dependen (variabel terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

Dalam penelitian ini variabel dependen adalah Kinerja Karyawan (Y). 

2. Variabel Indipenden  
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 variabel yang mempengaruhi suatu yang menjadi sebab perubahannya 

atau timbulnya variabel dependen (bebas). Dalam penelitian ini variabel 

indipenden atau bebas adalah Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) (X1) 

dan Stress Kerja (X2). 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) (X1) 

Keselamatan Kesehatan kerja adalah upaya untuk menjamin 

karyawan PT Arwana Citramulia Tbk bagian produksi spray driyer. 

Indikator kesehatan keselamatan kerja dalam penelitian ini adalah:  

a. Tingkat keamanan Penyimpanan barang-barang yang berbahaya 

b. Ketersediaan alat  pengaman untuk bekerja (safety) 

c. Program kesehatan keselamatan kerja 

2. Variabel Stres Kerja (X2) 

Stres Kerja adalah dimana karyawan PT Arwana Citramulia Tbk 

bagian spray driyer mengalami tekanan dalam menghadapi pekerjaan 

indikator stres kerja dalam penelitian ini adalah:   

1) Fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, 

tangan 

lembab, rnerasa panas, otot-otot tegang, pencemaan terganggu, 

sembelit, letih yang tidak beralasan, sakit kepala, salah urat dan 

gelisah. 

2) Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih,  jengkel, 

saiah paham,tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, 
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gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan semangat, sulit 

konsentrasi, sulit berfikir jenih, sulit membuat keputusan, 

hilangnya kreatifitas, hilangnya gairah dalam penampilan dan 

hilangnya minat terhadap orang lain. 

3) psikologi, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang 

berlebihan, cemas menjadi lekas panik, kurang percaya diri 

menjadi rawan,penjengkel menjadi meledak-ledak. 

3. Variabel Kinerja (Y) 

Kinerja karyawan yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan padanya : 

a. Kuantitas pekerjaan merupakan jumlah kramik yang harus diselesaikan 

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.  

b. Kualitas pekerjaan yaitu kemampuan karyawan dalam meminimalisir 

kesalahan dalam bekerja. 

c. Ketepatan waktu  yaitu waktu penyelesaian suatu pekerjaan yang 

diberikan kepada karyawan oleh suatu organisasi. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

  Menurut Sugiyono (2016:369), populasi merupakan wilayah 

generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini 
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yang digunakan sebagai populasi adalah karyawan karyawan bagian 

produksi spray driyer sebanyak 72 orang.  

2. Sampel 

    Sampel menurut Sugiyono (2008) adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam 

penelitian ini menggunakan metode total sampling yakni menjadikan 

seluruh populasi sebagai sampel, sehingga jumlah sampel pada 

penelitian ini adalah sebanyak 72 karyawan. 

F. Jenis dan Sumber data 

1. Jenis Data 

 Jenis Data yang akan penulis gunakan adalah data Kuantitatif, 

data kuantitatif merupakan data berbentuk angka-angka baik secara 

langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data kualitatif 

akan menjadi kuantitatif yang diperoleh dari kuisioneryang dibagikan 

kepada karyawan PT  Arwana Citramulia Tbk dan berhubungan dengan 

masalah yang diteliti dan dianalisis menggunakan skala likert. 

2. Sumber data 

a.  Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber data yang 

disimpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

masalah yang diteliti (Coopr and Emory, 1995). Data primer yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan 
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daftar pertanyaan (kuesioner) kepada para respondenya itu karyawan 

di PT  Arwana Citramulia Tbk Gresik. 

b. Data Sekunder 

Data yang tidak diperoleh langsung atau buku diusahakan 

sendiri pengumpulannya oleh peneliti (sugiyono, 2000). Dalam hal 

ini data sekunder ditujukan untuk memperoleh gambaran umum 

serta untuk medukung data penelitian. Data sekunder diperoleh 

melalui data administrasi yang di dapat dari dokumen-dokumen di 

PT  Arwana Citramulia Tbk Gresik. 

G. Teknik Pengumpulan data 

 Pada setiap penelitian, baik yang bersifat terbuka dipublikasikan 

maupun yangrahasia tertutupatau untuk kelompok yang sangat terbatas, 

selalu dipergunakan alat-alat pengumpul data yangdisebut teknik 

pengumpulan data yang tersusun dengan baik dan disesuaikan dengan 

tujuanpenelitian (Kartono, 1998 : 139).Adapun teknik pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Metode Kuesioner 

Suharmisi Arikuntoro (2006) menjelaskan kuisioner adalah sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia 

ketahui. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara 

menyebarkan daftar pertanyaan yang berhubungan dengan judul 

kepada responden yang dijadikan sebagai sampel penelitian. 
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2. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak 

langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada 

dokumen-dokumen tertentu. Terdapat dua macam dokumen yakni 

dokumen primerdan sekunder. 

3. Wawancara 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan 

cara berinteraksi secara langsung dan mengadakan tanya jawab 

dengan pimpinan maupun karyawan dalam rangka memperoleh data 

atau mendapatkan informasi. 

H. Teknik Pengukuran Data 

 Dalam penelitian ini dipergunakan kuesioner baik untuk 

mengungkapkan variabel bebas maupun variabel terikat, kuesioner diberikan 

kepada Karyawan dan dibuat dalam bentuk pertanyaan ataupun pernyataan 

tertutup, dimana jawaban dan pernyataan responden yang sesuai tinggal 

memberikan tanda (√) pada kotak pilihan yang tersedia dan sesuai. Skor jawaban 

yang diperoleh merupakan Skala Ordinal, agar dapat dianalisis maka diangkakan 

dengan menggunakan Skala Likert lima tingkat antara 1 sampai 5, dimana 

pernyataan yang mengarah positif diberi skor 5 dan pernyataan yang mengarah 

negatif diberi skor 1. Secara rinci pemberian skor adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Penilaian Skala likert Masing-masing Variabel 

Skor Kesehatan 

keselamatan kerja 

(K3)Kerja 

Stres Kerja Kinerja 

1 Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju 

2 Tidak Setuju Tidak Setuju Tidak Setuju 

3 Netral Netral Netral 

4 Setuju Setuju Setuju 

5 Sangat Setuju Sangat Setuju Sangat Setuju 

Skor jawaban sangat setuju diberi skor 5 yang menunjukkan bahwa 

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) termasuk sangat baik dan Stres 

kerja masuk dalam kategori sangat Tinggi dan kinerja karyawan sangat 

tinggi. Skor jawaban setuju diberi skor 4 yang menunjukkan bahwa 

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) temasuk dalam kategori baik dan 

Stres kerja masuk dalam kategori tinggi dan kinerja karyawan tinggi. 

Jawaban responden cukup diberi skor 3 yang menunjukkan bahwa 

Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam kategori cukup baik dan 

Stres kerja masuk dalam kategori cukup tinggi dan kinerja karyawan 

cukup tinggi. Skor jawaban tidak setuju diberi skor 2 yang menunjukkan 

bahwa Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) masuk dalam kategori tidak 

baik dan Stres kerja masuk dalam kategori rendah dan kinerja karyawan 

rendah. Skor jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1 yang menunjukkan 

bahwa Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) kerja dalam kategori sangat 
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tidak baik dan Stres kerja masuk dalam kategori sangat rendah dan kinerja 

karyawan sangat rendah. 

 

I. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah pengukuran yang menunjukkan tingkat 

kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang 

kurang valid memiliki arti validitas rendah (Arikuntoro,2006). Rumus 

yang digunakan adalah Rumus korelasi product moment 

(Arikuntoro,2006) sebagai berikut: 

    
∑  

√{ ∑    ∑   { ∑    ∑   }}
    

     Keterangan: 

    : Koefisien korelasi product moment 

N  : Jumlah subjek uji coba 

  ∑  : Jumlah skor butir 

∑    : Jumlah skor butir Kuadrat 

∑     : skor total 

∑    : Jumlah skor total kuadrat 

∑   : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 
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Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan 

angka kritik tabel korelasi nilai rt. Apabila r hitung nilainya diatas 

angka kritik taraf 5% maka pernyataan tersebut adalah valid, dan 

sebaliknya apabila r hitung berada dibawah angka kritik atau negatif, 

maka pernyataan tersebut tidak valid . Untuk taraf signifikan (rt) 5% 

dengan angka kritik 0,361 ( sugiyono,2004). Kriteria keputusan adalah 

jika r≥rt dengan taraf signifikan 5% maka dinyatakan signifikan. 

Dalam pengolahan data uji validitas pada penelitian ini peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS. 

2. Uji Reabilitas 

 Uji Reabilitas adalah sebuah alat ukur dapat dikatan reliable 

apabila pengulangan pengukuran untuk subyek penelitian menunjukan 

hasil yang konsisten. Arikunto (2006). Suatu kuisioner dinyatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konstisten atau stabil dari waktu ke waktu dengan alat ukur 

yang sama. Hasilnya oleh sebuah indeks yang memperlihatkan 

seberapa jauh suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. 

Rumus yang digunakan adalah Rumus Koefisien Cronbach alpha, 

yaitu: Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

    (
 

   
)    

∑   

  
   

  Keterangan: 

     : Reabilitas instrumen 
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  k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑    : Jumlah varians butir dikuadratkan 

   
  : Jumlah Varians total dikuadratkan 

  Pengambilan keputusan uji reabilitas: 

a. Bila Suatu variabel nilai reabilitasnya (Alpha Cronbach) > 0,6 

dikatakan reliable. 

b. Bila suatu variabel nilai realibitasnya (Alpha Cronbach) < 0,6 

dikatakan tidak reliabel. 

J.  Teknik Analisis Data 

1. Rentang skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk  menggambarkan 

atau mendiskripsikan variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel 

yang diteliti adalah  Kesehatan dan keselamatan kerja (K3), Stres kerja 

dan kinerja karyawan pusat pada PT Citramulia Arwana Tbk dengan 

menggunakan rumus rentang skala (Umar, 2001:225) sebagai berikut: 

 
m

mn
Rs

1


 

dimana : 

Rs = rentang skala 

n   = jumlah sampel 

m   = jumlah alternatif jawaban tiap item 



36 
 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

    
        

 
 

RS = 57,6 

RS = 58 (bulat) 

Berdasarkan perhitungan diatas, diperoleh rentang skala sebesar 

58, dengan demikian skala penilaian setiap kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Penilaian Rentang Skala Masing-masing Variabel 

Keiteria Kesehatan 

Keselamatan Kerja 

(K3) Kerja 

Stres Kerja Kinerja 

72 – 129   Sangat tidak Baik Sangat Rendah Sangat Rendah 

130 – 187  Tidak Baik Rendah Rendah 

188 – 245  Cukup Baik Cukup Cukup 

246 – 303  Baik Tinggi Tinggi 

304  – 360  Sangat Baik Sangat Tinggi Sangat Tinggi 

 

2. Regresi Linier Berganda  

Suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas 

atau lebih terhadap variabel terikat untuk membuktikan ada atau tidaknya 

hubungan fungsi atau hubungan antara dua variabel bebas atau lebih 

dengan satu variabel terikat (Ridwan, 2008:155). Teknik analisis regresi 

linier berganda ini dipergunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Penerimaan atau penolakan hipotesis 
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kedua diketahui melalui pengujian ini, yang mana dilihat berdasarkan 

koefisien beta (standardized coefficient β). Adapun model yang 

digunakan adalah:  

Y = a + b.X1 + b.X2 + e 

 

dimana : 

Y   = Kinerja karyawan 

a   =  Konstanta 

b  = Koefisien regresi  

X1                  = Variabel Kesehatan dan keselamatan kerja (K3)  

X2  = Variabel stres kerja 

e    = Variabel pengganggu (error) 

K. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu kesehatan 

keselamatan kerja (K3) dan stress kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT Arwana Citramulia Tbk Gresik. Pernyataan hipotesis adalah sebagai 

berikut : 

1. Ho: kesehatan keselamatan kerja (K3) dan stress kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Arwana 

Citramulia Tbk. 
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2. Ha: kesehatan keselamatan kerja (K3) dan stress kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Arwana Citramulia 

Tbk. 

Penelitian ini menguji 2 hipotesis yang menggunakan uji yang 

berbeda-beda, sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 

 Hipotesis yang menyatakan bahwa Kesehatan keselamatan kerja (K3) dan 

Stres Kerja kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT Arwana Citramulia Gresik, di uji dengan menggunakan 

Uji F dan Uji T sebagai berikut: 

a. Uji F 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variable Kesehatan 

keselamatan kerja (K3) dan variable Stres Kerja secara bersama-sama 

berdampak terhadap variable kinerja karyawan dengan 

mempertimbangkan: 

1) Jika         >        maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

kesehatan keselamatan kerja (K3) dan stress kerja berpengaruh 

signifikan terhadap variabel kinerja. 

2) Jika         ≤        maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel kesehatan keselamatan kerja (K3) dan stress kerja tidak 

berpengaruh terhadap variabel kinerja. 

b. Uji T 
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Uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

variabel kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan stres kerja secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel kinerja. Uji T dalam penelitian ini 

menggunakan uji 2 sisi (arah) dengan grafik sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Grafik Uji 2 Sisi 

 

Keterangan hipotesis 1 : 

Ha:  kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan stres kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Arwana 

Citramulia Tbk. 

Ho: kesehatan dan keselamatan kerja (K3) stress kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Arwana 

Citramulia Tbk. 

Keterangan hipotesis 1 

Ha: Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Arwana 

Citramulia Tbk. 

Ho: Stres kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT 

Arwana Citramulia Tbk.  

Daerah Penolakan Ho Daerah Penolakan Ho 

 

Daerah Penerimaan Ho 
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1) Apabila          ≥         maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel stres kerja memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja secara 

parsial. 

2) Apabila          <         maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya 

variabel stres kerja tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja 

secara parsial. 

3) Apabila          ≥         maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 

variabel kesehatan dan keselamatan kerja (K3) memiliki pengaruh 

terhadap variabel kinerja secara parsial. 

  Apabila          <         maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

2. Hipotesis 2 

Hipotesis yang menyatakan bahwa stress kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Arwana Citramulia Gresik., 

diuji dengan menggunakan uji F sebagai berikut: 

 a.  Jika         >          maka Ho diterima Ha ditolak artinya berarti 

variable stress kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variable kinerja karyawan. 

 b. Jika         ≤        maka Ho ditolak Ha diterima variable stress kerja 

mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variable 

kinerja karyawan. 

 


