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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Profil Perusahaan 

CV. ZAFRAN adalah suatu nama usaha yang bergerak di bidang herbal dan 

menjual berbagai jenis produk herbal berkualitas yang sudah mendapatkan legalitas 

resmi dari pemerintahan. Melayani semua konsumen di seluruh wilayah Indonesia 

dari Sabang hingga Merauke, bahkan melayani juga konsumen yang berada di luar 

negeri seperti Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan negara lainnya. 

CV. ZAFRAN bediri tahun 2011 oleh Bapak Aryanto di Kota Tasikmalaya 

Jawa Barat. Perusahaan berlokasi di Jl. Cikunten Indah No. 35 Sambongjaya yang 

dimana tempat ini merupakan kantor pusat CV. ZAFRAN. Sejak berdirinya hingga 

sekarang CV. ZAFRAN telah banyak mengalami perubahan selama 

perkembangannya dari tahun 2011 hingga sekarang perusahaan telah memiliki 

banyak cabang yang tersebar di Indonesia. Perusahaan memiliki kegiatan usaha 

utama di bidang pemasaran dan distributor produk obat herbal, berbagai macam 

produk herbal telah dipasarkan ke seluruh wilayah di Indonesia hingga ke 

mancanegara. 

Motivasi pemilik dalam mendirikan usaha ini yaitu perusahaan mempunyai ide 

dan peluang yang cukup besar dalam menjual produk obat herbal dan juga 

perusahaan ingin memberdayakan orang-orang di sekitar agar bisa mendapatkan 

pekerjaan dan juga ingin masyarakat Indonesia sadar bahwa pengobatan herbal 

adalah jenis pengobatan yang tidak menimbulkan efek samping atau penyakit baru, 

tidak seperti obat kimia yang apabila dikonsumsi terus menerus maka akan 

menimbulkan masalah terhadap ginjal. 
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4.1.1 Visi  dan Misi perusahaan CV. ZAFRAN : 

A. Visi perusahaan CV ZAFRAN 

1. Membuat masyarakat mengenal manfaat obat herbal. 

2. Membantu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat tanpa 

bergantung pada pengobatan kimia. 

3. Menjadi distributor obat herbal terpercaya di Indonesia.  

4. Mempromosikan obat herbal sebagai alternatif pengobatan yang baik dan 

minim efek. 

B. Misi perusahaan CV. ZAFRAN : 

1. Menyediakan obat-obatan herbal berkualitas dan terstandar. Terdaftar di 

Depkes dan BPOM. 

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya hidup sehat, dengan 

menghindari obat-obatan kimia yang beresiko tinggi. 

3. Memberdayakan remaja muslim agar lebih produktif dan berpenghasilan 

4. Mendisribusikan  produk-produk  herbal  unggulan ke seluruh wilayah 

Indonesia. 

5. Memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh costumer dengan jaminan 

keamanan (kirim dulu barang, setelah sampai baru transfer pembayaran). 

 

4.1.2 SOP Kerja CV. ZAFRAN : 

1. Tanggal Merah Libur 

Kecuali admin masuk lembur rolling termasuk hari minggu shift malam  

16 : 00 WIB -23 : 00 WIB. 

2. Masuk pukul 07:00 WIB 

Terlambat maksimal 5 menit dikenakan potongan administrasi. 

Ambil wudhu, baca do’a minta keberkahan serta kemudahan kepada Allah 

SWT, bersholawat kemudian baca Al- Qur’an minimal 1 ayat. 
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3. Istirahat Dzuhur 

Istirahat 5 menit sebelum dzhuhur. 

Laki- laki wajib berjamaah di masjid / mushola kantor. Masuk lagi 1 jam 

setelah dzuhur 

4. Adzan ashar 

5 menit sebelum adzan ashar bersiap ke mushola dan kembali ke tempat 

kerja langsung seteah berdo’a. 

5. Pukul 16:00 WIB Pulang 

Pulang pukul 16:00 WIB, tak lupa berdo’a terlebih dahulu mengharapkan 

ridho Allah supaya usaha kita hari ini menjadi ladang pahala. 

 Khusus Jumat : 

Istirahat Jum’at 

Bagi laki-laki istirahat dimajukan jam 11:30 dan masuk kembali 1 jam 

kemudian. Jam pulang 5 menit sebelum adzan ashar dan dilanjutkan dengan 

kajian di mushola kantor. Setiap karyawan wajib ikut kajian dan akan ada 

absensi pada waktunya (tidak bisa titip absen). Pria memakai koko dan wanita 

memakai gamis. 

 Tata Berpakaian 

1. Pria : 

 Memakai kemeja / kaos 

 Memakai celana kain ataupun jeans panjang  atau ¾ 

2. Wanita : 

 Memakai jilbab / kerudung 

 Memakai baju gamis / baju dan celana panajang (tidak ketat membentuk 

badan ) 

 Dilarang ber-make up berlebihan. 
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4.1.4 Moto dan Logo Perusahaan CV ZAFRAN 

“Sehat adalah hak bersama dan harus diperjuangkan secara bersama-sama” 

itulah moto perusahaan. Pengobatan dengan obat herbal lebih efektif dan lebih 

aman tanpa menimbulkan efek samping. Perusahaan menyedikan berbagai macam 

produk obat herbal dengan kualitas internasional produk-produk yang perusahaan 

pasarkan menjamin keasliannya, dalam hal supply barang perusahaan CV. 

ZAFRAN bekerjasama dengan Hidup Harmon Optimis, Green Word Group 

Internasional dan GnE Indonesia serta beberapa perusahaan lain yang begerak di 

bidang kesehatan dan obat-obatan herbal. 

Dalam hal pendistribusian barang perusahaan bekerja sama dengan 

perusahaan pengiriman barang ternama di Indonesia yaitu JNE. Pelayanan terhadap 

konsumen adalah prioritas kami karna kepuasan konsumen adalah prestasi bagi 

perusahaan. Perusahaan selalu berkreasi dan berinovasi untuk menjadi yang terbaik 

dalam hal memasarkan dan mendistrbusikan produk-produk herbal unggulan di 

Indonesia. Perusahaan telah mendapat beberapa pencapaian yaitu perusahaan telah 

dipandang dengan citra yang baik di lingkungan masyarakat terutama bagi 

konsumen, ini dibuktikan dengan banyaknya pelanggan yang loyal terhadap 

perusahaan dapat dilihat dari konsumen yang melakukan pembelian secara terus 

menerus dan terbukti hasilnya aman untuk dikonsumsi. 

 

Sumber : www.aryantoherbal.id 

Gambar 4.1 

Logo CV. ZAFRAN 

http://www.aryantoherbal.id/
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Dalam pembahasaan mengenai logo CV. ZAFRAN yang terdiri dari ikon, 

indeks dan simbol. Ikon yang disajikan oleh logo tersebut yakni terletak pada 

pucuk daun berwarna hijau yang letaknya didalam huruf A. Pucuk daun hijau ini 

yakni melambangkan produk yang mengandung bahan-bahan herbal yang benar- 

benar terjamin kualitasnya dan berguna untuk kesehatan. Selanjutnya dalam logo 

CV. ZAFRAN ada lingkaran yang melingkari huruf A tersebut yang melambangkan 

konsistensi suatu produk dari CV. ZAFRAN yang mengandung bahan-bahan herbal. 

Indeks dalam logo CV. ZAFRAN tersebut adalah warna yang digunakan 

adalah hijau dan biru. Pada umunya warna hijau identik dengan kesegaran atau 

nuansa alam yang segar, warna hijau memiliki asosiasi positif, diantaranya adalah 

pertumbuhan, kesehatan, keberuntungan dari alam. 

Selanjutnya didominasi lagi dengan warna biru yang terletak pada lingkaran 

yang melingkari huruf A. Sebenarnya dengan adanya warna biru yang melingkari 

huruf A tersebut bermasuk untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat agar 

bisa mengetahui bahwa perusahaan CV. ZAFRAN selalu konsisten dalam membuat 

suatu produk kesehatan yang dimana produk kesehatan tersebut bisa dapat 

dinikmati dari kalangan manapun baik anak kecil maupun orang dewasa dan tanpa 

efek samping. 

Selanjutnya simbol yang dimana dari logo CV. ZAFRAN tersebut terdapat 

huruf A yang mempunyai makna tersendiri dalam logo tersebut. Huruf A dalam 

logo CV. ZAFRAN merupakan sebuah nama pendiri dari CV.ZAFRAN yaitu 

Bapak Aryanto. 

 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi pada objek penelitian yang akan diteliti yaitu CV. 

ZAFRAN Tasikmalaya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.2  

Struktur Organisasi 

 

 

4.2 Jenis dan Metode Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:2) yang dimaksud dengan metode penelitian adalah 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Definisi Metode 

Analisis Deskriptif menurut Sugiyono (2017:35) adalah sebagai berikut: “Metode 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel 

mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri) 

tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel 

yang lain”. 

Sedangkan penelitian verifikatif menurut Sugiyono (2017:8) adalah sebagai 

berikut: Penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  
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Selanjutnya mengenai pendekatan kuantitatif, Sugiyono (2017:8) 

mendefinisikan metode penelitian kuantitatif sebagai berikut: 

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian  

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu,pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitan, analisis data bersifat kuantatif /statistik, dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang ditetapkan”. 

Metode deskriptif dan verifikatif ini digunakan untuk menguji lebih dalam 

mengenai pengaruh disiplin karyawan CV. ZAFRAN dan motivasi yang telah 

diberikan terhadap kinerja karyawan CV. ZAFRAN 

 

4.3 Data dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data premier dan 

data sekunder : 

1. Data Premier 

Data premier diperoleh secara langsug melalui penelitian dilapangan, yaitu 

pencarian data yang dilakukan dengan mengunjungi tempat atau objek yang 

sedang diteliti secara langsung baik itu melalui wawancara kepada pihak 

pimpinan CV. ZAFRAN Tasikmalaya, sama hal nya dengan yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2014) data premier yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh peneliti melalui penelitian perpustakaan, yaitu dengan 

mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, baik 

melalui buku-buku yang berkaitan dengan topik bahasan, surat kabar dan 

jurnal mengenai ilmu manajemen sumber daya manusia, disiplin motivasi keja 

dan kinerja karyawan. Menurut Sugiyono (2014) data sekunder adalah 

sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul 

data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. 
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4.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data disini adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk 

memecahkan penelitian agar memperoleh hal yang sesuai dengan harapan penulis. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut 

: 

1. Penelitian Lapangan 

• Observasi 

Menurut Sugiyono (2015:235) observasi merupakan proses untuk 

memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat 

pada saat dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti melakukan 

observasi pada CV. ZAFRAN yang berlokasi di Tasikmalaya. 

• Wawancara 

Menurut Sugiyono (2015:224) wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan 

pengupulan data) dalam mengumpulkan data mengajukan suatu pertanyaan 

kepada yang diwawancarai. Peneliti melakukan wawancara dengan sebagai 

pada karyawan CV. ZAFRAN 

• Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2015:142) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Responden yang digunakan yaitu 

adalah seluruh karyawan CV. ZAFRAN 

2. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan meupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, 

khususnya dalam penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah 

mengembangkan aspek teoritis maupun manfaat praktis. 
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4.5 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan menurut Sugiyono (2017:136). 

Populasi sebagai kupulan individual atau objek penelitian yang memiliki kualitas-

kualitas serta ciri-ciri yang telah terapkan. Poulasi pada penelitian ini meliputi 

seluruh karyawan CV. ZAFRAN yang berjumlah 78 orang. Diharapkan akan 

menghasilkan sampel yang cukup dan dapat digeneralisasi. 

 

4.6 Instrumen Penelitian 

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

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:96). 

Variabel yang meliputi penelitian ini yaitu antara lain: 

1. Variabel bebas (Independent variabel) 

Menurut Ghozali (2016:6) variabel bebas adalah merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah 

disiplin (X1) dan motivasi (X2). Pengumpulan informasi mengenai variabel 

ini berdasarkan kuesioner berupa daftar pernyataan yang diajukan kepada 

responden. 

2. Variabel terikat (Dependent variabel) 

Menurut Ghozali (2016:6) variabel terikat merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat (Y) yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja 

karyawan. Pengumpulan informasi mengenai variabel ini berdasarkan 

kuesioner, berupa daftar pernyataan yang diajukan kepada responden. 
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Berikut ini merupakan operasional variabel mengenai Disiplin dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan: 

 

Tabel 4.1 

Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Disiplin Kerja 

(X1) 

“Disiplin 

merupakan 

fungsi operatif 

MSDM yang 

terpenting 

karena semakin 

baik disiplin 

karyawan, 

semakin tinggi 

prestasi kerja 

karyawan yang 

baik, sulit bagi 

organisasi 

perushaan 

mencapai hasil 

yang optimal” 

Hasibuan 

(2014:193) 

Tujuan 

Kemampuan 

 

 

 

Tingkat 

kewaspadaan 

Karyawan 

 

 

Ketaatan 

pada standar 

kerja 

 

 

Ketaatan 

Pada 

peraturan 

kerja  

 

Etika Kerja 

- Kehadiran pegawaai tepat 

waktu di tempat kerja 

- Intensitas kehadiran 

pegawai selama bekerja 

 

- Kewaspadaan hati-hati 

dalam bekerja 

- Menjaga dan merawat 

peralatan kerja 

 

- Pemahaman karyawan atas 

peraturan kerja 

- Menyelesaikan pekerjaan 

sesuai peraturan kerja 

 

- Pemahaman pegawai atas 

peraturan kerja 

- Menyelesaikan pekerjaan 

sesuai peraturan kerja 

 

- Memiliki sikap dan 

perilaku yang baik dalam 

bekerja 

- Memiliki etika yang baik 

dalam bekerja 

Ordinal 



57  

Tabel 4.2 

Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Motivasi (X2) 

“Faktor yang 

mendorong 

seseorang untuk 

melakukan suatu 

aktivitas  

tertentu, motivasi 

sering kali 

diartikan pula 

sebagai faktor 

pendorong 

perilaku 

seseorang” 

Sutrisno 

(2013:109) 

Need for 

Achievement 

 

 

Need for 

Power 

 

 

 

 

Need for 

Affiliation 

- Tanggung jawab 

- Penghargaan dan 

prestasi kerja 

 

- Kerja saama 

- Hubungan dengan 

organisasi 

 

 

 

- Posisi dalam 

kelompok 

- Mencari kesempatan 

untuk memperluas 

Kekuasaan 

Ordinal 
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Tabel 4.3  

Operasional Variabel 

Peneliti Dimensi Indikator Skala 

Kinerja karyawan 

(Y) 

Kinerja bukan 

merupakan 

karakteristik 

individu,seperti 

bakat, atau 

kemampuan, 

namun merupakan 

perwujudan dari 

bakat atau 

kemampuan itu 

sendiri. Kinerja 

merupakan hasil 

kerja yang dicapai 

pegawai dalam 

mengemban tugas 

dan pekerjaan 

yang berasal dari 

organisasi. 

Priansa 

(2014:269) 

 

 

 

Kualitas 

 

 

Kuantitas kerja 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab 

 

 

 

 

 

Kerjasama 

 

 

 

Inisiatif 

 

- Hasil pekerjaan 

- Kerapihan dan ketelitian 

 

- Kecepatan karyawna 

dalam mengerjakan 

pekerjaan 

- Kesesuain hasil 

pekerjaan dengan target 

 

- Bertanggung jawab 

dengan hasil pekerjaan 

- Mengambil keputusan 

disaat terjadi 

permasalahan 

 

- Jalinan antar karyawan 

maupun dengan atasan 

- Kekompakan antar 

karyawan 

 

- Mengerjakan pekerjaan 

tanpa menunggu 

perintah 

- Kemampuan mengatasi 

masalah 

Ordinal 
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4.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sederhana dari data 

yang diperoleh baik data yang berupa data primer maupun data yang berupa data 

sekunder. Disajikan dalam bentuk tabel sehingga memudahkan dalam membaca 

dan menafsirkan data mentah yang diperoleh. Penulis mencoba untuk mengolah dan 

menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis data kuantitatif dan 

kualitatif. Maksud dari kedua Teknik pengolahan data dan analisis data tersebut 

adalah : 

1. Analisis Kuantitatif 

Analisis kualitatif digunakan peneliti untuk mendeskripsikan jawaban 

responden dalam bentuk tabel kuesioner. Data yang digunakan dalam 

penelitian berasal dari hasil pengisian kuesioner yang terdiri dari beberapa 

pertanyaan. Indikator-indikatornya diukur dengan menggunakan skala ordinal 

berdasarkan teknik skala likert. Menurut Sugiyono (2015:132), skala likert 

yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

2. Analisis Kuantitatif  

Analisis data berbentuk numerik yang dapat digunakan untuk menjawab 

hipotesis yang diajukan. Analisis kuantitatif digunakan peneliti untuk 

mengetahui hasil jawaban dari responden dengan bantuan alat statistik melalui 

program Software SPPS (Statistic Package and Social Science) 20 for 

Windows. 

Penulis mengumpulkan data dan mengolah data yang telah diperoleh dari 

kuesioner kemudian diproses dan dianalisis, analisis dan dilakukan secara kualitatif 

maupun kuantittaif. Analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara 

mendeskripsikan jawaban responden yang kemudian disajikan dalam bentuk tabel- 

tabel, sedangkan analisis kuantitatif dilakukan dengan cara menggunakan analisis 

statistik. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara 

dengan pengamatan langsung serta dari hasil kuesioner. Mengingat hasil 
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operasional variabel, mnaka diperoleh skala data independen variabel adalah 

ordinal, dan skala dependen adalah ordinal. Maka instrument yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala likert. 

Dalam penelitian fenomena sosial ini telah diteteapkan secara spesifik oleh 

peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitin. Dengan skala likert 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen 

yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

 

Tabel 4.4 

Skor/bobot nilai berdasarakan Skala Likert 

Penilaian Berdasarkan 

Skala Likert Keterangan 

 

Jawaban 

 

Bobot Nilai 

Sangat Baik SS Bobot 5 

Baik S 4 

Cukup Baik CS 3 

Tidak Baik TS 2 

Sangat Tidak Baik STS 1 

Sumber : Sugiyono (2014) 

Untuk mengolah data dapat digunakan alat bantu statistik, dimana dengan 

statistik akan memudahkan untuk penafsiran dan menganalisa apakah ada hubungan 

antara variabel-variabel terkait dan seberapa besar pengaruhnya, yang akhirnya 

akan diambil sebagai pedoman dan menarik kesimpulan. Selanjutnya dicari rata- 

rata dari setiap jawaban responden, dan untuk memudahkan penilaian dibuatkan 

panjang kelas interval. Menurut Sudjana (2011), panjang kelas interval diperoleh 

sebagai berikut:

 
𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = 
 
 

Rentang Nilai 
 
   
  

 

Panjang Kelas Intal
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Keterangan: 

Rentang nilai = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah  

Banyak kelas interval = 5 

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah: 

 

            𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 = 5 − 1 
  

 

       5 
 

= 0,80 

 

 

Tabel 4.5 

Interval Kelas Kedisiplinan, Lingkungan Kerja dan Kinerja Karyawan 

 

 

Interval Kelas 

Alternatif Jawaban 

Disiplin &Motivasi Kerja 

(Variabel X1 & X2) 

Kinerja 

Karyawan 

(Variabel Y) 

1,00-1,79 Sangat Tidak Baik 
Sangat Tidak 

Tinggi 

1,80-2,59 Tidak Baik Rendah 

2,60-3,39 Cukup Baik Cukup Tinggi 

3,40-4,19 Baik Tinggi 

4,20-5,00 Sangat Baik Sangat Tinggi 

Sumber: Sudjana (2011) 

 

4.7.1 Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu 

alat ukur atau instrumen pengukuran dapat dikatakan memiliki validitas yang tinggi 

apabila alat tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang 

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut. Alat yang menghasilkan 

data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan sebagai alat ukur yang 

memiliki validitas rendah.  
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Uji Validitas digunakan untuk mengetahui sah atau akurat atau tidaknya suatu 

kuesioner, suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut Sugiyono 

(2015:202). Model pengujian menggunakan pendekatan korelasi itemtotal 

dikoreksi (corrected item-total correlation) untuk menguji validitas internal setiap 

item pernyataan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala. Untuk menentukan 

apakah sebuah item dinyatakan valid atau tidak maka para ahli menetapkan patokan 

besaran koefisien korelasi item total dikoreksi sebesar 0,30 sebagai batas minimal 

valid tidaknya sebuah ítem. Artinya, sama atau lebih besar dari 0,30 

mengindikasikan item tersebut memiliki validitas yang memadai menurut Sugiyono 

(2015:209). 

Validitas menurut Sugiyono (2017:125) menunjukan derajat ketepatan antara 

data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh 

peneliti. Untuk mencari validitas sebuah item, kita mengkorelasikan skor item 

dengan total item-item tersebut. Jika koefisien antara item degan total item sama 

atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya 

dibawah 0,3 maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Dalam mencari nilai 

korelasi penulis menggunakan rumus pearson Product Moment, dengan rumus 

sebagai berikut: 

 

 

 

Dimana : 

ryx = Korelasi Pearson X = Skor setiap item 

Y = Skor total yang dikurangi skor item tersebut n = Banyaknya responden 
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Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan antara nilai-nilai 

korelasi atau r hitung dari variabel penelitian dengan nilai r tabel. Pengujian 

validitas dan reabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS 

20. Kriteria pengujian validitas menurut Simamora (2004:174) keputusan pada 

sebuah butir pertanyaan dapat dianggap valid, dapat dilakukan dengan beberapa 

cara berikut : 

Jika r hitung > r tabel, maka butir pertanyaan tersebut valid 

Jika r hitung < r tabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid 

 

4.7.2 Uji Reabilitas 

Reliabilitas adalah ukuran yang menujukkan bahwa alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian keperilakukan mempunyai keandalan sebagai alat ukur, 

diantaranya diukur melalui konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu jika 

fenomena yang diukur tidak berubah Sugiyono (2015:215). Suatu instrumen 

penelitian mengindikasikan memiliki reliabilitas yang memadai jika koefisien 

Cronbach Alpha lebih besar atau sama dengan 0,70 Sugiyono (2015:219). Kriteria 

uji reliablititas adalah, jika α (alpha)  > 0,70 (artinya variabel dinyatakan reliabel). 

Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji tingkat ketepatan atau keandalan kuesioner 

dalam mengukur. Pengujian ini dilakukan dengan uji Cronbach Alpha, yang 

dianggap sesuai untuk pengujian terhadap item-item penelitian yang memiliki skor 

1-5. Untuk perhitungan dapat dilakukan dengan mengunakan program SPSS 

20 F. Uji reliabilitas instrumen penelitian ini akan menggunakan reliability analysis 

dengan teknik Alpha Cronbach yang mempunyai rumus sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

α = Koefisien reliabilitas instrument Alpha Croncbach n = Jumlah butir 

pernyataan 

S² = Varian skor secara keseluruhan 
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Suatu instrumen alat ukur dikatakan reliabel dan bisa diproses pada tahap 

selanjutnya jika nilai Cronbach Alpha > 0,7. Menurut Sugiyono (2015:88) 

menyatakan bahwa sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel 

dikatakan reliabel dan berhasil mengukur variabel tersebut jika koefisien 

reliabilitasnya lebih dari atau sama dengan 0,700. 

 

4.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis, sesuai dengan ketentuan bahwa dalam uji 

regresi linier harus dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu agar penelitian tidak 

bias dan untuk menguji kesalahan model regresi yang digunakan dalam penelitian. 

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan yaitu: 

 

4.7.3.1 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2016:154) uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi 

tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Pengambilan keputusan mengenai 

normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika p < 0,05 maka distribusi data tidak normal 

b. Jika p > 0,05 maka distribusi data normal 

 

4.7.3.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2016:103), uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Cara 

mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan mengamati nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Batas VIF adalah 10 dari Tolerance adalah 

0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 0,1 maka 

terjadi multikolinearitas. Bila ada variabel independen yang terkenal 
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multikolinearitas maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model penelitian. 

 

4.7.3.3 Uji Heteroskesdastisitas 

Pengujian heteroskedatisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat 

grafik plot antara prediksi nilai variabel terikat dengan residualnya. Kriteria 

pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016:134), adalah 

jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi 

heteroskesdatisitas. Sebaliknya, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik 

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

heteroskesdatisitas. Analisis regresi digunakan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukan arah hubungan antara 

variabel dependen dengan independen Ghozali (2016:93). Persamaan regresi linear 

berganda adalah sebagai berikut : 

 

Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 +e 

 

Keterangan : 

Y : Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

X : Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu a : Konstanta 

b : Koefisien regresi dari masing – masing variabel independen dimana masing – 

masing mempunyai interkinerja karyawan sebagai perubahan yang diharapkan 

dalam respon Y, perubahan dalam masing – masing variabel X disebut dengan 

slope. 

e : Standar error 

 

4.7.4 Uji Koefisien Korelasi 

Analisis koefisien korelasi bertujuan untuk mengukur kuat atau lemahnya 

hubungan dan arahnya variabel independen (bebas) dengan variabel dependen 

(terikat) kedua variabel tersebut diukur dalam skala ordinal. Langkah yang diambil 
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dalam penelitian ini untuk menghitung korelasi dengan menggunakan SPSS 20. 

Koefisien korelasi mempunyai nilai -1≤r s ≤1,dimana : 

a. Apabila nilai r s = -1 atau mendekati -1, maka hubungan antara kedua 

variabel sangat kuat. Korelasi negative artinya bersifat berlawanan (jika 

variabel x naik, maka variabel Y turun atau sebaliknya) 

b. Apabila nilao r s = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua 

variabel sangat lemah atau tidak ada hubungan sama sekali. 

c. Apabila nilai r s = 1 atau mendekati 1, maka hubungan antara kedua variabel 

sangat kuat. Korelasi positif artinya bersifat searah (jika X naik maka Y naik 

atau sebaliknya) 

Untuk dapat mengetahui kuat tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel 

Y dapat diukur denga suatu angka-angka korelasi seperti 

Tabel 4.6 

Tingkat Hubungan Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0.00-0.199 Sangat Rendah 

0.20-0.399 Rendah 

0.40-0.599 Sedang 

0.60-0.799 Kuat 

0.80-0.1000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono 

Data analisa akan diperoleh apakah positif atau negatif. Jika 

koefisienkorelasi (r) positif atau searah artinya jika terjadi kenaikan  pada variabel 

x, maka akan diikuti kenaikan variabel Y, atau jika terjadi penurunan pada variabel 

X maka akan diikuti dengan penurunan variabel Y. koefisien korelasi (r) negatif (rs 

> 0) berarti apabila terjadi kenaikan pada variabel X maka akan diikuti oleh 

penurunan variabel Y atau sebaliknya apabila terjadi penurunan pada variabel X 

maka akan diikuti dengan kenaikan pada variabel Y. 
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4.7.5 Uji Koefisien Determinasi 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi dari variabel 

bebas terhadap variabel terikat, biasanya dinyatakan dalam presentase. 

Rumus dari koefisien determinasi adalah : 

 

Kd = r 2 x 100% 

 

Keterangan : 

Kd = Koefisien Determinasi R = Nilai koefisien korelasi 

 

4.7.6 Uji Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2016:195) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya 

disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban 

yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui 

pengumpulan data. Alat uji yang digunakan untuk menguji hubungan variabel 

tersebut adalah uji t dan uji F sebagai berikut: 

 

4.7.6.1 Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t) 

Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna 

menunjukan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel 

dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam hal ini, variabel 

independennya yaitu disiplin kerja dan motivasi kerja. Sedangkan variabel 

dependennya yaitu kinerja karyawan. Langkah-langkah pengujian hipotesis secara 

parsial adalah sebagai berikut: 
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1. Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh antara variabel X (variabel bebas) dan variabel Y (variabel 

terikat). Dimana hipotesis nol (H0) yaitu hipotesis tentang tidak adanya 

pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif (H1) merupakan hipotesis yang 

diajukan peneliti dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis tersebut 

dijabarkan sebagai berikut: 

a. Hipotesis Pertama 

H0 : r1< 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan 

H1 : r1 > 0, artinya terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan 

b. Hipotesis Kedua 

H0 : r2< 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan 

H2 : r2> 0, artinya terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan 

2. Menentukan tingkat signifikasi sebesar α = 5% 

Tingkat signifikasi 0.05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil 

penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 

5%. 

DF = n-(k+1) 

3. Menghitung Uji t (t-test) Keterangan: 

bi : Koefisien regresi 

Sbi : Standar deviasi koefisien regresi 

4. Kriteria Pengambilan Keputusan 

a. Ho tidak berhasil ditolak apabila t hitung ≤ t tabel, dengan demikian 

secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang 

diteliti. 
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b. Ho ditolak apabila t hitung > t tabel, dengan demikian secara 

individuzada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti. 

Atau perhitungan dengan menggunakan software SPSS H0 ditolak atau 

pengaruh signifikansi apabila: 

Significance < α = 0.05 

 

4.7.6.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama- 

sama (simultan) terhadap variabel terikat. Signifikan berarti hubungan yang terjadi 

dapat berlaku untuk populasi. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Prosedur Uji F adalah sebagai berikut: 

a. Keputusan yang diambil adalah sebagai berikut: 

H0 : β 1 = β 2 = 0: disiplin (X1) dan motivasi (X2) tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan (Y) pada CV. ZAFRAN 

H1 : β 1 ≠ β 2 ≠ 0: disiplin (X1) dan motivasi (X2) berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan (Y) pada CV. ZAFRAN. 

b. Menentukan F hitung dan signifikansi. 

Dari output tabel Anova dapat dilihat hasil perolehan F hitung dan 

signifikansinya. 

c. Menentukan F tabel 

F tabel dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 

dengan df 1 (jumlah variabel bebas) = 1, dan df 2 (n-k-1). 

Keterangan: 

n = Jumlah data  

k = Jumlah variabel independen 

d. Kriteria pengujian: 

a. Jika F hitung ≤ F tabel , maka H 0 diterima. 

b. Jika F hitung ≥ F tabel , maka H 0 ditolak. 
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e. Membuat kesimpulan 

Membandingkan antara F hitung dan F tabel dan kesimpulan didapat dari 

kriteria pengujian. 

1. Jika H0 diterima, maka disiplin (X1) dan motivasi (X2) tidak berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja karyawan (Y) pada CV. ZAFRAN. 

2. jika H0 ditolak, maka disiplin (X1) dan motivasi (X2) berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan (Y) pada CV. ZAFRAN. 


