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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

 Yaitu data yang bukan dalam bentuk angka-angka atau tidak dapat 

dihitung, dan diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan 

karyawan dalam perusahaan serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak 

lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Endang Susilawati, 2013) 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah PT Madubaru Yogyakarta yang 

beralamatkan di Desa Padokan, Kelurahan Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, 

Kabupaten Bantul, Propinsi daerah Istimewa Yogyakarta. PT. Madubaru adalah 

satu – satunya pabrik gula dan pabrik alkohol/spirtus di propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan 

pangan Nasional, khususnya Gula Pasir. Sebagai Perusahaan padat karya banyak 

menampung tenaga kerja dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Pada tahun 31 Maret 2004 terjadi peralihan status setelah PT Madubaru 

mengelola sendiri manajemen  perusahaannya dengan Sri Sultan Hamengku 

Buwono X sebagai pemlik saham mayoritas sebesar 65% sedangkan sisanya 

sebesar 35% dimiliki oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia sebagai salah satu 

BUMN milik Negara. 
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3.3 Definsi operasional variabel 

3.3.1 Variabel Independen/ Bebas (X1 dan X2) 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013:61).Variabel independen 

pertama (X1) dalam penelitian ini adalah stres kerja.Sedangkan 

variabel indepen kedua (X2) dalam penelitian ini adalah lingkungan 

kerja. 

3.3.1.1 Stres Keja (X1) 

Stres adalah kegembiraan, perasaan kecemasan, dan / atau 

ketegangan fisik yang terjadi ketika tuntutan ditempatkan pada 

individu diperkirakan melebihi kemampuannya dalam mengatasi 

(Hellriegel, 2004:168)  

Sedangkan untuk mengetahui apa saja sumber-sumber dari 

stres, penulis mengambil indikator dari (Hellriegel, 2004:174) yang 

menyatakan bahwa sumber stres antara lain adalah: 

 Beban kerja 

 Kondisi kerja 

 Konflik peran 

 Perkembangan karir 

 Tuntutan yang bertentangan 
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3.3.1.2 Lingkungan kerja (X2) 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

pekerja yang dapat mempengaruhi seseorang dalam bekerja, meliputi: 

pengaturan penerangan, pengontrolan suara gaduh, pengaturan 

kebersihan tempat kerja dan pengaturan keamanan tempat kerja 

(Sedarmayanti, 2009). 

Adapun indikator dari lingkungan kerja menurut 

(Sedarmayanti, 2009) antara lain: 

 Pewarnaan 

 Penerangan 

 Udara 

 Suara bising 

 Ruang gerak 

 Keamanan dan kebersihan 

Sedangkan indikator lingkungan kerja non fisik: 

 Struktur kerja 

 Tanggung jawab kerja 

 Perhatian dan dukungan pemimpin 

 Kerjasama antara kelompok 

 Kelancaran komunikasi 
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3.3.2 Variabel Dependen/ Terikat (Y) 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel independen atau variabel bebas 

(Sugiyono, 2013:61).Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini 

adalah kinerja. 

 

3.3.2.1 Kinerja 

Kinerja merupakan catatan hasil produksi pada fungsi 

pekerjaan yang spesifik atau aktifitas selama periode waktu tertentu 

(Gomes, 2003:133). 

Adapun indikator dari kinerja yang diambil dari (Gomes, 

2003:142), antara lain adalah: 

 Quality of  Work (kualitas kerja) 

Kualitas ini akan dicapai berdasarkan syarat-syarat kesesuaian 

dan kesiapan. 

 Job Knowledge (pengetahuan pekerjaan) 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan keterampilan. 

 Creativeness (kreatifitas) 

Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan-

tindakan untuk menyelesaikan perosalan-persoalan yang 

timbul. 

 Corporative (kerjasam) 

Kesadaran untuk bekerjasama dengan orang lain. 
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 Initiative (inisiatif) 

Keaslian ide-ide yang disampaikan sebgai program organisasi 

dimasa mendatanng. 

 Dependability (ketergantungan) 

Kesadaran dapat dipercaya dalam hal kehadiran dan penjelasan 

kerja. 

 Personal quality (kualitas personil) 

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, kamampuan dan 

integritas pribadi. 

3.3.3 Variabel Intervening (Z) 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 

mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen 

menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan 

diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela/antara yang terletak di 

antara variabel independen dan dependen, sehingga variabel 

independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya 

variabel dependen (Sugiyono: 2013:63). Variabel intervening (Z) 

dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja. 

3.3.3.1 Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang, yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan 

yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima (Wibowo, 2009:501) 
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Adapun indikator dari kepuasan kerja menurut (Wibowo, 

2009:504): 

 Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan) 

 Discrepancies (perbedaan) 

 Value attainment (pencapaian nilai) 

 Equity (keadilan) 

 Dispositional/ genetic components (komponen genetik) 

3.4 Jenis dan teknik (metode) pengumpulan data 

Data kuantitatif 

 Data yang dapat dihitung berupa angka-angka yang diperoleh dari PT. 

Madubaru Yogyakarta, seperti jumlah karyawan dan data-data lainnya yang 

menunjang penelitian. 

Kuesioner 

Kuesioner digunakan sebagai instrumen pengumpulan data dalam jumlah 

besar, kuesioner sangat bermanfaat sebagai alat dalam studi mempelajari sikap, 

sistem nilai, dan keyakinan para responden.Para peneliti telah menunjukkan 

bahwa penggunaan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data menghasilkan 

informasi dengan mutu yang lebih baik dan validitas yang lebih tinggi.Tetapi 

keadaan demikian harus didukung dengan keadaan nyata yang dihadapi organisasi 

(Siagian, 1995). 

Sumber data 

 Dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data primer dan 

data sekunder. 
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1. Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal atau diperoleh dari sumber 

asli atau pertama, dan tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun 

dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui nara sumber atau 

dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang penulis jadikan objek 

penelitian atau orang yang dijadikan sebagai sarana mendapatkan 

informasi ataupun data (Sarwono, 2006). Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh dari kuesioner yang dilakukan di PT. Madubaru Yogyakarta. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga 

penulis hanya mencari dan mengumpulkan.Data sekunder dapat diperoleh 

dengan lebih mudah dan cepat karena sudah tersedia misalnya, 

diperpustakan, perusahaan-perusahaan, kantor-kantor pemerintah 

(Sarwono, 2006). 

 

3.5 Populasi dan Sampel 

Populasi 

 Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan 

waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Kegiatan 

penelitian dapat dilakukan dengan penelitian populasi dimana penelitian 

dilakukan kepada seluruh atau semua anggota populasi (Supardi, 2005). Dalam 
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penelitian ini populasinya adalah seluruh karyawan tetap PT. Madubaru 

Yogyakarta yang berjumlah 266 karyawan 

 

Tabel 3.1 

Populasi PT. Madubaru Yogyakarta 

berdasarkan tingkat perbagian 

 Nama Bagian Jumlah   

Satuan Pengawas Inter 15 

SDM  dan Umum 42 

Akuntansi Keuangan 39 

Pemasassran  7 

Tanaman 118 

Pabrikasi 14 

Spirtus 31 

 TOTAL 266 

Sumber : PT. Madubaru Yogyakarta, 2015 

 

 

Untuk menentukan jumlah sempel yang akan digunakan maka peneliti 

memakai rumus Slovin (Umar, 2004:74).  

  n = 
2.1 eN

N
 = 

2
05,0.2661

266

 

      = 159,986 ≈ 160 

Keterangan: 

n   = Ukuran Sampel 

N  = Ukuran Populasi 

e  = tingkat kesalahan dalam penelitian ini “e” ditetapakan 

sebesar 5%. 

Atas dasar perhitungan di atas maka sampel yang akan diambil 

adalah berjumlah 159,986 orang, dibulatkan menjadi 160 responden agar 

hasil penelitian ini dapat lebih fit.  
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Sampel 

 Sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek 

penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Sampel penelitian akan 

menjadi lebih menentukan lagi mengingat bahwa hasil penelitian dengan 

menggunakan sampel penelitian tersebut akan disimpulkan/digeneralisasikan 

menjadi keadaan populasi (Supardi, 2005). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan sampel sensus dimana anggota populasi seluruhnya digunakan 

untuk sampel yaitu berjumalah 160 karyawan. Teknik sampel yang digunakan 

yaitu cluster sampling. Menurut Sugiyono (2012)Cluster sampling adalah cara 

pengambilan sampel yang berdasarkan pada cluster-cluster tertentu atau bagian – 

bagian tertentu. Besar sampel tiap bagian dapat dicari dengan rumus : 

n 1  = 
1

1

N

N
 x n 0  

dimana : 

n 1  =Banyaknya sampel karyawan pada tiap bagian / jabatan. 

1N  = Banyaknya seluruh karyawan. 

N 1  =Banyaknya karyawan pada tiap tingkat pendidikan. 

n 0  =Banyaknya seluruh sampel yang akan diambil 

menjadiresponden. 

Sehingga untuk melakukan pengambilan sampel pada karyawan 

PT. Madubaru Yogyakarta dilakukan teknik penarikan sampel per bagian 

sebagai berikut : 
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1. Satuan Pengawas Inter = 15/266 x160  =     9 karyawan 

2. SDM  dan Umum  = 42/266x160  =    25 karyawan 

3. Akuntansi Keuangan = 39/266x160  =    24 karyawan 

4. Pemasassran  = 7/266x160  =    4 karyawan 

5. Tanaman   = 118/266x160 =    71 karyawan 

6. Pabrikasi   = 14/266x160   =    9 karyawan 

7. Spirtus   = 31/266x160   =    18 karyawan 

       160  karyawan 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Pengambilan Sampel pada PT. Madubaru Yogyakarta 

berdasarkan tingkat perbagian 

 Nama Bagian Jumlah   

Satuan Pengawas Inter 9 

SDM  dan Umum 25 

Akuntansi Keuangan 24 

Pemasassran  4 

Tanaman 71 

Pabikasi 9 

Spirtus 18 

 TOTAL 160 

Sumber : PT. Madubaru Yogyakarta, data primer diolah 2015 

 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis Diskriptif 

 Analisis ini mendiskripsikan atau memberikan gambaran terhadap 

objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya 

tanpa melalui kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 1999 : 2). 
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Analisis diskriptif ini berupa uraian tentang masalah yang berhubungan 

Stres kerja, Lingkungan kerja, Kepuasan kerja dan Kinerja karyawan pada 

PT. Madubaru Yogyakarta. 

3.6.2 Analisis Kuantitatif  

Analisis kuantitatif ditujukan untuk menguji hipotesis ada tidaknya 

pengaruh Lingkungan kerja terhadap Kinerja karyawan melalui Kepuasan 

kerja (variabel intervening) pada PT Madubaru Yogyakarta. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur (path 

analysis).Path analysis merupakan perluasan dari analisis regresi berganda 

yang bertujuan untuk mengestimasi besar dan signifikansi hubungan antar 

beberapa variabel dan melibatkan variabel intervening/mediating  (Garson, 

D.A., 2002; Webley, P and Stephen Lea., 1997). Path analysis merupakan 

metode multivariate (lebih dari satu variabel dependen) yang dapat 

digunakan untuk mengestimasi pengaruh langsung (direct effect), tak 

langsung (indirect effect) dan pengaruh total  (total effect) diantara 

beberapa variabel (Mueller, R., 1996: 22). 

Model hubungan hipotesis (teoritis) antara ketiga variabel dalam 

penelitian ini disajikan dalam bentuk diagram path pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 
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Model Hubungan Antar Variabel 

 

Model pada Gambar 3.1, variabel Lingkungan kerja (X2) 

merupakan variabel eksogen, Kepuasan kerja (Z) merupakan variabel 

intevening atau mediating yang juga endogen dan variabel Kinerja (Y) 

merupakan variabel dependen endogen. 

Model di atas dapat dinyatakan dalam dua bentuk persamaan path 

sebagai berikut(Garson, D.A., 2002; Webley, P and Stephen Lea., 1997): 

1.  Z = p1 X1 + e1 

2.  Y = p3 Z + p2 X1 + e2 

3.  Z = p4 X2 + e3 

4.  Y = p3 Z + p5 X2 + e4 

Estimasi koefisien path (p) dapat dilakukan dengan metode regresi (OLS = 

ordinary least squares) menggunakan SPSS for Windows Release 21. 

Koefisien path (p1, p2, p3, p4 dan p5) adalah koefisien regresi dalam bentuk 

standar (standardized regression coefficient = beta) yang mencerminkan 

direct effect variabel independen (eksogen) terhadap variabel dependen 

(endogen) atau variabel endogen terhadap endogen lain dalam model. 

Indirect effect suatu variabel terhadap variabel lain dihitung dengan 

mengalikan tiap-tiap koefisien path, yang menghubungkan kedua variabel 

tersebut (p1p2) (Garson, D.A., 2002; Webley, P and Stephen Lea., 1997; 

Frazier et al., 2004: 128; Kenny, D.A. 2001). Total effect dapat diperoleh 

dari penjumlahan direct effect dan indirect effect. Ini sama dengan 

koefisien regresi beta variabel independen terhadap variabel dependen, 
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tanpa variabel mediating/intervening dalam model (Garson, D.A., 2002; 

Kenny, D.A. 2001). 

Nilai e1 dane2 (error term) atau variasi yang takterjelaskan, jika diperlukan 

dapat dihitung dengan rumus  1 – R
2
, dimana R

2
 (catatan: bukan R

2
adj.) 

adalah koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil estimasi masing-

masing persamaan regresi (Garson, D.A., 2002; Webley, P and Stephen 

Lea., 1997). 

 

3.7 Uji Signifikansi atau Uji Hipotesis 

3.7.1 Uji Hipotesis Pertama 

Uji signifikansi efek mediating atau efek tak langsung (indirect 

effect) p1p2 dilakukan berdasarkan rasio antara  koefisien p1p2 dengan 

standard error-nya yang akan menghasilkan nilai Z statistik (Zhitung). 

Standard error koefisien p1p2 diperoleh dari akar kuadrat (p2
2
Sp1

2
 + 

p1
2
Sp2

2
 – Sp1

2
Sp2

2
). Sehingga formula lengkapnya adalah sebagai berikut 

(Kenny, D.A. 2001): 

Zhitung =  
2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

21

SpSpSppSpp

pp
 

Dimana: 

p1p2 adalah koefisien indirect effet yang diperoleh dari perkalian 

antara direct effect p1 dan p2. 

p1 adalah koefisien direct effect Stres kerja terhadap Kepuasan 

kerja. 

p2 adalah koefisien direct effect Kepuasan kerja terhadap Kinerja. 

Sp1 adalah standard error dari koefisien p1 yang diperoleh dari 
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rasio antara koefisien p1 dengan thitung dari koefisien tersebut (jadi: p1/tp1) 

Sp2 adalah standard error dari koefisien p2 yang diperoleh dari 

rasio antara koefisien p2 dengan thitung dari koefisien tersebut (jadi: p2/tp2). 

Jadi untuk keperluan pengjian Hipotesis 1 (H1) maka nilai Zhitung diperiksa 

apakah signifikan pada taraf signifikansi yang ditetapkan. Jika Zhitung 

dalam harga mutlak ≥ 1,96 berarti indirect effect atau pengaruh tak 

langsung Stres kerja terhadap Kinerja melalui Kepuasan kerja signifikan 

pada taraf signifikansi 0,05 (Kenny, D.A. 2001; Frazier et al., 2004: 128). 

3.7.2 Uji Hipotesis Kedua 

Uji signifikansi pengaruh variabel independen secara langsung (direct 

effect) terhadap variabel dependen, menggunakan uji-t standar yang 

diperoleh dari hasil SPSS (Garson, D.A., 2002).Jadi untuk menguji 

Hipotesis 2 (H2) diuji dengan memeriksa apakah koefisien path p3 

signifikan pada taraf yang ditetapkan. Bila probabilitas tingkat kesalahan 

thitung (Sig.t) ≤ 0,05 maka direct effect atau pengaruh langsung Stres kerja 

terhadap Kinerja tanpa melalui Kepuasan kerja, signifikan pada taraf 

signifikansi 0,05 

3.7.3 Uji Hipotesis Ketiga 

Uji signifikansi efek mediating atau efek tak langsung (indirect 

effect) p1p2 dilakukan berdasarkan rasio antara  koefisien p1p2 dengan 

standard error-nya yang akan menghasilkan nilai Z statistik (Zhitung). 

Standard error koefisien p1p2 diperoleh dari akar kuadrat (p2
2
Sp1

2
 + 

p1
2
Sp2

2
 – Sp1

2
Sp2

2
). Sehingga formula lengkapnya adalah sebagai berikut 

(Kenny, D.A. 2001): 
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Zhitung =  
2

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

21

SpSpSppSpp

pp
 

 

Dimana: 

p1p2 adalah koefisien indirect effet yang diperoleh dari perkalian 

antara direct effect p1 dan p2. 

p1 adalah koefisien direct effect Lingkungan kerja terhadap 

Kepuasan kerja. 

p2 adalah koefisien direct effect Kepuasan kerja terhadap Kinerja. 

Sp1 adalah standard error dari koefisien p1 yang diperoleh dari 

rasio antara koefisien p1 dengan thitung dari koefisien tersebut (jadi: p1/tp1) 

Sp2 adalah standard error dari koefisien p2 yang diperoleh dari 

rasio antara koefisien p2 dengan thitung dari koefisien tersebut (jadi: p2/tp2). 

 

Jadi untuk keperluan pengjian Hipotesis 3 (H3) maka nilai Zhitung diperiksa 

apakah signifikan pada taraf signifikansi yang ditetapkan. Jika Zhitung 

dalam harga mutlak ≥ 1,96 berarti indirect effect atau pengaruh tak 

langsung Lingkungan kerja terhadap Kinerja melalui Kepuasan kerja 

signifikan pada taraf signifikansi 0,05 (Kenny, D.A. 2001; Frazier et al., 

2004: 128). 

 

 

3.7.4 Uji Hipotesis Keempat 

Uji signifikansi pengaruh variabel independen secara langsung (direct 

effect) terhadap variabel dependen, menggunakan uji-t standar yang 

diperoleh dari hasil SPSS (Garson, D.A., 2002). Jadi untuk menguji 

Hipotesis 4 (H4) diuji dengan memeriksa apakah koefisien path 
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p5signifikan pada taraf yang ditetapkan. Bila probabilitas tingkat kesalahan 

thitung (Sig.t) ≤ 0,05 maka direct effect atau pengaruh langsung Lingkungan 

kerja terhadap Kinerja tanpa melalui Kepuasan kerja, signifikan pada taraf 

signifikansi 0,05. 

 

3.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Sebelum kuesioner digunakan sebagai alat pengukur pengaruh lingkungan 

kerja, Stres kerja, pelatihan terhadap kinerja karyawan, maka perlu diadakan 

pengukuran uji validitas dan uji realibilitas dilakukan terhadap calon 

responden. 

3.8.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya validitas 

instrument yang menunjukkan sejauh  mana data yang terkumpul dan tidak 

menyimpang dari gambar tentang variabel yang dimaksud. 

Uji validitas dilakukan dengan pendekatan korelasi product 

moment antar masing-masing item yang mengukur suatu variabel dengan 

skor total variabel tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan α = 5% 

sehingga syarat minimum suatu instrumen untuk dianggap valid adalah 

jika tingkat signifikasi dari r hitung lebih kecil dari 0,05. Rumus Korelasi 

Product Moment (Sugiyono, 1999:182) yaitu : 

r xy = 
))()()((

)()(

2222 yynxxn

yxxyn
 

Dimana : 
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r xy    = Korelasi Product Moment 

n      =  Jumlah sampel 

Σx    = Jumlah skor butir 

Σy    = Jumlah skor total 

Σxy  = Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Σx 2  = Jumlah kuadrat skor butir 

Σy 2  = Jumlah kuadrat skor total 

 

Secara statistik nilai korelasi dari masing-masing butir atau atribut 

harus dibandingkan dengan nilai kritisnya pada nilai signifikasi 5% (0,05). 

Pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini, jika koefisien korelasi < 

0,05 maka data dikatakan valid. Begitu juga sebaliknya, jika koefisien 

korelasi > 0,05 maka data dikatakan tidak valid.Kriteria yang digunakan 

adalah bila nilai koefisien korelasi (rhitung) bernilai positif dan lebih besar 

dari rtabel, berarti item dinyatakan valid. 

3.8.2 Uji Reliabilitas  

Menurut Sugiyono (1999:109), hasil penelitian dikatakan reliabel bila 

terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama 

Untuk menguji reliabilitas instrument digunakan rumus Cronbach’s Alpha 

Coefficient (Suharsimi Arikunto, 2002:171), adapun rumusnya : 
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r 1.1  = 
2

1

2

1
)1(

b

k

k
 

Dimana : 

r 1.1  = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

2

1
 = Jumlah varians total 

2b = Jumlah varians butir 

Kapabilitas penilaian tingkat realibilitas sangat ditentukan oleh seberapa 

jauh resiko alpha bila diterima sedikit resiko. Semakin besar nilai alpha 

yang dihasilkan (lebih besar dari 0,6) berarti butir-butir kuesioner semakin 

reliabel. Untuk menguji reliabilitas digunakan cronbach alpha coefficient

0,6. 

 


