
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian penjelasan (explanatory 

research) yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal (sebab akibat) 

variabel bebas penelitian ini yaitu lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Berdikari Berkah Mulia Surabaya. 

 
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan di kantor PT. Berdikari Berkah 

Mulia Surabaya yang berlokasi di Jl. Kenjeran No. 617 Surabaya, Jawa Timur. 

Sementara waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 

2021. 

 
3.3. Jenis dan Sumber  Data 

3.3.1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yang berasal dari jawaban responden atas item pertanyaan tertulis dalam kuesioner. 

 
3.3.2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk 

menjawab masalah penelitiannya secara khusus (Sugiyono 2014 : 402). Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil kuesioner. Data primer 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu mengenai lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Berdikari Berkah Mulia Surabaya. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014: 115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal, atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang menjadi 

pusat perhatian oleh peneliti, yang biasa dipandang sebagai sebuah semesta 

penelitian. Populasi memiliki karakteristik atau sifat yang serupa/sama (Ferdinand, 

2014: 171). 

Dalam penelitian ini, jumlah populasinya adalah mencakup seluruh 

karyawan PT. Berdikari Berkah Mulia Surabaya yang berjumlah 116 (seratus enam 

belas) karyawan. 

 
3.4.2. Sampel 

Ferdinand (2014: 171) sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari 

beberapa anggota populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan 

teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. adapun pertimbangan – pertimbangan khusus yang digunakan untuk 

menentukan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.1 

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja 

Jenis kelamin Frekuensi Presentase (%) 

< 3 Tahun 81 70% 

3 - 5 Tahun 22 19% 

5 - 7 Tahun 13 11% 

Total 116 100% 

Sumber : Data primer diolah (2021) 

Sampel dalam penelitian ini diambil dari karakteristik lama bekerja 

karyawan di PT. Berdikari Berkah Mulia dengan karakteristik lama kerja kurang dari 

3 tahun sebanyak 81 karyawan. Penentuan pengambilan sampel ini dilakukan karena 

sampel objek yang diteliti dilihat dari lama kerja seperti data diatas tersebut. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah kuesioner dan wawancara. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. 

Peneliti penyusun dan membagikan daftar pertanyaan atau pernyataan 

(kuesioner) untuk memperoleh data primer mengenai permasalahan yang diteliti 

dan responden diminta mengisi sesuai dengan pendapatnya (Sugiyono, 2012, 

142). Kuesioner yang disebarkan pada karyawan PT. Berdikari Berkah Mulia ini 

memiliki skala pengukuran dalam jawaban yang disebut Skala Likert. Skala 

likert yang digunakan  dalam kuesioner berupa: 

1. Kategori sangat setuju dengan skor 5 

2. Kategori setuju dengan  skor 4 

3. Kategori netral dengan skor 3 

4. Kategori tidak setuju dengan skor 2 

5. Kategori sangat  tidak setuju dengan skor 1 

 
Wawancara merupakan pengambilan data melalui wawancara/ secara 

lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau yang 

lainnya (Noor, 2011, 138-139). Wawancara sebagai penguat atau pelengkap 

data kuantitatif (hasil kuesioner) yang dilakukan kepada responden yang telah 

memberikan angket, atau orang lain yang memahami masalah yang diteliti. 

(Sugiyono, 2012, 27). 

 
3.6. Definisi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.6.1. Definisi Variabel 

Variabel-variabel penelitian ini terdiri dari: 

1. Variabel Bebas (X) 

a. Lingkungan Kerja (X1) 

b. Motivasi Kerja (X2) 

c. Kepuasan Kerja (X3) 

2. Variabel Terikat (Y) 

a. Kinerja Karyawan (Y) 

 
3.6.2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional merupakan penjabaran secara khusus dan terinci 

tentang variabel yang dianalisis, sehingga variabel tersebut benar-benar dapat 

diukur. 
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1. Lingkungan Kerja (X1) 

Sofyan (2013:20), lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang 

berada disekitar karyawan yang mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan 

kepadanya dalam suatu wilayah. 

Indikator lingkungan kerja adalah sebagai berikut : 

a. suasana kerja 

b. hubungan dengan rekan kerja 

c. ketersediaan fasilitas kerja 

d. penerangan 

e. sirkulasi udara 

f. kebisingan 

g. bau tidak sedap 

h. keamanan. 

2. Motivasi Kerja (X2) 

Malayu (2015:23) motivasi adalah mempersoalkan bagaimana cara 

mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras 

dengan memberikan semua kemampuan dan keterampilan untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Motivasi mengacu pada kekuatan 

internal dan eksternal seseorang yang menghasilkan antusiasme dan 

penolakan terhadap perilaku spesifik tertentu. Motivasi karyawan 

mempengaruhi kinerja, dan bagian dari pekerjaan manajer adalah 

membimbing motivasi untuk proses pencapaian tujuan organisasi. 

Indikator motivasi kerja sebagai berikut : 

a. Kebutuhan fisiologis (Physiological-need) 

b. Kebutuhan rasa aman (Safety-need) 

c. Kebutuhan sosial (Social-need) 

d. Kebutuhan penghargaan (Esteem-need) 

e. Kebutuhan aktualisasi diri (Self-actualization need) 

3. Kepuasan Kerja (X3) 

Keith Davis, Wexley, dan Yuki, Mangkunegara (2015:117) kepuasan 

kerja adalah suatu persaan yang menyokong atau tidak menyokong 

diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan 

kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan 

melibatkan aspek-aspek seeperti upah atau gaji yang diterima, 

kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lainya, 

penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, 

mutu pengawasan. Indikator Kepuasan kerja sebagai berikut : 
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a. Upah 

b. Promosi 

c. Supervisi 

d. Benefit 

e. Communication 

4. Kinerja Karyawan (Y) 

Mangkunegara (2015:67) pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah pelaksanaan dari 

rencana yang telah ditetapkan. Realisasi kinerja dilakukan oleh 

sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kemampuan. 

Bagaimana organisasi menghargai dan memperlakukan sumber daya 

manusianya, sikap dan perilaku yang akan mempengaruhi kinerja 

eksekutifnya. Indikator Kinerja karyawan sebagai berikut : 

a. Kualitas 

b. Kuantitas 

c. Waktu 

d. Kerja Sama 

e. Tanggung Jawab 

 
3.7. Proses Pengolahan Data 

Prosedur pengolahan data setelah data diperoleh dari hasil pengumpulan 

data yang telah dilakukan, selanjutnya dilakukan pengolahan data. Merujuk 

pada Prasetyo (2016, 171) pengolahan data dilakukan dengan sebagai berikut: 

 
1. Editing 

Langkah awal yang dilakukan untuk memeriksa kuesioner angket yang telah 

dikumpulkan kembali dari responden, dilakukan untuk dapat mengurangi 

kesalahan dan kekurangan dalam kuesioner. 

 
2. Pengkodean data (Coding) 

Pengkodean data merupakan suatu proses penyusunan secara sistematis data 

mentah dari kuisioner dengan ketentuan yang ada. 

3. Tabulating 

Proses menyusun atau menghitung data hasil yang telah diberi tanda untuk 

kemudian disajikan dalam bentuk table atau daftar untuk mempermudah 

pemahamannya. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini tahap analisis 

data yang dilakukan dengan cara pengecekan dan memberikan nomor pada 

responden disetiap kuesioner yang telah ada, sehingga pengolahan data 

terlaksana dengan jumlah yang disesuaikan. Kemudian dilanjutkan dengan 

melakukan analisis  data. 

 
3.8. Metode Analisis Data 

3.8.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda dan didukung dengan analisis deskritif. Analisis regresi berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Berdikari Berkah Mulia 

Surabaya. Adapun persamaan regresi menurut  Sunyoto (2013:  122), yaitu: 
 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

Keterangan: 

Y : Variabel dependen (kinerja karyawan) 

a : Konstanta 

b1, b2, b3 : Koefisien regresi 

X1 : Variabel lingkungan kerja 

X2 : Variabel motivasi kerja 

X3 : Variabel kepuasan kerja 

e : Variabel pengganggu 

 
3.8.2. Uji Kualitas Data 

3.8.2.1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesalahan sesuai instrumen. Suatu instrumen yang valid 

mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti 

memiliki validitas rendah. Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk 

menjamin bahwa kuesioner yang digunakan untuk mengumpulkan data 

merupakan kuesioner yang valid. Sebuah kuesioner dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari 

variabel yang diteliti secara tepat. (Sugiyono, 2014). 

Untuk mengukur tingkat validitas dapat dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau 

variabel. Hipotesis  yang diajukan adalah: 

Ho : Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk. 



 

43 
 
 

Ha : Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk. 

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r 

table untuk tingkat signifikasi 5 persen dari degree of freedom (df) = n-2, 

dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan 

atau indikator tersebut dinyatakan valid, demikian sebaliknya bila r hitung < r 

tabel pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan tidak valid. 

 
3.8.2.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik. Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur 

suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran 

reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali saja dengan 

alat bantu SPSS uji statistic Cronbach Alpha (A). Suatu konstruk atau variabel 

dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0.60. 

 
3.8.3. Uji Asumsi Klasik 

3.8.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi nomal. Untuk melihat 

normalitas dapat juga menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov(K-S). 

Besarnya tingkat K-S dengan tingkat signifikan diatas 0,05 berarti dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal (Ghozali, 2011: 160-165). 

 
3.8.3.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.Untuk uji 

multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerancedan variance inflation factor (VIF). 

Jika yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2011: 105-106). 

 
3.8.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada 
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tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana 

sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – 

Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik- 

titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 
3.9. Teknik Pengujian Hipotesis dan Analisis Data 

3.9.1. Teknik Pengujian Hipotesis 

3.9.1.1. Uji Signifikasi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji simultan digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari seluruh 

variabel independen (pelatihan kerja, beban kerja, dan kompetensi karyawan 

terhadap kinerja karyawan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(kinerja karyawan). Pengujian dengan menggunakan uji distribusi F, yang 

dihitung melalui program SPSS. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

criteria sebagai berikut: 

Jika probabilitas signifikan > 0,05, maka H0 diterima. 

Jika probabilitas signifikan < 0,05, maka H0 ditolak. 

 
3.9.1.2. Uji Signifikasi Pengaruh Parsial (Uji T) 

Untuk membuktikan hipotesis dilakukan uji t, yaitu menguji pengaruh 

antara variabel-variabel bebas secara satu persatu (parsial) terhadap variabel 

terikat. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh secara parsial dapat diketahui 

dari besarnya probabilitas signifikan tiap variabel  pada tabel coefficient. 

Jika probabilitas signifikan > 0,05, maka H0 diterima. 

Jika probabilitas signifikan < 0,05, maka H0 ditolak. 

 
3.9.2. Analisis Koefisien Determinan (R2) 

Secara simultan (R2) Ghozali (2011: 97), “koefisien determinan (R2) 

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependen”. Nilai R2 mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan 

semakin kuat model tersebut dalam menerangkan variasi variabel bebas 

terhadap variabel terikat. R2 mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variasi 

variabel bebas dalam menerangkan variabel terikat. Peneliti mencari nilai R2 

menggunakan bantuan  komputer dengan  program SPSS. 

Secara parsial (r2) pengaruh secara parsial merupakan pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara terpisah antara variabel 

independen satu dengan variabel independen yang lain. Pengaruh secara parsial 

dalam penelitian ini dapat diketahui dari besarnya r2 yang diperoleh dari hasil 
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kuadrat partial correlation pada table coefficient hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS. 


