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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan 

diatas, maka penelitian ini berusaha untuk mendapatkan informasi karyawan 

yang lengkap dan mendalam mengenai pengaruh penerapan program 

keselamatan dan kesehatan kerja karyawan (K3) terhadap kinerja karyawan di 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang, maka metode yang 

digunakan oleh penelitian ini adalah Explanatory Research atau penelitian 

yang penjelasannya menggunakan metode survei. Menurut Sugiono (2016:6), 

metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang 

alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, yaitu 

dengan membagikan kuisioner dan wawancara.  

B. Lokasi Penelitian 

Dalam hal ini, peneliti mengambil lokasi penelitian yang bertempat di 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang yang letaknya berada di 

Jalan Terusan Danau Sentani No.100, Malang, Indonesia. Lokasi penelitian ini 

cukup strategis karena berada di tengah-tengah Kota Malang. Peneliti memilih 

lokasi ini untuk mengetahui dan memahami pengaruh keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan (K3) terhadap kinerja karyawan di Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kota Malang karena K3 penting bagi PDAM. 
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C. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan populasi target yakni 

populasi yang menjadi sasaran akhir penerapan hasil penelitian (Notoatmodjo, 

2010).  Adapun yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan tetap 

bagian teknik yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 

Malang yang meliputi karyawan bagian NRW (Kehilangan Air) berjumlah 39 

karyawan, Produksi sebanyak 52 karyawan, Pipa Pelanggan (JPP) sebanyak 40 

karyawan, Perencanaan Teknik sebanyak 18 karyawan, dan Perawatan 

sebanyak 31 karyawan sehingga semua karyawan di bagian teknik sebesar 180 

karyawan. Maka peneliti mengambil karyawan tetap di bagian teknik untuk 

dijadikan responden dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2016:72) yang 

dimaksud dengan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya 

hendak diteliti (Djarwanto, 1994:43). Sampel yang baik, yang kesimpulannya 

dapat dikenakan pada populasi, adalah sampel yang bersifat representatif atau 

yang dapat menggambarkan karakteristik populasi. Untuk menentukan jumlah 

sampel yang diambil dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Slovin 

(Umar, 2002:136).    

𝑛 =
𝑁

1+𝑁 (𝑒)2
  

Keterangan : n  = Ukuran Sampel 

    N = Banyaknya Populasi 
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  e² = Prosentase ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan  

sampel yang masih dapat diinginkan dengan pertimbangan 

prosentase sebesar 10%. 

Dalam perhitungan 10%, maka perolehan sampel (n) minimum dapat dihitung 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

𝑛 =
180

1+180 (0,1)2     =
180

1+180 (0,01)    =
180

2,8   = 64,285 atau dibulatkan 64 orang 

D. Teknik Penentuan Sampel 

Pengertian teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel 

(Sugiyono, 2001:56). Pada penelitian ini menggunakan Proportional Random 

Sampling. Proportional Random Sampling adalah teknik pengambilan sampel 

dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau 

bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota 

sampel. 

Tabel 3.1 Pengambilan Sampel 

No Bagian Jumlah karyawan Jumlah Sampel 

1 Kehilangan Air / NRW 39 karyawan 14 karyawan 

2 Produksi 52 karyawan 19 karyawan 

3 Jaringan Pipa Pelanggan 

(JPP) 

40 karyawan 14 karyawan 

4 Perencanaan Teknik 18 karyawan 6 karyawan 

5 Perawatan 31 karyawan 11 karyawan 

 Total 180 karyawan 64 karyawan 

Sumber : Manajer SDM 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa total sampel keseluruhan 

bagian teknik yang diambil pada penelitian ini sebanyak 64 karyawan. 
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E. Definisi Operasional  

 Definisi operasional variabel menurut Sugiono (2015:31) yaitu kontraks 

atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Di 

dalam variabel penelitian ini terdapat 2 variabel, yaitu variabel terikat 

(Dependent Variable) dan variabel bebas (Independent Variable). 

 Variabel terikat (Y) didalam penelitian ini adalah Kinerja karyawan, 

kemudian untuk variabel bebas terdiri dari Keselamatan Kerja (𝑋1) dan 

Kesehatan Kerja (𝑋2). 

a) Kinerja karyawan (Y) 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 

2000:67). Peneliti menggunakan pendapat Robbins dalam penentuan 

indikator kinerja, indikator tersebut meliputi : 

1. Kualitas 

Kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh karyawan PDAM Kota Malang 

serta kesempurnaan tugas terhadap kemampuan karyawan dapat dilihat 

dari sisi pelayanan yang baik terhadap masyarakat. Selain pelayanan 

kepada masyarakat, mutu disini juga terlihat dari para pegawai yang 

dalam mengerjakan tugasnya sudah sesuai dengan pekerjaan masing-

masing. 

2. Kuantitas 
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Jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan oleh karyawan PDAM Kota 

Malang saat melakukan pekerjaan di lapangan 

3. Ketepatan Waktu 

Karyawan PDAM Kota Malang dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan 

b) Keselamatan kerja (X1) 

Keselamatan kerja mengarah kepada perlindungan fisik yang 

bertujuan untuk menghindari cidera fisik dan kecelakaan kerja. Seorang 

manajer harus menaruh perhatian besar terhadap keselamatan kerja dengan 

tujuan untuk menumbuhkan rasa hati-hati dalam bekerja untuk mengurangi 

bahaya atau resiko-resiko yang akan terjadi (Malthis dan Jackson, 2002), 

sehingga dapat menetapkan beberapa indikator untuk keselamatan kerja 

menurut suma’mur, indikator-indikatornya antara lain : 

1. Pemberian pelatihan keamanan 

Memberikan pelatihan keamanan bagi karyawan PDAM Kota Malang 

seperti pelatihan penggunaan peralatan kerja, adanya penyuluhan 

tentang pencegahan terjadinya kecelakaan serta memberikan buku 

petunjuk K3 pada setiap karyawan bagian teknik. 

2. Adanya alat pengamanan 

PDAM Kota Malang menyediaan alat-alat pengaman di tempat kerja 

seperti sarung tangan, masker, jas hujan, sepatu karet, rompy savety, 

alat pemadam kebakaran untuk pencegahan pertama terjadinya 

kecelakaan. 
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3. Peraturan di tempat kerja 

Di lingkungan perusahaan terdapat peringatan tertulis tentang 

keselamatan kerja dan karyawan PDAM Kota Malang wajib mematuhi 

peraturan tentang keselamatan kerja  

c) Kesehatan kerja (X2) 

Kesehatan kerja adalah aturan – aturan dan usaha – usaha untuk 

menjaga buruh dari kejadian yang merugikan kesehatan dalam suatu 

hubungan kerja (Gary Desler, 1997:346). Peneliti menggunakan pendapat 

Gary Dessler untuk indikator kesehatan kerja, indikator-indikator dalam 

kesehatan kerja, antara lain : 

1. Keadaan dan kondisi karyawan 

PDAM Kota Malang memperhatikan keadaan dan kondisi karyawan, 

serta melindungi karyawan pada saat bekerja serta memberi jaminan 

kesehatan yang tentunya akan mendukung aktivitas dalam 

pekerjaannya. 

2. Perlindungan karyawan 

Fasilitas yang diberikan oleh PDAM Kota Malang untuk menunjang 

kesejahteraan karyawan seperti poli klinik, pemberian obat-obatan 

sesuai dengan anjuran dokter, fasilitas kesehatan gigi, serta rawat inap 

yang ditanggung oleh perusahaan. 
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F. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

kuantitatif. Jenis data kuantitatif dapat diolah oleh peneliti menggunakan cara 

pemeringkatan (Sugiono, 2014:15). 

 Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 

2002:107). Dalam hal ini peneliti menggunakan data: 

1) Data Primer 

Data primer adalah data yang dimana diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian (Sumarsono, 2004:69). Cara melakukan dapat berupa 

wawancara langsung dengan bagian sumber daya manusia (SDM) dan 

karyawan yang menangani K3 di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kota Malang serta menyebarkan angket keseluruhan karyawan tetap 

bagian teknik guna meyakinkan benar-benar mengadakan penelitian. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah semua data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari objek yang diteliti (Sumarsono, 2004:69). Mengambil dan 

mengelola data yang sudah ada, yakni dokumen-dokumen yang dimiliki 

oleh organisasi seperti halnya struktur organisasi, jumlah karyawan, 

sejarah berdirinya PDAM Kota Malang. Data ini digunakan untuk 

mendukung data primer. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun langkah-langkah yang diambil peneliti guna melengkapi data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini, menurut Sugiono (2013:224) teknik 
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pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Peneliti dapat 

mengumpulkan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Sutrisno Hadi dalam Sugiono (2013:145) mengemukakan bahwa observasi 

adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses pengamatan dan ingatan. 

2. Wawancara 

Penelian ini menggunakan wawanvara tidak terstruktur, yaitu wawancara 

yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya 

(Sugiyono, 2013:140). 

3. Kuesioner. 

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal-hal yang dirasakan oleh karyawan selama ada keselamatan dan 

kesehatan kerja karyawan yang telah disepakati dengan organisasi tersebut. 

4. Dokumen 

Dokumen adalah barang-barang tertulis yang dibutuhkan dalam penelitian 

ini berupa struktur organisasi, jumlah karyawan, penghargaan, serta sejarah 

berdirinya PDAM Kota Malang. 
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H. Alat Pengukuran Variabel 

Skala pengukuran dalam penelitian ini memakai skala Likert. Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat, dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu peristiwa atau gejala sosial (Ridwan dan 

Kuncoro, 2007:20). Pengukuran dengan menggunakan angket diharapkan 

dapat mempermudah responden dalam memberikan jawaban karena alternative 

jawaban telah tersedia sehingga responden dapat menjawab dalam waktu 

singkat. 

Pengukuran variabel keselamatan kerja (𝑋1) dan kesehatan kerja (𝑋2) 

terhadap kinerja karyawan (Y) dilakukan dengan menggunakan skala likert 

yang terdiri dari 5 kategori jawaban. Hasil dari jawaban diberi skor sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Jawaban Item Pertanyaan Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Kurang Setuju (KS) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 Berdasarkan Tabel 3.2 menunujukan bahwa jawaban sangat setuju (SS) 

diberi skor 5 yang berarti keselamatan, kesehatan kerja, dan kinerja 

mempunyai penilaian sangat baik dari para responden dan kinerja karyawan 

sangat tinggi. Jawaban setuju (S) diberi skor 4 yang artinya baik menunjukkan 

bahwa keselamatan, kesehatan kerja, dan kinerja mempunyai penilaian baik 
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dari para responden dan kinerja karyawan dikategorikan tinggi. Jawaban 

kurang setuju (KS) diberi skor 3 yang artinya netral / cukup menunjukkan 

bahwa keselamatan, kesehatan, dan kinerja mempunyai penilaian yang cukup 

baik dari para responden. Jawaban tidak setuju (TS) diberi skor 2 yang artinya 

sebagai pernyataan tidak baik dari para responden dan hal ini menunjukkan 

bahwa keselamatan, kesehatan, dan kinerja mempunyai penilaian yang buruk 

dan karyawan dikategorikan kinerjanya rendah. Jawaban sangat tidak setuju 

(STS) diberi skor 1 yang artinya pernyataan sangat tidak baik dari responden 

dan hal ini menunjukkan bahwa keselamatan, kesehatan, dan kinerja 

mempunyai penilaian sangat buruk dan kinerja karyawan sangat rendah. 

I. Uji Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti mengelola data dengan menggunakan 

analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu analisis yang menginterpretasikan 

data dalam bentuk angka–angka dan digunakan sebagai alat dalam statistik 

sehingga memudahkan dalam menafsirkan data mentah yang diperoleh. 

Adapun analisis tersebut bisa dijelaskan seperti dibawah ini : 

1) Uji Validitas Data 

Ghozali (2016:52) berpendapat bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner 

dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan teknik Pearson Correlation 

yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir 
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pertanyaan dengan total skor seluruh pertanyaan. Uji signifikasi dilakukan 

dengan membandingkan r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar 

dari r tabel dan nilai positif taraf signifikan sebesar 5 % atau 0,05, maka 

pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016:53). 

2) Uji Reliabilitas Data 

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:47). Untuk 

mengukur reabilitas dalam pengolahan data dilihat pada Cronbach Alpha 

Reability Coefisien dengan signifikansi yang digunakan lebih dari 0,70. 

Suatu konstuk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2016:48) 

 

J. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal antara 

variabel terikat dan variabel bebas. Apabila distribusi normal atau 

mendekati normal, berarti model regresi dapat dikatakan baik. Uji statistik 

non-parametrik yang digunakan adalah uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov (1-Sample K-S). apabila nilai signifikan atu nilai probabilitas 
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diatas 0,05 atau 5% maka variabel tidak terdistribusi normal (Ghozali, 

2016:154-159). 

2) Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen (Ghozali, 2016:103). Pengujian ada atau tidaknya uji 

multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dengan melihat nilai 

tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Nilai yang umum 

digunakan untuk menunjukkan multikolinieritas yaitu nilai tolerance kurang 

dari sama dengan 0,10 atau nilai VIF lebih dari sama dengan 10 (Ghozali, 

2016:103-104). 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas mempunyai tujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Masalah heteroskedastisitas dalam 

model persamaan regresi ini dilakukan dengan metode Glejser Test, yaitu 

dengan cara meregresikan nilai absolute residual terhadap variabel 

independen, sehingga dapat diketahui ada tidaknya derajat kepercayaan 5%. 

Jika nilai signifikan > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Sebaliknya, jika nilai signifikan < 0,05 maka terjadi heteroskedastistas 

(Ghozali, 2016:137-138). 
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K. Alat Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan bagian penting 

setelah mengumpulkan data dari responden. Untuk menjawab perumusan 

masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data sebagai 

berikut : 

1) Rentang Skala 

 Rentang skala digunakan untuk mengetahui bagaimana deskripsi atau 

gambaran variabel kinerka, keselamatan dan kesehatan kerja karyawan 

PDAM Kota Malang. Menentukan rentang skala menggunakan rumus 

(Umar, 2001:225) 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

Rs : Rentang Skala 

M : Jumlah alternative jawaban item 

N : Jumlah responden 

Maka rentang skala dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut : 

𝑅𝑠 =  
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Rs = 
64 (5−1)

5
 

Rs = 51,2 =51 

a. Skor terendah : Bobot terendah x jumlah sampel = 1 x 64 = 64 

b. Skor tertinggi : Bobot tertinggi x jumlah sampel = 5 x 64 = 320 

Tabel 3.3 Penilaian Rentang Skala masing-masing variabel 
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Kriteria Keselamatan Kesehatan Kinerja 

64 - 114 Sangat Tidak Baik Sangat Tidak Baik Sangat Rendah 

115 – 165 Tidak Baik Rendah Rendah 

166 – 216 Cukup Cukup Cukup 

217 – 267 Baik Baik Tinggi 

268 -  318 Sangat Baik Sangat Baik Sangat Tinggi 

 

2) Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel bebas dengan variabel terikat, yaitu pengaruh Keselamatan 

Kerja (𝑋1) dan Kesehatan Kerja (𝑋2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada 

PDAM Kota Malang. Adapun rumus regresi linier berganda menurut 

(Sugiono, 2008:258) sebagai berikut : 

Y = a + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + e 

Dimana : 

Y = Variabel dependent (kinerja karyawan) 

a  = Koefisien regresi (konstanta) 

𝑏1  = Koefisien regresi keselamatan kerja 

𝑏2 = Koefisien regresi kesehatan kerja 

𝑥1 = Variabel independent ( keselamatan kerja) 

𝑥2 = Variabel independent (kesehatan kerja) 

𝑒  = Error / kesalahan 
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L. Uji Hipotesis  

Pengujian hipotesis ini digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya 

pengaruh yang signifikan diantara keselamatan dan kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan PDAM Kota Malang. Terdapat 2 pengujian terhadap 

hipotesis yang akan dilakukan, antara lain : 

a) Uji F  

 Menurut Sugiono (2005 : 205) digunakan untuk mengetahui apakah secara 

simultan koefisien variabel bebas mempunyai pengaruh nyata atau tidak 

terhadap variabel terikat. 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
𝑅2 (𝑘−1)

1−𝑅2:(𝑁−𝑘)
 

Keterangan  

 𝑅2  : Koefisien determinan 

k :Jumlah variabel 

N : Jumlah sampel 

Nilai kritis distribusi F dengan level of signifikan = 5% 

F Tabel = 𝐹𝛼 ;𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 ;𝑑𝑒𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑡𝑜𝑟 

  = 𝐹0.05;𝑘−1;𝑛−𝑘 

Daerah kritis Ho melalui kurva distribusi F 
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Apabila : 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 maka Ho diterima dan Hi ditolak ini berarti tidak terdapat 

pengaruh signifikan secara simultan oleh variabel X terhadap Y. 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 maka Ho ditolak dan Hi diterima hal ini berarti terdapat 

pengaruh yang signifikan secara simultan variabel X terhadap Y. 

b) Uji t (Uji Parsial). 

 Menurut Sugiono (2005:223) menyatakan bahwa untuk mengetahui 

masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel 

terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas 

apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel 

terikat.  

t = r  
√𝑛−2

√1− 𝑟2
  

 

Keterangan : 

r : koefisien regresi 

n : jumlah responden 

Menentukan nilai kritis dengan level of signifikan = 5% 

𝑇𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑡( 2;𝑛−𝑘−1) 

Daerah penerimaan dan penolakan 
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Apabila : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka Ho diterima dan Hi ditolak, itu berarti tidak ada 

pengaruh yang bermakna oleh variabel X terhadap Y. 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka Ho ditolak dan Hi diterima, itu berarti ada pengaruh 

yang bermakna oleh variabel X terhadap Y.  

c) Koefisien Determinasi 

 Koefisien Determinasi ( 𝑅2 ) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai R 

square berkisar dari 0 – 1. 

 

 


