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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada PT. Salim Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai 

Dua yang berlokasi di kecamatan Balai Jaya km.37 Kabupaten Rokan Hilir. 

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Mei 2018.  

3.2 Jenis dan Sumber Data  

a. Data Primer  

Menurut Sugiyono (2008) data primer adalah sumber data yang  

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data 

primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner dan 

melakukan wawancara secara langsung kepada pihak perusahaan.  

b. Data Sekunder  

Menurut Sugiyono (2008) data sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui 

media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen 

perusahaan.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Wawancara (interview) 

Yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 
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2. Kuesioner  

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk di jawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup 

atau terbuka, dan dapat diberikan kepada responden secara langsung atau 

dikirim melalui pos media internet. Untuk mengukur  tanggapan dan 

pendapat dari responden dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan 

metode Skala Likert. Pembobotan setiap pertanyaan tersebut adalah 

sebagai berikut. 

a. Alternatif jawaban SS (Sangat Setuju) diberi skor = 5 

b. Alternatif jawaban  S (Setuju) diberi skor = 4 

c. Alternatif jawaban KS (Kurang Setuju) diberi skor = 3 

d. Alternatif jawaban TS (Tidak Setuju) diberi skor = 2  

e. Alternatif jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) diberi skor = 1 

3.4 Populasi dan Sampel  

a. Populasi  

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono 

(2011). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Salim 

Ivomas Pratama Tbk PKS Sungai Dua Kabupaten Rokan Hilir yang 

berjumlah 120 karyawan.  

b. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, maka peneliti dapat 
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menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk 

populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari poplasi harus betul-betul 

representative(mewakili). Sugiyono (2011). 

Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah menggunakan metode Simple Random Sampling. 

Menurut Sugiyono (2011) adalah dikatakan sampel (sederhana) karena 

pengambilan anggota sampel dan populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.  

Rumus yang digunakan untuk menentukan sampel yaitu 

menggunakan rumus Slovin yaitu sebagai berikut: 

n = 
 

         
   

Keterangan:  

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah Populasi (120 orang) 

e
2
 =  Persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

yang masih dapat ditolelir atau diinginkan 10%.  

 

n  = 
   

             
 

 = 
   

           
 

 = 
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 = 54,5 digenapkan menjadi 55 orang. 

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 55 orang.  

3.5   Analisis Data 

Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik 

statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) statistik deskriptif adalah 

statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi.  

1.  Regresi Linear Berganda  

Regresi berganda bagaimana variabel tergantungnya dipengaruhi 

oleh dua atau lebih variabel bebas sehingga hubungan fungsional antara 

variabel tergantung (Y) dengan variabel bebas (X1, X2) secara umum 

dapat dituls dengan rumus:  

Y= a + b1X1 + b2X2 + e 

Keterangan:  

Y = Variabel Produktivitas 

a  = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi Budaya organisasi 

b2 = Koefisien regresi Motivasi  

X1 = Budaya Organisasi  

X2  = Motivasi  

e  = Tingkat kesalahan  
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3.6 Teknik Analisis Data 

   Data Penelitian ini menggunakan beberapa pengelolahan data, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Uji Validitas  

Uji validitas  sifat yang menunjukkan adanya kemampuan suatu 

instrument atau alat ukur untuk dapat mengungkapkan sesuatu yang 

menjadi pokok sasaran peneliti. Uji validitas berguna untuk mengetahui 

apakah ada pertanyaan-pertanyaan pada kuesioner yang harus dibuang 

atau diganti karena dianggap tidak relevan.  

Suatu koesioner dikatakan valid jika petanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner 

tersebut. Uji validitas kuesioner dilakukan dengan menganalisa nilai 

korelasi antara skor dengan skor total dengan korelasi product moment.  

Jika r hitung > r tabel dan nilai positif maka butir atau pertanyaan 

atau indikator tersebut dinyatakan valid. Jika r hitung < r tabel maka butir 

atau pertanyaan atau indikator tersebut tidak valid Ghozali (2009).   

b. Uji Reliabilitas  

 Uji reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan 

yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran Umar (2008). Reliabilitas 

sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel 

atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu. 

 Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan 

nilai Cronbach Alpha > 0,60 Ghozali (2009). 
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c. Uji Asumsi Klasik   

a. Normalitas  

 Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

normalitas data. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah 

dalam data, variabel terikat dengan variabel babas keduanya mempunyai 

hubungan distribusi normal atau tidak. Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam data, variabek terikat dengan variabel bebas 

keduanya mempunyai hubungan distribusi normal atau tidak. Umar 

(2008). 

b. Multikolinearitas  

 Menurut Suliyanto (2011) Terjadi korelasi linear yang mendekati 

sempurna antar lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model yang terbentuk ada korelasi 

yang tinggi atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi 

tersebut di nyatakan mengadung gejala multi kolinearitas. 

 Multikolinearitas dapat diuji melalui toleransial dengan Variance 

Inflation Factor (VIF). Nilai VIF dapat dihitung dengan formula sebagai 

berikut: 

 VIF = 
 

      
 = 

 

         
  

1. Jika VIF > 10, terdapat persoalan multikolinearitas diantara variabel 

bebas.  

2. Jika VIF < 10, tidak terdapat persoalan multikolineritas diantara 

variabel bebas. 

c. Heteroskedastisitas  

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas Ghozali (2009). 

d. Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

autokorelasi pada model regresi. Uji autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin Watson. Metode ini memiliki ketentuan yaitu 

Qudratullah dalam Mitchael (2015): 

a. Jika DW di bawah -2, maka terdapat autokorelasi positif.  

b. Jika DW diantara -2 sampai 2, maka tidak terdapat autokorelasi.  

c. Jika DW di atas 2, maka terdapat autokorelasi negatif.   

 

e. Uji Hipotesis  

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  

 Menurut Ghozali (2009), uji stastistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). Penerimaan atau 

penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :  

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis nol diterima (koefisien 

regresi tidak signifikan). Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel 

independen tersebut  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen.  

2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis nol ditolak (koefisien 

regresi signifikan). Hal ini berarti secara parsial variabel independen 
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tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.  

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

 Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

Ghozali (2009). Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat 

signifikansi 0,05 (α=5%).   

f. Koefisien Determinasi (R
2
)  

 Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berati 

kemampuan vairiabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 

variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen Ghozali (2008). 

 

 

 

 


