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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen sumber daya manusia 

menganalisis pengaruh disiplin kerja dan keselamatan kesehatan kerja terhadap 

kinerja karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 2 

Bandung. Independent variabel atau variabel bebas yaitu disiplin kerja dan 

Keselamatan kesehatan kerja yang memiliki indikator. Sedangkan masalah 

penelitian yang menjadi dependent variabel atau variabel terikat adalah kinerja 

karyawan yang memiliki dimensi. 

Adapun yang  menjadi objek penelitian sebagai variabel X atau variabel 

bebas (independent variabel) adalah disiplin kerja (X1) dengan indikatornnya 1) 

taat terhadap aturan waktu, 2) taat terhadap peraturan perusahaan, 3) taat terhadap 

peraturan perilaku dalam perusahaan, dan 4) taat terhadap peraturan lainnya di 

perusahaan. Serta keselamatan dan kesehatan kerja (X2) dengan  indikatornya yang 

mencakup 1) Ergonomi. Masalah penelitian yang merupakan variabel Y atau 

variabel terikat (dependent variable) adalah kinerja karyawan yang dimensinya 

mencakup 1) kualitas kerja, 2) kuantitas kerja, 3) kerjasama, 4) inisiatif, 5) tanggung 

jawab kepemimpinan, 6) kemampuan membuat keputusan. 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 

Bandung dengan unit divisi operasional stasiun Bandung adalah karyawan PT 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung. Penelitian ini dilakukan pada 

kurung waktu kurang dari satu tahun, maka metode penelitian yang digunakan 

adalah cross sectional method dikarenakan penelitian ini dirampungkan dalam 

kurun waktu 5 bulan yaitu dimulai dari Bulan Maret 2018 sampai dengan Bulan 

Agustus 2018.  Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Sekaran, 2016) pendekatan 

cross sectional method adalah penelitian yang dilakukan dimana data dikumpulkan 

hanya sekali, mungkin selama beberapa hari, minggu atau bulan yang bertujuan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang 

valid, dengan  tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu 

pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, 

memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2017:6). Tujuan adanya 

metode penelitian adalah untuk memberikan gambaran kepada peneliti tentang 

bagaimana langkah-langkah penelitian yang dilakukan, sehingga permasalahan 

dapat terpecahkan. 

 

3.2.1 Jenis Penelitian dan Metode yang Digunakan 

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan variabel-varibel yang diteliti, 

maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dan verifikatif. Penelitian 

deskriptif dalam penelitian ini ditujukan untuk mengetahui secara keseluruhan 

mengenai disiplin kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan penelitian 

verifikatif ditujukan untuk menguji pengaruh kinerja karyawan.  

 Menurut Sugiyono, (2017:7) mengungkapkan bahwa metode penelitian 

deskriptif  merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan variabel 

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

tanpa  membuat  perbandingan  dan  mencari variable itu dengan variabel lain. 

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat, mengatasi fakta-fakta, sifat-sifat, serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian deskriptif ini mempunyai 

maksud mengetahui gambaran secara keseluruhan mengenai pengaruh lingkungan 

kerja dan Keselamatan kesehatan kerja. 

Jenis penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran dari 

suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan guna 

memprediksi dan menjelaskan hubungan variabel satu dengan variabel yang 

lainnya. Menurut Sugiyono, (2017:8) penelitian verifikatif diartikan  sebagai  

penelitian  yang  dilakukan  terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan 
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untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian verifikatif 

bermaksud untuk menguji pengaruh kinerja karyawan. 

Berdasarkan jenis penelitian deskriptif dan verifikatif yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data di lapangan, maka metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah explanatory survey untuk mendapatkan informasi mengenai 

disiplin kerja dan keselamatan & kesehatan kerja (k3) terhadap kinerja karyawan 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 2 Bandung. 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel merupakan sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut 

kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2017:58). Pada operasionalisasi variabel 

terdapat dimensi, indikator, ukuran dan skala bertujuan  untuk mendefinisikan dan 

mengukur variabel. Penelitian ini meliputi tiga variabel inti, yaitu dua variabel 

bebas dan variabel terikat, Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent (terikat), 

sedangkan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas  

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang akan diteliti, yaitu: 

1. Variabel Bebas (X1) 

Variabel yang mempengaruhi baik secara positif maupun negatif terhadap 

variabel tidak bebas (variabel endogen). Variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu disiplin kerja yang memiliki dimensi indikatornnya 1) taat terhadap 

aturan waktu, 2) taat terhadap peraturan perusahaan, 3) taat terhadap peraturan 

perilaku dalam perusahaan, dan 4) taat terhadap peraturan lainnya di 

perusahaan. 

2. Variabel  Bebas (X2) 

Variabel yang mempengaruhi baik secara positif maupun negatif terhadap 

variabel tidak bebas (variabel endogen). Variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, yang memiliki dimensi : 1) Ergonomi. 
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3.  Variabel terikat (Y) 

Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel terikat dalam penelitian 

ini yaitu kinerja karyawan yang memilki dimensi : 1) kualitas kerja, 2) 

kuantitas kerja, 3) kerjasama, 4) inisiatif, 5) tanggung jawab kepemimpinan, 6) 

kemampuan membuat keputusan. 

Variabel yang dikaji meliputi variabel bebas (independent variable) 

meliputi disiplin kerja dan Keselamatan kesehatan kerja. Sedangkan variabel terikat 

(dependent varible) yaitu kinerja karyawan. Berdasarkan uraian tersebut untuk 

memahami penggunaan konsep dari masing-masing variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini secara lengkap operasionalisasi variable penelitian ini dapat dilihat 

dari Tabel 3.1: 

TABEL 3. 1  

OPERASIONAL VARIABEL 

Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

1. Taat 

terhadap 

aturan 

waktu 

 

Dilihat dari jam 

masuk kerja, 

jam pulang, dan 

jam istirahat 

yang tepat 

waktu sesuai 

dengan aturan 

yang berlaku di 

perusahaan. 

Ketepatan waktu 

bekerja 

Tingkat ketepatan 

waktu jam masuk 

kerja 

 

Interval 1 

 Tingkat ketepatan 

waktu jam 

istirahat 

Interval 2 

 Tingkat ketepatan 

waktu jam pulang 

kerja 

Interval 3 

Kemangkiran 

kerja 

Tingkat 

kemangkiran 

dalam bekerja 

Interval 4 

Pulang kerja 

tanpa izin 

atasan 

Tingkat 

kesesuaian 

pulang kerja 

tanpa izin atasan 

Interval 5 

Kesesuaian 

waktu Istirahat  

Tingkat 

kesesuaian 

waktu istirahat 

harian 

Interval  6 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

 Tingkat 

kesesuaian 

waktu  istirahat 

mingguan 

Interval 7 

Penyalahgunaa

n waktu kerja  

Tingkat 

menyalahgunaka

n waktu kerja 

untuk 

kepentingan 

pribadi 

Interval 8 

Melakukan 

check in pada 

waktu masuk 

kerja 

Intensitas 

Melakukan 

check in pada 

waktu masuk 

kerja 

Interval 9 

Datang 

ditempat kerja 

sebelum jam 

kerja 

Tingkat 

kedatangan 

ditempat kerja 

sebelum jam 

kerja 

Interval 10 

menggunakan 

waktu istirahat 

dengan tepat 

Tingkat 

kesesuaian 

penggunaan 

waktu istirahat 

dengan tepat 

Interval 11 

Sistem 

pendataan 

kehadiran 

Tingkat Kinerja 

sistem pendataan 

kehadiran 

diperusahaan 

sudah efektif 

Interval 12 

2. Taat 

terhadap 

peraturan 

perusahaan 

Peraturan dasar 

tentang cara 

berpakaian, dan 

bertingkah laku 

dalam pekerjaan 

SOP (Standar 

Operasional 

Prosedur) 

Tingkat 

kesesuaian 

bekerja sesuai 

dengan SOP 

yang telah 

ditentukan 

Interval 13 

Ketepatan 

menyelesaikan 

tugas 

Tingkat 

ketepatan 

menyelesaikan 

tugas tepat 

waktu 

Interval 14 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

Memiliki 

sopan santun 

dalam bekerja 

Tingkat memiliki 

sopan santun 

terhadap atasan 

Interval 15 

 Tingkat memiliki 

sopan santun 

terhadap rekan 

kerja 

Interval 16 

Memberikan 

teguran kepada 

karyawan  

Tingkat Atasan 

selalu 

memberikan 

teguran apabila 

pekerjaan tidak 

dapat 

diselesaikan 

Interval 17 

Menggunakan/

melalui pintu 

yang telah 

ditentukan 

untuk masuk 

atau keluar 

kompleks 

perusahaan 

Tingkat 

Menggunakan/m

elalui pintu yang 

telah ditentukan 

untuk masuk 

atau keluar 

kompleks 

perusahaan 

Interval 18 

Mengabaikan 

kewajiban 

Intensitas 

mengabaikan 

kewajiban-

kewajiban yang 

ditentukan oleh 

perusahaan 

Interval 19 

3. Taat 

terhadap 

aturan 

perilaku 

dalam 

pekerjaan 

 

Ditunjukan 

dengan cara-

cara  

melakukan 

pekerjaan-

pekerjaan 

sesuai dengan 

jabatan, tugas 

dan tanggung 

jawab serta 

cara 

berhubungan 

ketaatan 

terhadap 

bertingkah 

laku dalam 

bekerja 

Tingkat ketaatan 

terhadap 

bertingkah laku 

dalam bekerja 

Interval 20 

Mengabaikan 

tugas 

Tingkat 

mengabaikan 

tugas yang 

diberikan oleh 

prusahaan 

Interval 21 

Kujujuran 

dalam bekerja 

Tingkat 

kejujuran dalam 

bekerja 

Interval 22 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

dengan unit 

kerja lain. 

Kesesuaian 

pekerjaan  

Tingkat 

kesesuaian 

pekerjaan sesuai 

dengan tugas 

yang diemban 

Interval 23 

Kemampuan 

menggunakan 

alat-alat 

perusahaan 

Tingkat 

kemampuan 

Menggunakan 

alat-alat 

perusahaan 

Interval 24 

Izin dalam 

melakukan 

pekerjaan 

Tingkat 

menyerahkan 

tugas kerja 

kepada orang 

lain tanpa 

persetujuan 

atasan 

Interval 25 

 Tingkat 

Membawa 

keluar barang-

barang milik 

perusahaan 

tanpa ijin atasan 

Interval 26 

Kemampuan 

merawat alat 

kerja  

Tingkat 

kemampuan 

merawat alat 

kerja oleh 

karyawan 

dengan baik 

Interval 27 

merasa              

keberatan jika 

harus selalu 

taat dan patuh 

kepada atasan 

Tingkat 

merasa              

keberatan jika 

harus selalu taat 

dan patuh 

kepada atasan 

Interval 28 

Memiliki Etika 

dalam bekerja 

Tingkat izin dari 

atasan 

diperlukan 

apabila 

karyawan 

hendak 

Interval 29 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

meninggalkan 

lingkungan kerja 

 intensitas 

karyawan 

memiliki etika 

yang baik selama 

berada di tempat 

kerja 

Interval 30 

Memiliki 

kemampuan 

berkomunikatif  

Tingkat 

memiliki sikap 

komunikatif 

terhadap rekan 

di tempat kerja 

interval 31 

Mengutamakan 

kepentingan 

pekerjaan 

Tingkat 

Karyawan 

mengutamakan 

kepentingan 

pekerjaan 

Interval 32 

4.Taat 

terhadap 

peraturan 

lainnya 

Aturan tentang 

apa yang boleh 

dan apa yang 

tidak boleh 

dilakukan oleh 

para pegawai 

dalam 

perusahaan. 

Kepatuhan 

terhadap 

perintah atasan 

Tingkat 

kepatuhan 

terhadap perintah 

atasan 

Interval 33 

Melakukan 

Cuti Tahunan 

intensitas 

karywan 

menggunakan 

cuti tahunan 

Interval 34 

Melakuka 

Istirahat 

panjang 

intensitas 

karyawan 

menggunakan 

istirahat panjang 

Interval 35 

Pencemaran 

nama baik 

intensitas 

mencemarkan 

nama baik 

perusahaan 

Interval 36 

 Tingkat 

mencemarkan 

nama baik atasan 

Interval 37 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

 Tingkat 

mencemarkan 

nama baik rekan 

kerja 

Interval 38 

Kemampuan 

Menyimpan 

rahasia 

perusahaan 

Tingkat 

kemampuan 

menyimpan 

rahasia 

perusahaan 

Interval 39 

 Tingkat 

Menyalahgunak

an kedudukan 

/jabatan untuk 

kepentingan 

pribadi 

Interval 40 

Kemampuan 

memeliharaan 

tempat kerja 

Tingkat 

kemampuan 

karyawan dapat 

memelihara 

tempat kerja 

tetap teratur 

sesuai dengan 

fungsinya 

Interval 41 

Mengikuti 

breafing 

sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

Intensitas 

karyawan selalu 

mengikuti 

briefing sebelum 

melakukan 

pekerjaan 

Interval 42 

Membuat isu-

isu yang dapat 

menimbulkan 

terjadinya 

keresahan 

Intensitas 

Membuat isu-isu 

yang dapat 

menimbulkan 

terjadinya 

keresahan 

Interval 43 

Penggunaan 

barang-barang 

milik 

perusahaan  

Intensitas 

menjaga dan 

memelihara 

barang-barang 

milik perusahaan 

dengan baik 

Interval 44 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

Ergonomi Proses 

perancangan 

tempat kerja 

untuk 

menunjang 

kemampuan 

orang dan 

pekerjaan atau 

tuntutan tugas 

Kemampuan 

fisik karyawan 

Tingkat 

kemampuan fisik 

karyawan dalam 

bekerja 

Interval 45 

Memiliki 

kognitif 

terhadap 

pekerjaan 

Tingkat 

Perlindungan diri 

terhadap bahaya 

dari pekerjaan 

Interval 46 

 Tingkat 

penyesuaian 

karyawan 

dengan alat kerja 

Interval 47 

 Tingkat motivasi 

dalam bekerja 

Interval 48 

 Tingkat desain 

kerja yang 

mengakibatkan 

stress kerja 

Interval 49 

Organisasi Tingkat 

kebijakan 

kesehatan dan 

keselamatan 

memenuhi 

persyaratan 

hukum 

 

Interval 50 

 Tingkat evaluasi 

yang dilakukan 

atasan apabila 

terjadi 

kecelakaan 

Interval 51 

 Tingkat 

pemeriksaan 

keselamatan dan 

kesehatan kerja 

dilakukan secara 

teratur oleh 

atasan 

Interval 52 

 Tingkat 

kelengkapan 

fasilitas alat 

Interval 53 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

pelindung kerja 

karyawan 

 Tingkat jaminan 

kesehatan yang 

memadai 

Interval 54 

 Tingkat 

pemberian 

informasi yang 

jelas apabila 

terdapat bahaya 

Interval 55 

Lingkungan 

kerja 

Tingkat 

kebisingan di 

tempat kerja 

Interval 56 

 Tingkat 

temperature cuaca 

di tempat kerja 

Interval 57 

 Tingkat kondisi 

udara di tempat 

kerja 

Interval 58 

 Tingkat 

kenyamanan di 

tempat kerja 

Interval 59 

Kualitas Kerja  Mengutamakan 

kualitas dari 

pekerjaan yang 

dikerjakan 

Tingkat 

karyawan dapat 

menghasilkan 

pekerjaan yang 

berkualitas 

Interval 60 

Teliti dalam 

mengerjakan 

pekerjaan 

Tingkat 

ketelitian 

karyawan dalam 

mengerjakan 

pekerjaan 

Interval 61 

Antusias dalam 

bekerja 

Tingkat antusias 

dalam bekerja 

Interval 62 

Dukungan dari 

atasan 

Tingkat 

dukungan dari 

atasan 

Interval 63 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

Mengerjakan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

aturan 

Tingkat 

pelaksanaan 

pekerjaan 

karyawan sesuai 

dengan aturan 

Interval 64 

Keterampilan 

karyawan 

dalam bekerja. 

Tingkat 

Keterampilan 

karyawan dalam 

bekerja. 

Interval 65 

Karyawan 

lebih 

mengutamakan 

mutu pekerjaan 

Tingkat 

karyawan lebih 

mengutamakan 

mutu pekerjaan 

Interval 66 

loyalitas kerja Tingkat memiliki 

loyalitas atas 

pekerjaannya 

Interval 67 

pengetahuan 

dan keahlian  

Tingkat 

pengetahuan dan 

keahlian 

karyawan dalam 

bekerja 

Interval 68 

ketenangan 

dalam bekerja 

 

Tingkat memiliki 

ketenangan 

dalam 

melakukan 

pekerjaan 

 

Interval 69 

Ketepatan dan 

kebenaran 

laporan 

pekerjaan 

Tingkat 

ketepatan dan 

kebenaran 

pembuatan dan 

penyampaian 

laporan 

pekerjaan 

Interval 70 

Ketepatan 

menggunakan 

bahan/ 

perlengkapan 

kerja 

Tingkat selalu 

tepat dalam 

menggunakan 

bahan/ 

perlengkapan 

kerja 

Interval 71 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

Kebenaran 

hasil pekerjaan 

Tingkat 

kebenaran hasil 

pekerjaan 

Interval 72 

Kuantitas Kerja  Hasil kerja 

karyawan 

sesuai dengan 

target  

Tingkat 

kesesuaian hasil 

kerja karyawan 

dengan target 

yang telah 

ditentukan 

Interval 73 

Hasil kerja 

melebihi target 

yang telah 

ditentukan 

Tingkat hasil 

kerja karyawan 

melebihi target 

yang telah 

ditentukan. 

Interval 74 

Kemampuan 

menyelesaikan 

pekerjaan  

Tingkat 

kemampuan 

untuk dapat 

menyelesaikan 

pekerjaan 

dengan praktis 

dan rapi 

Interval 75 

Melaksanakan 

tugas tepat 

waktu 

Tingkat 

melaksanakan 

tugas dengan 

tepat waktu 

Interval 76 

Kesesuaian 

aspek detail, 

akurasi  

Tingkat 

menunjukan 

kesesuaian pada 

aspek detail dan 

akurasi yang 

baik dalam 

bekerja 

Interval 77 

menangani 

pekerjaan  

Tingkat 

menangani 

pekerjaan 

sebagaimana 

yang ditugaskan 

perusahaan 

kepada karyawan 

Interval 78 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

Kesanggupan 

bekerja diluar 

jam kerja  

Tingkat 

kesanggupan 

menjalankan 

perjalanan dinas 

apabila di 

tugaskan oleh 

perusahaan 

 Interval 79 

Desain kerja 

 

Tingkat 

Karyawan tidak 

mengalami 

masalah untuk 

menjalankan 

tugas-tugas yang 

dibebankan 

kepadanya 

Interval 80 

 Tingkat 

karyawan 

bersedia 

menyelesaikan 

pekerjaan 

tambahan yang 

diberikan 

atasannya. 

Interval 81 

Menciptakan 

situasi kerja 

Tingkat 

kemampuan 

menciptakan 

situasi kerja 

yang berbeda 

Interval 82 

Kepercayaan 

diri 

Tingkat memiliki 

kepercayaan diri 

dalam bekerja 

Interval 83 

persentase 

hasil kerja 

Tingkat 

persentase hasil 

kerja belum 

mencapai target 

yang telah 

ditentukan oleh 

perusahaan 

Interval 84 

Inisiatif  Kesadaran 

melaksanakan 

tugas 

Tingkat 

kesadaran 

karyawan dalam 

Interval 85 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

melaksanakan 

tugas 

Intesitas  

berdiskusi 

dalam hal 

pekerjaan 

Tingkat 

intensitas 

karyawan 

berdiskusi 

dengan rekan 

kerja 

Interval 86 

 Tingkat 

intensitas 

karyawan 

berdiskusi 

dengan atasan 

Interval 87 

Karyawan 

selalu bisa 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

pekerjaan 

 

Tingkat 

karyawan 

menemukan 

solusi dalam 

menyelesai-kan 

masalah 

pekerjaan 

Interval 88 

 Tingkat memiliki 

cara inovatif 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Interval 89 

Bekerja secara 

mandiri 

Tingkat 

karyawan 

mampu 

menyelesaikan 

pekerjaan secara 

mandiri 

Interval 90 

Kesediaan 

dalam 

menerima 

tugas  

Tingkat 

kesediaan dalam 

menerima tugas 

yang 

didelegasikan 

atasan 

Interval 91 

Penggunaan 

teknologi  

Tingkat 

kemampuan 

dalam 

menggunaan 

Interval 92 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

teknologi untuk 

menyelesaikan 

pekerjaan secara 

optimal 

memiliki 

inisiatif dalam 

bekerja 

Tingkat memiliki 

inisiatif yang 

berguna 

membantu 

penyelesaian 

pekerjaan yang 

lebih baik 

Interval 93 

Kemampuan 

mengontrol 

diri  

Tingkat 

kemampuan 

mengontrol diri 

untuk bekerja 

dengan sebaik-

baiknya 

Interval 94 

Bekerja sesuai 

dengan waktu 

yang 

ditentukan 

perusahaan 

Tingkat bekerja 

sesuai dengan 

waktu yang 

ditentukan 

perusahaan 

Interval 95 

Ide dan 

gagasan dalam 

bekerja 

 

Tingkat 

kemampuan 

dalam 

memberikan ide 

dan gagasan 

untuk kemajuan 

perusahaan 

Interval 96 

Kerjasama  Memiliki 

kekompakan 

Tingkat 

kemampuan 

karyawan 

bekerja dengan 

baik dalam tim 

Interval 97 

Menghargai 

hasil kerja  

Tingkat 

karyawan 

menghargai hasil 

kerja rekan kerja 

tim 

Interval 98 

Kesediaan 

melakukan 

Tingkat 

kesediaan dalam 

Interval 99 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

tugas sesuai 

kesepakatan 

melakukan tugas 

sesuai 

kesepakatan tim 

kerja 

Memberikan 

ide dan 

pendapat 

kepada rekan 

kerja  

Tingkat 

karyawan 

memberikan ide 

dan pendapat 

kepada rekan 

kerja  

Interval 100 

menciptakan 

suasana 

kerjasama 

yang akrab 

dalam bekerja 

Tingkat 

Karyawan 

menciptakan 

suasana 

kerjasama yang 

akrab dalam 

bekerja 

Interval 101 

Memiliki sikap 

mendorong 

rekan untuk 

bekerja sama 

Tingkat memiliki 

sikap mendorong 

rekan untuk 

bekerja sama 

Interval 102 

memberi 

penjelasan 

tentang 

pekerjaan 

dengan baik 

Tingkat memberi 

penjelasan 

tentang 

pekerjaan 

dengan baik 

kepada rekan 

kerja 

Interval 103 

bekerja sesuai 

dengan 

instruksi atasan 

Tingkat bekerja 

sesuai dengan 

instruksi atasan 

Interval 104 

Karyawan 

mampu bekerja 

sama dengan 

baik terhadap 

rekan kerja 

yang lain 

Tingkat 

karyawan 

mampu bekerja 

sama dengan 

baik terhadap 

rekan kerja yang 

lain 

Interval 105 

Tanggung 

jawab 

kepemimpinan 

 Bertindak adil 

dan tegas 

 

Tingkat atasan 

bertindak adil 

Interval 106 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

dan tegas kepada 

bawahannya 

Memberikan 

bimbingan 

Tingkat atasan 

memberikan 

bimbingan 

kepada 

bawahannya 

 

Interval 107 

 Tingkat 

karyawan 

memberikan 

bimbingan 

kepada rekan 

kerja 

Interval 108 

Memberikan 

contoh yang 

baik dalam 

bekerja 

Tingkat 

karyawan 

memberikan 

contoh yang baik 

kepada rekan 

kerja 

Interval 109 

Karyawan 

bertanggung 

jawab atas 

pekerjannya 

Tingkat 

karyawan 

bertanggung 

jawab atas 

pekerjaannya 

Interval 110 

Karyawan 

dapat menjaga 

sikap untuk 

nama baik 

perusahaan 

Tingkat 

karyawan dapat 

menjaga sikap 

untuk nama baik 

perusahaan 

Interval 111 

Karyawan 

dapat 

melaksanakan 

pekerjaan 

dengan baik 

tanpa diawasi 

Tingkat 

karyawan dapat 

melaksanakan 

pekerjaan 

dengan baik 

tanpa diawasi 

Interval 112 

Pimpinan 

memberikan 

kebebasan 

karyawannya 

dalam bekerja 

Tingkat 

pimpinan 

memberikan 

kebebasan 

Interval 113 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

karyawannya 

dalam bekerja 

Karyawan 

selalu 

mengembang-

kan dan 

mempertahan-

kan eksistensi 

perusahaan 

 

Tingkat 

karyawan selalu 

mengembang-

kan dan 

mempertahan-

kan eksistensi 

perusahaan 

 

Interval 114 

Menerima 

resiko dari 

tindakan yang 

dilakukan 

Tingkat 

karyawan selalu 

menerima resiko 

dari tindakan 

yang dilakukan 

dalam pekerjaan 

Interval 115 

Mengembalika

n barang yang 

dipinjam 

sesuai dengan 

kondisi semula 

Tingkat karyawan 

mengembalikan 

barang yang 

dipinjam sesuai 

dengan kondisi 

semula 

Interval 116 

Kemampuan 

membuat 

keputusan 

 Karyawan dan 

rekan kerja 

selalu 

berdiskusi 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

pekerjaan 

Tingkat 

karyawan dan 

rekan kerja 

selalu berdiskusi 

dalam 

menyelesai-kan 

masalah 

pekerjaan 

Interval 117 

Karyawan dan 

atasan selalu 

berdiskusi 

dalam 

menyelesaikan 

masalah 

pekerjaan 

Tingkat 

karyawan dan 

atasan selalu 

berdiskusi dalam 

menyelesai-kan 

masalah 

pekerjaan 

Interval 118 

Karyawan 

cekatan dalam 

menjalani 

tugasnya 

Tingkat 

karyawan 

cekatan dalam 

Interval 119 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

menjalani tugas 

yang diberikan 

Karyawan 

bekerja walau 

tidak ada 

perintah 

Tingkat karyawan 

akan tetap 

melaksanakan 

pekerjaannya 

walau tidak ada 

perintah 

Interval 120 

Karyawan 

selalu 

mengantisipasi 

adanya 

masalah dalam 

bekerja 

Tingkat 

karyawan 

mengantisipasi 

masalah dalam 

bekerja 

Interval 121 

Karyawan 

bekerja 

sekreatif 

mungkin 

dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Tingkat 

karyawan 

bekerja sekreatif 

mungkin dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan 

Interval 122 

Adanya 

kepercayaan 

terhadap diri 

sendiri yang 

melekat 

Tingkat adanya 

kepercayaan 

terhadap diri 

sendiri yang 

melekat 

Interval 123 

Karyawan 

mampu 

menentukan 

dan mengatur 

prioritas kerja 

secara efektif 

Tingkat 

karyawan 

mampu 

menentukan dan 

mengatur 

prioritas kerja 

secara efektif 

Interval 124 

Memilih 

tindakan yang 

tepat dalam 

menunjang 

proses 

pekerjaan 

Tingkat memilih 

tindakan yang 

tepat dalam 

menunjang 

proses pekerjaan 

Interval 125 
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Variabel/ Sub 

variabel 
Konsep Indikator Ukuran Skala 

No. 

Item 

1 2 3 4 5 6 

Atasan ikut 

berpartisipasi 

dalam 

penentuan 

tugas 

 Tingkat atasan 

ikut 

berpartisipasi 

dalam penentuan 

tugas 

Interval 126 

 

3.2.3 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2014:151) sumbernya data dibedakan menjadi dua, 

yaitu data primer dan data sekunder : 

1. Data Primer dibuat oleh peneliti untuk maksud menyelesaikan permasalahan 

yang sedang ditanganinya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

primer adalah data langsung dari perusahaan yang diteliti juga wawancara 

terhadap karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 2 

Bandung. 

2. Data sekunder dapat ditemukan dengan cepat serta tidak mahal. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literature, artikel, 

jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 

Secara lebih jelasnya mengenai data primer jenis dan sumber data yang 

diguanakan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan dan menyajikan 

dalam Tabel 3.2 berikut ini : 

TABEL 3. 2  

JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN 

No. Data Jenis Data Sumber Data 

1. 

Data Penilaian Kinerja Karyawan PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 

Bandung 

Primer 

PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah 

Operasional 2 Bandung 

2. 

Persentase Tingkat Kehadiran Karywan 

PT. Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daop 2 Bandung  

Primer 

PT Kereta Api Indonesia 

(Persero) Daerah 

Operasional 2 Bandung 

3. 

Data Jumlah Kecelakaan Berdasarkan 

Daerah/Wilayah Operasi  PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) 

Sekunder http://knkt.dephub.go.id 
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No. Data Jenis Data Sumber Data 

4. 
Tanggapan responden tentang disiplin 

kerja 
Primer 

Kuesioner 

5. 
Tanggapan responden tentang 

keselamatan dan kesehatan kerja (k3) 
Primer 

Kuesioner 

6. 
Tanggapan responden tentang kinerja 

karyawan 
Primer 

Kuesioner 

 

3.2.4 Populasi dan Sampel 

3.2.4.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subyek peneliti (Arikunto, 2010:173). 

Pendapat lain menurut Sugiyono, (2014:148) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 

Penentuan populasi harus dimulai dengan penentuan secara jelas mengenai populasi 

yang menjadi sasaran penelitiannya. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang 

ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau 

sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek tersebut. Seorang peneliti harus 

menentukan secara jelas mengenai sasaran penelitiannya yang disebut dengan 

populasi sasaran (target population), yaitu populasi yang nantinya akan menjadi 

cakupan kesimpulan. Berdasarkan pengertian populasi menurut ahli, maka populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 

Operasional 2 Bandung pada karyawan stasiun Bandung bagian divisi operasional 

dengan jumlah N = 45 orang 

3.2.4.2 Sampel 

Setelah menentukan populasi penelitian maka selanjutnya penulis 

menentukan sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2013:174). Pendapat lain menurut (Sugiyono, 2014:149) sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik 

pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga diperoleh sampel 

(contoh)  yang  benar-benar  dapat  berfungsi  sebagai  contoh  atau  

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya (Arikunto, 2010:116).  
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Pengambilan sampel untuk penelitian, jika  subjeknya kurang  dari  100  orang  

sebaiknya  diambil  semuanya,  jika  subjeknya besar  atau  lebih  dari  100 orang  

dapat  diambil  10-15%  atau  20-25% atau lebih menurut  (Arikunto, 2010:112).  

Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) 

Daerah Operasional 2 Bandung  pada karyawan stasiun Bandung bagian divisi 

operasional yang berjumlah 45 orang sebagai populasi, pengambilan sampel 

penelitian mengunakan metode nonprobability sampling yang memberikan peluang 

yang sama bagi setiap unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel kembali 

(Sugiyono, 2014:156). Pemilihan sampling berdasarkan nonprobability sampling  

didasarkan pada teknik sensus karena seluruh anggota populasi menjadi sampel 

sehingga dapat menggambarkan keseluruhan  anggota dengan memperoleh data  

populasi yang diteliti pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 

2 Bandung. 

Semakin besar sampel maka semakin tepat dalam memperkirakan populasi 

dan mampu memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan dengan pengabilan 

sampel yang kecil (Sugiyono, 2014:158) adapun sampel dalam penelitian ini yaitu 

keseluruhan populasi yang berjumlah 45 Karyawan. 

3.2.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data Sugiyono 

(2013:224). Pendapat lain menurut Arikunto (2010:265), instrumen pengumpulan 

data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah 

olehnya. Tanpa mengetahui  teknik  pengumpulan  data,  maka  peneliti  tidak  akan  

mendapatkan  data yang memenuhi standar yang ditetapkan Sugiyono (2013:224). 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, 

makalah, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, situs web-site, maupun majalah untuk 
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memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori-teori dan konsep-

konsep yang berkaitan dengan variabel yang diteliti mengenai disiplin kerja, 

Keselamatan dan kesehatan kerja, dan kinerja karyawan. 

2. Observasi, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti 

mengkaji catatan ataupun laporan tahunan dari berbagai perusahaan sejenis 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

3. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara berkomunikasi dengan bagian sumber daya manusia di PT. Kereta 

Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 2 Bandung. 

4. Kuesioner, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

Pernyataan dan pertanyaan kuesioner yang di sebar kepada responden harus 

sesuai dengan variabel yang akan diteliti sebagai bentuk pengukuran dari 

indikator-indikator variabel X1, X2, dan Y. Kuesioner dalam penelitian ini 

ditujukan kepada karyawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah 

Operasional 2 Bandung. 

 

3.2.6 Rancangan Pengujian Validitas dan Reliabilitas   

Esesnsi dari penelitian adalah data yang diperoleh akurat dan objektif. Data 

merupakan gambaran variabel yang diteliti dan sebagai alat uji hipotesis. Agar data 

yang dikumpulkan benar-benar berguna, maka alat ukur yang digunakan harus valid 

dan reliabel. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2009:172). Instrumen yang reliabel adalah 

instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

dan akan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrument yang 

valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan 

menjadi valid dan reliable (Sugiyono, 2014:168). Uji validitas dan reliabilitas pada 

penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan alat bantu software computer 

program SPSS 24.0 for windows. 
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3.2.6.1 Hasil Pengujian Validitas 

 Arikunto (2010:211) menyatakan bahwa validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Sedangkan 

menurut Jackson (2012) menyatakan bahwa, validitas adalah indikasi apakah 

instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur.  

 Uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan dari instrumen 

(kuesioner) yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperoleh dengan cara 

mengkorelasi setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor masing-

masing variabel. Untuk menghitung validitas digunakan rumus korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut. 

 

 

 

(Arikunto 2013:170) 

Keterangan: 

r  = Koefisien validitas item yang dicari 

x  = Skor yang diperoleh subjek seluruh item 

y  = Skor total 

∑ X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑ Y = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑ X
2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑ Y
2 = Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

n     = Banyaknya responden 

Keputusan pengujian validitas responden menggunakan taraf signifikansi 

sebagai berikut:  

1. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan valid jika rhitung 

lebih besar atau sama dengan rtabel (rhitung ≥ rtabel).  

2. Item pertanyaan-pertanyaan responden penelitian dikatakan tidak valid jika 

rhitung lebih kecil dari rtabel (rhitung < rtabel).  

𝑟𝑥𝑦 =
n(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖) − (∑ 𝑥𝑖)(∑ 𝑦𝑖)

√{𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2} {𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2 − (∑ 𝑦𝑖)2} 
 

 

 

𝑟𝑥𝑦 =
n(∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖) − (∑ 𝑥𝑖)(∑ 𝑦𝑖)

√{𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2 − (∑ 𝑥𝑖)2} {𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2 − (∑ 𝑦𝑖)2} 
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Perhitungan validitas instrumen dilakukan dengan bantuan Statistical Product for 

Service Solutions SPSS 24.0 for windows. 

Teknik perhitungan yang digunakan untuk menganalisa tes ini adalah teknik 

korelasi biasa, yakni korelasi antara skor-skor tes yang divalidasikan dengan skor-

skor tes tolak ukurnya dari peserta yang sama. Pengujian validitas diperlukan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang digunakan untuk mencari data primer dalam 

sebuah penelitian dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya terukur. 

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah validitas dari instrumen disiplin kerja 

sebagai variabel X1, keselamatan dan kesehatan kerja sebagai variabel X2 dan 

kinerja karyawan sebagai variabel Y. Jumlah pertanyaan untuk variabel X1 adalah 

44 sedangkan pertanyaan untuk variabel X2  adalah 15 pertanyaan, dan jumlah item 

pertanyaan variabel Y adalah 67 pertanyaan. 

Berdasarkan kuesioner yang diuji sebanyak 45 responden dengan tingkat 

signifikasi 5% dan derajat bebas (dk) n-2 (45-2=43), maka diperoleh nilai rtabel 

sebasar 0,294. Hasil uji coba instrumen penelitian untuk disiplin kerja (X1), 

keselamatan dan kesehatan kerja (X2) dan kinerja karyawan (Y) berdasarkan hasil 

perhitungan validitas item instrumen yang dilakukan dengan bantuan Statistical 

Product for Service Solutions SPSS 24.0 for windows, menunjukkan bahwa item-

item pertanyaan dalam kuesioner valid karena skor rhitung lebih besar jika 

dibandingkan dengan rtabel yang bernilai 0,301. Untuk lebih rincinya dapat dilihat 

pada Tabel 3.3 berikut ini: 

 

TABEL 3. 3 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL DISIPLIN KERJA (X1) 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Taat Terhadap Aturan Waktu 

1. Tingkat ketepatan waktu jam masuk kerja 

 
0,686 0,301 Valid 

2. Tingkat ketepatan waktu jam istirahat 0,585 0,301 Valid 

3. Tingkat ketepatan waktu jam pulang kerja 0,825 0,301 Valid 
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No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

4. Tingkat kemangkiran dalam bekerja 0,593 0,301 Valid 

5. Tingkat kesesuaian pulang kerja tanpa izin 

atasan 
0,826 0,301 Valid 

6. Tingkat kesesuaian waktu istirahat harian 0,569 0,301 Valid 

7. Tingkat kesesuaian waktu  istirahat mingguan 0,721 0,301 Valid 

8. Tingkat menyalahgunakan waktu kerja untuk 

kepentingan pribadi 
0,598 0,301 Valid 

9. Intensitas Melakukan check in pada waktu 

masuk kerja 
0,617 0,301 Valid 

10. Tingkat kedatangan ditempat kerja sebelum 

jam kerja 
0,566 0,301 Valid 

11. Tingkat kesesuaian penggunaan waktu 

istirahat dengan tepat 
0,507 0,301 Valid 

12. Tingkat Kinerja sistem pendataan kehadiran 

diperusahaan sudah efektif 
0,757 0,301 Valid 

Taat Terhadap Peraturan Perusahaan 

13. Tingkat kesesuaian bekerja sesuai dengan 

SOP yang telah ditentukan 
0,669 0,301 Valid 

14. Tingkat ketepatan menyelesaikan tugas tepat 

waktu 
0,751 0,301 Valid 

15. Tingkat memiliki sopan santun terhadap 

atasan 
0,762 0,301 Valid 

16. Tingkat memiliki sopan santun terhadap 

rekan kerja 
0,685 0,301 Valid 

17. Tingkat Atasan selalu memberikan teguran 

apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan 
0,507 0,301 Valid 

18. Tingkat Menggunakan/melalui pintu yang 

telah ditentukan untuk masuk atau keluar 

kompleks perusahaan 

0,507 0,301 
Valid 

19. Intensitas mengabaikan kewajiban-kewajiban 

yang ditentukan oleh perusahaan 
0,587 0,301 Valid 

Taat Terhadap Aturan Perilaku Dalam Pekerjaan 

20. Tingkat ketaatan terhadap bertingkah laku 

dalam bekerja 
0,594 0,301 Valid 

21. Tingkat mengabaikan tugas yang diberikan 

oleh prusahaan 
0,563 0,301 Valid 

22. Tingkat kejujuran dalam bekerja 0,570 0,301 Valid 
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No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

23. Tingkat kesesuaian pekerjaan sesuai dengan 

tugas yang diemban 
0,587 0,301 Valid 

24. Tingkat kemampuan Menggunakan alat-alat 

perusahaan 
0,657 0,301 Valid 

25. Tingkat menyerahkan tugas kerja kepada 

orang lain tanpa persetujuan atasan 
0,686 0,301 Valid 

26. Tingkat Membawa keluar barang-barang 

milik perusahaan tanpa ijin atasan 
0,585 0,301 Valid 

27. Tingkat kemampuan merawat alat kerja oleh 

karyawan dengan baik 
0,736 0,301 Valid 

28. Tingkat merasa              keberatan jika harus 

selalu taat dan patuh kepada atasan 
0,593 0,301 Valid 

29. Tingkat izin dari atasan diperlukan apabila 

karyawan hendak meninggalkan lingkungan 

kerja 

0,826 0,301 
Valid 

30. intensitas karyawan memiliki etika yang baik 

selama berada di tempat kerja 
0,569 0,301 Valid 

31. Tingkat memiliki sikap komunikatif terhadap 

rekan di tempat kerja 
0,583 0,301 Valid 

32. Tingkat Karyawan mengutamakan 

kepentingan pekerjaan 
0,604 0,301 Valid 

Taat Terhadap Peraturan Lainnya 

33. Tingkat kepatuhan terhadap perintah atasan 0,540 0,301 Valid 

34. intensitas karywan menggunakan cuti 

tahunan 
0,643 0,301 Valid 

35. intensitas karyawan menggunakan istirahat 

panjang 
0,721 0,301 Valid 

36. intensitas mencemarkan nama baik 

perusahaan 
0,598 0,301 Valid 

37. Tingkat mencemarkan nama baik atasan 0,617 0,301 Valid 

38. Tingkat mencemarkan nama baik rekan kerja 0,566 0,301 Valid 

39. Tingkat kemampuan menyimpan rahasia 

perusahaan 
0,637 0,301 Valid 

40. Tingkat Menyalahgunakan kedudukan 

/jabatan untuk kepentingan pribadi 
0,486 0,301 Valid 

41. Tingkat kemampuan karyawan dapat 

memelihara tempat kerja tetap teratur sesuai 

dengan fungsinya 

0,636 0,301 
Valid 
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No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

42. Intensitas karyawan selalu mengikuti briefing 

sebelum melakukan pekerjaan 
0,669 0,301 Valid 

43. Intensitas Membuat isu-isu yang dapat 

menimbulkan terjadinya keresahan 
0,751 0,301 Valid 

44. Intensitas menjaga dan memelihara barang-

barang milik perusahaan dengan baik 0,762 0,301 
Valid 

Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.3 pada instrumen disiplin kerja dapat diketahui bahwa 

nilai rhitung tertinggi terdapat pada dimensi taat terhadap aturan waktu dengan item 

pernyataan nomor 5, yaitu tingkat kesesuaian pulang kerja tanpa izin atasan dengan 

nilai 0,826 dan dimensi taat terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan dengan item 

nomor 29, yaitu tingkat izin dari atasan diperlukan apabila karyawan hendak 

meninggalkan lingkungan kerja dengan nilai 0,826. Sedangkan nilai rhitung terendah 

terdapat pada dimensi taat terhadap peraturan lainnya dengan item pernyataan 

nomor 40, yaitu tingkat Menyalahgunakan kedudukan /jabatan untuk kepentingan 

pribadi dengan nilai 0,486. Berikut ini Tabel 3.4 mengenai hasil uji validitas 

variabel keselamatan dan kesehatan kerja pada penelitian ini dijadikan sebagai 

variabel X2: 

TABEL 3. 4 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL KESELAMATAN DAN 

KESEHATAN KERJA (X2) 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Taat Terhadap Aturan Waktu 

1. Tingkat kemampuan fisik karyawan dalam 

bekerja 
0,706 0,301 Valid 

2. Tingkat Perlindungan diri terhadap bahaya 

dari pekerjaan 
0,552 0,301 Valid 

3. Tingkat penyesuaian karyawan dengan alat 

kerja 
0,789 0,301 Valid 

4. Tingkat motivasi dalam bekerja 0,645 0,301 Valid 

5. Tingkat desain kerja yang mengakibatkan 

stress kerja 
0,652 0,301 Valid 
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No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

6. Tingkat kebijakan kesehatan dan 

keselamatan memenuhi persyaratan hukum 

 

0,811 0,301 
Valid 

7. Tingkat evaluasi yang dilakukan atasan 

apabila terjadi kecelakaan 
0,756 0,301 Valid 

8. Tingkat pemeriksaan keselamatan dan 

kesehatan kerja dilakukan secara teratur 

oleh atasan 

0,787 0,301 
Valid 

9. Tingkat kelengkapan fasilitas alat 

pelindung kerja karyawan 
0,740 0,301 Valid 

10. Tingkat jaminan kesehatan yang memadai 0,888 0,301 Valid 

11. Tingkat pemberian informasi yang jelas 

apabila terdapat bahaya 
0,491 0,301 Valid 

12. Tingkat kebisingan di tempat kerja 0,525 0,301 Valid 

13. Tingkat temperature cuaca di tempat kerja 0,790 0,301 Valid 

14. Tingkat kondisi udara di tempat kerja 0,748 0,301 Valid 

15. Tingkat kenyamanan di tempat kerja 0,573 0,301 Valid 

Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.4 pada instrumen keselamatan dan kesehatan kerja 

dapat diketahui bahwa nilai rhitung tertinggi terdapat pada dimensi ergonomi dengan 

item pernyataan nomor 10, yaitu tingkat jaminan kesehatan yang memadai dengan 

nilai 0,888. Sedangkan nilai rhitung terendah terdapat pada dimensi ergonomi dengan 

item pernyataan nomor 11, yaitu tingkat pemberian informasi yang jelas apabila 

terdapat bahaya dengan nilai 0,491. Berikut ini Tabel 3.5 mengenai hasil uji 

validitas variabel kinerja karyawan pada penelitian ini dijadikan sebagai variabel 

Y: 

TABEL 3. 5 

HASIL PENGUJIAN VALIDITAS VARIABEL KINERJA KARYAWAN 

(Y) 

No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

Kualitas Kerja 
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No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

1. Tingkat karyawan dapat menghasilkan 

pekerjaan yang berkualitas 
0,676 

0,301 Valid 

2. Tingkat ketelitian karyawan dalam 

mengerjakan pekerjaan 

0,641 0,301 Valid 

3. Tingkat antusias dalam bekerja 0,465 0,301 Valid 

4. Tingkat dukungan dari atasan 0,808 0,301   Valid 

5. Tingkat pelaksanaan pekerjaan karyawan 

sesuai dengan aturan 

0,564 0,301 Valid 

6. Tingkat Keterampilan karyawan dalam 

bekerja. 

0,514 0,301 Valid 

7. Tingkat karyawan lebih mengutamakan 

mutu pekerjaan 

0,507 0,301 Valid 

8. Tingkat memiliki loyalitas atas 

pekerjaannya 

0,540 0,301 Valid 

9. Tingkat pengetahuan dan keahlian 

karyawan dalam bekerja 

0,563 0,301 Valid 

10. Tingkat memiliki ketenangan dalam 

melakukan pekerjaan 

 

0,675 0,301 
Valid 

11. Tingkat ketepatan dan kebenaran 

pembuatan dan penyampaian laporan 

pekerjaan 

0,479 0,301 Valid 

12. Tingkat selalu tepat dalam menggunakan 

bahan/ perlengkapan kerja 

0,576 0,301 Valid 

13. Tingkat kebenaran hasil pekerjaan 0,517 0,301 Valid 

Kuantitas Kerja 

14. Tingkat kesesuaian hasil kerja karyawan 

dengan target yang telah ditentukan 
0,642 

0,301 Valid 
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No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

15. Tingkat hasil kerja karyawan melebihi 

target yang telah ditentukan. 

0,370 0,301 Valid 

16. Tingkat kemampuan untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan praktis 

dan rapi 

0,567 0,301 Valid 

17. Tingkat melaksanakan tugas dengan tepat 

waktu 

0,696 0,301 Valid 

18. Tingkat menunjukan kesesuaian pada aspek 

detail dan akurasi yang baik dalam bekerja 

0,741 0,301 Valid 

19. Tingkat menangani pekerjaan sebagaimana 

yang ditugaskan perusahaan kepada 

karyawan 

0,753 0,301 Valid 

20. Tingkat kesanggupan menjalankan 

perjalanan dinas apabila di tugaskan oleh 

perusahaan 

0,671 0,301 Valid 

21. Tingkat Karyawan tidak mengalami 

masalah untuk menjalankan tugas-tugas 

yang dibebankan kepadanya 

0,488 0,301 Valid 

22. Tingkat karyawan bersedia menyelesaikan 

pekerjaan tambahan yang diberikan 

atasannya. 

0,468 0,301 Valid 

23. Tingkat kemampuan menciptakan situasi 

kerja yang berbeda 

0,671 0,301 Valid 

24. Tingkat memiliki kepercayaan diri dalam 

bekerja 

0,593 0,301 Valid 

25. Tingkat persentase hasil kerja belum 

mencapai target yang telah ditentukan oleh 

perusahaan 

0,577 0,301 Valid 

Inisiatif 

26. Tingkat kesadaran karyawan dalam 

melaksanakan tugas 
0,608 

0,301 Valid 

27. Tingkat intensitas karyawan berdiskusi 

dengan rekan kerja 

0,595 0,301 Valid 
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No. Pernyataan rhitung rtabel Keterangan 

28. Tingkat intensitas karyawan berdiskusi 

dengan atasan 

0,571 0,301 Valid 

29. Tingkat karyawan menemukan solusi dalam 

menyelesai-kan masalah pekerjaan 

0,620 0,301 Valid 

30. Tingkat memiliki cara inovatif dalam 

menyelesaikan pekerjaan 

0,662 0,301 Valid 

31. Tingkat karyawan mampu menyelesaikan 

pekerjaan secara mandiri 

0,638 0,301 Valid 

32. Tingkat kesediaan dalam menerima tugas 

yang didelegasikan atasan 

0,397 0,301 Valid 

33. Tingkat kemampuan dalam menggunaan 

teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan 

secara optimal 

0,559 0,301 Valid 

34. Tingkat memiliki inisiatif yang berguna 

membantu penyelesaian pekerjaan yang 

lebih baik 

0,782 0,301 Valid 

35. Tingkat kemampuan mengontrol diri untuk 

bekerja dengan sebaik-baiknya 

0,516 0,301 Valid 

36. Tingkat bekerja sesuai dengan waktu yang 

ditentukan perusahaan 

0,507 0,301 Valid 

37. Tingkat kemampuan dalam memberikan ide 

dan gagasan untuk kemajuan perusahaan 
0,564 0,301 Valid 

Kerjasama 

38. Tingkat kemampuan karyawan bekerja 

dengan baik dalam tim 
0,563 

0,301 Valid 

39. Tingkat karyawan menghargai hasil kerja 

rekan kerja tim 

0,680 0,301 Valid 

40. Tingkat kesediaan dalam melakukan tugas 

sesuai kesepakatan tim kerja 

0,675 0,301 Valid 

41. Tingkat karyawan memberikan ide dan 

pendapat kepada rekan kerja  

0,460 0,301 Valid 
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42. Tingkat Karyawan menciptakan suasana 

kerjasama yang akrab dalam bekerja 

0,544 0,301 Valid 

43. Tingkat memiliki sikap mendorong rekan 

untuk bekerja sama 

0,638 0,301 Valid 

44. Tingkat memberi penjelasan tentang 

pekerjaan dengan baik kepada rekan kerja 

0,405 0,301 Valid 

45. Tingkat bekerja sesuai dengan instruksi 

atasan 

0,573 0,301 Valid 

46. Tingkat karyawan mampu bekerja sama 

dengan baik terhadap rekan kerja yang lain 

0,696 0,301 Valid 

Tanggung jawab kepemimpinan 

47. Tingkat atasan bertindak adil dan tegas 

kepada bawahannya 
0,766 

0,301 
Valid 

48. Tingkat atasan memberikan bimbingan 

kepada bawahannya 

0,753 0,301 Valid 

49. Tingkat karyawan memberikan bimbingan 

kepada rekan kerja 

0,660 0,301 Valid 

50. Tingkat karyawan memberikan contoh yang 

baik kepada rekan kerja 

0,489 0,301 Valid 

51. Tingkat karyawan bertanggung jawab atas 

pekerjaannya 

0,468 0,301 Valid 

52. Tingkat karyawan dapat menjaga sikap 

untuk nama baik perusahaan 

0,685 0,301 Valid 

53. Tingkat karyawan dapat melaksanakan 

pekerjaan dengan baik tanpa diawasi 

0,593 0,301 Valid 

54. Tingkat pimpinan memberikan kebebasan 

karyawannya dalam bekerja 

0,593 0,301 Valid 

55. Tingkat karyawan selalu mengembang-kan 

dan mempertahan-kan eksistensi 

perusahaan 

0,608 0,301 Valid 

56. Tingkat karyawan selalu menerima resiko 

dari tindakan yang dilakukan dalam 

pekerjaan 

0,595 0,301 Valid 
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57. Tingkat karyawan mengembalikan barang 

yang dipinjam sesuai dengan kondisi semula 

0,599 0,301 Valid 

Kemampuan membuat keputusan 

58. Tingkat karyawan dan rekan kerja selalu 

berdiskusi dalam menyelesai-kan masalah 

pekerjaan 

0,620 
0,301 

Valid 

59. Tingkat karyawan dan atasan selalu 

berdiskusi dalam menyelesai-kan masalah 

pekerjaan 

0,593 0,301 Valid 

60. Tingkat karyawan cekatan dalam menjalani 

tugas yang diberikan 

0,526 0,301 Valid 

61. Tingkat karyawan akan tetap melaksanakan 

pekerjaannya walau tidak ada perintah 

0,595 0,301 Valid 

62. Tingkat karyawan mengantisipasi masalah 

dalam bekerja 

0,620 0,301 Valid 

63. Tingkat karyawan bekerja sekreatif 

mungkin dalam menyelesaikan pekerjaan 

0,662 0,301 Valid 

64. Tingkat adanya kepercayaan terhadap diri 

sendiri yang melekat 

0,620 0,301 Valid 

65. Tingkat karyawan mampu menentukan dan 

mengatur prioritas kerja secara efektif 

0,516 0,301 Valid 

66. Tingkat memilih tindakan yang tepat dalam 

menunjang proses pekerjaan 

0,563 0,301 Valid 

67  Tingkat atasan ikut berpartisipasi dalam 

penentuan tugas 

0,680 0,301 Valid 

Berdasarkan Tabel 3.4 pada instrumen kinerja karyawan dapat diketahui 

bahwa nilai rhitung tertinggi terdapat pada dimensi kualitas kerja dengan item 

pernyataan nomor 4, yaitu tingkat dukungan dari atasan dengan nilai 0,808. 

Sedangkan nilai rhitung terendah terdapat pada dimensi kuantitas kerja dengan item 

pernyataan nomor 15, yaitu tingkat hasil kerja karyawan melebihi target yang telah 

ditentukan dengan nilai 0,370. Maka dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan 
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setiap variabel di dalam angket dikatakan valid dengan ketentuan yaitu 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔>𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

3.2.6.2 Hasil Pengujian Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila diukur beberapa kali dengan alat ukur yang sama 

(Maholtra, 2009:). Sedangkan menurut Sugiyono, (2014:183), “Reliabilitas adalah 

pengukuran yang berkali-kali menghasilkan data yang sama atau konsisten”. 

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan 

Sugiyono (2014:168). Karena  realibilitas berkenaan dengan derajat konsistensi, 

maka bila ada  peneliti  lain  mengulangi  atau  mereplikasi dalam  penelitian  pada  

obyek  yang  sama  dengan  metode  yang  sama  maka akan menghasilkan data 

yang sama pula. 

 Arikunto (2010:221) menyatkan bahwa “Reliabilitas menunjuk pada suatu 

pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai 

alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Reliabilitas digunakan 

sebagai indikator dalam mempercayai nilai dari suatu tes karena memiliki 

konsistensi (Jacobs, 1991). Hasil ukur dapat dipercaya apabila dalam beberapakali 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama 

(Azwar, 2011). 

Jika suatu instrumen dapat dipercaya maka data yang dihasilkan oleh 

instrumen tersebut dapat dipercaya. Pengujian reliabilitas kuesioner penelitian 

dilakukan dengan rumus Alpha. Rumus Alpha Cronbach digunakan untuk mencari 

reliabilitas instrumen yang skornya bukan 1 dan 0, misalnya angket atau soal bentuk 

uraian. Rumus koefisien Alpha Croanbach adalah sebagai berikut. 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 − 

∑ Sb2

St2
] 

Sumber : (Sekaran, 2014:179) 

Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrument   
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k = banyaknya butir pertanyaan 

St
2 = deviasi standar total  

ΣSb
2 = jumlah deviasi standar butir 

Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas yang angkanya berbeda 

dalam rentang 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati angka 1 dan 0,632 

reliabilitasnya semakin tinggi. Sebaliknya jika semakin mendekati 0 maka 

reliabilitasnya semakin rendah (Sugiyono, 2005:365). 

Sedangkan rumus variansinya adalah : 

σ2 =
ƩX2 −  

(∑ X)2

n
n

 

Sumber: (Sekaran,  2014:176) 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

σ = Nilai varians 

X = Nilai skor yang dipilih 

Hasil uji reliabilitas ditentukan oleh ketentuan sebagai berikut. 

1. Jika koefisien internal sebuah item rhitung ≥ rtabel dengan tingkat signifikansi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan reliabel. 

2. Jika koefisien internal seluruh item rhitung < rtabel dengan tingkat signifikansi 5% 

maka item pertanyaan dikatakan tidak reliabel. 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas yang dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 25.0 for windows diketahui bahwa semua variabel reliabel, hal ini disebabkan 

nilai rhitung lebih besar dari rtabel yang bernilai 0,301. Berikut ini adalah tabel hasil 

pengujian reliabilitas dari disiplin kerja (X1), keselamatan dan kesehatan kerja (X2) 

dan kinerja karyawan (Y): 

TABEL 3. 6 

HASIL PENGUJIAN RELIABILITAS 

No. Variabel 𝐫𝐡𝐢𝐭𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐭𝐚𝐛𝐞𝐥 Keterangan 

1 Disiplin Kerja 0,965 0,301 Reliabel 

2 Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja 
0,924 0,301 Reliabel 
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3 Kinerja Karyawan 0,972 0,301 Reliabel 

Pengolahan data, 2018 

Berdasarkan ketentuan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 berarti reliabel, maka dapat 

disimpulkan bahwa hasil perhitungan uji reliabilitas yang terdapat pada tabel 3.6 

yang terdiri dari Disiplin Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Kinerja 

Karyawan dapat dinyatakan reliabel. 

3.2.6 Rancangan Analisis data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013:428). Teknik analisis data digunakan 

untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. 

Kuesioner ini disusun oleh penulis berdasarkan variabel yang diteliti, yaitu 

mengenai pengaruh disiplin kerja dan Keselamatan kesehatan kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 2 Bandung 

pada karyawan stasiun Bandung. Kemudian analisis data dapat dilakukan setelah 

kuesioner seluruh responden terkumpul. Menurut (Siregar, 2012:206) apabila  data  

kuisioner  atau angket telah  terkumpul,  maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

analisis data dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan  data  (Editing), yaitu  pemeriksaan  kuisioner  atau  angket  

yang terkumpul  kembali  setelah  diisi  oleh responden.  Pemeriksaan  ini  

berkaitan dengan kelengkapan kuisioner atau angket secara menyeluruh. 

b. Pembuatan kode (Semantic Differential), yaitu pembobotan untuk setiap 

item  instrumen. Penghitungan  bobot  nilai  dari  setiap  item  atau  

pernyataan  dalam  kuisioner atau angket menggunakan skala likert kategori 

lima. 
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c. Tabulasi  (Tabulating), yaitu  tabulasi  hasil  scoring,  yang  dituangkan  ke 

dalam  tabel rekapitulasi  secara  lengkap  untuk  seluruh  item  setiap  

variabel. 

d. Analisis. Analisis ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan 

penelitian, meliputi dua hal yaitu analisis deskriptif dan analisis verifikasi. 

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran dengan 

menggunakan skala systematic differential. Menurut (Husein, 2008:99) “skala 

berusaha mengukur arti suatu objek atau konsep bagi responden. Skala ini 

mengandung unsur evaluasi (misalnya: bagus, buruk, jujur, dan tidak jujur), unsur 

potensi (aktif, pasif, cepat, lambat)”. 

 Rentang dalam penelitian ini yaitu sebanyak 7 angka seperti pada Tabel 3.7 

berikut ini : 

TABEL 3. 7  

SKOR ALTERNATIF JAWABAN 

Alternatif 

Jawaban 

Sangat

Tidak 

Setuju 

Rentang Jawaban 

 

 Sangat 

Setuju 

1 2 3 4 5 6 7 

      Negatif 1 2 3 4 5 6 7     Positif 

 

3.2.6.1 Rancangan Analisis Data Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana karena 

penelitian ini hanya menganalisis tiga variabel yaitu disiplin kerja, keselamatan dan 

kesehatan kerja, dan kinerja karyawan. Analisis ini digunakan untuk menentukan 

besarnya pengaruh variable X yaitu disiplin kerja, keselamatan dan kesehatan kerja 

terhadap variabel Y yaitu kinerja karyawan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Tahap awal dalam menganilis data pada penelitian ini adalah 

mentransformasikan data yang diteliti menggunakan distribusi frekuensi dan skor 

ideal. 

Untuk menghitung persentase suatu jawaban dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

P = (F/N) X 100% 
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Sumber: (Arikunto, 2008:251) 

Keterangan : 

P : Persentase 

F  : Frekuensi dari setiap jawaban yang telah menjadi pilihan 

responden 

N : Jumlah responden 

  Perolehan skor didasarkan pada hasil pengolahan data pada sub variabel, 

skor tersebut dapat digambarkan melalui garis kontinum sebagai berikut : 

Sangat 

Rendah 

Rendah Cukup 

Rendah 

Sedang Cukup 

Tinggi 

Tinggi Sangat 

Tinggi 

 

Setelah data mentah diperoleh atau hasil pengisian kuesioner, maka data 

tersebut harus diolah agar mempunyai makna yang berguna bagi pemecahan 

masalah. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner 

disusun oleh peneliti berdasarkan variabel yang terdapat dalam penelitian, yaitu 

dengan memberikan keterangan dan data mengenai penjualan produksi, penilaian 

kinerja dan presentasi absensi karyawan. Pengolahan data yang terkumpul dari hasil 

kuesioner dapat dikelompokkan kedalam tiga langkah, yaitu persiapan, tabulasi dan 

penerapan data pada pendekatan penelitian. 

1. Distribusi Frekuensi 

Analisis deskriptif dapat digunakan untuk mencari kuatnya hubungan antara 

variabel melalui analisis korelasi dan membuat perbandingan dengan 

membandingkan rata-rata data sampel atau populasi tanpa perlu diuji 

signifikasinya, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk 

mendeskripsikan variabel-variabel penelitian, antara lain: 

1. Analisis Deskriptif Variabel X1 (Disiplin kerja) 

Variabel X1 terfokus pada penelitian terhadap disiplin kerja yang meliputi: 1) 

taat terhadap aturan waktu, 2) taat terhadap peraturan perusahaan, 3) taat 

terhadap aturan perilaku dalam pekerjaan, 4) taat terhadap peraturan lainnya. 

2. Analisis Deskriptif Variabel X2 (Keselamatan dan kesehatan kerja) 
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Variabel X2 terfokus pada penelitian keselamatan dan kesehatan kerja yang 

meliputi 1) Ergonomi. 

3. Analisis Deskriptif Variabel Y (Kinerja Karyawan) 

Variabel Y terfokus pada penelitian kinerja yang meliputi : 1) kualitas kerja, 2) 

kuantitas kerja, 3) kerjasama, 4) inisiatif, 5) tanggung jawab kepemimpinan, 6) 

kemampuan membuat keputusan. 

Untuk mengkategorikan hasil perhitungan, digunakan kriteria penafsiran 

persentase yang diambil dari 0% sampai 100%. Rumus dalam menentukan skor 0-

100% tadi menggunkan rumus dari Sugiyono (2014:94) berikut ini: 

Nilai Indeks Maksimum = Skor interval tertinggi x jumlah item pertanyaan 

setiap dimensi x jumlah responden 

Nilai Indeks Minimum   = Skor interval terendah x jumlah item pertanyaan 

setiap dimensi x jumlah rsponden 

Jarak Interval                 = (Nilai maksimum – Nilai minimum) : skor interval 

Presentase skor              = (Total Skor : Nilai maksimum) x 100% 

 

Hasil perhitungan diatas kemudian dikategorikan dalam penafsiran 

pengolahan data berdasarkan batas-batas disajikan pada Tabel 3.8 sebagai berikut: 

TABEL 3. 8  

KRITERIA PENAFSIRAN HASIL PERHITUNGAN RESPONDEN 

No Kriteria Penafsiran Keterangan 

1 0% Tidak Seorangan 

2 1% - 25% Sebagian Kecil 

3 26% - 49% Hampir Setengahnya 

4 50% Setengahnya 

5 51% - 75% Sebagian Besar 

6 76% - 99% Hampir Seluruhnya 

7 100% Seluruhnya 

Sumber: Moch Ali (20013:184) 

3.2.6.2 Rancangan Analisis Data Verifikatif Regresi Berganda 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis linear berganda karena 

penelitian ini menganalisis tiga variabel yaitu disiplin kerja, keselamatan dan 

kesehatan kerja, dan kinerja karyawan, selain itu karena tidak ada hubungan antara 
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disiplin kerja (X1), keselamatan dan kesehatan kerja kerja (X2) maka penelitian ini 

menggunakan regresi berganda. 

 

1. Uji Asumsi Klasik Model Regresi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini digunakan untuk mendeteksi apakah data 

yang digunakan berdistribusi normal atau tidak dilakukan menggunakan SPSS  

dengan melihat hasil dari Kolmogorov Smirnov test. Rumus Kolmogorov-Smirnov 

adalah sebagai berikut :  

D = Maximum [S(x) – Fo(x)] 

(Sugiyono,2014) 

Ket: 

D = Deviasi 

S(x) = Distrbusi frekuensi yang observasi 

Fo(x) = Distribusi kumulatif teoritis 

Data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada 

(P>0,05). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada (P˂0,05), 

maka dat dikatakn tidak normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Imam Alghozali, 2011:139). 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas diuji dengan metode Glejser, yang 

dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual dengan variabel bebas. 

Apabila masing-masing variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap 

absolut residual (α = 0,05) maka dalam model regresi tidak terjadi gejala 
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heteroskedastisitas. Uji heterokedastisitas dapat digunakan dengan metode 

Autoregressive Conditionally Heteroscedastic dengan rumus: 

 

 

c. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Sebagaimana untuk mengujinya dapat dilihat dengan menggunakan uji 

D-W (Durbin-Watson). Adapun kriteria autokorelasi menurut Purbayu Budi Santosa 

(2005:240) adalah sebagai berikut: 

- d<dL :Terjadi masalah autokorelasi yang positif yang peru di 

perbaiki 

- dL<d<dU : Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana 

perbaikan akan lebih baik 

- dU<d<4-dU : Tidak ada masalah autokorelasi 

- 4-dU<d<4-dL : Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan 

akan lebih baik 

4-dL<d : Masalah autokorelasi seriusUji Multikolinearitas 

d. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel 

indpenden saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesame variabel 

independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas didalam model regresi adalah sebagai berikut : 
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a. Nilai R2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 

tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel 

independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal 

ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang 

tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. 

Multikolinaritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih 

variabel independen. 

Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) 

variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam 

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 

(terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih dan tidak dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/olerance). Nilai cutoff yang umum dipakai 

untuk menunjukan adanya multikolinearitas adalah tolerance ≤ 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF ≥ 10. Setiap peneliti harus menentukan tingkat kolonearitas 

yang masih dapat ditolerir. Sebagai missal nilai tolerance =0,10 sama dengan 

tingkat kolonieritas 0,95. Walaupun multikolinearitas dapat dideteksi dengan 

nilai tolerance dan VIF, tetapi masih tetap tidak mengetahui variabel-variabel 

independen mana sajakah yang sering berkorelasi (Imam Ghozali, 2011:105) 

Uji Multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF) dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS. Jika nilai VIF 

> 10, terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi, dengan menggunakan rumus: 

VIF = 
1

1−𝑅2
 

(H. Umar, 2014:179) 
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Penelitian ini mengnalisis lebih dari dua variabel, maka digunakan teknik 

analisis regresi linear berganda. Analisis regresi berganda digunakan oleh peneliti, 

bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

terikat, bila dua atau lebih variabel bebas sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi linear berganda akan dilakukan bila 

jumlah variabel bebasnya minimal 2 (dua). Regresi linear berganda rumusnya ialah: 

 

  

Sumber: Sugiyono (2014:277) 

Keterangan: 

Y : kinerja karyawan 

a : konstanta 

b1,b2 : koefisien regresi 

X1 : disiplin kerja 

X2 : keselamatan dan kesehatan kerja 

e : kesalahan penganggu (standar eror)  

Untuk menyelesaikan persamaan tersebut, diperlukan rumus-rumus 

sebagai berikut: 

 

a= (∑y) – b1 (∑x1) – b2(∑x2) 

   N 

b1 = 
(∑𝑥2

2)(∑ 𝑥1𝑦) − (∑ 𝑥1𝑥2 ) (∑ 𝑥2𝑦)

(∑𝑥1
2)(∑𝑥1

2)− (∑ 𝑥1𝑥2)2
 

b2 = 
(∑𝑥1

2)(∑ 𝑥2𝑦) − (∑ 𝑥1𝑥2 ) (∑ 𝑥1𝑦)

(∑𝑥1
2)(∑𝑥2

2)− (∑ 𝑥1𝑥2)2
 

Rumus-rumus yang diperlukan untuk menghitung a, b1 dan b2 adalah 

sebagai berikut. 

1. ∑y2 = ∑y2- 
(∑𝑦)2

𝑁
 

2. ∑𝑥1
2 = ∑𝑥1

2- 
(∑𝑥1)2

𝑁
 

Y = a + b1X1+b2X2+…+bnXn + e 
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3. ∑𝑥2
2 = ∑𝑥2

2- 
(∑𝑥2)2

𝑁
 

4. ∑𝑥1𝑦 = ∑𝑥1𝑦 - 
(∑ 𝑥1) − (∑ 𝑦)

𝑁
 

5. ∑𝑥2𝑦 = ∑𝑥2𝑦- 
(∑ 𝑥2) − (∑ 𝑦)

𝑁
 

6. ∑𝑥1𝑥2 = ∑𝑥1𝑥2- 
(∑ 𝑥1) − (∑ 𝑥2)

𝑁
 

Variabel X1 dan X2 dikatakan mempengaruhi Y jika berubahnya nilai X1 

dan X2 akan menyebabkan adanya perubahan nilai Y, artinya naik dan turunnya X1 

dan X2 akan membuat nilai Y juga ikut naik turun. Dengan demikian, nilai Y ini 

akan bervariasi namun nilai Y yang bervariasi tersebut tidak semata-mata 

disebabkan oleh X1 dan X2 karena masih ada faktor lain yang menyebabkannya. 

3. Koefisien Determinasi 

Sebelum dilakukan perhitungan koefisien determinasi, untuk menguji 

seberapa besar pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y , maka digunakan 

koefisien determinasi berikut ini:  

 

KD : koefisien determinasi 

r : koefisien korelasi 

100% : konstanta 

 

3.2.7 Pengujian Hipotesis  

3.4.1 Uji F (Keberartian Regresi) 

Untuk mengetahui apakah regresi dapat digunakan untuk mengambil 

kesimpulan, dapat menggunakan uji keberartian regresi dengan prosedur sebagai 

berikut: 

1. Ho: Regresi tidak berarti 

Ha: Regresi berarti  

2. Dalam penelitian ini digunakan tingkat signifikan 0,05 dengan derajat bebas 

(n-k), dimana n: jumlah pengamatan dan k: jumlah variabel. 

3. Dengan F hitung sebesar: 

KD = r2 x 100% 

 

KD = r2 x 100% 
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𝐹 =
JK(Reg)/k

JK(S)/(n−k−1)
   (Sudjana, 2003:91) 

Keterangan: 

F  = Nilai F 

JK(Reg) = Jumlah kuadrat regresi 

JK(S) = Jumlah kuadrat sisa 

k  = Jumlah variabel 

n  = Jumlah pengamatan 

4. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Ho diterima jika F hitung   F tabel 

b. Ho ditolak jika F hitung > F tabel 

 

3.4.2 Uji t 

 Uji keberartian koefisien regresi dilakukan melalui uji t dengan cara 

membandingkan antara thitung dengan ttabel dari koefisien regresi tiap variabel 

independen. Uji t bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi dari tiap 

variabel independen memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen. 

Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan formulasi hipotesis.  

Secara statistik, hipotesis  yang akan diuji dalam rangka pengambilan 

keputusa penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dirumuskan  sebagai berikut: 

1. H0 : 𝜌 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh dari disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan  

Ha : 𝜌 > 0, artinya terdapat pengaruh dari disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan 

2. H0 : 𝜌 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh dari keselamatan dan 

kesehatan kerja (k3) terhadap kinerja karyawan 

Ha : 𝜌 > 0, artinya terdapat pengaruh dari keselamatan dan kesehatan 

kerja (k3) terhadap kinerja karyawan 
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3. H0 : 𝜌 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh dari disiplin kerja dan 

keselamatan & kesehatan kerja (k3) terhadap kinerja karyawan 

Ha : 𝜌 > 0, artinya terdapat pengaruh dari disiplin kerja dan keselamatan 

& kesehatan kerja (k3) terhadap kinerja karyawan 

2. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5% atau 0,05 dengan dk= n-k 

3. Menentukan kriteria pengujian. 

a. H₀ diterima bila thitung ≤ ttabel 

b. H₀ ditolak bila thitung >  ttabel 

4. Menentukan nilai statistika t dengan rumus  

t =  
bi

Sbi
   (Sumber : Sudjana, 2003:111) 

Keterangan : 

tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = Nilai t  

bi  = Koefisisen regresi variabel 

Sbi = Standar error variabel
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