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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Selecta Kota Batu yang berlokasi di Jl.

Raya Selecta No. 1, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Tabel 3.1 

Data klasifikasi kariyawan PT Selecta Kota Batu 

  Sumber : PT. Slecta 2016/2017 

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, Menurut sugiyono 

(2009:11) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini untuk 

mengetahui pengaruh lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT Selecta Kota Batu. 

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2016:90) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang  terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dari 

No. Unit Jumlah karyaewan 

1 Unit taman rekreasi 65 orang 

2 Unit hotel 28 orang 

3 Unit restoran 17 orang 

4 Unit administrasi dan umum 16 orang 
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penelitian ini adalah karyawan PT Selecta Kota Batu yang berjumlah 

126 orang. 

2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

  Sampel pada penelitian ini menggunakan 50% dari jumlah 

populasi yang terdapat pada objek penelitian yaitu berjumlah 63 

orang. Menurut Sugiyono (2016:91) sampel adalah sebagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel 

“Dispropotionate Random Sampling”. Taknik random sampling ini 

adalah teknik yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila 

populasi berstrata tetapi kurang proporsional ( Sugyono, 2009:93). 

D. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Independent (X1) 

  Variabel independen (X1) dari penelitian ini adalah 

lingkungan kerja (X1). Lingkungan kerja merupakan keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitar dimana 

seseorang bekerja , metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik 

perseorangan maupun sebagai kelomok. Lingkungan kerja dibagi 

menjadi 2 (dua) yaitu : 

a. Lingkungan Kerja Fisik (X1.1) 

  Lingkungan kerja fisik adalah semua keadan berbentuk fisik 

yang terdapat disekitar tempat kerja yamg dapat mempengarihi 

pegawai secara langsung ditempat pegawai bekerja, lingkungan kerja 
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yang mempengaruhi kondisi manusia seperti temperatur, sirkulasi 

udara, pencahayaan, kebisingan, pewarnaan dan lain – lain. 

b. Lingkungan Kerja non Fisik (X1.2 

  Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang 

terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan 

atasan, maupun hubungan dengan rekan kerja ataupun hubungan 

dengan bawahan. Adapun indikator lingkungan kerja yaitu : 

1) Pencahayaan (X11.1) 

  Pencahayaan adalah salah satu tolak ukur untuk 

mendapatkan keadaan lingkungan yang aman dan nyaman yang 

berkaitan erat dengan produktivitas manusia, pencahayaan yang 

lebih terang pada ruang kerja karyawan memegang peranan yang 

sangat penting dalam meningkatkan semangat karyawan 

sehingga mereka akan dapat menunjukkan hasil kerja yang baik. 

2) Pewarnaan (X11.2) 

  Warna adalah bagian dari lingkungan kerja dapat 

berpengaruh terhadap karyawan dalam melaksanakan pekerjaan, 

dengan demikian pengaturan warna yang cerah dan lembut pada 

ruang kerja dapat meningkatkan semangat kerja karyawan. 

3) Suara (X11.3) 

  Suara atau kebisingan adalah suara yang tidak 

dikehendaki sesorang yang dapat merusak konsentrasi kerja dan 

dapat menimbulkan komunikasi yang salah pada lingkungan 
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tempat kerja sehingga kinerja  menjadi tidak optimal, ada 

beberapa sumber suara di lingkungan tempat kerja yaitu dari 

dalam ruang kerja seperti  percakapan, telpon, dan peralatan 

kantor lainya dan dari luar ruang kerja yaitu suara kendaraan 

(tlakson,mesin) 

4) Sirkulasi udara (X11.4) 

  Sirkulasi udara adalah peredaran udara atau 

pertukaran udara yang terjadi pada suatau ruangan tempat kerja 

di PT Slecta Kota Batu. 

5) Temperatur X11.5) 

  Temperatur atau suhu udara adalah keadaan udara 

pada waktu dan tempat tertentu seperti ruang kerja atau 

lingkungan sekitar tempat bekerja, temperatur ruangan kerja yang 

baik akan memberikan kenyamanan dalam pada karyawan saat 

bekerja. 

6) Hubungan dengan rekan kerja (X12.1) 

  Hubungan dengan rekan kerja adalah hubungan yang 

sangat diperlukan dalam melakukan pekerjaan di lingkungan 

perusahaan tempat bekerja, hubungan yang baik antar rekan kerja 

satu dengan yang lain akan meningkatkan semangat kerja dimana 

mereka saling bekerjasama dalam menyelesaikan pekerjaan. 
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7) Hubungan dengan atasan (X12.2) 

  Hubungan dengan atasan adalah sikap atasan 

terhadap bawahan memberikan pengaruh bagi karyawan dalam 

melaksanakan aktivitas di lingkungan kerja, seperti sikap yang 

bersahabat, saling menghormati perlu dalam hubungan antara 

atasan dengan bawahan untuk kerjasama dalam mencapai tujuan 

perusahaan. 

2. Variabel Indevenden (X2) 

  Variabel independen (X2) dalam penelitian ini adalah 

disiplin kerja. Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan perusahaan dan norma – norma sosial yang 

berlaku. (Hasibuan, 2016:193), indikator disiplin kerja yaitu : 

a. Kesadaran (X21) 

Kesadaran adalah sikap seseorang yang mentaati semua peraturan dan 

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. 

b. Kesediaan (X22) 

Kesediaan adalah tingkah laku dan perbuatan seseorang yang sesuai 

dengan peraturan perusahaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 

3. Variabel Dependent (Y) 

  Variabel dependent (Y) dalam penelitan adalah kinerja. 

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, 
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(Mangkunegara, 2007:67). Beperapa indikator – indikator dalam 

mengukur kinerja, yaitu : 

a. Kuantitas (Y1) 

  Kuantitas pekerjaan adalah jumlah setiap pekerjaan yang 

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

PT. Slecta Kota Batu. 

b. Kualitas (Y2) 

  Kulaitas pekrjaan adalah kesesuaian kualitas pekerjaan yang 

diselesaikan oleh karyawan sesuai dengan standar dan dilihat dari segi 

ketelitian dan kerapian dari hasil kerja 

c. Ketepatan waktu (Y3) 

  Ketepatan waktu adalah penyelesaian pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan oleh PT. Slecta Kota Batu. 

E. Jenis dan Sumber data 

1. Jenis Data  

  Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yaitu 

jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung, yang 

berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan 

atau berbentuk angka (Sugyono, 2009). 

2. Sumber Data 

  Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli, data primer secara khusus dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti, Sugiyono dalam 
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Machfudz (2010:202). Data primer dalam penelitian ini diperoleh 

secara langsung dari survei yang dilakukan oleh peneliti. Dimana 

survei ini dilakukan dengan membagikan kuisioner secara langsung 

untuk mengetahui tanggapan responden mengenai variabel 

lingkungan kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan pada PT Selecta 

Kota Batu. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono dalam Supriyanto (2010), Teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam melakukan penelitian, 

hal tersebut dikarenakan tujuan dari penelitian ialah mendapatkan sebuah 

data. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai 

berikut : 

1. Kuisioner (angket) 

  Menurut Sugiyono (2009:162) kuisioner merupakan pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepadaresponden untuk dijawabnya. Kuisioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien untuk mengetahui hasil 

dari pengukuran variabel lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. Jenis kuisioner dalam penelitian ini adalah kuisioner 

tertutup, sehingga responden memilih jawaban yang telah disajikan oleh 

peneliti. 
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G. Teknik Pengukuran Data 

 Penelitian ini menggunakan Skala Likert sebagai pengukuran 

variabel. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena, Sugiyono 

(2016:107). Dengan skala likert variabel Kinerja Karyawan, Disiplin Kerja 

dan Lingkungan Kerja akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel 

dan dari indikator tersebut dijadikan item-item intstrumen pernyataan, 

Sugiyono (2016:107). Adapun scoring/nilai perbutir dari jawaban berkisar 

antara : 

1. Sangat Tidak Setuju : 1 

2. Tidak Setuju  : 2 

3. Ragu   : 3 

4. Setuju   : 4 

5. Sangat Setuju  : 5 

Skor akan diberikan nilai terbalik apabila pernyataan instrumen bersifat 

negatif (*). 

H. Pengujian Instrumen Penelitian 

1. Uji Validitas 

  Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 :36). 
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  Dalam uji validitas dapat digunakan SPSS ( Statistical Product and 

Service Solutions ). Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat r hitung 

(koefisien korelasi) lebih  > r tabel (nilai kritis) pada taraf signifikan α = 

0,05, jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis maka alat tersebut 

dikatakan valid, adapun rumusnya : 

r  =  
n Σ xy − (Σ x)(Σ y)

√(n Σ x2 − (Σ x2)) (n Σ y2 − (Σ y2))
 

Keterangan:  

r = koefisien korelasi 

x = skor tiap butir pertanyaan 

y = skor total  

n = jumlah sampel 

2. Uji Reliabilitas  

  Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu, (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 54). Selain 

menggunakan dengan bantuan SPSS uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menngunakan koefisien alpha (α) dari cronbach menurut Umar (2003). 

Tingkat reliabilitas suatu konstruk dapat dilihat dari hasil uji statistik 

Cronbach Alpha. Suatu konstruk dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0.60, (Arikunto, 2013), adapun rumusnya : 

ri =  (
k

k − 1
) (1 −  

Σ σb2

σt2
) 
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Keterangan: 

ri  = Reliabilitas instrumen 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

Σ σb2  = Jumlah varian butir di kuadratkan 

σt2  = Varians total 

I. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

  Uji normalitas data merupakan uji distribusi data yang akan di 

analisis, apakah penyebaranya normal atau tidak, sehingga dapat digunakan 

dalam analisis non – prametik. Namun, ada solusi lain jika data tidak 

berdistribusi normal, yaitu dengan menambah banyak jumlah sampel. 

(Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 134) 

2. Uji Heterokedastisitas 

  Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya heterokedasitas. Jika variabel bebas siginifikan mempengaruhi 

variabel terikat maka tidak terjadi heterokedasitas, menu. (Lupiyoadi dan 

Ikhsan, 2015 : 138) . 

3. Uji Multikuliniaritas 

  Uji multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi 

atau hubungan yang kuat diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam 

pembentukan model regresi linier. Dalam analisis regresi, suatu model harus 

terbebas dari gejala multikoliniaritas. (Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 141) 
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J. Metode Analisis Data 

1. Rentang Skala 

  Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan 

bagaimana Lingkungan Kerja, Disiplin Kerja dan Kinerja Karyawan pada 

PT Selecta Kota Batu. Menurut Umar Husein (2010) menentukan rentang 

skala dengan rumus: 

𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

RS = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

berdasarkan rumus diatas, maka dapat diperoleh rentang skala 

dengan perhitungan sebagai berikut: 

RS = 
63(5−1)

5
 

RS = 
252

5
 

RS = 52,4 

  Berdasarkan perhitungan diatas, maka diperoleh rentang skala 52,4 

dan dibulatkna menjadi 52. Dengan demikian skala penelitian setiap kriteria 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 

Rentang Skala dan Pengukuran Variabel 

 

2. Regresi Linear Berganda 

  Analisis regresi linier berganda adalah merupakan analisis statistik 

yang menghubungkan  antara dua variabel independen (X1, X2,........Xn) 

dengan variabel dependen (Y).(Lupiyoadi dan Ikhsan, 2015 : 157). Analisis 

ini untuk mengetahui arah hubungan anatara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing – masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nulai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Rumus persamaan linier regresi berganda adalah sebagai berikut 

: 

Y = a + b1X1+ b2X2 + e 

Keterangan : 

Y = kinerja Karyawan 

a =  konstanta 

b1 = koefisien regresi variabel X1 

b2 = koefisien regresi variabel X2 

X1 = Lingkungan Kerja 

X2 = Disiplin Kerja 

e = Error 

Interval Lingkungan Kerja Disiplin Kerja Kinerja Karyawan 

63 – 115 Sangat buruk Sangat buruk Sangat buruk 

116 – 167 Buruk Buruk Buruk 

168 – 219 Sedang Sedang Sedang 

120 – 271 Baik Baik Baik 

272 – 323 Sangat baik Sangat baik Sangat baik 
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3. Uji Hipotesis 

Ha : lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan  

terhadap kinerja karyawan pada PT. Slecta Kota Batu. 

Ho : lingkingan kerja dan disiplin kerja tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Slecta Kota Batu. 

a. Uji t 

  Untuk menguji hipotesis dalam penelitan ini menggunakan 

Uji t dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dan dk = n – 2 dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝑡 =  
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

Thitung ≤ Ttabel = Ho diterima dan Ha ditolak 

Thitung ≥ Ttabel = Ho ditolak dan Ha diterima 

Metode pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Berdasarkan nilai signifikan adalah : 

Jika nilai signifikan  > 0,05 maka Ho diterima 

Jika nilai signifikan < 0,05 maka Ho ditolak 

2) Membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel  

Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima 

Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak 
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b. Uji F 

  Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel – 

variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Hipotesis yang diajukan adalah : 

Ha : lingkungan kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PP. Slecta Kota Batu. 

Ho : lingkingan kerja dan disiplin kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Slecta Kota Batu. 

  Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% 

dan tingkat kesalahan 5%. Dasar pengambilan keputusan yaitu : 

1) Pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas adalah: 

Jika nilai signifikan F > 0,05 maka Ho diterima 

Jika nilai signifikan F < 0,05 maka Ho ditolak 

2) Pengambilan keputusan berdasarkan statistik hitung dan tabel 

adalah: 

Apabila Fhitung < Ftabel maka Ha ditolak 

Apabila Fhitung > Ftabel maka Ha diterim



 

 

 

 


