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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi  

Lokasi penelitian berada pada PT. Hakamindo Petro Chem, Bulang, Gending, 

Probolinggo, Pasuruan Jawa Timur 67272. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menurut Sugiyono (2008: 7) termasuk penelitian survei 

yaitu peneitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut dan 

menggunakan kusioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. 

C. Defenisi Operasional Variabel 

Untuk mempermudah mengukur variabel di dalam penelitian ini, maka 

ditentukan definisi operasional sebagai berikut. 

a. Lingkungan Kerja (X.1) 

Menurut Sedamaryanti (2009:21) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana sesorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun kelompok, dengan indikator; lingkungan kerja fisik dan lingkungan 

kerja non fisik 

1) Lingkungan Kerja Fisik 

Diantara faktor-faktor yang penting dari kondisi-kondisi kerja fisik di 

perusahaan ini adalah: 
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1. Suara 

Terkait dengan suara, lingkungan kerja yang ada pada PT. 

Hakamindo Petro Chem ini bisa dikatakan kurang baik, karena letak 

dan posisi yang berada di ruang terbuka dan di tepi jalan membuat 

suara bising sering kali terdengar. Hal tersebut yang seringkali 

membuat para pekerja terganggu.  

2. Udara 

Suhu udara yang ada pada lingkungan kerja PT. Hakamindo Petro 

Chem tidak baik karena terkontaminasi dengan gas dan terik matahari 

yang panas. Dengan suhu udara yang tidak baik ini membuat para 

pekerja mudah terserang dehidrasi dan kurang maksimal dalam 

bekerja.  

2) Lingkungan kerja non fisik 

Berikut ini penjelasan mengenai unsur-unsur lingkungan kerja non fisik: 

1. Hubungan Atasan dengan Bawahan 

2. Hubungan antar Karyawan 

b. Motivasi (X.2) 

Maslow mengemukakan bahwa motivasi adalah dorongan kerja yang timbul 

pada diri seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Teori ini menitik beratkan 

pada faktor-faktor dala diri seseorang, yang menggerakan, mengarahkan, 

mendukung, dan menghentikan perilaku. 
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Abraham Maslow, penyusun teori ini, menghipotesiskan bahwa dalam diri 

setiap manusia terdapat lima tingkatan kebutuhan, yaitu : 

1. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan utama atau dasar dari karyawan 

dapat berupa kebutuhan makan, minum dan perumahan atau tempat 

tinggal.  

2. Kebutuhan rasa aman, termasuk keamanan dan perlindungan terhadap 

gangguan fisik serta emosional. 

3. Kebutuhan sosial, termasuk kasih sayang, penerimaan oleh masyarakat, 

keanggotaan kelompok. 

4. Kebutuhan penghargaan, termasuk harga diri, kemandirian, keberhasilan, 

status, pengakuan, dan perhatian. 

5. Kebutuhan akan aktualisasi diri, termasuk kemampuan berkembang, 

kemampuan, kemampuan mencapai sesuatu, kemampuan mencukupi diri 

sendiri. 

c. Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja karyawan adalah: suatu prestasi/hasil kerja yang dicapai seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Variabel dan indikator- indikator yang 

menjadi bagian dari konsep ini adalah unsur-unsur penilaian kinerja karyawan 

menurut Mathis and Jackson (2006:381) yang meliputi : 

1) Kuantitas (Y1.1) kerja indikatornya adalah : 

1. Pencapaian antara hasil kerja dengan target yang dibebankan. 

2. Kesesuaian volume kerja yang dihasilkan dengan standar perusahaan. 
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2) Kualitas (Y1.2) kerja indikatornya adalah: 

1. Ketelitian dalam bekerja 

2. Hasil atau mutu barang maupun jasa yang bisa dihasilkan 

3) Ketepatanwaktu (Y1.3) indikatornya adalah: 

1. pekerjaan yang diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan. 

2. Penyelesaian sebuah pekerjaan yang diukur dengan satuan waktu. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, Sugiono (2007:73). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Hakamindo Petro 

Chem yang berjumlah 34 orang, terdiri dari bagian operasi, pemeliharaan, 

pengisian, umum dan keamanan.  

Sampel  

Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki populasi, Sugiono 

(2005:73).Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan total 

sampling dengan mengambil seluruh jumlah karyawan.Sugiono (2005:73) 

menyatakan bila jumlah subjek kurang dari 100 maka lebih baik diambil 

semua.Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawanPT. Hakamindo Petro 

Chem yang berjumlah 34 orang. 
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E. Jenis dan Sumber Data 

Jenis Data 

 Dalam pnenelitian ini peneliti menggunkan data primer dan sekunder, yakni 

sebagai berikut: 

1.Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama, 

misalnya dari individu atau perorangan seperti hasil wawancara atau hasil 

kuesioner yang biasa dilakukan peneliti. Data primer penelitian ini berupa 

wawancara dan data jawaban dari kuesioner lingkungan kerja, motivasi, 

dankinerja kerja karyawan yang ditanyakan dan disebarkan pada karyawanPT. 

Hakamindo Petro Chem. 

2.Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 

disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya 

dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Adapun data sekunder dalam 

penelitian ini meliputi data yang diperoleh peneliti dari dokumen-dokumen dan 

website pada PT. Hakamindo Petro Chem. 

A. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner.Kuesioner 

yaitu pengumpulan data dengan menyiapkan pertanyaan kepada masing-masing 

responden, dimana setiap item pertanyaan disediakan alternatif jawaban untuk 
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selanjutnya oleh responden hanya dapat memilih salah satu alternative jawaban 

yang tersedia. 

B. Penskalaan 

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka ada teknik yang 

digunakan dalam pengukuran data yaitu skala likert. Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang 

fenomena sosial. Instrumen yang menggunakan likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai sangat negatif (Sugiyono: 2008). Dalam penelitian ini 

setiap jawaban atas variabel Lingkungan kerja, Motivasi dan kinerja karyawan 

menggunakan sistem skor atau nilai dengan dasar likerts, sebagai berikut: 

a. SS : (Sangat Setuju) diberi skor 5 

b. S : (Setuju) diberi skor 4 

c. CS : (Cukup Setuju/Netral) diberi skor 3 

d. TS : (Tidak Setuju) diberi skor 2 

e. STS : (Sangat Tidak Setuju) diberi skor 1 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

Tabel 3.2  

Tabulasi Pengukuran Skor 

Pilihan Jawaban Skor  
Variablel 

Lingkungan 

kerja 
Motivasi Kinerja 

Sangat Setuju 5 Sangat baik Sangat tinggi Sangat tinggi 

Setuju 4 Baik Tinggi Tinggi 

Cukup Setuju/Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

Tidak Setuju 2 Tidak baik Rendah Rendah 

Sangat Tidak Setuju 1 
Sangat tidak 

baik 
Sangat rendah 

Sangat 

rendah 

 

C. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 

a. Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2006:168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat – tingkat kevalidan suatu instrument. Suatu 

instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, 

instrument yang kuraang valid berarti memiliki validitas yang rendah. 

Untuk mencari nilai korelasi digunakan rumus:  

𝑟𝑥𝑦 =
𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√(𝑛𝛴𝑋
2 − (𝛴𝑋)2)(𝑛𝛴𝑌2 − (𝛴𝑌)2)

 

Dimana: 

𝑟𝑥𝑦 = koefisien korelasi 

N = jumlah sampel atau responden 

X = skor rata – rata dari variable X 

Y = skor rata – rata dari variable Y  
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Untuk menguji validitas instrument dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skala skor yang diperoleh pada masing – masing 

item dengan skor totalnya: skor total ini merupakan hasil dari 

penjumlahan semua skor item, dan semua diatas angka kritis. Adapun 

nilai angka kritisnya adalah minimal sebesar 0,5. 

 

b. Uji Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2006:178), menunjukan pada suatu pengertian 

bahwa sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk diunakan sebagai 

alat pengumpulan data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument 

yang reliabel adalah bila instrument digunkan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama maka akan menghasilkan data yang sama. 

Pengujian Reliabilitas yaitu dengan menggunakan rumus alpha. 

𝑟11 = ⌈
𝑘

𝑘 − 1
⌉ ⌈1 −  

∑𝜎𝑏2

𝜎1
2

⌉ 

Dimana: 

𝑟11  = reliabilitas instrument 

𝑘  = banyaknya butiran pertanyaan atau banyaknya soal 

∑𝜎𝑏2 = jumlah varian butir 

𝜎1
2  = varian total 
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Tolak ukur dari uji realibilitas adalah jika koefisien alpha mempunyai 

nilai diatas 0,6 atau 60% maka data tersebut diterima atau reliabel handal 

(Ghozali, 2001:76). 

D. Teknik analisis data 

a. Rentang skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengetahui 

bagaimana lingkungan kerja, motivasi dan kinerja karyawan PT. 

Hakamindo Petro Chem, digunakan rumus skala (Umar, 2001:225): 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Dimana: 

Rs  = Rentang skala 

n  = jumlah sampel 

m  = jumlah alternative tiap item 

 

𝑅𝑠 =
34(5 − 1)

5
= 27,2 

Berdasarkan perhitungan diperoleh rentang skala untuk variable 

lingkungan kerja sebersar 27,2yang di bulatkan menjadi 27 dengan 

demikian skala penelitian untuk variabellingkungan kerja sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Tabel Rentang Skala 

Skala 

Pengukuran 
Lingkungan  Motivasi Kinerja 

35 –62 Sangat Tidak Baik Sangat Tidak Baik Sangat Tidak Baik 

63– 90 Tidak Baik Tidak Baik Tidak Baik 

91–118 Cukup Cukup Cukup 

119–146 Baik Baik Baik 

147 –174 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik 

 

b. Regresi linier berganda 

Tehnik analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat. Adapun model yang 

digunakan adalah: 

 

      Y’ = a + b1X1 + b2X2 + e 

 Keterangan: 

 Y’ = Variabel kinerja (nilai yang diprediksikan) 

 X1 = Variabel Lingkungan Kerja 

 X2= Variabel Motivasi 

 a = Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2.... Xn = 0) 

 b = Koefisein regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 e = error atau variabel pengganggu 
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E. Uji Hipotesis 

1. Uji t 

Ujit digunakan untuk menguji signifikansi secara parsial pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan cara membandingkan 

besarnya nilai t hitung dengan t tabel, dimana rumus sanusi (2013) adalah 

sebagai berikut: 

t hitung = 
𝑏

𝑠𝑏
 

b = Koefisien regresi 

Sb = Standart error atau standart defiasi 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu: 

Ho adalah lingkungan kerja dan motivasi tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan.  

Ha adalah lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan. 

Apabila nilsi sign < 0,05 (α), maka hipotesis nol (Ho) ditolak dan 

hipotesis alternatif  (Ha) diterima, artinya  secara parsial variabel bebas 

berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Sebaliknya apabila nilai sign 

> 0,05 (α), maka hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif  (Ha) 
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ditolak artinya  secara parsial variabel bebas tidak bepengaruh nyata 

terhadap variabel terikat. 

2. Uji F 

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji F, uji F 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variable bebas yaitu Lingkungan 

Kerja dan Motivasi terhadap variable terikat yaitu Kinerja Karyawan, 

yang dirumuskan sebagai berikut: 

𝐹 =  
𝑅2/𝐾

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝐾 − 1)
 

Dimana: 

𝑅2 = koefisien determinasi 

K = jumlah variable independent atau bebas 

n = jumlah sampel 

F = koefisien F hitung 

Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis yaitu: 

Ho adalah lingkungan kerja dan motivasi tidak berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan.  

Ha adalah lingkungan kerja dan motivasi berpengaruh secara simultan 

terhadap kinerja karyawan.  
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1. Jika nilai sign < 0,05 (α) maka Ho ditolak dan Ha diterima yang

berarti ada pengaruh secara simultan antara variable lingkungan

kerjadan motivasi terhadap kinerja.

2. Jika nilai sign > 0,05 (α) maka Ho diterima dan Ha ditolak yang

berarti tidak ada pengaruh secara simultan antara variable

lingkungan kerja terhadap kinerja.

3. Uji Dominasi Variabel

Cara untuk menentukan variabel bebas yang berkontribusi terbesar 

terhadap variabel terikat adalah dengan menggunakan standarized coefficients 

beta pada tingkat kepercayaan 95% atau taraf signifikansi adalah 5% dengan 

kriteria penilaian, dimisalkan nilai koefisien βeta Lingkungan Kerja (X1) ≥ 

nilai koefisien βeta Motivasi (X2), maka dikatakan bahwa variabel 

Lingkungan Kerja adalah variabel yang berkontribusi terbesar pengaruhnya 

terhadap variabel terikat. 
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