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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat dimana seluruh kegiatan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti. Lokasi yang diambil oleh peneliti bertempat di 

Pelabuhan Tanjung Perak Pelindo III, Surabaya Jawa Timur. 

 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

bersifat kuantitatif inferensial. Yaitu analisis dengan mengambil jenis sampel 

dari sebuah populasi besar dan hasil analisis sampel di generelisasikan terhadap 

populasi menggunakan statistik 36. 

 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah atau lingkungan generalisasi yang terdiri dari 

objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya37. Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan  yang ada di Pelindo III Tanjung Perak 

Surabaya. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi38.  Ukuran sampel dalam penelitian ini mengambil 34 sampel 

                                                           
36 Diakses dari www. staffnew.uny.ac.id pada tanggal 23 Juni 2018 pukul 10.11 
37 Sugiyono. Metodologi Penelitian Bisnis (Bandung, Alfabeta: 2014),  80. 
38 Ibid, hlm 81. 
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yaitu karyawan operasional shift I, dimana jumlah keseluruhan karyawan tetap 

operasional pada Terminal Jamrud Pelindo III berjumlah 65 orang. 

 

D. Teknik Pengambilan Sampel   

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive 

Random Sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri 

khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian39. Ciri-ciri sampel yang diambil 

untuk penelitian ini adalah : 

1. Karyawan tetap operasional Terminal Jamrud. 

2. Telah bekerja lebih dari 1 tahun di Pelindo III Surabaya. 

3. Karyawan shift siang (jam 08.00-19.00). 

 

E. Definisi Operasional Variabel  

 

Definisi Operasional dalam penelitian ini diolah dari berbagai ahli, sumber 

dan penelitian terdahulu. Mengingat definisi operasional dapat didasarkan pada 

satu atau lebih referensi yang disertai dengan alasan penggunaan definisi 

tersebut. Definisi operasional variabel penelitian ini kemudian diuraikan 

menjadi indikator empiris40. Definisi operasional variabel dapat dilihat pada 

tabel 3.3: 

 

 

 

                                                           
39 , Mudrajad Kuncoro. Metode Riset Bisnis dan Ekonomi (Jakarta:2011) 126. 
40 Ibid . hlm, 86. 
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Tabel 1.3 Definisi Operasional Variabel 

 

No Variabel 
Definisi 

Konseptual 

Definisi 

Operasional 
Indikator 

1 Keselamata

n kerja 

(X1) 

keselamatan 

kerja adalah 

konsep berpikir 

dan upaya nyata 

dalam 

mewujudkan 

kelestarian 

tenaga kerja 

demi 

mewujudkan 

kondisi 

sejahtera41 

Keselamatan kerja 

adalah kondisi 

aman dimana 

pekerja terbebas 

dari segala risiko 

yang 

membahayakan 

keselamatan fisik 

pekerja di lapangan 

kerja.  

- Lay out 

perusahaan 

- Kelengkapan 

APD 

- Pencahayaan 

- Standarisasi 

Program 

Keselamatan 

dan Kesehatan 

Kerja yang baik. 

(Wilson 

Bangun) 

2 Kesehatan 

(X2) 

 

konsep berpikir 

dan upaya nyata 

dalam 

mewujudkan 

kelestarian 

tenaga kerja 

demi 

mewujudkan 

kondisi 

sejahtera dan 

adil bagi seluruh 

lapisan 

masyarakat42 

Pengondisan 

pekerja untuk ada 

dalam situasi yang 

mendukung 

kesehatan baik 

kesehatan secara 

fisik maupun 

kesehatan mental. 

- Pengaturan jam 

kerja 

- Pengaturan 

polusi suara 

- Medical check 

up 

- Lingkungan 

yang bersih dan 

sarana lengkap 

(Wilson 

Bangun) 

3 Kinerja (Y) Kinerja adalah 

hasil pekerjaan 

yang dicapai 

seseorang 

berdasarkan 

persyaratan-

persyaratan 

pekerjaan ( job 

requirement ) 43 

Hasil kerja yang 

dicapai oleh 

karyawan tetap 

operasional 

Terminal Jamrud 

Pelindo III 

Surabaya. 

- Kualitas kerja 

- Waktu 

- Absensi 

 

                                                           
41 Sedarmayanti, Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta, Refika 

Aditama: 2017)  379 
42 Ibid, hlm 381. 
43 Wilson Bangun,  Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta, Erlangga :2012)  111. 
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F. Sumber Data 

Sumber data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

dari hasil penyebaran kuesioner pada responden yaitu karyawan operasional 

tetap Terminal Jamrud. Sumber data sekunder adalah data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen44. Dalam penelitian ini jenis data skunder yang diambil berupa 

penelitian terdahulu yang diambil dari internet. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menyebarkan instrumen penelitian berupa kuesioner kepada 

responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab45. Teknik ini dilakukan oleh peneliti dengan 

menyebarkan kuisioner pada karyawan tetap operasional terminal Jamrud 

Pelindo III Surabaya. 

 

H. Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

                                                           
44 Sugiyono. Metodologi Penelitian Bisnis,(Bandung, Alfabeta : 2014)   93. 
45Ibid , hlm 142. 
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dan persepsi seorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial. 

Variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator-indikator yang 

dijadikan acuan untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan46. 

Setiap pertanyaan ataupun pernyataan diukur dengan skala likert yang 

memiliki lima tingkat preferensi jawaban yang masing-masing diberi bobot 1 

sampai 5 dengan rincian dapat dilihat pada tabel 4.3: 

Tabel 2.3 Penentuan Skor Jawaban Kuisioner 

Pilihan jawaban Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

      Sumber: Sugiyono (2014:94) 

Keterangan:  

a) Skor 1, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi jawaban 

sangat tidak setuju, yang dapat diartikan sebagai jawaban tidak berminat / 

tidak menarik. 

b) Skor 2, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi jawaban 

tidak setuju, yang dapat diartikan sebagai jawaban tidak berminat / tidak 

menarik.. 

                                                           
46 Ibid, hlm 93. 
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c) Skor 3, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi netral, yang 

dapat diartikan sebagai jawaban cukup berminat / cukup menarik. 

d) Skor 4, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi setuju, 

yang dapat diartikan sebagai jawaban berminat / menarik. 

e) Skor 5, sebagai jawaban dari persepsi yang mempunyai indikasi sangat 

setuju, yang dapat diartikan sebagai jawaban sangat berminat / sangat 

menarik. 

Responden dalam pengisian kuesioner harus memilih salah satu dari 

kelima pilihan alternatif jawaban yang tersedia. Skor akan dijumlah menjadi 

nilai total. Nilai total yang besar, menunjukkan pengaruh positif terhadap 

variabel dependen yaitu keputusan penggunaan. 

 

I. Uji Instrumen Penelitian. 

1. Uji validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu alat 

pengukur (kuisioner) dapat mengukur apa yang ingin diukur. Satu 

Kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai r hitung 

dengan nilai r tabel dengan menggunakan program SPSS. Apabila  rhitung> 

rtabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Apabila  rhitung rtabel,≤ 

rtabel, berarti pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid47. 

                                                           
47 Husein Umar. Metode Riset Bisnis (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama: 2003) 110. 
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2. Uji Reabilitas.  

Setelah alat ukur dinyatakan valid, selanjutnya reabilitas alat tersebut 

diuji. Reabilitas adalah suatu nilai yang menunjukkan konsistensi suatu 

alat pengukur dalam mengukur gejala yang sama. Setiap alat pengukur 

harusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang 

konsisten. Uji reliabilitas dilakukan dengan bantuan SPSS yang 

merupakan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik alpha 

cronbach Suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha cronbach > 

0,6048. 

 

J.Teknik Analisis Data 

 

Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi 

klasik (uji prasyarat analisis) yang terdiri dari : 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dapat 

diartikan, uji normalitas dilakukan untuk dapat mengetahui sifat distribusi 

data penelitian yang berfungsi untuk mengetahui sampel yang diambil 

normal atau tidak dengan menguji sebaran data yang dianalisis. Alat uji 

yang digunakan untuk melihat normalitas data dalam penelitian ini, yaitu 

Uji Kolmogrov Smirnov, yaitu pengujian dengan melihat dari hasil angka 

probabilitasnya, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka data 

                                                           
48 Ibid. hlm, 114. 
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tersebut tidak berdistribusi nomal, dan jika probabilitas lebih besar dari 

0,05 maka data tersebut berdistribusi normal49. 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen . Model 

regresi yang baik adalah model yang antar variabel independennya tidak 

terjadi korelasi. Cara untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar 

variabel (multikolinearitas) atau tidak yaitu dengan melihat nilai 

Tolerance dan Variance infkation Factor (VIF). Kedua ukuran ini dapat 

menunjukkan setiap variabel manakah yang dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF kurang dari 10, artinya tidak terjadi multikolinearitas 

dalam model regresi50. 

3. Uji Heteroskedastistas  

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah 

tidak terjadi heteroskedastisitas dan untuk mengetahui danya 

heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Gejala heteroskedastisitas terjadi 

apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,0551. 

 

                                                           
49 Imam Ghozali. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19. (Semarang, 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro : 2011) 160. 
50 Ibid, hlm 105. 
51 Ibid, hlm 110. 
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K. Analisis Regresi Linier berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah alat untuk meramalkan nilai 

pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat, dan pada 

dasarnya merupakan perluasan dari Regresi Linier Sederhana. Analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variable keselamatan 

(X1) dan kesehatan (X2) terhadap variabel kinerja karyawan (Y). Pengujian 

analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menggunakan SPSS  for 

windows software. Rumus analisis regresi linier berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini sebagai berikut52: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2+ 𝑒 

Keterangan: 

Y  = Kinerja  

α  = Konstanta  

𝑏1, 𝑏2 = Besaran koefisien regresi masing-masing variabel 

𝑥1  = Variabel keselamatan kerja 

𝑥2  = Variabel kesehatan kerja 

𝑒     = standart Eror / variabel penganggu 

 

L. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang di dasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, maupun dari observasi (tidak 

terkontrol). 

                                                           
52 Ibid, hlm 173. 
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1. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel-variabel 

independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel 

dependen. Pengujian ini bermaksud menguji pengaruh variabel 

independen (harga dan promosi penjualan) terhadap variabel dependen 

(keputusan penggunaan) secara bersama-sama. Rumus uji f dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 

F =
R2 x t

1 − R2 x 1
 x 

n − k

k − 1
 

 

Keterangan : 

R2 x t = nilai R2 dari hasil estimasi regresi parsial variabel   independen. 

N = jumlah observasi (data). 

K = jumlah variabel independen termasuk konstanta. 

Hipotesis yang diuji harus dapat memenuhi syarat signifikasi 

0,05.Perhitungan untuk uji F ini dengan membandingkan nilai F tabel dan 

F hitung. Kriteria signifikasi yaitu 0,05.  

Apabila F hitung > F tabel, artinya variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Apabila F hitung < F tabel, artinya variabel independen seara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen53. 

                                                           
53 Ibid, hlm 178. 
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2. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individu dalam menerangkan variabel 

dependent. Pengujian ini bermaksud untuk menguji pengaruh variabel 

(harga dan promosi penjualan) secara individu terhadap variabel dependen 

(keputusan pembelian). 

Rumus uji t dapat dirumuskan sebagai berikut : 

𝑡
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 

𝑏
𝑆𝑏

 

 

Keterangan : 

B = Koefisien Regresi 

Sb = Standart deviasi dari variabel bebas 

Kriteria pengujian dengan tingkat signifikan (α) = 0,05 ditentukan sebagai 

berikut: 

a. Apabila t hitung > t tabel dan tingkat signifkan < α (0,05), maka Ho 

ditolak dan Hα diterima. Artinya variabel independen secara 

individual berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Apabila t hitung < t tabel dan tingkat signifkan > α (0,05), maka Ho 

diterima Hα ditolak. Artinya variabel independen secara individual 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen54. 

3 

 

                                                           
54 Ibid, hlm 64. 
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M. Uji 𝑹𝟐  (Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinasi (𝑅2 ) menjelaskan proporsi variasi dalam variabel 

terikat (Y) yang dijelaskan oleh variabel bebas  (lebih dari satu variabel) secara 

bersama-sama. Persamaan linear berganda semakin baik apabila nilai koefisien 

determinasi (𝑅2) semakin besar (mendekati 1) dan cenderung meningkat 

nilainya sejalan dengan peningkatan jumlah variabel bebas. Dalam tabel 

ANOVA, nilai koefisien determinasi (𝑅2) dihitung dengan rumus berikut55: 

𝑅2= 
𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

𝑅2= Koefisien determinasi 

SSR = Sum Of Due To Regression 

SST= Sum Of Squares 

 

 

 

                                                           
55 Anwar Sanusi. Metodologi Penelitian Bisnis (Jakarta, Penerbit Salemba Empat : 2011) 136. 


