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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian  

 Menurut Nuryaman dan Christina (5 : 2015) menyebutkan bahwa 

pengertian objek penelitian adalah sebagai berikut : 

“Objek penelitian adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. 

Karakteristik ini jika diberikan nilai maka nilainya akan bervariasi (berbeda) antar 

individu satu dengan lainnya”. 

Menurut Sugiyono (41:2014) objek penelitian adalah sebagai berikut : 

“Sasaran ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu tentang suatu hal objektif, valid dan reliable tentang suatu hal (variabel 

tertentu)”. 

Objek dalam penelitian ini adalah lingkungan kerja, kepemimpinan, kinerja 

karyawan serta motivasi. 
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3.1.1 Profil Perusahaan  

 

Gambar 3.1 

Profil Perusahaan PT. Nikkatsu Electric Works 
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3.1.2 Sejarah PT. Nikkatsu Electric Works 

  PT. Nikkatsu Electric Works di dalam usianya 44 tahun telah ikut berperan 

serta dalam pembangunan ekonomi nasional di sektor rill, khususnya industri 

manufaktur yang menghasilkan program kemitraan dengan para industri kecil. 

Tujuan dari program tersebut adalah merupakan suatu kepedulian perusahaan untuk 

turut mengembangkan usaha industri kecil serta melaksanakan program 

pemerintahm yaitu meningkatkan kesempatan pengusaha kecil dan golongan 

ekonomi lemah untuk memperluas usahanya. 

Dari hasil pelaksanaan program keterkaitan dengan para pengusaha kecil 

ini, perusahaan telah mendapatkan penghargaan berupa “UPAKARTI” pada tahun 

1992 dari Presiden Soeharto, sebagai jasa kepeloporan di dalam mengembangkan 

industri kecil melalui kemitraan tersebut. 

PT. Nikkatsu Electric Works sejalan dengan majunya pembangunan 

perlistrikan di negara kita yang semakin pesat, perusahaan berupaya 

mengembangkan sayapnya, diantaranya dengan melakukan perluasan pabrik dan 

pengembangan jenis produksinya yang diharapkan nantinya dapat memenuhi 

kebutuhan peralatan listrik bagi pemakai di dalam negeri maupun di luar negeri. 

Tahap demi tahap perusahaan telah berhasil memperluas jaringan 

pemasarannya sehingga produksinya tersebar dan sangat terkenal di seluruh 

Indonesia dengan merek “Sinar”. Hal ini disebabkan oleh karena mutu yang 

diperhatikan sebelum dipasarkan. Hal tersebut di atas ditunjang pula dengan 

pengembangan karyawan kami, baik dalam jumlah maupun dalam mutu dan 

keahliannya. 

Oleh karena pengembangan SDM merupakan hal yang sangat pentig yang 

perlu diperhatikan, apalagi di dalam menghadapi era perdagangan bebas tahun 2005 

(AFTA), maka perusahaan giat melakukan pembinaan terhadap karyawan secata 

continue, baik mengangkut managerial skill maupun technical, yaitu dengan 

melalui lembaga khusus pelatihan yang bernama UP3 (Unit Pelayanan Pelatihan 

Produktivitas) 
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Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, kami telah memperoleh penghargaan 

diantaranya: 

1. UPAKARTI, sebagai jasa kepelaporan di dalam pengembangan industi 

kecil pada tahun 1992. 

2. SIDDHAKARYA dalam bidang produktivitas tingkat Provinsi Jawa Barat, 

tahun 1995. 

3. Perusahaan Teladan Pembina K3 tingkat Kotamadya Bandung, tahun 

1996. 

4. Pengusaha Teladan Penyelenggara K3 tingkat Kotamadya Bandung, 

tahun 1996. 

5. Perusahaan teladan pembina K3 tingkat Kotamadya Bandung, tahun 1996 

6. Pengusaha teladan Penyelenggara K3 tingkat Provinsi Jawa Barat, tahun 

1996. 

7. Karyawan Teladan tingkat jawa barat, tahun 1994. 

8. PARAMAKARYA dalam bidang produktivitas tingkat nasional, tahun 

1996. 

9. Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

(SMK3) dengan kategori bendera emas, tahun 2000. 

 Dengan banyaknya penghargaan tersebut tentunya semakin besar pula 

tanggung jawab perusahaan, khususnya dalam menjaga mutu dan peningkatan 

produktivitas. Sebagai upaya untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas dan pelayanan maka perusahaan telah menerapkan Sistem Manajemen 

Mutu melalui ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 (Lingkungan) dan Standar Produk 

melalui SNI LHE No. 04-6504-2001 serta SNI Ballast No. 04-3561-1994 yang 

merupakan perusahaan pertama yang telah memilki SNI Ballast. 

 Selain itu perusahaan mengadakan pembinaan SDM secara continue, kami 

berusaha pula meningkatkan aktivitas Gugus Kendali Mutu (GKM), penerapan 

sikap kerja 5S di tiap-tiap bagian, pengadaan fasilitas K3 (Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja) yang memadai dan salah satu hal yang penting pula adalah 
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pembinaan sikap mental melalui penanaman motivasi, disiplin, dan etos kerja 

dengan memegang teguh azas Hubungan Industri Pancasila (HIP). 

 

3.1.3 Deskripsi Produk PT Nikkatsu Electric Works 

a. Trafo Ballast : Rangkaian kontrol yang berfungsi untuk menyalakan lampu TL   

(lampu fluorescent) yang memiliki efisiensi daya jauh lebih baik bila 

dibandingkan dengan ballast transformator. 

b.Transformer : Suatu sensor yang bekerja berdasarkan prinsip trafo diferensial 

dengan gandengan variabel antara gandengan variabel antara kumparan primer 

dan kumparan sekunder. 

c. Lampu Hemat Energi : Jenis lampu yang dirancang secara khusus agar energi 

yang dikonsumsi lebih hemat, didesain untuk memaksimalkan energi listrik yang 

diserap diubah ke dalam energi cahaya dan menekan losses seminimal mungkin. 

Umumnya selain menjadi energi cahaya, energi listrik juga berubah menjadi 

energi panas. Oleh karena itu, salah satu ciri lampu hemat energi adalah relatif 

tidak terlalu panas saat digunakan. 
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Produk-Produk dari PT Nikkatsu Electric Works : 

 

 

Gambar 3.2 

Produk-Produk PT. Nikkatsu Electric Works 

 

3.1.4 Visi Dan Misi  

           Visi Perusahaan : 

           Menjadi perusahaan yang terkenal dan unggul dalam menghasikan produk  

alat- alat listrik di Indonesia yang bertaraf Nasional dan Internasional. 

 Misi Perusahaan : 

            Menjamin kepuasan terhadap pelanggan, masyarakat dan karyawan dengan 

menghasilkan suatu produk yang mengutamakan faktor : Quality, Cost, 

Delivery, Safety, moral, Enviromental. 
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3.1.5 Struktur Organisasi 

  Setiap perusahaan mengharapkan agar tujuan tercapai dengan baik. Peranan 

struktur organisasi dalam suatu perusahaan tidak dapat dianggap remeh, maksud 

dibuatnya struktur organisasi adalah untuk memudahkan manajemen dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Dari segala bentuk kegiatan perusahaan harus 

direncanakan dan dijalankan dengan efektif dan efisien. Hal ini akan terjadi jika 

manajemen di dalam perusahaan tersusun dengan rapi dan terdapat struktur 

organisasi. Struktur organisasi mencerminkan garis wewenang dan tanggung jawab 

dari masing-masing bagian dan hubungan bagian yang satu dengan yang lainnya 

serta merupakan kerangka kerja operasional perusahaan yang direncanakan, di 

laksanakan, dikendalikan, dan diawasi dalam mencapai keseluruhan tujuan 

perusahaan. struktur organisasi PT. Nikkatsu Electric Works dapat dilihat sebagai 

berikut : 
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3.1.6 Uraian Tugas  

 Dari struktur organisasi yang ada, maka dapat di jabarkan jabatan apa yang 

dipegang dan tugas apa saja yang dilakukan oleh setiap karyawan pada divisinya 

masing-masing, dan pekerjaan tersebut adalah : 

1.  Direktur Utama 

Tugas direktur utama : 

1. Menetapkan kebijakan strategi perusahaan. 

2. Merencanakan, membina dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi 

organisasi perusahaan. 

3. Memelihara dan mengelola kekayaan perusahaan. 

4. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengawasan. 

5. Bertindak sebagai pimpinan umum perusahaan, mengkoordinasikan 

kegiatan anggota direksi dalam mengendalikan kegiatan operasional 

perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijakan operasional 

perusahaan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang ditetapkan. 

6. Membina efektivitas dan efisien pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

bagian pengawasan intern perusahaan. 

 

2.  Dewan Komisaris 

     Tugas Dewan Komisaris : 

1. Memberikan pengarahan dan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan 

tugasnya. 

2. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan 

perusahaan. 

3. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran 

Dasar Perusahaan dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). 

4. Mengevaluasi rencana kerja dan anggaran Perusahaan serta mengikuti 

perkembangan Perusahaan dan apabila terdapat gejala yang 
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menunjukkan perusahaan sedang dalam masalah, Dewan Komisaris 

akan segera meminta Direksi untuk mengumumkannya kepada para 

pemegang saham dan memberikan rekomendasi untuk langkah-langkah 

perbaikan yang diperlukan. 

 

3.  Law & PR 

     Tugas Law & PR : 

1. Menginterpretasikan, menganalisis dan mengevaluasi kecenderungan 

perilaku public. 

2. Mempertemukan kepentingan organisasi/lembaga dengan kepentingan 

public. 

3. Mengevaluasi program-program organisasi/lembaga, khusunya yang 

berkaitan dengan public. 

 

4. Management Representative 

     Tugas Management Representative : 

1. Menjamin sistem manajemen mutu ISO 9001 yang telah ditetapkan, 

diterapkan dan dipelihara dengan baik  

2. Melaporkan kinerja sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan 

perbaikan-perbaikan yang diperlukkan  kepada direktur  

3. Menjamin dan menjaga kesadaran segenap karyawan sehubungan 

dengan persyaratan-persyaratan pelanggan, termasuk peraturan yang 

berlaku  

4. bertanggung jawab atas koordinasi dengan pihak-pihak di luar 

perusahaan dalam kaitannya dengan sistem manajemen mutu 

perusahaan.  
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5.  Sekretariatan  

   Tugas Sekretariatan : 

1. Koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif. 

2. Koordinasi, penyusunan rencana dan program di lingkungan Badan 

Ekonomi Kreatif. 

3. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, 

keuangan, hukum dan perundangundangan, kerumahtanggaan, 

kearsipan, dan dokumentasi. 

6.    Direktur  

Tugas Direktur : 

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan 

perusahaan atau institusi. 

2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala 

bagian (manajer) atau wakil direktur. 

3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan atau institusi. 

4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja 

perusahaan atau institusi. 

7.    Mechanical Engineering  

 Tugas Mechanical Engineering : 

1. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja 

 dan Lingkungan (K3L). 

2. Menyiapkan data perencanaan yang dibutuhkan. 

3. Melakukan kegiatan pembuatan sistem mekanikal berdasarkan 

 hasil rancangan. 

4. Melakukan pengujian hasil instalasi sistem mekanikal. 

5. Membuat laporan hasil pekerjaan. 
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 8. Koordinator Produksi 

 Tugas Koordinator Produksi : 

1. Mengawasi semua kegiatan proses produksi yang berlangsung di 

lantai pabrik, seperti pemotongan, pengeleman, perakitan dan proses 

lainnya. 

2. Mengkoordinir dan mengarahkan setiap bawahannya serta 

menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya. 

3. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi agar dapat 

mengetahui kekurangan dan penyimpangan/kesalahan sehingga 

dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. 

 

9. Quality Assurance (QA) 

   Tugas Quality Assurance : 

1. Memiliki tugas pokok dalam perencanaan prosedur jaminan kualitas 

suatu produk atau jasa. 

2. Menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitas. 

3. Mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas. 

4. Merancang sampel prosedur dan petunjuk untuk mencatat dan 

melaporkan data berkualitas. 

5. Meninjau pelaksanaan dan efisiensi kualitas dan inspeksi sistem 

agar berjalan sesuai rencana, melaksanakan dan memantau 

pengujian dan inspeksi bahan dan produk untuk memastikan kualitas 

produk jadi. 

 

10. Research and Development (R&D) 

     Tugas Research and Development : 

Bagian Research & Development (R&D) di suatu perusahaan 

bertanggung jawab untuk segala aktivitas riset dan pengembangan di 

perusahaan tersebut. Bagian R&D juga bertanggung jawab untuk 

memastikan kualitas performansi dalam perusahaan sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan perusahaan. 
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           11.  Teknik 

      Tugas tekhnik : 

1. Mengadakan penelitian terhadap proses produksi agar lebih  efisien   

   dan efektif 

2. Membuat laporan kegiatan-kegiatan produksi 

                  3. Mengatur dan menyelenggarakan fungsi-fungsi menarik mesin,  

            ketenagaan, kualitas dan laboratorium. 

4. Membuat laporan kegiatan bagian perencanaan teknik  

5. Mengusulkan tentang pemeliharaan/perbaikan bangunan umum 

 

12.  Logistik  

 Tugas Logistik : 

1. Menentukan sistem logistics management yang dipakai. 

2. Menentukan pemakaian logistik secara privat atau agen. 

3. Menentukan moda transportasi yang akan dipakai. 

4. Membuat rancangan organisasi logistik. 

5. Menentukan lokasi pergudangan pada lokasi terbaik. 

6. Menentukan kegiatan operasional gudang. 

7. Membuat rancangan bauran logistik 

13. Akunting  

Tugas Akunting : 

1. Memverifikasi data keuangan atau dokumen ekonomi organisasi 

sesuai dengan prosedur yang berlaku di organisasi dan 

kelengkapan dokumen dengan alat bantu Dokumen Transaksi. 

2. Mencatat dokumen ekonomi secara double entry system (sistem 

pencatatan akuntansi) dengan alat bantu Form Jurnal. 

3. Mengelompokan sesuai dengan jenis transaksi ke dalam masing-

masing buku besar dengan alat bantu Buku Besar. 
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14. Keuangan  

Tugas keuangan : 

Membukukan seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh 

perusahaan dengan sistematis, periodik serta dengan mudah mampu 

utuk dipahami oleh pihak pihak yang berkepentingan atas laporannya, 

baik internal perusahaan ataupun eksternal perusahaan. 

 

15. Pemasaran dan Ekspedisi 

Tugas Pemasaran dan Ekspedisi : 

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan strategis yang 

menyangkut pemasaran. 

2. Memonitoring dan mengarahkan proses-proses diseluruh divisi 

direktorat pemasaran. 

3. Melakukan koordinasi strategis antar direktorat 

 

16. Umum  

                  Tugas Umum di perusahaan : 

                   1. Sebagai perwakilan perusahaan untuk menjalin hubungan baik 

 kepada pihak eksternal. 

2. Memenuhi  semua kebutuhan operasional pada internal perusahaan  

3. Menjaga, mendata dan merawat seluruh asset perusahaan  

4. Pengurusan dokumen-dokumen untuk kepentingan internal     

 perusahaan 

5. Pengelolaan dan pengawasan aktifitas karyawan. 

 

17. Fabrikasi dan Ballast 

                 Tugas Fabrikasi dan Ballast : 

     1. Penimbunan stok material 

     2. Memotong dan mengebor material  

                 3. Proses Assembling 

                 4. Proses pengelasan  
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3.2. Metode Penelitian  

             Dalam melakukan penelitian, harus ditentukan metode penelitian 

terlebih dahulu, metode yang akan digunakan oleh peneliti untuk memudahkan 

peneliti mendapatkan informasi yang sesuai ataupun berhubungan dengan 

masalah-masalah yang menjadi fokus penelitian. Menurut Sugiyono (2:2017) 

yang dimaksud dengan metode penelitian adalah sebagai berikut : “Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.” Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  

Menurut Sugiyono (2:2014) metode penelitian adalah : 

 “Metode penelitian merupakan cara ilmiah mendapatkan data yang valid 

dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan 

sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, 

mengantisipasi masalah dalam bisnis” 

 Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri 

keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan 

penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau 

oleh pemikiran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati 

oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara- 

cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses yang digunakan dalam penelitian 

itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Sugiyono, 2:2014) 

 Dari penjelasan diatas, sampai pada pemahaman peneliti bahwa metode 

penelitian merupakan suatu cara untuk mencari, mendapatkan, mengumpulkan, 

mencatat data, baik primer maupun sekunder yang dapat digunakan untuk 

menyususn karya ilmiah dan kemudian menganalisis faktor-faktor yang 

berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga akan didapat suatu kebenaran 

atau data yang diperoleh. 
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A.      Metode Analisis Deskriptif 

  Data yang akan diperoleh penulis dalam penelitian ini  adalah data yang 

bersifat kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang akan digunakan penulis secara 

kualitatif adalah dengan cara mendeskripsikan jawaban responden ke dalam bentuk 

tabel sedangkan analisis secara kuantitatif dengan bantuan alat statistik. Data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini berasaldari hasil pengisian daftar 

angket/kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan-pertanyaan. Para responden 

dalam penelitian ini akan diberikan lima alternatif jawaban yang berbeda satu sama 

yang lainnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jawaban di dasarkan 

pada referensi responden terhadap pernyataan yang diajukan. Setiap jawaban du 

beri skor dengan berdasarkan pada skala likert dengan mengadakan penelitian 

dengan populasinya adalah karyawan PT. Nikkatsu Electric Works yang berjumlah 

100  orang karyawan. 

 

B.      Metode Analisis Verifikatif 

 Metode penelitian verifikatif adalah metode untuk mengetahui hubungan 

antar dua  ariable atau lebih (Sugiyono, 2013 :55). Metode ini juga digunakan 

untuk menguji pengaruh atau bentuk hubungan sebab akibat dari masalah yang 

sedang diselidiki atau diajukan dalam hipotesis. 

Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui 

kebenaran hipotesis dengan menggunakan perhitungan  ariable  yang ditujukan 

untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, yaitu seberapa besar pengaruh 

lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang di moderasi 

oleh  ariable motovasi pada PT. Nikkatsu Elecrtic Works. 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian penedekatan 

kuantitatif adalah penelitian dimana penelitian hanya  mengembangkan konsep dan 

menghimpun fakta, tapi tidak melakukan pengujian hipotesis serta penalaahan 

kepada satu kasus yang dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan 

komprehensif (Sugiyono, 2013:54).     
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3.3 Definisi Variabel dan Operasional Variabel Penelitian  

 Definisi operasional pada penelitian ini yang dimaksud adalah unsur 

penelitian yang terkait dengan  ariable yang terdapat dalam judul penelitian 

ataupun yang tercakap dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan 

masalah penelitian. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini meliputi 

pengaruh lingkungan kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang di 

moderasi oleh  ariable motivasi. Variabel-variabel ini kemudian 

dioperasionalisasikan berdasarkan  ariable atau dimensi,  ariable , ukuran dan 

skala pengukuran. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai definisi  ariable dan 

operasionalisasi  ariable sebagai berikut : 

 

3.3.1 Definisi Variabel  

 “Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari untuk kemudian ditarik kesimpulannya”. (Sugiyono, 

2014).Berdasarkan judul penelitian yang diambil yaitu “Pengaruh Lingkungan 

Kerja dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan yang di Moderasi oleh 

Variabel Motivasi di PT. Nikkatsu Electric Works Kota Bandung”, maka variabel 

terbagi menjadi dua yaitu variabel independen dan dependen Menurut Sugiyono 

(2017:39) adalah : 

         1.  Variabel Independen (Variabel Bebas) 

               Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya dependen (terikat) (Sugiyono 2013:59). variabel 

independen sering disebut sebagai variabel yang mempengaruhi, variabel predictor, 

variabel bebas atau tidak terikat. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 
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⚫ Lingkungan Kerja (X1) 

       Lingkungan kerja merujuk pada lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan 

yang berada di dalam maupun di luar organisasi tersebut dan secara potensial 

memengaruhi kinerja organisasi (Kasmawati 2014) 

⚫ Kepemimpinan (X2) 

       Kepemimpinan merupakan inti manajemen yakni sebagai motor penggerak 

bagi sumber-sumber dan alat-alat dalam organisasi. Sukses tidaknya suatu 

organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan tergantung pada cara-cara 

memimpin yang dipraktikan orang-orang, atasan, atau pemimpin-pemimpin itu 

(Sondang P. Siagian dalam Sudaryono (9:2014) 

 

3. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

           Variabel dependen adalah sebagai  ariable output, kriteria, konsekuensi. 

Dalam  ariab  ariable  sering disebut sebagai  ariable terikat. Variabel terikat 

merupakan  ariable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya 

 ariable bebas (Sugiyono 39:2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

motivasi. 

⚫ Motivasi (Y) 

Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakan karyawan yang 

terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi. (Anwar Prabu 

Mangkunegara 61:2015) 

 

         3.  Variabel Moderator 

              Variabel moderator adalah variabel yang memiliki pengaruh memperkuat 

atau memperlemah hubungan variabel bebas dengan variabel terikat, biasa di 

konotasikan dengan X atau Z. 
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⚫ Kinerja Karyawan (Z) 

       Di dalam buku Robbins  manajemen jilid II E13 Coutler (169:2016) 

       Kinerja karyawan adalah upaya pengelolaan dan pengendalian yang memadai 

dan memenuhi kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

3.3.2 Operasionalisasi Variabel  

          Operasional variabel diperlukan untuk menemukan jenis, dimensi, indikator, 

serta skala dan variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian 

hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan 

judul penelitian. Dalam penelitian ini ada empat variabel yang terbagi menjadi dua 

yaitu variabel bebas dan variabel tidak bebas atau tidak terikat yaitu : 

1. Lingkungan Kerja (X1) 

2. Kepemimpinan (X2) 

3. Motivasi (Y) 

4. Kinerja Karyawan (Z) 

         Operasional variabel bertujuan untuk memecahkan variabel menjadi bagian-

bagian terkecil sehingga diketahui klasifikasi ukurannya, yang selanjutnya akan 

dijelaskan oleh tabel dibawah ini. Berikut ini operasional variabel-variabel 

penelitian. 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

Lingkungan Kerja,Kepemimpinan,Kinerja Karyawan,Motivasi 

Konsep 

Variabel 

Dimensi Indikator Ukuran Skala No. 

Item 

Lingkungan 

Kerja (XI) 

Lingkungan 

kerja adalah 

sarana para 

pekerja yang 

dapat 

mempengaruh

i dirinya 

dalam 

menjalankan 

tugas-tugas 

yang 

diembannya 

Kondisi 

bangunan 

Kelayakan 

gedung 

Tingkat 

kelayakan 

bangunan 

Ordinal 1-2 

 Sarana dan 

prasarana 

Tingkat mutu 

bangunan 

Ordinal 3-4 

Keamanan Keamanan kerja Tingkat 

kemanan kerja 

Ordinal 5-6 

Jaminan 

keamanan 

Terjaminnya 

keamanan kerja 

Ordinal 7-8 

Penerangan Cahaya lampu Tingkat 

pencahayaan 

yang memadai 

Ordinal 9-10 

Penggunaan 

lampu hemat 

energi /non 

hemat energi 

Tingkat 

penggunaan 

jenis lampu 

Ordinal 11-12 

Kepemimpinan 

seseorang yang 

mampu 

mengajak, 

mempengartdli, 

menggerakan 

bawahannya 

agar mau 

bekerja dengan 

baik. 

Fungsi 

instruksi 

Pengałahan Tingkat 

kefahaman 

pekerja yang 

dinstruksikan 

oleh pemimpin 

Ordinal 13-14 
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  Evaluasi Tingkat 

keberhasilan 

pekerja 

Ordinal 15-16 

Peran yang 

bersifat 

interpersonal 

Tanggungjawab Tingkat 

kematangan 

mental 

Ordinal 17-18 

Ketelitian Tingkat ketelitian 

dalam 

menjalankan 

tugas 

Ordinal 19-20 

Kepemimpinan 

berorientasi 

pada prestasi 

kerja 

Mempertahankan 

standar kinerja. 

Tingkat standar 

kerja 

Ordinal 21-22 

Mutu hasil kerja Tingkat mutu 

kerja 

Ordinal 23-24 

Motivasi (Y) 

Motivasi 

definisikan 

sebagai suatu 

penggerak atau 

dorongan dalam 

diri manusia 

yang dapat 

menimbulkan, 

Kebutuhan 

beıprestasi 

Keseriusan dalam 

bekerja 

Tingkat 

keseriusan dalam 

melakukan 

pekerjaan 

Ordinal 25-26 

mengarahkan, 

dan 

mengorganisasi 

kan tingkah laku 

menyatakan 

bahwa 

 Reward Tingkat 

penghargaan 

seseorang 

Ordinal 27-28 

Arah perilaku Hubungan 

kooperatif 

Tingkatan 

hubungan 

seseorang 

Ordinal 29-30 

Mematuhi aturan Tingkat 

kedisiplinan 

pekerja 

Ordinal 31-32 
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unsurunsur 

motivasi 

kerja terdiri atas 

arah perilaku, 

tingkat usaha, 

dan  tingkat 

kegigihan. 

Kebutuhan 

akan kekuasaan 

Memelihara 

hubungan antar 

personil 

Tingkat 

hubungan antar 

pekerja dengan 

pekerja yang 

lain 

Ordinal 33-34 

Memiliki ide 

untuk menang 

Tingkat pola pikir 

kerja 

Ordinal 35-36 

Kinerja 

Karyawan (Z) 

Tingkat 

pencapaian atau 

hasil kerja 

seseorang dari 

sasaran yang 

harus 

dilaksanakan 

Kehadiran Absensi Tingkat 

kehadiran 

pegawai 

Ordinal 37-38 

Tepat waktu Tingkat ketepatan 

waktu dalam 

masuk kerja 

Ordinal 39-40 

Kecekatan 

mental 

Cepat tanggap Tingkat 

kecepatan dalam 

menjalankan 

pekejaan 

Ordinal 41-42 

Perhitungan Tingkat 

mengurangi risiko 

dalam 

menjalankan 

pekerjaan 

Ordinal 43-44 

 Kemampuan Keterampilan Tingkat 

keterampilan 

dalam 

Ordinal 45-46 

   menjalankan 

pekerjaan 

  

  Pengetahuan Tingkat 

pengetahuan 

pekerja dalam 

menjalankan 

tugas 

Ordinal 47-48 
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.4.1 Populasi Penelitian  

          Menurut Sugiyono (80:2016), definisi populasi adalah sebagai berikut :  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang  

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

 Dalam penelitian ini, yang akan menjadi popoluasi adalah Perusahaan 

pada PT. Nikkatsu Electric Works. 

3.4.2 Sampel Penelitian  

          Menurut Sujarweni (81:2015), sampel adalah : 

 “Sampel adalah sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang  

 digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin 

 mengambil semua untuk penelitian misal karena terbatasnya dana, tenaga 

 dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

 populasi itu” 

2.1 eN

N
n

+
=  

 Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan pada perusahaan 

PT. Nikkatsu Electric Works sebesar 84,02 atau jika dibulatkan sebesar 84 

sampel yang diambil. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

    Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai 

sumber, dan berbagai cara (Sugiyono, 2017;137). Dalam memperoleh data dapat 

dilakukan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

 

 



 
 
 
 
 

  

 
 

87 
 

1. Data Primer 

Pengumpulan data primer peneliti lakukan dengan cara melakukan 

survey langsung ke Divisi Pencatat Meter Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM) Kota Bandung sebagai objek penelitian. Tujuan 

penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh data yang akurat. 

Adapun data yang diperoleh dengan cara penelitian meliputi: 

a. Interview (Wawancara) 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondennya sedikit atau kecil. 

b.     Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

c. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu 

wawancara dan  kuesioner. 

d. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengumpulan 

data atau arsip-arsip perusahaan atau instansi serta pencatatan 

mengenai masalah yang diteliti. 

2. Data sekunder 

Data ini diperoleh oleh peneliti dari studi kepustakaan dengan cara 

mempelajari literatur-literatur serta sumber lain yang berhubungan dan 

relevan dengan masalah dan topik yang sedang diteliti. 
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3.6 Metode Analisis  

Sugiyono (2013:2016), mengatakan bahwa analisis data merupakan 

kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Pengelolaan data 

dilakukan dengan cara data yang telah dikumpulkan, diolah, dan disajikan dalam 

bentuk tabel. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan 

untuk menguji hipotesis yang diajukan. 

Pengelolaan dsn analisis informasi serta data dalam penelitian ini 

dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013), metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan 

pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu. Pengumpulan data bersifat kuantitatif atau statistik bertujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Metode kuantitatif ini menggunakan skala likert. Skala likert menurut 

Sugiyono (2013) yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan 

skala likert, maka variabel akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan 

baik bersifat favorable (positif) ataupun bersifat (negatif). setiap jawaban 

responden akan dinilai dengan arah pernyataan sebagai berikut yang dapat 

ditunjukan pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.2. 

Skala Likert 

Jawaban 

Pertanyaan 

Bobot Nilai 

Bila 

Positif 

Bila Negatif 

SS ( Sangat Setuju) 5 1 

S (Setuju) 4 2 

KS (Kurang Setuju) 3 3 

TS (Tidak Setuju) 2 4 

STS (Sangat Tidak 

Setuju) 

1 5 

 

3.6.1 Analisis Deskriptif  

          Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan 

menggambarkan tentang keadaan dari variabel-variabel penelitian. Dalam 

penelitian ini,peneliti menggunakan analisis deskripstif atas variabel independen 

dan variabel dependen yang selanjutnya dilakukan pengklasifikasian terhadap 

jumlah total responden. Dari jumlah skor jawaban responden yang diperoleh 

kemudian disusun kriteria penilaian untuk setiap item pertanyaan. Untuk 

mendeskripsikan data dari setiap variabel penelitian dilakukan dengan menyusun 

tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui apakah tingkat perolehan nilai (skor) 

variabel penelitian masuk ke dalam kategori : sangat tidak baik, cukup baik, atau 

sangat baik. 

Tahap analisis dilakukan sampai pada scoring dan indeks, dimana skor 

merupakan jumlah dari hasil perkalian setiap bobot nilai (1 sampai 5) frekuensi. 
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Pada tahap selanjutnya indkes dihitung dengan metode mean, yaitu membagi 

total skor dengan jumlah responden. Angka indeks tersebut menujukan kesatuan 

tanggapan seluruh responden setiap variabel penelitian.  

Tabel 3.3 

Kriteria Interprestasi Nilai Rata-Rata (Mean) 

Interprestasi  Tingkat Hubungan 

1,00 - 1,80 Sangat Tidak Baik  

1,81 - 2,60 Lemah (Tidak Baik) 

2,61 - 3,40 Cukup (Cukup Baik) 

3,41 - 4,20 Kuat (Baik) 

4,21 - 5,00 Sangat Kuat (Sangat Baik) 

Sumber : Data diolah 2019 

Dimana : 

Nilai tertinggi = 5 

Nilai terendah = 1 

Interval = 
nilai

dahnilaiterenngginilaiterti −
 

Range = 
5

15−
 = 0,8 
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Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut : 

 Sangat tidak baik     Tidak baik     Cukup baik         Baik           Sangat Baik 

 

  

1       1,8      2,6     3,4               4,2                        5    

 

Gambar 3.4 

              Garis kontinum 

Untuk kriteria kedudukannya, peneliti akan menyesuaikan dengan 

peernyataan-pernyataan dari setiap item atau  ndicator pertanyaan yang 

digunakan. Jadi, kriteria sangat rendah hingga sangat tinggi tidak akan selalu 

digunakan pada seluruh garis kontinum yang nantinya akan dibuat setalah 

rekapitulasi tanggapan responden selesai memperoleh angka. 

 

3.6.2 Analisis Verifikatif  

          Analisis verifikatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel independen yaitu Lingkungan Kerja (X1) dan 

Kepemimpinan (X2) terhadap variabel dependen yaitu Motivasi (Y) baik secara 

simultan mauoun parsial dengan menggunakan perhitungan statistik melalui 

bantuan program SPSS 22.0 for windows. Sebelum menggunakan analisis tersebut, 

data dipastikan sudah ditabulasikan, diketahui validitas dan reabilitasnya serta data 

sudah diubah menjadi data interval. Berikut ini merupakan beberapa pengujian 

yang akan digunakan dalam analisis verifikatif. 
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3.7 Desain Penelitian  

3.7.1 Uji Validitas  

    Tujuan dilakukan uji validitas untuk menguji sejauh mana item kuesioner 

yang valid atau tidak. Selain itu memberikan gambaran objek yang ukur, dihrapkan 

kuesioner dapat berfungsi sebagai alat ukur data yang akuratdan terpercaya. 

Pengujian validitas data dengan menggunakan korelasi pearson moment dengan 

rumus : 

 

( ) ( )  

  

−−

−
=

2222 ...

..

YYnXXn

YXXYn
r

 

Keterangan : 

r     = Koefisien validitas butir pertanyaan yang dicari 

n    = Banyaknya koreponden 

X   = Skor yang diperoleh subjek dari seluruh item 

Y   = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y= Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X²= Jumlah kuadrat masing-masing X 

∑Y²= Jumlah kuadrat masing-masing Y  

Prosedur uji validitas yaitu membandingkan r hitung dengan r tabel yaitu 

angka kritik tabel korelasi pada derajat kebebasan (dk = n-2) dengan taraf signifikan 

α = 5%. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2015:173-174) yang harus dipenuhi 

yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. Jika r hitung ≥ r tabel,maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid 

b. Jika r hitung ≤ r tabel, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak 

valid. 

 

3.7.2 Uji Reabilitas  

 Reliabilitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya 

atau dapat diandalkan. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi berarti 
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pengukuran tersebut reliabel atau terpercaya. Koefisien Alpha Cronbach 

merupakan statistik uji yang paling umum digunakan para peneliti untuk menguji 

reliabilitas suatu instrument penelitian, dimana sebaiknya memiliki nilai Alpha 

Cronbach minimal 0,70. 

Adapun rumus Alpha sebagai berikut : 

r 11 = )
2

2

1)(
1

(

t

b

k

k




−

−
 

Keterangan:   

r11 =  reliabilitas instrumen 

K =  jumlah instrumen pertanyaan  

t

2
  = Varians total  


b

2
  = Jumlah varians dari setip instrumen 

Sebelumnya dicari jumlah varians dari setiap instrumen terlebih dahulu 

dengan cara mencari nilai varians tiap butir, kemudian jumlahkan. Rumus varians 

yang digunakan yaitu sebagai berikut : 

 

2  =   2
n

X 2)(
 

    n 

Dimana : 

N = Jumlah responden  

X = Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pertanyaan) 

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik  

          Pengujian regresi dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi 

syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Untuk itu sebelum melakukan 

pengujian hipotesis dengan model regresi, harus dilakukan uji klasik terlebih 
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dahulu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk menguji kesalahan 

model regresi yang digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik merupakan 

syarat yang harus dipenuhi agar persamaan regresi dapat dikatakan sebagai 

persamaan regresi yang baik, maksudnya adalah persamaan regresi yang dihasilkan 

akan valid jika digunakan untuk memprediksi. Pengujian yang digunakan yaitu 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedasitas dan linearitas. 

 

A. Uji Normalitas  

            Uji normalitas menurut Danang Sunyoto (92:2016) menjelaskan uji 

normalitas sebagai berikut : 

          Selain uji asumsi klasik multikolinearitas dan heterokedasitas, uji asumsi 

klasik yang lain adalah uji normalitas, dimana akan menguji dan variabel bebas (X) 

dan variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan. Berdistribusi 

normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika 

mempunyai data variabel bebas dan data variabel terikat berdistribusi mendekati 

normal atau normal sama sekali. 

Uji normalitas data dilakukan  menggunakan Test Normality Kolmogrov 

Smirnov, menurut Singgih Santosa (393 : 2012) dasar pengembilan keputusan 

dilakukan berdasarkan probabilitas (Asymtotic Significanted) yaitu : 

a. Jika probabilitas > 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah normal. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi tidak normal. 

 

B. Uji Multikolinearitas  

              Menurut Danang Sunyoto (393:2016), menjelaskan uji multikolineritas 

adalah uji asumsi klasik jenis ini diterapkan untuk dianalisis regresi berganda yang 

terdiri dari dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel (X1,2,3...) dimana 

akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran 

korelasi (r). 

         Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Indikator model 

regresi yang baik adalah tidak adanya korelasi diantara variabel independen (Imam 
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Ghozali 105:2013). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-

variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel indeenden yang 

nilai korelasinya antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

 

C. Uji Heterokedasitas  

                 Menurut Danang Sunyoto (90:2016) menjelaskan uji heteroskedastisitas 

yaitu dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak 

varian dan residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika 

residualnya mempunyai varian yang sama atau berbeda disebut terjadi 

Heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik jika terjadi Heteroskedasitas. 

 

D. Uji Linearitas  

               Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linear. Pengujian 

pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity dengan pada taraf signifikansi 

0,1. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikansi 

(Linearity) kurang dari 0,1. 

 

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda 

          Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan analisis 

regresi linear berganda (Multiple Regression). Menurut Ghozali (2013) adalah 

analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel 

dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (penjelas/bebas), 

dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau 

nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, 

regresinya disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel independen diatas 

mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu 
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Lingkungan Kerja (X1) Kepemimpinan (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Z) yang 

di moderasi oleh Motivasi (Y). 

 

Rumus matematis dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

: 

Y = a ± b1X1 ± b2X2 ± e 

Keterangan : 

Y   = Kinerja  

a   = constanta  

b1  = Koefisien regresi antara Lingkungan Kerja dengan Kinerja  

b2  = Koefisien regresi antara Kepemimpinan dengan Kinerja  

X1  = Variabel Lingkungan Kerja  

X2  = Variabel Kepemimpinan 

e = error disturbances 

 

3.7.5 Analisis Korelasi 

  Analisis korelasi berganda merupakan analisis yang digunakan untuk 

mengetahui derajat atau kekuatan hubungan antara variabel X1, X2 dan Y. dengan 

rumus yang digunakan sebagai berikut: 

 

                                        R = 
 2Y

JK regresi
 

Dimana :  

R = JKregresi  

 2Y  =  Jumlah kuadrat total korelasi berganda  

Untuk mencari JKregresi dihitung dengan menggunakan rumus : 

 

JKregresi = b1 YX1 + b2 YX 2  
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Dimana : 

 YX1  =  YX1  -   
n

X )( 1
 

 

YX 2 =  YX 2 - 
n

X )( 2

 

 

3.7.6 Analisis Koefisien Determinasi  

          Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi, maka dapat dihitung koefisien 

determinasi yaitu untuk melihat besarnya persentase pengaruh variabel X1,X2 

terhadap Y dinyatakan dalam satuan persen (%). Adapun rumus koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut : 

 

                                    KD = r2 x 100% 

 

Dimana : 

KD = Koefisien Determinasi  

r2  =  Kuadrar dari Koefisien Korelasi  

Koefisien determinasi simultan digunakan untuk mengukur besarnya 

kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan 

(bersama). Besarnya persentase variabel mampu dijelaskan oleh variabel bebas dapat 

ditunjukan dengan nilai R Square (R2). Jika nilai R2  hitung semakin besar (mendekati 

satu) maka kontribusi dari variabel independen terhadap variabel dependen semakin 

besar. Penulis menggunakan program SPSS 22.0 for windows untuk memudahkan 

dalam melakukan analisis. 

Berdasarkan nilai r yang diperoleh maka dapat dihubungkan -1 < r <1 

yaitu : 

 a. Apabila r =1, artinya terdapat hubungan antara variabel X1, X2 dan  variabel Y. 

 b. Apabila r = -1, artinya terdapat hubungan antara variabel negatif. 

 c. Apabila r = 0, artinya tidak terdapat hubungan korelasi. 
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Interprestasi terhadap hubungan korelasi atau seberapa besarnya pengaruh 

variabel-variabel tidak bebas, digunakan pedoman yang dikemukakan Sugiyono 

(184:2013) seperti tertera pada tabel berikut : 

 

                                             Tabel 3.4.  

                     Taksiran Besarnya Koefisien Korelasi  

    Interval Koefisien      Tingkat Hubungan 

         0,000 - 0,199 Sangat Rendah  

         0,200 - 0,399 Rendah  

                     0,400 - 0,599 Sedang  

         0,600 - 0,799 Kuat 

                     0,800 - 0,999 Sangat Kuat 

 

Sumber : Sugiyono (184:2013) 

 

Dalam mempermudah penulis dalam melakukan analisis korelasi 

berganda, maka penulis akan menggunakan program SPSS 22.0 for windows. 

 

3.7.7 Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan untuk menentukan apakah hipotesis yang                                         

akan diajukan diterima atau ditolak. 

A. Pengujian Secara Parsial (Uji T) 

    Untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Lingkungan 

Kerja (X1)  terhadap Motivasi (Variabel Y) maka perlu dilakukan pengujian 

hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

       1)  Hipotesis Pertama 

                H0 : r1 <  0,  artinya tidak terdapat pengaruh antara Lingkungan Kerja 

terhadap kinerja karyawan  
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  H1 : r1 > 0, artinya terdapat pengaruh Lingkungan Kerja terhadap  

Kinerja   karyawan  

a.   Menentukan  tingkat signifikansi. 

                 Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5% . 

b.   Menghitung nilai t hitung (uji satu pihak) dan kesimpulan. 

   Untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel 

Disiplin kerja (X1) terhadap Kinerja karyawan (Variabel Y), maka 

dilakukan pengujian hipotesis berdasarkan nilai uji t. Untuk dapat 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Motivasi (X2) terhadap 

Kinerja karyawan  (Variabel Y), maka perlu dilakukan pengujian 

hipotesis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

2)    Hipotesis Kedua 

                   H0 : r 2 < 0,  artinya tidak terdapat pengaruh antara Motivasi 

 terhadap Kinerja karyawan  

 H2 : r2 > 0, artinya terdapat pengaruh Motivasi terhadap Kinerja 

karyawan  

1) Menentukan  tingkat signifikansi 

                  Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5%  

2) Menghitung nilai t hitung (uji satu pihak) dan kesimpulan 

Untuk dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel 

Motivasi   (X2) terhadap Kinerja karyawan (Variabel Y) secara parsial, 

maka dilakukan pengujian hipotesis berdasarkan nilai uji t. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

  

 
 

Merumuskan Hipotesis Nol 

  H0 : β1
 
= β2

 
= 0 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama (simultan) dari disiplin kerja (Variabel 

X1) dan Motivasi (Variabel X2) terhadap kinerja 

karyawan  (Variabel Y). 

  H1 : β1
 
≠ β2

 
≠ 0 artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara 

bersama-sama (simultan) dari disiplin kerja (Variabel 

X1) dan Motivasi (Variabel X2) terhadap kinerja 

karyawan  (Variabel Y). 

 

 

  

B. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F) 

 Menurut Imam Ghozali (2013:98) Uji statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.  

Untuk menguji kedua hipotesis ini digunakan uji statistik F : 

1. Menentukan taraf nyata signifikan penelitian sebesar α = 5% 

Taraf nyata signifikan penelitian 0,05 (5%) artinya kemungkinan besar hasil  

kesimpulan memiliki profitabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%. 

2. Menghitung Uji F menurut Ridwan dan Sunarto (2012:189) yaitu sebagai 

berikut: 

 

Fhitung = 
)1/()1(

/
2

2

−−− knR

kR
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Keterangan: 

R² : Koefisisen determinasi gabungan 

k   : Jumlah variabel independen 

n   : Jumlah sampel 

Ho3:β3=0, artinya tidak ada pengaruh gaya hidup dan promosi terhadap niat beli. 

 Ha3:β3 0, artinya terdapat pengaruh gaya hidup dan promosi terhadap niat beli. 

Kriteria Pengambilan Keputusan  

     Ho ditolak jika F statistik < 0,05 atau Fhitung> Ftabel 

     Ho tidak berhasil ditolak jika Fstatistik> 0,05 atau Fhitung< Ftabel 

     Nilai Ftabeldidapat dari: 

     df1 (pembilang) : jumlah variabel independen 

     df2 (penyebut) : n-k-1 
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