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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut 

Soegiyono (2005:84) penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu pengumpulan data dengan 

menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik yang bertujuan menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Penyebaran 

kuesioner yang dibagikan pada 83 karyawan PT Macananjaya Cemerlang untuk 

mendapatkan data primer dan responden diminta menanggapi pertanyaan yang 

diberikan dengan menjawab sesuai instruksi yang ada pada kuesioner tersebut. 

 

3.2. Deskripsi Umum 

3.2.1. Objek Penelitian 

3.2.1.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Macananjaya Cemerlang yang berada 

di Jl. Ki Hajar Dewantoro, Klaten Utara, Klaten 57438, Jawa Tengah P.O. Box 

181 Indonesia. 

3.2.1.2. Gambaran Umum Perusahaan 

PT Macananjaya Cemerlang adalah perusahaan penerbit dan percetakan 

yang berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Klaten Utara dengan Akte 

Pendirian Perseroan Terbatas No. 72 tanggal 25 Oktober 1991, menempati areal 

seluas 48.252 meter persegi dengan luas bangunan 14.231,02 meter 
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persegi.Sejak tahun 1992 PT Macananjaya Cemerlang telah mendapatkan 

kepercayaan dalam pengerjaan berbagai proyek dan pengadaan buku sekolah 

berskala nasional dari beberapa penerbit ternama di Indonesia antara lain seperti 

PT. Intan Pariwara. 

Tahun 1998 telah mampu mengembangkan usaha ke industri kemasan 

dengan mengerjakan pencetakan label dan kemasan beberapa produk makanan 

dari Garuda Food dan beberapa perusahaan makanan di Indonesia. Mulai tahun 

2003 banyak dipercaya menjadi mitra kerja beberapa Departemen baik Tingkat 

Pusat maupun di Daerah untuk melaksanakan percetakan beberapa program. 

Tahun 2004 dan tahun 2009 mendapatkan kepercayaan untuk mengerjakan 

proyek dari KPU Pusat berupa percetakan Surat Suara Pemilihan Umum. 

PT Macananjaya memiliki kurang lebih 460 karyawan yang terdiri dari 

172 karyawan di bagian umum dan 288 karyawan di bagian produksi. Bagian 

umum meliputi HRD, Internal Audit, IT, Pembukuan, Pembukuan Pajak, 

Personalia dan lain-lain. Sedangkan di bagian produksi meliputi Bagian Cetak, 

Gudang Bahan Baku, Gudang Barang Jadi, Penyelesaian, Pemasaran, Pembelian 

Teknik dan lain-lain. 

PT Macananjaya Cemerlang juga sangat memperhatikan keselamatan 

dan kesehatan kerja karyawannya. Bentuk usaha perusahaan dalam memberikan 

perlindungan dan kesejahteraan pada karyawannya yaitu dengan memberikan 

jaminan kesehatan BPJS, general check-up, perlengkapan-perlengkapan 

pelindung saat bekerja, pemeriksaan rutin pada mesin-mesin dan lain-lain. 

Usaha-usaha tersebut dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman pada 

karyawan agar dapat bekerja secara maksimal. 
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3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (X) 

Salah satu bentuk usaha perusahaan dalam melakukan pemeliharaan 

terhadap karyawannya adalah dengan memberikan program keselamatan dan 

kesehatan kerja.Mangkunegara (2002:161) menyebutkan bahwa dalam bidang 

kepegawaian keselamatan kerja menunjukkan kondisi aman atau selamat dari 

penderitaan, kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Sedangkan kesehatan 

kerja menunjuk pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi atau 

rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

keselamatan kerja menunjukkan kondisi karyawan yang aman atau selamat dari 

penderitaan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja, sedangkan kesehatan kerja 

merujuk kepada keadaan karyawan yang bebas dari gangguan fisik, mental dan 

rasa sakit yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. 

3.3.1.1. Keselamatan Kerja (X1) 

Keselamatan kerja menunjukkan kondisi karyawan yang aman atau 

selamat dari penderitaan yang diakibatkan oleh lingkungan kerja. Untuk 

mengukur keselamatan kerja PT Macananjaya Cemerlang, dibutuhkan aspek-

aspek yang digunakan sebagai pengukur antara lain sebagai berikut : 

1. Tempat Kerja 

Tempat kerja merupakan lokasi dimana para karyawan melaksanakan 

aktifitas kerjanya.Indikator untuk parameter tempat kerja antara lain : 

a. Penempatan instalasi listrik. 
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b. Kenyamanan tempat kerja. 

c. Pemeriksaan sistem listrik. 

2. Mesin dan Peralatan 

 Mesin dan peralatan merupakan bagian dari kegiatan operasional dalam 

proses produksi yang biasanya berupa alat – alat berat dan ringan.Indikator 

untuk parameter mesin dan peralatan antara lain : 

a. Kondisi peralatan perlindungan kerja. 

b. Susunan mesin di tempat kerja. 

c. Pemberian tanda peringatan pada peralatan kerja. 

 

3.3.1.2. Kesehatan Kerja (X2) 

Kesehatan kerja merujuk kepada keadaan karyawan yang bebas dari 

gangguan fisik, mental dan rasa sakit yang diakibatkan oleh lingkungan 

kerja.Untuk mengukur keselamatan kerja PT Macananjaya Cemerlang, 

dibutuhkan aspek-aspek yang digunakan sebagai pengukur antara lain sebagai 

berikut : 

1. Keadaan dan Kondisi Karyawan 

 Keadaan dan kondisi karyawan adalah keadaan yang dialami oleh karyawan 

pada saat bekerja yang mendukung aktivitas dalam bekerja. Indikator untuk 

parameter keadaan dan kondisi karyawan antara lain : 

a. Pengetahuan dalam penggunaan fasilitas kerja. 

b. Sikap saat menggunakan fasilitas kerja. 

c. Keadaan semua alat indera. 
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2. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah lingkungan yang lebih luas dari tempat kerja yang 

mendukung aktivitas karyawan dalam bekerja. Indikator untuk parameter 

lingkungan kerja antara lain : 

a. Penerangan di tempat kerja. 

b. Kebersihan lingkungan kerja. 

c. Suhu atau ventilasi di tempat kerja. 

3. Perlindungan Karyawan 

 Perlindungan karyawan merupakan fasilitas yang diberikan untuk 

menunjang kesejahteraan karyawan. Indikator untuk parameter perlindungan 

karyawan antara lain : 

a. Jaminan sosial yang disediakan perusahaan. 

b. Fasilitas medis yang disediakan perusahaan. 

 

3.3.2. Semangat Kerja (Z) 

Semangat kerja merupakan salah satu hal yang mempengaruhi tindakan 

seseorang dalam bekerja karena mudah berubah-ubah. Menurut Nitisemito 

(1984:160) semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih giat, 

sehingga pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat dan lebih baik.Sedangkan 

menurut Hasibuan (2006:94) menyatakan bahwa semangat kerja adalah 

keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik 

serta berdisiplin untuk mencapai prestasi kerja yang maksimal. Berdasarkan 

pendapat-pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa semangat kerja 
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merupakan keinginan dan kesungguhan seseorang untuk melakukan 

pekerjaannya dengan lebih giat sehingga dapat diharapkan mencapai prestasi 

kerja yang maksimal. Untuk mengukur semangat kerja PT Macananjaya 

Cemerlang, dibutuhkan aspek-aspek yang digunakan sebagai pengukur antara 

lain sebagai berikut : 

1. Absensi 

Absensi menunjukkan ketidakhadiran karyawan. Indikator untuk parameter 

absensi antara lain : 

a. Kemampuan untuk hadir ditempat kerja. 

b. Kemampuan untuk memenuhi jam kerja. 

2. Kerjasama 

Kerjasama merupakan sebuah bentuk dari tindakan seseorang terhadap 

orang lain. Indikator untuk parameter kerjasama antara lain : 

a. Kesediaan untuk bekerjasama dengan rekan atau atasan. 

b. Kesediaan membantu teman yang mengalami kesulitan. 

3. Kepuasan kerja 

Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan melalui cara pandang karyawan terhadap pekerjaan 

mereka. Indikator untuk parameter kepuasan kerja antara lain : 

a. Kepuasan dengan pekerjaan saat ini. 

b. Keikhlasan dalam menjalani pekerjaan saat ini. 

4. Kedisiplinan 



 
 

64 

 

Kedisiplinan merupakan suatu sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan 

peraturan organisasi dalam bentuk tertulis maupun tidak. Indikator untuk 

parameter kedisiplinan antara lain : 

a. Kemampuan menjaga peralatan kerja sesuai ketentuan. 

b. Kepatuhan dalam menaati peraturan dan tata tertib perusahaan. 

 

3.3.3. Kinerja Karyawan (Y) 

Kinerja karyawan perlu diperhatikan karena kinerja karyawan akan 

mempengaruhi kinerja kelompok dan kemudian akan mempengaruhi kinerja 

perusahaan.Menurut Rivai dan Sagala (2009:548) kinerja merupakan perilaku 

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh 

karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Sedangkan menurut 

Simamora(2006:209)kinerja (prestasi kerja) adalah tingkat terhadapnya para 

karyawan mencapai persyaratan kerja.Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah perilaku nyata sebagai hasil 

pekerjaan karyawan dalam perusahaan yang mencapai persyaratan kerja. 

Untuk mengukur kinerja karyawan PT Macananjaya Cemerlang, 

dibutuhkan aspek-aspek yang digunakan sebagai pengukur antara lain sebagai 

berikut : 

1. Kesetiaan 

Unsur kesetiaan mengacu pada loyalitas karyawan terhadap perusahaan, 

jabatan dan pekerjaannya saat ini. Indikator untuk parameter kesetiaan antara 

lain: 

a. Mampu menjaga nama baik perusahaan saat berada di luar perusahaan. 
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b. Bersikap baik saat memakai atribut perusahaan. 

 

 

2. Prestasi Kerja 

Unsur prestasi kerja mengacu pada kualitas dan kuantitas karyawan dalam 

bekerja. Indikator untuk parameter prestasi kerja antara lain : 

a. Mempunyai keterampilan yang baik dalam melaksanakan tugas. 

b. Mempunyai pengalaman yang baik pada pekerjaan yang dimiliki saat 

ini.  

c. Hasil kerja melebihi hasil kerja rata-rata yang ditentukan, baik dalam 

arti mutu maupun dalam arti jumlah. 

3. Kejujuran 

Unsur kejujuran menunjukkan sejauh mana karyawan dapat bersikap jujur 

pada diri sendiri dan orang lain, baik atasan maupun rekan kerjanya. Indikator 

untuk parameter kejujuran antara lain : 

a. Bertindak jujur pada atasan. 

b. Bertindak jujur pada diri sendiri. 

c. Bertindak jujur pada rekan kerja. 

4. Kedisiplinan 

Unsur kedisiplinan mengacu pada sejauh mana karyawan dapat menaati 

peraturan yang telah dibuat oleh perusahaan. Indikator untuk parameter 

kedisiplinan antara lain : 

a. Menaati peraturan perusahaan. 

b. Datang tepat waktu saat masuk kerja. 
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c. Pulang kerja sesuai dengan jam kerja. 

 

 

5. Tanggung Jawab 

Tanggung jawab disini menunjukkan kemampuan karyawan dalam 

mempertanggungjawabkan pekerjaan, pelaksanaan dalam pekerjaan dan hasil 

kerja karyawan. Indikator untuk parameter tanggung jawab antara lain : 

a. Dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan. 

b. Mampu menjaga fasilitas perusahaan dengan baik. 

c. Berani mengambil resiko dari setiap keputusan yang dilakukan. 

 

3.4. Jenis Data 

3.4.1. Data Primer 

Menurut Sumarsono (2004:76) data primer adalah data yang diperoleh 

langsung oleh pengumpul data dari objek. Data primer penelitian ini berasal dari 

kuesioner yang dibagikan kepada karyawan PT Macananjaya Cemerlang di 

Klaten yang berisi pertanyaan pertanyaan yang disusun berdasarkan literatur dan 

teori tentang keselamatan dan kesehatan kerja, semangat kerja dan kinerja 

karyawan. 

 

3.4.2. Data Sekunder 

Sumarsono (2004:76) menjelaskan bahwa data sekunder adalah semua 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti. Data ini 
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bersifat sebagai pelengkap data primer. Untuk data sekunder penelitian ini 

berasal referensi berupa literatur, jurnal, skripsi maupun tesis. 

 

 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Data Primer 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. 

Kuesioner adalah alat bantu yang penting dalam sebuah riset. Kuesioner berisi 

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, 

semangat kerja dan kinerja karyawan yang disusun untuk diberikan kepada 

responden untuk dijawab. Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini 

adalah skala Likert. Menurut Kinnear (dalam Umar, 2004:132), skala Likert ini 

berhubungan dengan pernyataan tentang sikap terhadap sesuatu, misalnya 

setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan baik-tidak baik. 

Berikut adalah model skoring menurut Likert:  

Bobot nilai = 4 → Sangat setuju/Sangat baik  

Bobot nilai = 3 → Setuju/Baik 

Bobot nilai = 2 → Tidak setuju/Tidak baik  

Bobot nilai = 1 → Sangat tidak setuju/Sangat tidak baik 

Jawaban yang telah diberikan bobot dijadikan skor penilaian terhadap 

variabel-variabel yang akan diteliti. Rentang skala penilaian digunakan untuk 

menentukan posisi tanggapan responden dengan mengunakan nilai skor. Setiap 

skor alternatif jawaban yang terbentuk dari teknik skala peringkatan terdiri dari 
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kisaran antara 1 hingga 4, kemudian dihitung rentang skala dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

              
   

 
      

Maka dari skala tersebut diperoleh rentang skala sebesar 0,75. 

 

Tabel 3.1 

Tabel Rentang Skala Jawaban Kuesioner 

Rentang Skala Pernyataan Jawaban 

1,00 – 1,75 Sangat tidak baik 

1,76 – 2,50 Tidak baik 

2,51 – 3,25 Baik 

3,26 – 4,00 Sangat tidak baik 

 Sumber : Umar(2004:132) 

3.5.2. Data Sukender 

Data sekunder diperoleh dari perusahaan dan internet yang berupa data 

tentang visi, misi dan sejarah perusahaan. 

 

3.6. Uji  Validitas dan Uji Reliabilitas 

Metode yang digunakan untuk menganalisis alat pengumpul penelitian 

ini (kuesioner) adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Ini dilakukan agar 

instrumen dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai alat pengukur dari 

faktor-faktor keselamatan dan kesehatan kerja, semangat kerja serta kinerja. 

3.6.1. Uji Validitas 

Validitas atau keabsahan alat ukur penelitian sangat penting, karena 

apabila alat ukur dinyatakan valid maka data yang diperoleh akan dapat 

menginterpretasikan variabel penelitian dengan baik. Menurut Umar (2004:127) 

validitas dalam penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketepatan alat ukur 
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penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur.Alat ukur disini 

maksudnya adalah item pertanyaan yang mewakili variabel penelitian yang 

diajukan kepada kuesioner dalam sebuah kuesioner. 

Pengujian validitas dari instrumen penelitian menggunakan rumus 

product moment, dengan rumus sebagai berikut : 

     
           

√                       
 

 

Dimana : 

x = jumlah skor tiap item 

y = jumlah total tiap item 

N  = jumlah responden 

  Menurut Soegiyono (2005:109) apabila rhitung > rtabel maka instrumen 

penelitian tersebut dapat dikatakan valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.  

 

3.6.2. Uji Reliabilitas 

  Instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila instrumen tersebut cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. Menurut Umar 

(2004:126) reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang 

ditunjukan oleh instrumen penelitian. Untuk mencari reliabilitas instrumen 

menggunakan rumus : 

     |
 

     
| |  

    

     
| 
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dimana : 

Rxy   = Reliabilitas instrumen 

K       = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

     = Jumlah varius butir 

      = Varius total 

  Malhotra (2005:94) menjelaskan koefisien ini beragam antara 0 hingga 

1, dan sebuah nilai kurang dari 0,6 secara umum mengindikasikan keandalan 

konsistensi internal yang tidak memuaskan. Maka suatu kuesioner dapat 

dikatakan reliabel jika mempunyai koefisien lebih dari 0,6. 

 

3.7. Populasi dan Sampel 

  Menurut Sumarsono (2004:134) populasi adalah kumpulan dari seluruh 

elemen-elemen atau individu-individu yang merupakan sumber informasi dalam 

sebuah riset. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 460 karyawan dari PT 

Macananjaya Cemerlang. 

 Metode pengambilan sampling pada penelitian ini adalah dengan metode 

Simple Random Sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Menurut 

Sumarsono (2004:50) ini merupakan pengambilan suatu proses pemilihan suatu 

contoh dari semua unit-unit contoh, dimana setiap unit contoh dalam kerangka 

contoh mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Umar (2004:108) 

menjelaskan untuk menentukan sampel, menggunakan rumus Slovin yaitu: 

   
 

     
 

dimana: 



 
 

71 

 

n   = ukuran sampel  

N   = ukuran populasi  

e   = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan yaitu 0,1. 

   
   

            
 

 

   82,142 

 Jadi jumlah sampel yang dapat diambil adalah 82,142 orang, dibulatkan 

menjadi 83 orang. 

 

3.8. Metode Analisis Data 

3.8.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

karakteristik responden pada penelitian melalui perhitungan Presentase jawaban 

yang telah ditabulasi. 

 

3.8.2. Analisis Data Statistika 

3.8.2.1. Analisis Jalur 

MenurutRutherford (dalam Sarwono, 2007:1), analisis jalur merupakan  

suatu  teknik  untuk  menganalisis  hubungan  sebab  akibat  yang  terjadi  pada  

regresi  berganda  jika variabel bebasnya mempengaruhi variabel tergantung 

tidak hanya secara langsung, tapi juga secara tidak langsung. Menurut Sarwono 

(2007:2-3) terdapat prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam 

menggunakan analisis jalur antara lain: 
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1. Adanya linieritas (Linierity). Hubungan antarvariabel bersifat linier. 

2. Adanya aditivitas (Additivity). Tidak ada efek-efek interaksi. 

3. Data berskala interval. 

4. Semua variabel residual (yang tidak diukur) tidak berkorelasi 

dengan salah satu variabel dalam model. 

5. Variabel residual tidak boleh berkorelasi dengan semua variabel 

endogenous. 

6. Sebaiknya hanya terdapat multikolinieritas yang rendah. 

7. Adanya rekursivitas. Semua anak panah mempunyai satu arah, tidak 

boleh terjadi pemutaran kembali (looping). 

8. Spesifikasi model sangat diperlukan untuk menginterorestasi 

koefisien-koefisien jalur. 

9. Terdapat masukan korelasi yang sesuai. Artinya, jika kita 

menggunakan matriks korelasi sebagai masukan maka korelasi 

Pearson digunakan untuk dua variabel berskala interval, korelasi 

polychoric untuk dua variabel berskala ordinal, tetrachoric untuk 

dua variabel dikotomi (berskala nominal), polyserial untuk satu 

variabel berskala interval dan lainnya ordinal dan biserial untuk satu 

variabel berskala interval dan lainnya nominal. 

10. Terdapat ukuran sampel yang memadai. Untuk memperoleh hasil 

yang maksimal, sebaiknya digunakan sampel diatas 100. 

11. Sampel sama dibutuhkan untuk perhitungan regresi model jalur. 

 

Tahapan penyelesaian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Menentukan model diagram jalur berdasarkan paradigma hubungan 

antar-variabel. 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Gambar 3.1. Model Diagram Jalur Antar Variabel 

 

2. Membuat diagram jalur persamaan strukturalnya sebagai berikut: 
 

 

 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Gambar 3.2. Model Diagram Jalur Persamaan Struktural 

 

Diagram jalur diatas terdiri dari dua persamaan struktural dimana X1 dan 

X2 adalah variabel eksogen, Z adalah variabel mediasi dan Y adalah variabel 

endogen. Persamaan strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut: 

Z = PZ X1 + PZ X2 + Є1  ....................persamaan 1 

Є1 

 

Є2 

 

Semangat Kerja  Kinerja 

Karyawan 

Keselamatan 

Kerja 

Kesehatan Kerja 

Z Y 

X1 

X2 

Є1 

 

Є2 
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Y = PY X1 + PY Z+ PY X2 + Є2 ....................persamaan 2 

dimana: 

Z  : Semangat kerja 

X1   : Keselamatan kerja 

X2   : Kesehatan kerja 

Y  : Kinerja karyawan 

Є1& Є2  :Error 

 Rumus persamaan satu diatas merupakan rumus untuk menghitung 

pengaruh  variabel X1 dan X2 terhadap variabel Z, sedangkan persamaan dua 

adalah rumus yang digunakan untuk menghitung pengaruh tidak langsung 

variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y melalui variabel Z. 

3. Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

  

3.8.2.2. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinieritas 

 Salah satu prinsip dasar dalam analisis jalur adalah dalam sebuah model 

hanya terdapat multikolinieritas yang rendah. Menurut Sarwono (2007:2) 

multikolinieritas adalah dua atau lebih variabel bebas (penyebab) mempunyai 

hubungan yang sangat tinggi. Multikolinearitas akan dilihat melalui nilai VIF, 

apabila nila VIF lebih besar dari 10 maka berarti terdapat gejala 

multikoliniearitas dalam model tersebut. 

 

3.8.2.3. Goodness of Fit 

1) Koefisien Determinasi 
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Menurut Ghozali (2005:83) koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Dalam penelitian ini, besarnya koefisien determinasi 

digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel eksogen terhadap endogen. 

Koefisien determinasi dapat diketahui melalui hasil perhitungan pada tabel 

Model Summary dan menghitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

KD = r
2
 x 100% 

 

2) Uji Serentak (Uji F) 

Ghozali (2005:84) mengungkapkan bahwa uji statistik F digunakan 

untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen/terikat. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui hasil 

perhitungan uji F dapat dilihat pada tabel ANOVA
b
. 

Langkah- langkah pengujiannya adalah: 

1. Merumuskan hipotesis operasional. 

Misal: 

H0 : Tidak ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja 

secara simultan terhadap semangat kerja  

H1 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara 

simultan terhadap semangat kerja  

2. Menetapkan taraf signifikansi (α) dan atau derajat kebebasan (DK) 

pengujian. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi (α) 

sebesar 5% (0,05).  
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3. Melakukan kriteria perhitungan. Sehingga kriteria pengujian 

hipotesisnya:  

H0 diterima jika Fhitung< Ftabel 

H0 ditolak jika Fhitung> Ftabel 

atau 

H0 diterima jika sig penelitian > 0,05 

H0 ditolak jika sig penelitian < 0,05 

4. Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

5. Mengambil kesimpulan sesuai dengan butir (3) dan (4). 

 

3) Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2005:84) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada 

angka t, sedangkan untuk besar pengaruhnya dapat dilihat padaangka Beta atau 

Standardized Coefficient. 

Langkah- langkah pengujiannya adalah: 

1. Merumuskan hipotesis operasional.  

Misal: 

H0 : Tidak ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja 

secara parsial terhadap semangat kerja karyawan 

H1 : Ada pengaruh antara keselamatan dan kesehatan kerja secara 

parsial terhadap semangat kerja karyawan 
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2. Menetapkan taraf signifikansi (α) dan atau derajat kebebasan (DK) 

pengujian. Dalam penelitian ini digunakan taraf signifikansi (α) 

sebesar 5% (0,05).  

3. Melakukan kriteria perhitungan. Sehingga kriteria pengujian 

hipotesisnya: 

H0 diterima jika t penelitian < t tabel. 

 H0 ditolak jika t penelitian > t tabel. 

4. Melakukan perhitungan dengan bantuan program SPSS. 

5. Mengambil kesimpulan sesuai dengan butir (3) dan (4).  

 

  


