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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Desain Penelitian  

       Penelitian ini mengambil informasi yang berkaitan dengan motivasi, 

lingkungan kerja, loyalitas dan kinerja karyawan. Penelitan ini menggunakan 

penelitian asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono 

(2016:37) penelitian asosiatif kausal merupakan hubungan yang bersifat sebab 

akibat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau 

lebih. Jumlah total karyawan 158 Perum Perhutani Divisi Regional Jawa 

Timur dengan menggunakan data observasi. Kuisioner dan jawaban kuisioner 

menggunakan skala likert lima alternatif jawaban. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

3.2.1 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. 

Jl. Genteng Kali No.49 Surabaya Jawa Timur. Lokasi ini di pilih sebagai 

pertimbangan peneliti bahwa perusahaan tersebut berupaya meningkatkan 

kinerja karyawan yang berhubungan dengan motivasi, lingkungan kerja dan 

loyalitas. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Penelitian Ini akan dilaksanakan pada bulan April  2021 sampai dengan  

Mei 2021. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data  

        Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif yaitu penyajian data dalam 

bentuk jumlah dan dituangkan untuk menerangkan suatu kejelasan dan angka-

angka. Menurut Martono (2011:20) data yang dikumpulkan berupa angka 

tersebut kemudian diolah dan dianalis untuk mendapatkan suatu informasi 

ilmiah di balik angka-angka tersebut. Yang digunakan untuk mengetahui 

pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan loyalitas terhadap kinerja karyawan 

di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur. 

3.3.2 Sumber Data 

       Data adalah merupakan sebuah kumpulan informasi yang didapat dari 

suatu pengamatan yaitu bisa berupa angka, lambang maupun sifat yang 

dikumpulkan peneliti untuk kepentingan pemecahan masalah atau menjawab 

pertanyaan penelitian. Dalam Penelitian ini pengambilan data menggunakan 
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sumber data primer, data primer adalah pengambilan data yang diperoleh 

secara langsung dari responden karyawan Perum Perhutani Divisi Regional 

Jawa Timur. Data ini dapat diperoleh melalui penyebaran kuisioner, 

wawancara dan observasi. 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.4.1 Populasi Penelitian 

        Menurut Sugiyono (2012: 119), Populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari obyek atau subyek, yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang 

kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang berjumlah 158 

orang karyawan. 

 

3.4.2 Sampel Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian populasi karena sampel diambil dari semua 

populasi  yang berjumlah 158 karyawan Perum Perhutani Divisi Regional 

Jawa Timur. Menurut Wijaya (2013:29) penentuan jumlah sampel sangat 

tergantung dari karakteristik dan jumlah populasi. Apabila jumlah populasi 

diketahui secara jelas jumlahnya maka dapat menggunakan rumus Slovin 

sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑁

1+𝑛 (𝑑)²
  

Keterangan:  

n: Jumlah sampel  

N: Jumlah populasi 

d: Batas toleransi kesalahan, yaitu presentase kelonggaran ketidaktelitian 

karena pengambilan sampel yang masih dapat di tolerir sebesar 10% sehingga 

dapat ditentukan sampel sebagai berikut: 

𝑛 =
158

1 + 158 (0,1)²
 

𝑛 =
158

1 +  1,58
 

𝑛 =
158

2,58
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𝑛 = 61,2 

𝑛 = 61,2 di bulatkan menjadi 61 

Berdasarkan hasil perhitungan dari rumus diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa sampel yang akan di ambil dalam penelitian ini sebanyak 61 orang 

karyawan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dan data yang 

diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut :  

1. Kuesioner Menurut Sugiyono (2016:142) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

2. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

gejala yang diselidiki. Teknik observasi digunakan untuk mengobservasi 

pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan tugas  dan pekerjaan. 

3. Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan secara lisan 

dari responden. Teknik wawancara digunakan untuk melengkapi data 

yang diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 

 

3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

3.6.1 Definisi Variabel 

Menurut Sugiyono (2012:59) Variabel Penelitian adalah suatu atribut 

atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Ada dua Variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Variable Independen / Bebas (X)  

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono 

2012:59). Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah  : 

a) Motivasi (X1) 
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Motivasi adalah suatu proses yang memberikan dorongan kepada 

seseorang agar mau melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

telah diberikan sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

b) Lingkungan Kerja (X2). 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar 

karyawan yang dapat mempengaruhi karyawan dalam menjalankan 

tugas-tugas yang diberikan, atau keadaan yang ada di sekitar organisasi 

yang mampu menunjang aktivitas karyawan demi tercapainya tujuan 

organisasi perusahaan.  

c) Loyalitas (X3) 

Loyalitas merupakan sebuah sikap yang ditunjukkan oleh seorang 

karyawan bagi perusahaan dimana ia bekerja, misalnya bagaimana ia 

tetap setia bagaimana ia menyelesaikan tanggung jawabnya, dan lain 

lainnya. 

2. Variabel Dependen / Terikat (Y) 

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel Terikat dalam 

penelitian ini adalah Kinerja Karyawan (Y) merupakan sebuah 

pencapaian hasil kerja karyawan yang baik secara kualitas maupun 

kuantitas dari seorang orang karyawan dalam menjalankan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan perusahaan. 

 

3.6.2 Definisi Operasional 

        Menurut Sugiyono (2012:58) adalah suatu peryataan yang dapat 

mengartikan atau memberi makna atau konsep tertentu, sehingga tidak salah 

dimengerti. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah 

1.    Motivasi (X1) 

Indikator motivasi dari teori Abraham H. Maslow. Mempunyai lima 

tingkat hirarki kebutuhan menurut Siagian (2016 : 287), yaitu: 

1. Kebutuhan fisiologis. 

2. Kebutuhan Keamanan.  

3. Kebutuhan sosial.  

4. Kebutuhan akan harga diri.  

5. Kebutuhan aktualisasi diri.   

2.    Lingkungan Kerja (X2) 

Menurut Sedarmayanti (2012:28), menyatakan bahwa lingkungan 

kerja diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Penerangan di tempat kerja 
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2. Suhu udara di tempat kerja  

3. Sirkulasi udara di tempat kerja 

4. Kebisingan di tempat kerja 

5. Getaran mekanis di tempat kerja  

6. Bau tidak sedap di tempat kerja  

7. Tata warna di tempat kerja 

8. Dekorasi di tempat kerja 

9. Musik di tempat kerja  

10. Keamanan di tempat kerja  

11. Hubungan Karyawan  

3. Loyalitas (X3) 

Indikator-indikator yang mempengaruhi Loyalitas Kerja, Sriyono dan 

Farida (2013) adalah:  

1. Ketaatan atau Kepatuhan.  

2. Bertanggung Jawab. 

3. Pengabdian. 

4. Kejujuran. 

4. Kinerja Karyawan (Y) 

Menurut Wilson Bangun (2012:34) ukuran indikator kinerja 

dikelompokkan ke dalam lima kategori berikut: 

1. Kuantitas pekerjaan. 

2. Kualitas pekerjaan. 

3. Ketepatan waktu. 

4. Kehadiran. 

5. Kemampuan kerja sama.  

Teknik pengukuran variabel menggunakan skala likert menurut 

Sugiyono (2012:132) Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi, dan persepsi seseorang untuk sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 

jawaban itu dapat diberi skor sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Skala Likert 

Kategori Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 
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Cukup Setuju 3 

Setuju  4 

Sangat Setuju  5 

 

3.7 Proses Pengolahan Data 

Menurut Sutarman (2012:4), “Pengolahan Data adalah proses 

perhitungan atau transformasi data input menjadi informasi yang mudah di 

mengerti ataupun sesuai dengan yang diinginkan”. Pengolahan data ini untuk 

menyederhanakan seluruh data yang sudah terkumpul serta disajikan dalam 

susunan yang baik dan rapi. Maka dari itu analisis pengolahan data dilakukan 

dengan  cara berikut ini : 

1. Editing 

Memeriksa seluruh daftar peryataan yang telah dikembalikan oleh 

responden untuk dilakukan pengecekan data yang sudah terkumpul untuk 

menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan 

dilapangan dan bersifat koreksi. 

2. Koding  

Memberikan kode atau tanda pada jawaban responden yang diterima agar 

tidak tertukar dengan data lain. 

3. Tabulasi 

Pembuatan table untuk menyusun atau menghitung data yang telah   

diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan untuk proses analisis 

selanjutnya. 

3.8 Metode Analisis Data 

        Analisis data dilakukan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, 

dengan menggunakan progam SPSS versi 25 (Statistical Product and Service 

Solution) progam ini memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi serta 

sistem manajemen data pada lingkungan grafis menggunakan menu-menu 

deskriptif dan kotak-kotak dialog sederhana, sehingga mudah dipahami cara 

pengoperasiannya. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

: 
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3.8.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011:53), Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. untuk mengukur tingkat validitas dapat 

dilakukan dengan cara mengkorelasikan antar skor butir pertanyaan dengan 

skor konstruk attau variabel. Uji validitas dapat juga dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan r table untuk degree of freedom (df)= n-

2, dalam hal ini n adalah jumlah sample. Jika r hitung lebih besar dari r tabel 

dan bernilai positif maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid, begitupun sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r table dan 

bernilai negatif maka butir atau peryataan tersebut tidak valid. 

3.8.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Imam Ghazali (2011 : 47), Uji reliabilitas merupakan alat untuk 

mengukur kehandalan, ketetapan, atau konsistensi suatu kuesioner. Suatu 

kuesioner dikatakan reliable jika jawaban responden terhadap butir-butir 

pertanyaan dalam kuesioner adalah konsisten atau stabil pada waktu ke waktu. 

Pengukuran reliabilitas menggunakan SPSS uji statistik. Suatu variabel 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai  Cronboach Alpha > 0,70. 

3.8.3 Uji Asumsi Klasik 

        Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu 

sebelum menggunakan analisis regresi agar model tersebut menjadi valid 

sebagai alat penduga. Pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri atas uji 

normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Normalitas  

      Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi 

tidak valid. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat 

penyebaran data pada sumber diagonal pada metode grafik atau dengan 

uji One Sample Kolmogorov Smirnov. Residual berdistribusi normal 

apabila nilai signifikansi > 0.05. (Imam Ghozali, 2011:173)   

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 
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bebas. Untuk menguji multikolinieritas dilakukan dengan cara melihat 

nilai VIF masing-masing variabel bebas, jika nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan data bebas dari gejala multikolonieritas (Imam Ghozali, 

2011:105). 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan 

atau residual dari model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan 

dari suatu observasi ke observasi lainnya. Uji heteroskedastisitas dapat 

dilihat dengan grafik plot (scatterplot) dimana penyebaran titik-titik yang 

ditimbulkan terbentuk secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta 

arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu 

Y (Imam Ghozali, 2011:139). 

 

3.8.4 Analisa Regresi Linier Berganda  

       Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2, X3,) dengan variabel dependen 

(Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Apabila 

dikaitkan dengan variable bebas Motivasi, Lingkungan Kerja, Loyalitas dan 

Kinerja Karyawan sebagai variabel terikat, akan diperoleh rumus sebagai 

berikut : 

 

    

Keterangan: 

a. X1 yaitu Motivasi 

b.  X2 yaitu Lingkungan Kerja 

c. X3 yaitu Loyalitas 

d. Y yaitu Kinerja Karyawan 

e. b1, b2, b3 adalah Koefisien Regresi 

f. α adalah konstanta 

Y= α + b 1X1 + b2X2 + b3X3 +e 
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g. e adalah eror. 

3.9 Teknik Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Koefisien Determinasi (R2)  

Menurut Ghozali (2011: 97) koefisien determinasi (R2) merupakan 

ukuran yang dapat dipergunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

3.9.2 Uji F (Simultan) 

Menurut Ghozali (2011: 98) Uji Statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis 

ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

1. Jika nilai F hitung lebih besar dari F ttabel maka H0 ditolak pada derajat 

kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatife, 

yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila 

nilai Fhitung lebih besar dari pada nilai Ftabel, maka Ho ditolak dan 

menerima Ha. 

 

3.9.3 Uji T (Parsial)  

Menurut Ghozali (2011: 98) Uji beda t-test digunakan untuk menguji 

seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial. 

Dasar pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi > 0,05, maka hipotesis ditolak. 

Hipotesis ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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2. Jika nilai probabilitas signifikansi < 0,05, maka hipotesis diterima. 

Hipotesis tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

  


