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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penulis melakukan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara V kebun 

Terantam Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dari bulan Mei 2017 

sampai dengan selesai. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 

yaitu : 

a.  Data Primer 

Adalah data yang diperoleh langsung dari sampel melalui 

penelitian lapangan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara 

tentang pengaruh lingkungan kerja dan kompensasi terhadap produktivitas 

kerja karyawan bagian produksi pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun 

Terantam Kecamatan Tapung Hulu. 

b. Data Sekunder 

Adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada dari 

perusahaan yang bersangkutan, atau data yang telah tersusun dalam bentuk 

dokumen maupun angka-angka yang terdiri dari tabel, struktur organisasi, 

gambaran umum perusahaan dan laporan-laporan lainnya yang penulis 

perlukan dalam penulisan ini. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat mengumpulkan data-data diatas, penulis menggunakan 

metode pengumpulan data, sebelum melakukan pengumpulan data, diperlukan 

alat ukur pengumpulan data agar dapat memperkuat hasil penelitian. Alat ukur 

pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu: 

1. Wawancara  

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan pihak-pihak 

yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.  

2. Kuesioner  

Yaitu merupakan suatu pengumpulan data yang memberikan daftar 

pertanyaan kepada responden dengan harapan mendapatkan respon atas 

dasar pertanyaan tersebut, kuesioner diisi oleh karyawan dengan 

menggunakan skala likert. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Skor 

Pengukuran variabel-variabel yang terdapat dalam model analisis 

penelitian ini bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang terdapat dalam angket. 

Karena jawaban tersebut bersifat deskriptif, sehingga diberi nilai agar menjadi 

data kuantitatif. Penentuan nilai jawaban untuk setiap pertanyaan menggunakan 

metode Skala Likert, menurut Sugiyono (2008:132) skalalikert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Dengan pembobotan setiap pertanyaan sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Klasifikasi Skor Penilaian 

Klasifikasi Keterangan Skor 

SS Sangat Setuju/S. Memuaskan 5 

S Setuju/Memuaskan 4 

KS Kurang Setuju/Cukup 3 

TS Tidak setuju/T. Memuskan 2 

STS Sangat Tidak Setuju/S.T. Memuaskan 1 

        Sumber: Sugiyono (2008:132) 

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2011). 

Populasi dalam penelitian ini adalah dibagian produksi pada PT. 

Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu dengan 

jumlah 162 orang karyawan. 

3.5.2  Sampel  

Menurut Sugiyono (2011), sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan tetap 

bagian produksi yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam 

Kecamatan Tapung Hulu yang diambil pada bulan Mei 2017 dengan jumlah 

karyawan 162 orang. Sementara penentu sampel dari populasi tersebut adalah 

menggunakan rumus Slovin (Umar, 2008): 
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N = 
2Ne1

N


 

Keterangan   : 

n :  ukuran sampel 

N :  ukuran populasi  

e :  persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan 

sampel 10% (0,1) 

=        162  

 1+ 162 (0,1)
2 

=      162  

        1 + 1,62 

=           162  

             2,62 

=  61,83 /  62 

Dari rumus tersebut, diperoleh jumlah keseluruhan yang akan diteliti 

sebanyak 62 sampel. Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan 

proportionate stratified random sampling, adalah pengambilan sampel dari 

anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional, dilakukan 

sampling ini apabila anggotanya heterogen (tidak sejenis). proportionate stratified 

random sampling ini dilakukan dengan cara membuat lapisan-lapisan (strata), 

kemudian setiap lapisan diambil sejumlah subjek secara acak. Jumlah subjek dan 

setiap lapisan (strata) adalah sampel penelitian (Sugiyono,2009). Rumus alokasi 

proportional adalah : 
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Ni = Ni-n 

N 

Dimana : 

ni    : jumlah anggota sampel menurut stratum 

n       : jumlah anggota sampel seluruhnya 

Ni     : jumlah anggota populasi menurut stratum  

N      : jumlah anggota populasi seluruhnya 

Maka jumlah anggota sampel berdasarkan rumus diatas adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 Jumlah Sampel berdasarkan Proportionate Stratified Random  

Sampling  

N

o 

Tingkatan  

Jabatan 

Jumlah Karyawan 

Tahun 2016 

Proporsi Jumlah 

Sampel 

1 STAFF 
12 

12 X 62 

    162 
5 

2  Syarat Kerja 

Umum (SKU)/ 

Balai Latihan 

Kerja (BLK) 

115 
115  X 62 

    162 
44 

3 Buruh Harian 

Lepas (BHL) 
35 

35  X 62 

     162 
13 

 Total  162 Total  62 orang  

 

 

3.6 Skala Pengukuran Data 

a. Uji Instrumen 

Untuk menunjang proses analisa maka alat pengukur data harus 

terlebih daHulu  diuji validitas dan reabilitasnya. Jika pertanyaan sudah 

valid dan reliable, berarti pertanyaan tersebut sudah bisa digunakan 

untuk mengukur faktornya. 
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b. Uji Validitas 

Instrument yang valid menurut Iskandar (2010) adalah 

instrument yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu 

valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Menurut Iskandar (2010) kriteria yang digunakan atau batas 

minimum suatu instrument atau angket dinyatakan valid atau yang 

dianggap memenuhi syarat yaitu nilai validitas diatas 0,30 adalah nilai 

yang dapat diterima dalam analisis faktor.  

Analisis ini dilakukan untuk menggugurkan item-item 

instrument yang nilainya dibawah 0,30. Apabila telah digugurkan, 

peneliti melakukan analisis berikutnya. Jika terdapat item-item 

instrument yang dibawah 0,30 maka peneliti menggugurkan sekali lagi. 

Jika tidak ada lagi nilai item-item dibawah 0,30 maka analisis faktor 

tidak dilanjutkan. 

c. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur 

dalam mengukur gejala atau kejadian.Pengujian reabilitas dilakukan 

untuk mengetahui apakah hasil dari jawaban kuesioner oleh responden 

benar-benar stabil dalam mengukur suatu gejala atau kejadian.Semakin 

tinggi reabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur 

tersebut dan sebaliknya, jika reabilitas alat pengukur tersebut rendah 

maka alat tersebut tidak stabil dalam mengukur suatu gejala. Instrument 
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yang realible adalah instrument yang digunakan beberapa kali untuk 

mengukur objek yang sama, akan menghasilakn data yang sama. 

Uji realibilitas menurut Iskandar (2010), dilakukan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat keabsahan data dengan 

menggunakan uji cronbach’s alpha (α) dengan ketentuan jika α ≥0,60 

maka dikatakan reliable. 

 

3.7 Uji Asumsi klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih daHulu  akan dilakukan 

pengujian terjadinya penyimpangan terhadap asumsi klasik. Menurut Suliyanto 

(2011:69) dalam asumsi klasik terdapat beberapa pengujian yang harus dilakukan, 

yakni Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas,uji Heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

Uji regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal 

atau mendekati normal. Uji Normalitas data antara lain dapat dilakukan 

dengan membandingkan probabilitas nilai Kolmogorov-Smirnov 

dengan sebesar 0,05 (5%). Apabila porbabilitas nilai koefisien alpha 

lebih besar dari0,05 maka dapat terdistribusi normal, sebaliknya jika 

nilai koefisien lebih kecil dari 0,05 maka tidak dapat terdistribusi 

normal. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedestisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan lain 
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tetap, maka disebut homokedestisitas dan jika berbeda maka disebut 

heterokedestisitas. Model regresi yang baik adalah bersifat 

homokedestisitas. 

c. Uji Multikolinieritas 

Terjadi korelasi linier yang mendekati sempurna antar lebih dari 

dua variabel bebas.Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi yang berbentuk ada korelasi yang tinggi 

atau sempurna diantara variabel bebas maka model regresi tersebut 

dinyatakan mengandung gejala multikolinier. 

 

3.8 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah analisis tentang hubungan antara satu 

dependen dengan dua atau lebih independen variabel.Jadi bila dihubungkan 

dengan penelitian ini maka analisis regresi berganda adalah untuk 

mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Y = a + b1X1+B2X2+ e 

Keterangan  : 

a  = Konstanta 

b = Koefisien regresi 

Y = Variabel terikat yaitu produktivitas kerja 

X1 = Variabel bebas yaitu Lingkungan kerja 

X2 = Variabel bebas yaitu kompensasi 

e  = Tingkat kesalah (eror) 
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3.9  Uji Hipotesis  

Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap 

variabel terikat maka dilakukn pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini.Metode pengujian terhadap hipotesis yang diajukan, dilakukan 

pengujian secara simultan dan pengujian secara parsial.Pengujian secara parsial 

menggunakan uji t, sedangkan pengujian secara simultan menggunakan uji f. 

a. Uji t (Pengujian secara parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji signifikan hubungan antara variabel X 

dan Y , apakah variabel X1,X2 benar-benar berpengaruh secara parsial 

atau individual terhadap variabel Y. 

Dasar pengambilan keputusan adalah : 

a) Dengan membandingkan t hitungnya dengan t tabel. 

Apabila t tabel > t hitung, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Apabila t tabel < t hitung, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b) Dengan menggunakan angka probabilitas signifikan. 

Apabila angka probabilitas signifikan > 0,05 , maka Ho diterima 

dan Ha ditolak. 

Apabila angka probabilitas signifikan < 0,05 , maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

b. Uji F (Pengujian secara simultan) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat. 
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Dasar pengambilan keputusan adalah : 

a).  Dengan membandingkan F hitungnya dengan tabel. 

 Apabila F tabel > F hitung, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

 Apabila F tabel < F hitung, maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

b).  Dengan menggunakan anga probabilitas signifikan. 

Apabila angka probabilitas signifikan > 0,05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

Apabila angka probabilitas signifikan < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. 

c. Uji R
2
 ( Koefisien Determinasi) 

Koefisien determinan (R
2
) dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

ketepatan paling baik dalam analisis regresi, dimana hal yang ditunjukkan 

oleh besarnya koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) dan 1 

(satu).Koefisien determinasi (R2) nol variabel independen sama sekali 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Apabila koefisien determinasi semakin mendekati satu, maka dapat 

dikatakan bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen.Selain itu, koefisien determinasi dipergunakan untuk mengetahui 

persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel 

bebas (X). 

 

 

 

 


