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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Metodologi Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2017:7), metode penelitian kuantitatif dapat dinamakan 

metode lama yang sering digunakan sebagai metode untuk penelitian. Metode ini 

disebut sebagai metode postivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. 

Metode ini yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu terukur, 

konkrit/empiris, obyektif, sistematis dan rasional adalah metode ilmia/scientifik. 

Metode yang dapat ditemukan dan dikembangkan di berbagai berbagai iptek baru 

di sebut metode discovery. Metode ini berupa angka-angka maka dari itu di sebut 

metode kuantitatif dan anaalisis menggunakan stastitik.  

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian PT. Karunia Alam Segar  (KAS) yang bertempat Jl. Raya 

Sukomulyo KM 24 Gresik, yang bergerak dalam bidang Industri makanan 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Menurut pendapat Sugiyono, (2017 hal 80), Populasi adalah yang ditetapkan oleh 

peneliti yang untuk dipelajari dan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek 

atau objek yang mempunyai kualitias dan sifat tertentu dan kemudian di tarik 

kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan PT Karunia 

Alam Segar Bagian Proses. Adapun jumlah populasi sebanyak 61 Karyawan tetap 

tetap di PT. Karunia Alam Segar Bagian Proses. 
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1.3.2 Sampel 

Menurut Sugiyono, (2017;81), Sampel adalah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut dan juga bagian dan jumlah dari populasi tersebut. Metodologi 

dalam penelitian ini menggunakan seluruh anggota populasinya yang disebut total 

sampling atau sampel total. Dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah 

sebanyak 61 karyawan tetap dan  jumlah populasi relatif kecil dan relatif mudah di 

jangkau, maka penulis menggunakan total sampling. 

1.4 Identifikasi Variabel dan Definisi Operasioanl variabel  

1.4.1 Identifikasi Variabel 

Menurut pendapat Sugiyono, (2008 hal 58) Variabel adalah segala bentuk yaitu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan berbentuk apa saja, sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian kesimpulannya ditarik. 

1. Variabel bebas 

Menurut Sugiyono, (2011:61) Variabel Independent atau bisa disebut bebas 

(X) adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependent atau terikat (Y). Variabel 

bebas yang digunakan dalam penelitian ini : 

a. Kepribadian (X₁) 

b. Komitmen Organisasi (X₂) 

c. Motivasi (X₃) 

d. Lingkungan Kerja (X₄) 
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2. Variabel terikat / Dependent 

Menurut Sugiyono, (2011:61) Variabel dependent (Y) adalah suatu variabel 

bebas yang mempenagruhi variabel terikat. Penelitian ini yang menjadi 

variabel terikat adalah kinerja karyawan. 

 

1.4.2 Definisi Operasional  

1.4.2.1 Variabel Independent (X) 

Menurut Sugiyono (2011;61) Variabel Independent (bebas) adalah merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependent (terikat). Variabel bebas (X) dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Kepribadian (X₁) 

Merupakan Penilaian responden terhadap kepribadian karyawan yang baik 

dalam menghargai setiap pengalaman yang didapat dalam pekerjaaanya dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Adapun Indikator Kepribadian 

yaitu: 

A. Tanggung jawab 

B. Percaya diri 

C. Kerjasama  

D. Siap menerima Resiko 

E. Keterbukaan terhadap hal-hal baru 

2. Komitmen Organisasi (X₂) 

Merupakan suatu penilaian Responden terhadap yang dirasakan seorang 

individu untuk terikat dalam suatu organisasi dan mempertahankan 
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keanggotaannya serta berusaha untuk mencapai tujuan. adapun bentuk- bentuk 

komitmen organisasi : 

a. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan 

b. Kemauan untuk mengusahakan terwujudnya kepentingan organisasi 

c. Kehendak yang kuat untuk mempertahankan organisasi 

d. Kesetiaan dan Rasa patuh 

e. Menerina norma yang berlaku  

3. Motivasi (X₃) 

Merupakan suatu penilaian Responden terhadap Motivasi kerja yang diartikan 

sebagai penilaian responden terhadap suatu faktor yang mendorong seseorang 

untuk menyelesaikan tugas yang diemban. Adapun Indikator motivasi kerja 

Menurut Maslow adalah : 

a. Kebutuhan fisiologis dasar yaitu seperti makanan, perumahan, fasilitas-

fasilita dan juga kebutuhan lainnya yang berguna untuk kelangsungan hidup 

pekerja. 

b. Kebutuhan akan rasa aman, seperti halnya lingkungan kerja yang bebas dari 

segala bentuk ancaman. 

c. Kebutuhan sosial adalah seperti halnya interaksi dengan rekan kerja. 

d. Kebutuhan untuk dihargai, seperti pemberian pengahargaan. 

e. Kebutuhan akan aktualisasi diri yakni seperti halnya kesempatan dan 

kebebasan untuk mencapai atau merealisasikan cita-cita atau harapan 

individu. 
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4. Lingkungan Kerja (X₄) 

Merupakan suatu penilaian Responden terhadap Lingkungan kerja  yang bersih 

dan baik dan juga mendapat cahaya yang cukup, bebas dari kebisingan suara 

lingkungan dan gangguan. Adapun Indikator Lingkungan Kerja Menurut 

Sedarmayanti (2012;46) adalah: 

a. Penerangan  

b. Suhu udara (Pakai blower). 

c. Suara bising  

d. Keamanan kerja (K3) Keselamatan danm kesehatan kerja. 

e. Ruang gersk yang diperlukan ( sempit). 

 

1.4.2.2 Variabel dependen (Y) 

Menurut Sugiyono, (2011:61) Variabel dependent adalah yang menjadi akibat 

atau suatu variabel yang dipengaruhi, karena adanya yaitu variabel bebas.dan 

yaitu Variabel terikat (Y) dari penelitian ini yaitu Kinerja Karyawan 

 Kinerja karyawan diartikan sebagai aspek penting dalam sebuah 

perusahaan, karena hal inilah yang akan menentukan maju atau mundurnya suatu 

perusahaan. Adapun indikator kinerja Menurut Bangun (2013;233),  adalah :  

1. Kualitas adalah hasil penyelesaian dimana proses suatu tingkatan yang di mana 

suatu kegiatan mendekati titik kesempurnaan. 

2. kuantitas adalah untuk mengukur kinerja dapat pula di lakukan dengan melihat 

dari kuantitas yang dihasilkan oleh seseorang 

3. ketepatan waktu adalah yang diberikan batas waktu untuk jenis tertentu dalam 

menyelesaikan pekerjaan tertentu. 
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4. kehadiran adalah suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut karyawan dalam 

mengerjakanya sesuai waktu yang ditentukan seperti halnya datang tepat waktu 

5. kemampuan kerjasama adalah kemampuan bekerja sama dengan serekan kerja. 

 

1.5 Pengukuran variabel  

Pengukuran variabel dilakukan dengan alat bantu kuisioner yang diisi oleh 

responden. Pengukuran kuisioner dalam penelitian ini menggunakan skala Likert 

di buat dalam bentuk pilihan ganda . Menurut Sugiyono (2012 ; 93) menyatakan 

bahwa skala Likert adalah skala yang berisi lima tingkat prefensi jawaban dengan 

rincian sebagai berikut : 

1. Untuk skor 5 adalah jawaban Sangat Setuju  

2. Untuk sekor 4 adalah jawaban Setuju  

3. Untuk sekor 3 adalah jawaban Ragu-Ragu  

4. Untuk sekor 2 adalah jawaban Tidak Setuju  

5. Untuk sekor 1 adalah jawaban Sangat Tidak Setuju  

 

1.6 Jenis Dan Sumber Data 

Pada penelitian ini jenis dan sumber data yang dipakai oleh peneliti adalah 

sebagai berikut: 

 Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari 

sumbernya yaitu Narimawati, (2008:98). Dalam penelitian ini data primer 

diperoleh melalui daftar pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada responden 

yaitu seluruh karyawan bagian proses PT. Karunia Alam Segar. 
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1.7 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data penelitian ini dengan metode angket (kuisioner). 

Menurut Sugiyono (2017:142) kuisioner adalah teknik pengumpulan  data dengan 

cara mengajukan daftar pertanyaan tertulis secara lengkap tentang masalah yang 

akan dibahas. Dalam penelitian ini kuisioner yang akan di bahas meliputi 

Kepribadian (X1), Komitmen Organisasi (X2), Motivasi (X3), dan Lingkungan 

Kerja (X4) dan Kinetja Karyawan (Y)  yang di teliti di PT. Karunia Alam Segar 

Gresik. 

1.8 Teknik Analisis 

Menurut Sugiyono, (2016;238) Analisis data adalah mengelompokan data 

berdasarkan variabel serta menyajikan data tiap variabel yang di teliti dan 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan juga melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

 

1.9 Uji Instrumen 

instrumen penelitian ini menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data primer, 

sebelum kuisioner tersebut digunakan dalam analisis selanjutnya, kuisioner ini 

terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan relibilitas dengan menggunakan 

program SPSS (SocialProductofSocialScience). Apabila dalam uji normalitas dan 

reabilitas didapatkan data yang berdistribusi normal, maka dapat dilakukan 

langkah selanjutnya. Namun apabila datanya ternyata tidak berdistribusi normal 

maka tidak dapat dilakukan langkah selanjutnya. 
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1.9.1 Uji Validitas 

Menurut Sugiyono, (2017:121) validitas adalah instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur sedangkan Valid 

menunjukan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek 

dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. 

 Menurut Ghozali, (2013 hal 53) Uji validitas dalam penelitian ini adalah 

membandingkan nilai r hitung (correlated item-total, correlations) dengan nilai r 

tabel dengan bantuan program SPSS. Jika nilai r hitung > r tabel dan bernilai 

positif maka pertanyaan tersebut dikatakan valid. 

 r tabel didapat dari taraf signifikansi (α) sebesar 5% dengan derajat bebas 

atau degree of freedom (df) menggunakan rumus berikut: 

 

 

Keterangan: 

 df = degree of freedom 

  n   = jumlah sampel 

 2   = two tail test 

 

1.9.2 Uji Realibilitas 

Menurut Sugiyono (2017;121) mengatakan Uji Realibilitas yaitu menunjukan 

sejauh mana yaitu alat ukur dan hasil pengukuran yang dapat diandalkan dan 

dipercaya. Reabilitas yaitu menunjukan akan menghasilkan data yang sama jika 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama. 

Uji reabilitas dalam penelitian ini digunakan dengan bantuan program SPSS 

dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan kreteria bahwa variabel 

df = n - 2 
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dikatakan reliabel jika memeberikan nilai Cronbach Alpha> 0,60 (Nugroho 

Sujianto, 2009:97). 

1.10    Uji Asumsi klasik 

1.10.1 Uji Multikolineritas 

Menurut Ghozali (2013;106) Uji multikolineritas dalam penelitian ini dengan 

menggunakan dasar pengambilan keputusan, Jika nilai (VIF) Variance Inflation 

Factor tidak lebih dari 10 dan nilai (TOL) Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka 

model dapat dikatakan terbebas dari multikolineritas Uji multikolineritas 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan bahwa adanya korelasi 

antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 

antara variabel bebas.  

 

1.10.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut shuliyanto, (2011:95), Heterokedstisitas berarti ada varian variabel pada 

model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaiknya jika varian variabel pada 

model regresi memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan 

homoskedasti. 

 Uji Heteroskedastisitas dengan model Rank Spearman, dilakukan dengan 

mengkolerasi semua variabel bebas terhadap nilai mutlak residunya menggunakan 

korelasi Rank Spearman. 

Gejala Heteroskedastisitas ditunjukan oleh koefisien Rank Spearman dari 

masing – masing variabel bebas dengan nilai absolute residunya, |e|. Jika nilai 

signifikan lebih besar dari nilai alpha (sig > α), maka dapat dipastikan model tidak 

mengandung gejala Heteroskedastisitas apabila t hitung < t tabel. 
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1.10.3 Uji Normalitas 

Ujirnormalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modelrregresi variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dalam 

penelitian ini dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-smirnov yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah residual tersebut berdistribusi normal atau 

tidak Menurut (Ghozali 2011 hal 113), keputuan atau tidaknya bergantung apabila 

didapatkan angka signifikan > 0,05 yang berarti menunjukan bahwa residual 

tersebut bersdistribusi normal, sedangkan apabila didapatkan angka signifikan < 

0,05 yang berarty menunjukan bahwa residual berdistribusi tidak normal.  

 

1.11  Teknik Pengambilan dan Analisis Data 

1.11.1 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi linear berganda dimaksut untuk menganalisis pengaruh dari 

variabel Kepribadian (X1), variabel Komitmen Organisasi (X2), variabel Motivasi 

(X3), dan variabel Lingkungan Kerja (X4) Terhadap kinerja Karyawan (Y) 

dengan persamaan berikur : 

 

 

Keterangan : 

Y  = variabel terikat  

A  = Konstanta 

b1,b2,b3,b4  =  koefisien regresi variabel Independen 

X1,X2,X3,X4 = Variabel bebas  

e   = Standar error 

 

 

Y=a+b₁+x₁+b₂+x₂+b₃+x₃+b₄+x₄+e 
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1.12 Uji Hipotesis  

1.12.1 Uji t 

Uji ini digunakan untuk menguji seberapa jauh satu variabel bebas (independen) 

secara individual dalam membuktikan variasi variabel terikat (dependen). 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan beberapa tahap antara lain : 

1. Merumuskan hipotesis statistik 

Ho : b1, b2, b3, b4 = 0 artinya variabeltbebas (X) tidak ada pengaruh terhadap 

variabel terikat (Y).  

Ha : b1, b2, b3, b4 ≠ 0 artinya variabelrbebas (X) ada pengaruh terhadap 

Variabel terikat (Y).  

2. Menentukan taraf signifikansi 

Penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (α) sebesar 5% dengan pengujian 

dua arah (2-tailed) dengan derajat bebas atau degreerrof freedom (df) 

menggunakan rumus berikut : 

 

 

 

 

Keterangan : 

      df   = degreerof freedom 

       n   =  jumlah sampel 

1 =  two tail test 

3. Menentukan kriteria pengambilan keputusan 

a. Apabila t hitung > t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 maka Ha diterima 

dan Ho ditolak, yang artinya secara parsial berpengaruh, variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y).  

df = n - 2 
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b. Apabila t hitung < t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 maka Ho diterima 

dan Ha ditolak, artinya secara parsial tidak berpengaruh, variabel bebas (X) 

terhadap Variabel terikat (Y).  

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 3.1 

Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 uji t 

 

1.12.2 Uji F 

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh hipotesis secara simultan, yaitu 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Menurut Danang Sunyoto, 

(2013;136), UjitF dilakukan untuk mengetahui antara variabel independen 

terhadap variabel dependen berpengaruh secara bersama-sama. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahap: 

1. Merumuskan hipotesis statistik 

Ho : b1, b2, b3, b4 = 0, artinya secararsimultan tidak berpengaruh variabel 

bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).  

Ha : b1, b2, b3, b4 ≠ 0, artinya secara simultan berpengaruhrvariabel bebas (X) 

terhadap variabel bebas (Y). 
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2. Menentukan F tabel 

Menentukan taraf nyata (α) = 0,05 dan df = (k-1) ;  (n-k)  untuk menentukan 

nilai F table. Kriteria yang dipakai dalam uji F adalah : 

a. Apabila F hitung> F tabel dengan tingkagsignifikansi 0,05 maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, yang artinya secara simultan berpengaruh variabel bebas 

(X) terhadap variabel terikat (Y). 

b. Apabila F hitung< F tabel dengan tingkat signifikansi 0.05 maka H0 

diterima dan Ha ditolak, yang artinya secara simultan tidak berpengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).  

 

          Gambar 3.2 

Kurva Daerah Penerimaan dan Penolakan H0 Uji F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


