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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian tentang Pengaruh Metode 5S Terhadap Efektivitas 

Produksi, Penulis melaksanakan penelitian pada  salah satu perusahaan 

manufaktur yang  terdapat di Jombang Jawa Timur yaitu PT. Samudra Gemilang 

Plastindo, dengan ruang lingkup “Metode 5S guna menigkatkan efektivitas 

produksi”. 

3.1.1 Sejarah Perusahan 

Berdirinya PT. Samudera Gemilang Plastindo merupakan pengembangan 

dari 3 perusahaan yang telah ada,yaitu Seger Plastik yang berada di Bulang 

(Sidoarjo), PT.Tirta Agung Plastik yang berada di Wonoayu (Sidoarjo), dan PT. 

Seger Plastik Majalengka yang berada di Sumberjaya (Majalengka) yang bergerak 

pada bidang pengolahan plastik. 

PT.Samudera Gemilang Plastindo sendiri bergerak pada bidang 

pengolahan biji plastik menjadi kantong plastik (T-shirt Bag) yang terdiri dari 

beberapa jenis  PE (Poly Ethylene) dan HDPE (High Density, Low Linier Density) 

yang mana proses pembuatan kantong plastik untuk jenis PE lebih sederhana 

daripada HDPE. 

Pada jenis HDPE, proses produksi yang dilalui yaitu proses pelipatan dan 

beberapa mengalami proses pewarnaan. Sedangkan pada kantong plastik jenis PE 

tidak melalui kedua proses tersebut. Pada proses pemotongan,kantong plastik 
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jenis PE hanya mengalami satu kali pemotongan, sedangkan pada kantong plastik 

jenis HDPE mengalami dua kali pemotongan,yaitu pemotongan biasa dan 

pemotongan Pon  untuk membuat pegangan. 

Pada PT. Samudera Gemilang Plastindo memiliki produk unggulan yakni 

kantong plastik Modern Market dan Tradisional Market. 

 

3.1.2 Profil PT.Samudera Gemilang Plastindo Jombang 

 

Gambar 3.1 

Profil PT.Samudera Gemilang Plastindo Jombang 

 

Nama  : PT.Samudera Gemilang Plastindo 

Bidang  : Manufaktur 

Lokasi  :Jln.Raya Balongbesuk Kec. Diwek Kab. Jombang 

No.Telp : (0321) 8491 888 

No.Fax  : (0321) 8491 789 

Website : www.sgplast.co.id 

 

3.1.3 Visi,Misi dan Produk Unggulan Perusahaan 

Visi  :  

Menjadi perusahaan plastik terbaik di Indonesia. 

http://www.sgplast.co.id/


46 
 

 

 

 

Misi  : 

Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan 

kompetensi Sumber Daya Manusia. 

Produk Unggulan Perusahaan 

Produk unggulan pada PT.Samudera Gemilang Plastindo adalah kantong 

plastik untuk modern market dan traditional market 

1. Modern Market 

Di bidang modern market terdapat produk seperti kantong plastik 

Indomart, Luwes, Superindo, Greensmart, Toko roti Amanda, dan sebagainya. 

Produk modern market sendiri sudah masuk pasar nasional dan sudah tersebar 

hampir di seluruh pulau Jawa dan Bali. 

2. Traditional Market 

Sementara produk traditional market masih dalam proses 

pengembangan menuju pasar nasional. Untuk item yang diunggulkan pada 

PT.Samudera Gemilang Plastindo adalah kantong plastik jenis PE (Poly 

Ethylene). 

 

3.1.4 Struktur Organisasi PT.Samudera Gemilang Plastindo 

Untuk struktur organisasi pada PT.Samudera Gemilang Plastindo terdapat 

pada halaman lampiran. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh metode 5S 

terhadap efektivitas produksi adalah dengan menggunakan metode penelitian 
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survei. Menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2015: 13) Metode penelitian survei 

adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data 

yang dipelajari adalah data dari sample yang diambil dari populasi tersebut, 

sehingga ditemukan kejadian- kejadian relatif, distribusi hubungan-hubungan 

antar variabel sosiologis maupun psikologis. 

 

3.2.1 Operasionalisasi Variabel 

Agar penelitian ini dapat dilakukan sesuai dengan yang diharapkan, maka 

perlu dipahami unsur-unsur yang menjadi dasar suatu penelitian, yang termuat 

dalam operasionalisasi variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

 

Variabel Definisi Indikator Ukuran Skala 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Seiri (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memisahk

an benda 

yang 

diperluka

n dengan 

yang tidak 

diperluka

n pada 

PT.Samud

era 

Gemilang 

Plastindo 

Jombang. 

- Mendapatkan 

efesiensi tempat 

kerja 

- Mempermudah 

control 

 

 

 

- Mempermudah 

perawatan 

 

 

- Cek barang 

 

 

- Kategori barang 

- Memberi label 

- Memindahkan 

barang  

 

- Tempat 

menyimpan barang 

Ordinal 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Seiton (X2) Merapika

n barang 

sesuai 

dengan 

tempat 

penyimpa

nan dan 

juga 

standar 

penyimpa

nan pada 

PT.Samud

era 

Gemilang 

Plastindo 

Jombang. 

- Mengurangi loss 

time  

 

- Mempercepat 

pengembalian 

barang 

 

 

 

- Meminimalisir 

risiko kesalahan 

- Merancang metode 

penempatan barang 

 

- Menempatkan 

barang ke tempat 

yang telah 

dirancang 

 

 

- Memberi label atau 

identifikasi 

Ordinal 

Seiso (X3) Membersi

hkan 

tempat 

atau 

lingkunga

n 

kerja,mesi

n atau 

peralatan 

dan 

barang-

barang 

lainnya 

agar tidak 

terdapat 

debu atau 

kotoran 

yang 

berserakan 

pada 

PT.Samud

era 

Gemilang 

Plastindo 

Jombang. 

 

 
 

- Lingkungan kerja 

yang aman dan 

nyaman 

 

 

 

 

 

- Keselamatan dan 

kesehatan pekerja 

 

 

- Mencegah 

kerusakan 

peralatan 

- Membersihkan 

tempat kerja 

- Menyediakan 

sarana dan 

menyediakan 

prasarana 

kebersihan 

 

- Meminimalisir 

sumber kotoran 

dan sampah 

 

- Memperbaiki 

tempat kerja yang 

sudah rusak  

Ordinal 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

Seiketsu 

(X4) 

Kegiatan 

memeliha

ra barang 

dengan 

teratur 

sesuai 

standarisa

si pada 

PT.Samud

era 

Gemilang 

Plastindo 

Jombang. 

- Merawat 

peralatan 

 

 

- Menjaga keadaan 

(Seiri,Seiton,Seis

o) 

- Menetapkan 

standar kebersihan 

 

 

- Komunikasi 

 

- Mempertahankan 3 

kondisi 

(Seiri,Seiton,Seiso) 

 

Ordinal 

Shitsuke 

(X5) 

Membang

un 

kesadaran 

masing-

masing 

individu 

untuk 

secara 

konsisten 

menjalank

an 4S 

sebelumn

ya pada 

PT.Samud

era 

Gemilang 

Plastindo 

Jombang. 

- Meminimalisir 

loss  

 

 

- Menjaga tetap 

terlaksananya 4S 

(Seiri,Seiton,Seis

o,Seiketsu)  

 

- Menjadikan 4S 

(Seiri,Seiton,Seis

o,Seiketsu) 

sebagai kebiasaan 

- Target bersama 

- Teladan atasan 

 

 

- Hubungan atau 

komunikasi 

dilingkunngan 

kerja 

 

- Mendisiplinkan 

diri untuk 

melakukan  

4S(Seiri,Seiton,Sei

so,Seiketsu)  

 

Ordinal 

Efektivitas 

Produksi 

(Y) 

Memberik

an 

gambaran 

mengenai 

keberhasil

an yang 

akan 

dicapai 

dari 

kegiatan 

transforma

si input 

menjadi 

output  

- Ketepatan 

penentu waktu. 

- Ketepatan 

perhitungan 

biaya. 

- Ketepatan dalam 

pengukuran. 

- Ketepatan 

menentukan 

pilihan. 

- Ketepatan 

berpikir. 

 

 

- Pertumbuhan 

 

- Efesiensi 

- Penghasilan 

 

- Kualitas 

 

- Produktivitas 

 

 

- Keluwesan 

adaptasi 

- Stabilitas 

Ordinal 
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(1) (2) (3) (4) (5) 

 yang 

mampu 

menimbul

kan 

kegunaan 

untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

- Ketepatan dalam 

melakukan 

perintah. 

- Ketepatan dalam 

menetukan 

tujuan. 

- Ketepatan 

sasaran.  

- Kesiagaan 

 

 

- Kepaduan 

 

 

- Semangat kerja 

- Motivasi 

Ordinal 

 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

3.2.2.1  Jenis Data 

Data yang digunakan untuk diolah dalam penelitian ini merupakan data 

ordinal yang diambil dari hasil penyebaran kuesioner kepada perusahaan .Jenis 

data yanng dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi dua,sesuai dengan sumber-

sumber penelitian.Jenis data tersebut antara lain: 

1. Data Primer 

Menurut Syofian Siregar (2015:37) data primer adalah data yang 

dikumpulkkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat 

objek penelitian dilakukan.Data primer yang diperoleh dari  penelitian ini 

didapat dari hasil wawancara dengan pemilik  dan beberapa pegawai serta 

jawaban kuesioner yang akan diisi langsung oleh objek yang diteliti yaitu 

karyawan non staff. 

2. Data Sekunder  

Menurut Syofian Siregar (2015:37) data sekunder adalah data yang 

diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.Data-data 

yang diperoleh berasal dari dokumen yang terdapat pada PT.Samudera 

Gemilang Plastindo Jombang. 
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3.2.2.2  Populasi Sasaran 

Menurut Sugiyono (2015: 167) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah staff 

di PT.Samudera Gemilang Plastindo Jombang,dalam penelitian ini seluruh 

populasi yang akan di teliti sebanyak 268 buruh PT.Samudera Gemilang Plastindo 

Jombang. 

3.2.2.3  Penentuan Sampel 

Pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling, 

yaitu di mana peneliti memilih sampel purposif atau sampel bertujuan secara 

subyektif. Hal ini dikarenakan peneliti telah memahami bahwa informasi yang 

dibutuhkan dapat diperoleh dari suatu kelompok sasaran yang mampu 

memberikan informasi yang dikehendaki dan memenuhi kriteria yang 

ditentukan.Untuk menentukan sampel  yang diambil penulisberpedoman pada 

teori yang dikemukakan slovin dalam Sugiyono (2015:169) dengan rumus sebagai 

berikut: 

    
 

            
 

  Keterangan : 

 N = Ukuran Populasi 

 n  = Ukuran Sampel 

 e  = 15 % (Tingkat kesalahan) 
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Untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti, penulis mengambil 

jumlah buruh pada PT.Samudera Gemilang Plastindo yang merupakan ukuran 

populasi dalam penelitian ini, dari populasi tersebut diambil sampel minimal 

dengan formulasi penarikan sampel yang telah dikemukakan sehingga jumlah 

anggota sampelnya sebagai berikut : 

    
   

                
 = 38,122 = 40 (dibulatkan) 

  Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 40 orang. 

3.2.2.4  Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Teknik wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak, secara bertatap muka (personal face to face interview) dengan 

sumber data (responden) (Maman Abdurahman et,al.2011:40). 

2. Kuesioner 

Menurut Maman Abdurahman et, al. (2011:44) kuesioner atau yanng 

dikenal sebagai angket merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam 

pengajuan pertanyaan tertulis melalui sebuah daftar pertanyaan yang sudah 

dipersiapkan sebalumnya dan harus diisi oleh reponden. Dalam penelitian ini 

kuesioener yang diajukan berhubungan dengan 5S, efektivitas produksi 

dengan memberikan pertanyaan secara tertulis dan terstruktur kepada 

karyawan. 
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3.3 Teknik Analisis Data 

3.3.1 Uji Validitas 

Validitas menunjukan sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat 

ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Suliyanto, 2009:47). Uji validitas ini 

dilakukan dengan cara menghitung korelasi dari masing-masing pertanyaan 

melalui total skor. Uji validitas akan menggunakan program SPSS for Window. 

 

3.3.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu pengukuran yang bertujuan menunjukan 

sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua 

kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur 

sejauh mana pula (Syofian, 2015:87). 

Pengujian ini dilakukan untuk menganalisa data/instrumen penelitian, 

berupa butir-butir pernyataan (kuesioner), apakah reliabel atau tidak reliabel. 

Metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas data ini menggunaakan 

Cronbach Alpha > r tabel . Uji validitas akan menggunakan program SPSS for 

Window. 

 

3.3.3 Analisis Terhadap Kuesioner 

Teknik pertimbangan data untuk menentukan pembobotan jawaban 

responden dilakukan dengan menggunakan skala likert untuk jenis pernyataan 

tertutup yang berskala normal. Sikap pernyataan tersebut memperlihatkan 

pendapat positif atau negatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 

ini: 
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Tabel 3.2 

Formasi Nilai, Notasi & Predikat Masing-masing Pilihan Jawaban Untuk 

Pernyataan Positif 

 

Notasi 
Nilai 

Positif 
Predikat 

SS (Sangat Setuju) 5 Sangat Tinggi 

S (Setuju) 4 Tinggi 

TAP (Tidak Ada Pendapat) 3 Sedang 

TS (Tidak Setuju) 2 Rendah 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 Sangat Rendah 

 Sumber : Syofian, (2015: 50) 

 

Tabel 3.3 

Formasi Nilai, Notasi & Predikat Masing-masing Pilihan Jawaban Untuk 

Pernyataan Negatif 

 

Notasi 
Nilai 

Negatif 
Predikat 

STS (Sangat Tidak Setuju) 5 Sangat Tinggi 

TS (Tidak Setuju) 4 Tinggi 

TAP (Tidak Ada Pendapat) 3 Sedang 

S (Setuju) 2 Rendah 

SS (Sangat Setuju) 1 Sangat Rendah 

 Sumber : Syofian, (2015: 50) 

 

Perhitungan hasil kuesioner dengan prosentase dan skoring menggunakan 

rumus sebagai berikut: 

  
 

 
        

Diminta: 

X = jumlah presentase jawaban 

F = jumlah jawaban / frekuensi 

N = jumlah responden 
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Setelah diketahui jumlah nilai dari keseluruhan sub variabel dari hasil 

perhitungan yang dilakukan maka dapat ditentukan intervalnya, yaitu dengan cara 

sebagai berikut: 

    
                              

                          
 

 

3.3.4 Metode Succesive Interval 

Menurut Jonathan dan Herlina (2012: 343) Metode successive interval 

merupakan proses mengubah data ordinal menjadi data interval. Untuk melakukan 

analisis dalam penelitian ini digunakan Metode Successive Interval. Oleh karena 

itu, variabel yang berskala ordinal terlebih dahulu ditransformasikan menjadi data 

yang berskala interval. Adapun Menurut Jonathan dan Herlina (2012: 343) 

langkah kerja method of successive interval adalah sebagai berikut: 

a. Perhatikan F (frekuensi) responden (banyaknya responden yang memberikan 

respon yang ada) 

b. Bagi setiap bilangan pada F (frekuensi) oleh n (jumlah sampel), sehingga 

diperoleh Pi = Fi/n 

c. Jumlahkan P (proporsi) secara berurutan untuk setiap responden, sehingga 

keluar proporsi kumulatif (Pki=Op(1-1) +Pi 

d. Proporsi kumulatif (Pk) dianggap mengikuti distribusi normal baku, sehingga 

kita bisa menemukan nilai Z untuk setiap kategori. 

e. Hitung SV (scala value = nilai skala), dengan rumus : 

 
LimitLower  Under Area -limit upper under  Area

limitupper at Density  -limit lower at Density 
  SV 



56 
 

 

 

Nilai-nilai untuk density diperoleh dari tabel ordinal distribusi normal 

baku. 

f. SV (Skala Value) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah 

menjadi sama dengan satu (=1) 

Transformed SV  

 

3.3.5 Analisis Jalur (Path Analysis) 

Teknik yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis). Tujuan 

digunakan analisis jalur adalah untuk mengetahui pengaruh seperangkat variabel 

X terhadap Y, serta untuk mengetahui pengaruh antara variabel X. Dalam analisis  

jalur ini dapat dilihat pengaruh dari setiap variabel secara bersama – sama. Selain 

itu juga, menurut Maman et.al (2011: 235) untuk menganalisis pola hubungan 

kausal antar variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan 

tidak langsung, secara serempak atau mandiri beberapa variabel penyebab 

terhadap sebuah variabel akibat, maka pola yang tepat adalah Model Analisis 

Jalur. 

Adapun formula jalur Path Analysis yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Membuat diagram jalur 

 

 

 

 

 

minSVSVY 
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rX1X4 

rX1X5 rX2X4 

rX2X5 

rX3X5 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Diagram Jalur 

 

 

Ringkas (Seiri) 

X₁ 

Rapi (Seiton) 

X₂ 

Resik (Seiso) 

X₃ 

Rawat (Seiketsu) 

X₄ 

Rajin (Shitsuke) 

X₅ 

Efektivitas 

Produksi 

Y 

rX1X3 

pYX₁ 

pYX2 

pYX3

₃ 

pYX4

₄ 

pYX5

₅ 

ᵋ 

pYᵋ 

rX2X3 

rX3X4 

rX4X5 

rX1X2 
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2. Menghitung Koefisien Korelasi 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, X3 dengan Y, X4 dengan Y, dan X5 

dengan Y, serta X1, X2, X3, X4 dan X5  terhadap Y, analisis korelasi yang 

digunakan adalah Pearson Pro duct Moment (PPM). 

Korelasi PPM digunakan untuk mengetahui derajat hubungan antara 

variabel bebas (Independent) dengan variabel terikat (Dependent). Korelasi 

PPM dilambangkan (r) dengan ketentuan nilai r tidak lebih dari harga (-1 ≤ r 

≤ +1). Apabila nilai r = -1 artinya korelasinya negatif sempurna, r = 0 artinya 

tidak ada korelasi, dan r = 1 berarti korelasinya sangat kuat. Untuk dapat 

mengetahui koefisien korelasi digunakan hasil output dari program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) yang ditunjukkan oleh tabel 

Correlations. 

Tabel 3.4 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

 

3. Menghitung Koefisien Jalur Antar Variabel 

Untuk dapat mengetahui koefisien jalur antar varibel digunakan hasil 

output dari program SPSS (Statistical Product and Service Solution) yang 

ditunjukkan oleh tabel coefficients, dinyatakan sebagai Standardized 

Coefficients atau dikenal dengan nilai Beta (β). 
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4. Menghitung Faktor Risidu 

Koefisien residu (Ԑ) dihitung berdasarkan output Model Summary pada 

program SPSS (Statistical Product and Service Solution). Dimana nilai R
2
 , 

(X1, X2, X3, X4, X5) merupakan nilai R Square pada Model Summary. 

Tabel 3.5 

Pengaruh langsung dan tidak langsung X1, X2, X3, X4, X5 Terhadap Y 

 

No Nama Variabel Formulasi 

(1) (2) (3) 

1. Ringkas (Seiri) 

a. Pengaruh  langsung X1 Terhadap Y 

b. Pengaruh tidak langsung X1 

Terhadap Y melalui X2 

c. Pengaruh tidak langsung X1 

Terhadap Y melalui X3 

d. Pengaruh tidak langsung 

X1Terhadap Y melalui X4 

e. Pengaruh tidak langsung 

X1Terhadap Y melalui X5 

Pengaruh X1 Total Terhadap Y 

 

(pYX1)(pYX1) 

(pYX1)(rX1X2)(pYX2) 

 

(pYX1)(rX1X3)(pYX2) 

 

(pYX1)(rX1X4)(pYX2) 

 

(pYX1)(rX1X5)(pYX2) 

 

a+b+c+d+e........(1) 

2. Rapi (Seiton) 

f.  Pengaruh langsung X2 Terhadap Y 

g.  Pengaruh tidak langsung X2  

     Terhadap   Y melalui X3 

h. Pengaruh tidak langsung X2 Terhadap 

Y melalui X4 

i. Pengaruh tidak langsung X2 Terhadap 

Y melalui X5 

j. Pengaruh tidak langsung X2 Terhadap 

Y melalui X1 

Pengaruh X2 Total Tehadap Y 

 

(pYX2)(pYX2) 

(pYX2)(rX2X3)(pYX3) 

 

(pYX2)(rX2X4)(pYX3) 

 

(pYX2)(rX2X5)(pYX3) 

 

(pYX2)(rX2X1)(pYX3) 

 

f+g+h+i+j.........(2) 

3. Resik (Seiso) 

k.  Pengaruh langsung X3 Terhadap Y 

l.  Pengaruh tidak langsung X3  

    Terhadap Y melalui X4 

m.Pengaruh tidak langsung X3 

Terhadap Y melalui X5 

n. Pengaruh tidak langsung X3 Terhadap 

Y melaui X1 

o. Pengaruh tidak langsung X3 Terhadap 

Y melaui X2 

Pengaruh X3 Terhadap Y 

 

(pYX3)(pYX3) 

(pYX3)(rX3X4)(pYX4) 

 

(pYX3)(rX3X5)(pYX4) 

 

(pYX3)(rX3X1)(pYX4) 

 

(pYX3)(rX3X2)(pYX4) 

 

k+l+m+n+o..........(3) 
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(1) (2) (3) 

4. Rawat (Seiketsu) 

p.  Pengaruh langsung X4 Terhadap Y 

q.  Pengaruh tidak langsung X4  

     Terhadap   Y melalui X5 

r. Pengaruh tidak langsung X4 Terhadap 

Y melalui X1 

s. Pengaruh tidak langsung X4 Terhadap 

Y melalui X2 

t. Pengaruh tidak langsung X4 Terhadap 

Y melalui X3 

Pengaruh X4 Terhadap Y 

 

(pYX4)(pYX4) 

(pYX4)(rX4X5)(pYX5) 

 

(pYX4)(rX4X1)(pYX5) 

 

(pYX4)(rX4X2)(pYX5) 

 

(pYX4)(rX4X3)(pYX5) 

 

p+q+r+s+t..........(4) 

5. Rajin (Shitsuke) 

u.  Pengaruh langsung X5 Terhadap Y 

v.  Pengaruh tidak langsung X5  

     Terhadap   Y melalui X1 

w.Pengaruh tidak langsung X5 Terhadap 

Y melalui X2 

x. Pengaruh tidak langsung X5 Terhadap 

Y melalui X3 

y. Pengaruh tidak langsung X5 Terhadap 

Y melalui X4 

Pengaruh X5 Terhadap Y 

 

(pYX5)(pYX5) 

(pYX5)(rX5X1)(pYX4) 

  

(pYX5)(rX5X2)(pYX4) 

 

(pYX5)(rX5X3)(pYX4) 

 

(pYX5)(rX5X4)(pYX4) 

 

u+v+w+x+y............(5) 

6. Pengaruh Total X1, X2, X3, X4, X5 

Terhadap Y 

(1)+(2)+(3)+(4)+(5) = kd 

7. Pengaruh Lain Yang Tidak Diteliti 1-kd = knd 

 

3.3.6 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu jenis proposisi yang dirumuskan sebagai 

jawaban tentatif atas suatu masalah dan kemudian diuji secara empiris 

(Riadi,2016:83). 

1. Hipotesis Operasional 

a. Secara Parsial 

H01 : pYX1 = 0 Secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan 

Ringkas (Seiri) terhadap efektivitas produksi pada PT. 

Samudera Gemilang Plastindo Jombang. 
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Ha : pYX1 ≠ 0  Secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan 

Ringkas (Seiri) terhadap efektivitas produksi pada PT. 

Samudera Gemilang Plastindo Jombang. 

H02 : pYX2 = 0 Secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan Rapi 

(Seiton) terhadap efektivitas produksi pada PT. 

Samudera Gemilang Plastindo Jombang. 

Ha : pYX2 ≠ 0  Secara parsial ada pengaruh yang signifikan Rapi 

(Seiton) terhadap efektivitas produksi pada PT. 

Samudera Gemilang Plastindo Jombang. 

H03 : pYX3 = 0 Secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan Resik 

(Seiso) terhadap efektivitas produksi pada PT. Samudera 

Gemilang Plastindo Jombang. 

Ha : pYX3 ≠ 0  Secara parsial ada pengaruh yang signifikan Resik 

(Seiso) terhadap efektivitas produksi pada PT. Samudera 

Gemilang Plastindo Jombang. 

H04 : pYX4 = 0 Secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan Rawat 

(Seiketsu) terhadap efektivitas produksi pada PT. 

Samudera Gemilang Plastindo Jombang. 

Ha : pYX4 ≠ 0 Secara parsial ada pengaruh yang signifikan  Rawat 

(Seiketsu) terhadap efektivitas produksi pada PT. 

Samudera Gemilang Plastindo Jombang. 
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H05 : pYX5 = 0 Secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan Rajin 

(Shitsuke)  terhadap efektivitas produksi pada PT. 

Samudera Gemilang Plastindo Jombang. 

Ha : pYX5 ≠ 0 Secara parsial ada pengaruh yang signifikan Rajin 

(Shitsuke) terhadap efektivitas produksi pada PT. 

Samudera Gemilang Plastindo Jombang. 

b. Secara Simultan 

H0 : pYX1 = pYX2 = pYX3 = pYX4 = pYX5 = 0 

Secara simultan tidak ada pengaruh yang signifikan Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu dan Shitsuke terhadap efektivitas produksi pada PT. Samudera 

Gemilang Plastindo. 

Ha : pYX1 = pYX2 = pYX3 = pYX4 = pYX5 ≠ 0 

Secara simultan ada pengaruh yang signifikan Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu 

dan Shitsuke terhadap efektivitas produksi pada PT. Samudera Gemilang 

Plastindo. 

2. Menentukan Tingkat Signifikan 

Tingkat signifikansi atau taraf nyata atau taraf kesalahan (α) untuk penelitian 

sosial adalah α = 5% atau α = 0,05. 

3. Kriteria Uji 

a. Pengujian secara parsial  

Secara parsial uji statistik yang digunakan adalah uji t. Hasil uji t dapat 

dilihat pada hasil output dari program SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) yang ditunjukan oleh tabel Coeffisients kolom t.  
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1) Jika nilai Significance t < (α =0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Jika nilai Significance t ≥ (α =0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

3) Jika nilai t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

4) Jika nilai t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b. Pengujian secara simultan  

Secara simultan uji statistik yang digunakan adalah uji F. Hasil uji F dapat 

dilihat pada hasil output dari program SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) yang ditunjukan oleh tabel ANOVA kolom F.  

1) Jika nilai Significance F < (α =0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2) Jika nilai Significance F ≥ (α =0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

3) Jika nilai F hitung > F tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

4) Jika nilai F hitung < F tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis tersebut akan ditarik kesimpulan apakah hipotesis 

yang ditetapkan dapat diterima atau ditolak. 

 

 

 

  


