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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di PG Padjarakan Kabupaten 

Probolinggo. 

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Menurut Arikunto (2010:234) penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi 

mengenai status suatu gejala yang ada. Penelitian ini menggunakan teknik 

survey dimana merupakan suatu jenis penelitian yang banyak dilakukan oleh 

peneliti dalam bidang: sosiologi, bisnis, pemerintah dan pendidikan. Survei yang 

dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner pada 

responden (karyawan instalasi pada bagian pabrik) yang kemudian dilakukan 

pengolahan data untuk menguji hipotesis.  

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2015:117), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas: objek/ subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh saya untuk dipelajari dan 

kemudian di tarik kesimpulannya.  
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Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan instalasi pada 

bagian pabrik yang berhubungan langsung dengan mesin dan pemeliharaan 

mesin pada PG Padjarakan yang berjumlah 52 orang. Adapun data karyawan 

instalasi pada PG Padjarakan adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Karayawan bagian instalasi pada PG Padjarakan 

No Stasiun Jumlah Karyawan Total 

Kantor 

1 AKU 20  

2 Tanaman 14  

3 Teknik 9  

4 Pengolahan 7  

5 Quality Control 3 53 

Pabrik 

6 Stasiun Ketel 10  

7 Stasiun Gilingan 10  

8 Stasiun Pabrik Tengah 12  

9 Stasiun Puteran 5  

10 Stasiun Besali & PRB 11  

11 Stasiun Listrik & Pembangkit 4 52 

Dok Loko & Garasi 

12 Stasiun Dok Loko 2  

13 Stasiun Garasi 4 6 

Total 111 

Sumber: PG Padjarakan 2018. 

Data diatas menunjukkan karyawan bagian instalasi pada PG 

Padjarakan berjumlah 111 karyawan, terbagi menjadi 53 karyawan bagian 

kantor, 52 karyawan bagian pabrik dan 6 karyawan bagian Dok Loko & 

Garasi yang berhubungan langsung dengan mesin dan pemeliharaan mesin, 

sehingga peneliti mengambil populasi 52 karyawan yang pekerjaan utama 

mereka berhubungan langsung dengan mesin dan melakukan pemeliharaan 

mesin. 
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2. Sampel 

Sampel merupakan “bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2015:118). Pengambilan sampel 

dilakukan jika populasinya besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi. 

Dalam penelitian ini menggunakan sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 

(Sugiyono, 2014:122). Sehingga sampel yang digunakan berjumlah 52 

sampel. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 

berikut:  

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

Definisi Operasional Indikator Sub Indikator 

Preventive Maintenance 

(X1) adalah kegiatan 

yang bertujuan agar 

mesin tidak mengalami 

kerusakan dan dapat 

berjalan dengan normal 

Routine maintenance -Pemanasan 

-Pembersihan 

-Pelumasan 

Periodic maintenance Lamanya jam kerja 

mesin 

Corrective Maintenance 

(X2) adalah kegiatan 

yang dilakukan setelah 

terjadinya kerusakan 

atau kelainan pada 

mesin 

Reparasi Kerusakan mesin 

Emergency Kapan saja jika terjadi 

kerusakan 

Kinerja Produksi (Y) 

merupakan tujuan 

perusahaan terutama 

pada perusahaan yang 

melakukan kegiatan 

produksi 

Efisiensi -Tenaga kerja 

-Material 

-Waktu 

-Biaya 

Sumber: Jay Heizer (2010:362) Prihantoro (2012:124) 
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E. Sumber Data 

Data Primer 

Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebar atau dibagikan 

secara langsung kepada responden.  

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2015: 199) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan data yang efesien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden.  

G. Teknik Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini metode pengukuran data yang digunakan dari 

tanggapan atau jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala 

likert. Menurut Sugiyono (2015:134), skala likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.  

Dengan skala likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Jawaban 

yang diberikan responan,diberi nilai dengan merefleksikan secara konsisten dari 

http://repository.unej.ac.id/
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sikap responden yaitu dengan pemberian skor pada setiap jawaban dari 

kuesioner yang diajukan pada responden. Untuk menganalisis secara kuantitatif 

pada penelitian ini, alternatif jawaban ditetapkan dengan skor seperti yang 

terdapat pada tabel. 

Tabel 3.3 

Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

Sumber: Data primer diolah, 2018 

H. Uji Instrumen 

a.  Uji Validitas 

Menurut Anwar Sanusi (2011:76) uji validitas adalah agar data 

yang diperoleh mempunyai tingkat akurasi dan konsistensi yang tinggi, 

instrumen penelitian yang digunakan harus valid dan reliabel. 

Validitas instrumen ditentukan dengan mengorelasikan antara skor yang 

diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total.Skor total 

adalah jumlah dari semua skor pertanyaan atau pernyataan. Rumus yang 

digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah korelasi Pearson Product 

Moment yang dirumuskan sebagai berikut. 

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋 ∑ 𝑌

√[𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2][𝑁 ∑ 𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
 

Dimana r = koefisien korelasi; X = skor butir; Y = skor total butir; dan N = 

jumlah sampel (responden). 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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Pengukuran validitas dilakukan dengan menguji taraf signifkasi 

product moment pearson’s. Suatu variabel dikatakan valid, apabila variabel 

tersebut memberikan nilai signifikansi <5%. 

b. Uji Reabilitas 

Menurut Anwar Sansusi (2011:80) reabilitas suatu alat pengukur 

menunjukkan konsistensi hasil pengukuran sekiranya alat pengukur itu 

digunakan oleh orang yang sama dalam waktu yang berlainan atau digunakan 

oleh orang yang yang berlainan dalam waktu yang bersamaan atau waktu 

yang berlainan. Dimana diperoleh rumus sebagai berikut. 

𝑎 =
𝑘𝑟

1 + (𝑘 − 1)𝑟
 

Keterangan: 

 

α  = koefisien reliabilitas 

r  = koefisien rata-rata korelasi antar variabel 

k  = jumlah variabel bebas dalam persamaan 

 

Pengukuran dilakukan dengan menguji statistik Cronbach Alpha. 

Suatu Instrumen dikatakan reliabel jika koefisien  Alpha Cronbach lebih besar 

dari 0,7 (Nunnaly, Jim C dalam Lupiyoadi 2012:62). 

I. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda  

Menurut Sofyan Yamin (2011:29) regeresi linier 

berganda/majemuk digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel 

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
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dependen dan variabel independen, dengan jumlah variabel independen lebih 

dari satu. Model matematis dalam regresi linier berganda adalah: 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 

Keterangan: 

 

Y  = kinerja produksi 

 𝑋1 = preventive maintenance 

X2  = corrective maintenance 

β  = koefisien regresi 

e = error 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa 

(Ordinary Least squares/OLS) merupakan model regresi yang menghasilkan 

estimator linear tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias 

Estimator/BLUE).  Disebut dengan asumsi klasik. Algifari (2009:88). 

a.  Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan 

terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan kolmogorov-smirnov 

test dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5% (Baroroh, 

2013:23) 

a. Multikolinearitas 

Antarvariabel independen yang terdapat dalam model memiliki hubungan 

yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi 
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atau bahkan 1). Konsekuensi dari multikolinearitas adalah bahwa 

kesalahan standard estimasi akan cenderung meningkat dengan 

bertambahnya variabel independen, tingkat signifikansi yang digunakan 

untuk menolak hipotesis nol akan semakin besar , dan probabilitas 

menerima hipotesis yang salah (kesalahan β) juga akan semakin besar. 

Algifari (2009:88). 

b. Heteroskedastisitas 

Varians variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensi adanya 

heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penafsiran (estimator) 

yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun dalam 

sampel besar. Algifari (2009:88). 

5. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui signifikasi dari masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat yang terdapat dalam model. 

Uji hipotesis yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

a. Uji F 

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel 

bebas secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel terikat (Priyatno, 

2010:144). Dalam penelitian ini uji F digunakan untuk melihat signifikansi 

pengaruh dari variabel X1, dan X2 secara simultan terhadap variabel Y. 

 

http://repository.unej.ac.id/
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Rumus yang akan digunakan adalah: 

𝐹 =
𝑅2/(𝑘 − 1)

1 − 𝑅2/(𝑛 − 𝑘)
 

Keterangan: 

 

F = pengujian secara simultan 

R
2 = koefisien determinasi 

k  = banyaknya variabel 

n  = banyaknya sampel 

Kriteria pengambilan keputusan: 

1) Apabila Fhitung ≥ Ftabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari nilai α (5%) 

berarti H0 ditolak Ha diterima, jadi variabel bebas secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

2) Apabila Fhitung ≤ Ftabel atau nilai signifikansi lebih besar dari α (5%) 

berarti H0 diterima dan Ha ditolak, jadi variabel bebas secara simultan 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. 

b. Uji t 

Analisis ini digunakan untuk membuktikan signifikan atau 

tidaknya antara variabel preventive maintenance dan corrective 

maintenance terhadap kinerja produksi. (Priyatno, 2010:142). 
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Rumus yang akan digunakan adalah: 

𝑡 =  
𝑏𝑖

𝑆𝑒 (𝑏𝑖)
 

Keterangan : 

 

t  = test signifikan dengan angka korelasi 

bi  = koefisien regresi 

Se (bi) = standard error dari koefisien korelasi 

 

Dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 

1) H0 ditolak dan Ha diterima apabila thitung>ttabel yang artinya bahwa 

variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya.  

2) H0 diterima dan Ha ditolak apabila thitung<ttabel yang artinya bahwa 

variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. 

c. Uji R
2
 (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi adalah data untuk mengetahui seberapa 

besar prosentase pengaruh langsung variabel bebas yang semakin dekat 

hubungannya dengan variabel terikat atau dapat dikatakan bahwa 

penggunaan model tersebut dibenarkan. Dari koefisiensi determinasi (R2) 

dapat diperoleh suatu nilai untuk mengukur besarnya sumbangan dari 

beberapa variabel X terhadap variasi naik turunnya variabel Y (Priyatno, 

2010:146). 
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