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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian Survey yaitu penelitian dengan 

pengambilan sampel darisalah satu populasi dengan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data, sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode 

penelitian penjelasan (explanatory research) yaitu penelitian yang bermaksud 

menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta 

hubungan/pengaruh atau membandingkan antara satu variabel dengan 

variabel yang lain (Siregar, 2013). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena 

pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner kemudian data 

yang di dapat di analisis secara statistik. Sesuai dengan tujuan di awal, 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai hubungan antar variabel 

dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya,berdasarkan 

pandangan tersebut, dalam penelitian ini hipotesis yang dirumuskan akan 

diuji untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel dalam penelitian ini 

mengenai pengaruh Lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan dengan 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening 
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B. Lokasi Penelitian 

UD Bintang Shalea merupakan badan usaha yang bergerak dibidang 

produksi kapuk, bantal, guling dan kasur. Badan usaha ini terletak di Dusun 

Sekarjalak kecamatan Sukorejo, Pasuruan. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2016). Jadi populasi bukan hanya objek atau subjek saja melainkan 

keseluruhan karakteristik atau sifat yang dimiliki objek atau subjek 

tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di 

UD. Bintang Shaela bagian produksi yang berjumlah 40 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016). Untuk menentukan sampel pada 

penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Menurut Sugiyono 

(2016), total sampling adalah teknik penentuan sampel dengan cara 

mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Total 

sampling dilakukan jika populasi dianggap kecil atau kurang dari 100. 

Dari teori diatas, ditentukan sampel pada penelitian ini yaitu keseluruhan 

populasi yaitu 40 orang. 
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D. Variabel Penelitian 

Menurut Sekaran (2009) “Variabel adalah apa pun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada 

berbagai waktu untuk orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk 

orang yang berbeda”. Sugiyono (2016). Variabel Penelitian adalah sesuatu 

yang berbentuk apasaja yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Terdapat tiga jenis variabel dalam penelitian ini yaitu 

variabel bebas (dependant), variabel terikat (independant) dan variabel 

intervening. 

1. Variabel Terikat 

Menurut Sekaran (2009), Variabel terikat merupakan variabel 

yang menjadi perhatian utama peneliti. Sugiyono (2016) juga 

menjelaskan bahwa variabel terikat atau dependen merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Karyawan (Y), variabel 

tersebut menjadi perhatian utama dalam penelitian dan menjelaskan 

hubungan dan pengaruhnya terhadap variabel terikat (dependant). 

2. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat, entah secara positif atau negatif. Yaitu, jika terdapat variabel 

variabel bebas, variabel terikat juga hadir, dan dengan setiap unit 

kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan 
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pula dalam variabel terikat Sekaran (2009). Sugiyono (2016) 

berpendapat bahwa variabel bebas atau independen merupakan variabel 

yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Di 

dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni Lingkungan 

Kerja (X), variabel ini nantinya mempengaruhi variabel terikat. 

3. Variabel Intervening 

Menurut Sugiyono (2016) yang mengutip pendapat Tuckman, 

Variabel Intervening adalah Variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen 

menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan 

diukur. Variabel ini merupakan variabel penghubung yang terletak di 

antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen 

tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 

dependen. Variabel intervening di dalam penelitian ini yaitu Kepuasan 

Kerja (Z). 

E. Data Operasional dan Indikator 

Variabel-variabel penelitian ini memiliki indikator dan item yang 

digunakan untuk menyusun kuesioner. Pertanyaan yang terdapat pada 

kuesioner menggunakan bahasa yang mudah dipahami agar tidak 

menimbulkan ambiguitas yang akan membingungkan responden serta 

memiliki petunjuk untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk 

penelitian. definisi operasional yang dimaksud dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 
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1. Kinerja karyawan (Y) atau (performance) merupakan sebuah standar 

yang telah dibuat oleh perusahaan yang digunakan untuk mengukur 

kompetenssi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

Indikator kinerja karyawan meliputi. 

a. Kuantitas 

b. Kualitas 

c. Ketepatan Waktu 

2. Lingkungan Kerja (  ) adalah lingkungan baik itu fisik maupun non 

fisik yangberada di sekitar tempat kerja. 

Indikator lingkungan kerja meliputi : 

a. Penerangan 

b. Suhu Udara 

c. Suara Bising 

d. Penggunaan Warna 

e. Ruang Gerak 

f. Keamanan 

g. Hubungan Kerja 

3. Kepuasan Kerja (Z) merupakan suatu keadaan emosional karyawan 

terhadap pekerjaannya, baik itu merasa puas atau tidak puas. 

Indikator Kepuasan Kerja meliputi: 

a. Gaji 

b. Aspek organisasi 

c. Perilaku atasan 
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d. Pekerjaan dan kondisi kerja 

e. Perilaku rekan kerja 

F. Pengukuran Variabel Penelitian 

Skala pengukuran yang dipakai untuk mengukur jawaban atas 

koesioner adalah Skala Likert. Menurut Sugiyono (2016), “Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial.” 

Dalam Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Indikator tersebut yang akan dijadikan tolak ukur untuk 

menyusun item–item instrumen pertanyaan yang perlu dijawab oleh 

responden. Skor nilai dalam setiap jawaban responden dapat dilihat pada tabel 

3.1 berikut ini : 

Tabel 3.1 Skala Likert 

No Keterangan Skor 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Ragu-Ragu 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

(Sumber Sugiono,2016: 94) 

G. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung 

dari sumber pertama atau tempat penelitian dilakukan (Siregar 2013). Data 
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primer diperoleh melalui kuesioner dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan permasalahan penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam 

penelitian ini menggunakan  metode Kuesioner. Menurut Sugiyono (2016), 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Pertanyaan atau pernyaatan yang tertulis di 

dalam kuesioner tersebut kemudian disebarkan ke seluruh sampel 

penelitian kemudian di dapat data data berupa jawaban responden dan 

nantinya akan dilakukan uji analisis instrumen lebih lanjut. 

H. Uji Instrumen Penelitian 

Uji instrumen penelitian diperlukan untuk mengukur kelayakan 

kuesioner yang akan digunakan sebagai alat instrumen penelitian. Instrumen 

penelitian adalah alat untuk mengukur, mengolah dan menginterpretasikan 

informasi yang didapat dari responden. Koesioner yang akan digunakan akan 

diuji terlebih dahulu validitas dan realibilitasnya. 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Menurut Sekaran (2009) validitas 

adalah bukti bahwa instrumen, teknik, atau proses yang digunakan 

untuk mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang 

dimaksudkan 
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Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaaan pada 

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut. Menurut Ghozali (2011) pembuktian Uji Validitas 

dilihat dari pengujiannya yang dilakukan dengan cara mengkorelasikan 

antara skor individu masing-masing pernyataan dengan skor total dari 

variabel. Jika r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 maka 

variabel tersebut dinyatakan valid. 

2. Uji Realibitas 

Menurut Ghozali (2011) uji reliabilitas adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator-indikator dari 

variabel atau konstruk. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui 

kestabilan alat ukur. Sebuah instrumen penelitian harus reliabel, 

tujuannya agar jika penelitian ini dilakukan ulang maka hasil yang 

diperoleh sama dengan hasil penelitian awal. 

Untuk menganalisis reliabilitas, pengukuran dilakukan sekali dan 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan dengan mengunakan 

SPSS yaitu uji Cronbach Alpha (α). Untuk mengukur reliabilitas, 

dinyatakan bahwa jika nilai intercept (konstan) lebih besar atau sama 

dengan 0,6 maka variabel tersebut reliabel secara statistik (Sekaran 

2009 ). Menurut Ghozali (2011 :48) suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha ≥0,6. 
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I. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah ada 

penyimpangan terhadap variabel variabel yang ada dan untuk mendapatkan 

kesimpulan statistik yang dapat dipegang kebenarannya dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Uji Asumsi klasik meliputi. 

1. Uji Normalitas 

Menurut pendapat dari Ghozali (2011), Uji normalitas bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Hal ini berarti uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui sifat distribusi pada data penelitian apakah 

data yang diperoleh terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikan 

< 0,05 maka distribusi data tidak normal sedangkan, Jika nilai 

signifikan > 0,05 maka distribusi data normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas berfungsi untuk mendeteksi adanya korelasi 

antar variabel. Jika antar variabel memiliki korelasi yang tinggi maka 

tingkat prediksi menjadi tidak handal dan tidak stabil. Multikolinearitas 

dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-

variabel independen, dapat dilihat dari tolerance value dan nilai 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap 

variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. 

Apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10 
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maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar 

variabel dalam model regresi (Ghozali 2011). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara melihat 

Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat yaitu ZPRED dan 

residualnya SRESID. Jika gambar membentuk pola tertentu maka ada 

masalah heteroskedastisitas dan jika tidak membentuk berarti tidak ada 

masalah heteroskedastisitas (Ghozali 2011). 

J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan untuk 

mendiskripsikan lingkungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan 

di UD Bintang Shaela dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

Rs  = Rentang Skala 

n  = Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Dengan hasil perhitungan sebagai berikut : 

   
       

 
    

Maka tinggi rendahnya hasil pengukuran dari tiap variabel yang 

diteliti adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Kriteria Penilaian Tiap Variabel 

Skor 
Lingkungan 

Kerja 

Kepuasan 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan 

40 - 71 Sangat Buruk 
Sangat Tidak 

Puas 
Sangat Rendah 

72 - 103 Buruk Tidak Puas Rendah 

104 - 135 Cukup Cukup Cukup 

136 - 167 Baik Puas Tinggi 

168 - 200 Sangat Baik Sangat Puas Sangat Tinggi 

2. Analisis Jalur 

Analisis jalur adalah suatu teknik pengembangan dari regresi linier 

ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya sumbangan 

(kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap diagram 

jalur dari hubungan kausal antar variabel X terhadap Y dengan di mediasi 

variabel Z. Sugiyono (2016) mengungkapkan bahwa analisis jalur (path 

analysis) dilakukan dengan menggunakan korelasi dan regresi sehingga 

dapat diketahui  untuk dapat sampai pada variabel terikat harus lewat 

jalur langsung atau melalui variabel intervening. 
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Jika dalam analisis regresi pada umumnya hanya menguji adanya 

pengaruh langsung antara variabel bebas dengan variabel terikat, 

sementara pada analisis jalur tidak hanya menguji hal tersebut melainkan 

juga menguji apakah terdapat pengaruh tidak langsung yang diberikan 

variabel bebas terhadap variabel terikat melalui variabel intervening. 

Analisi jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, 

atau analisi jalur adalah perluasan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kualitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya 

berdasarkan teori (Ghozali, 2011).  

K. Uji Hipotesis 

Pengujian dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS. SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences), sebuah software komputer untuk 

menganalisis statika. Adapun teknik analisis yang dipakai untuk pengujian 

adalah sebagai berikut: 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi dari pengaruh variabel 

bebas terghadap variabel terikat secara parsial atau untuk mengetahui 

variabel bebas mana yang lebih berpengaruh diantara kedua variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Menurut Ghozali (2011), Uji t 

pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 
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Kriteria pengambilan keputusan terhadap penerimaan atau 

penolakan H0 dilihat dari signifikansi t dibandingkan nilai  yaitu 0,05 

(5%). Jika signifikansi t (p) < 0,05 maka H0 ditolak dan sebaliknya jika 

t (p) > 0,05 maka H0 diterima. Jika Ho ditolak berarti variabel bebas 

secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikat, sedangkan jika H0 diterima berarti variabel bebas secara parsial 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

2. Uji Sobel 

Pengujian hipotesis mediasi atau intervening dilakukan dengan 

prosedur yang dikembangkan oleh Sobel (1982) dan dikenal dengan uji 

Sobel (Sobel test) (Ghozali, 2011).  Uji Sobel dilakukan dengan cara 

menguji kekuatan pengaruh tidak langsung X ke Y. Rumus uji sobel 

adalah sebagai berikut: 

     √                   

Keterangan: 

sab = standar eror pengaruh tidak langsung 

a = jalur variabel bebas dengan variabel intervening 

b = jalur variabel intervening dengan variabel terikat 

sa = standar eror koefisien a 

sb = standar eror koefisien b 

Untuk menguji signifikasi pengaruh tidak langsung perlu adanya 

perhitungan nilai t dari koefisien ab dengan rumus sebagai berikut : 
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Nilai t hitung ini dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t 

hitung > t tabel maka dapat disimpulkan adanya pengaruh tidak 

langsung. 


