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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian berjudul “Pengaruh Safety Management Practices terhadap

Safety Compliance dengan dimediasi Safety Knowledge pada Karyawan Produksi

PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo” merupakan penelitian dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif.

Menurut Anshori dan Iswati (2009:13) penelitian kuantitatif merupakan

penelitian yang terstruktur dan mengkuantifikasikan data untuk dapat

digeneralisasikan. Sedangkan Siregar (2014:30) menarik kesimpulan bahwa

tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian menggunakan

pendekatan kuantitatif adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan

hubungan dan pengaruh serta perbandingan antar variabel, memberikan deskripsi

statistik, menafsir, dan meramalkan hasilnya.

3.2 Identifikasi Variabel

Untuk memberikan gambaran jelas mengenai variabel yang akan diteliti,

maka variabel-variabel yang dianalisis adalah sebagai berikut :

a. Variabel bebas (X)

Menurut Siregar (2014:18) variabel bebas adalah variabel yang

menjadi sebab atau berubah/memengaruhi suatu variabel lain.

Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah safety management

practices.
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b. Variabel terikat (Y)

Menurut Siregar (2014:19) variabel terikat adalah variabel yang

dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel lain (variabel

bebas). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah safety

compliance.

c. Variabel mediasi (Z)

Variabel mediasi atau sering disebut variabel intervening Menurut

Siregar (2014:19) adalah variabel yang menjadi perantara pada suatu

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel

mediasi (Z) dalam penelitian ini adalah safety knowledge.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Siregar (2014:31) definisi operasional variabel dalam penelitian

merupakan bentuk operasional dari variabel-variabel yang digunakan, biasanya

berisi definisi konseptual, indikator yang digunakan, alat ukur yang digunakan

(bagaimana cara mengukur), dan penilaian alat ukur. Dan untuk definisi

operasional variabel dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

3.3.1 Safety Management Practices (X)

Safety management practices merupakan suatu tindakan sejauh mana

pihak manajemen menyediakan peralatan keselamatan dan merespon dengan

cepat terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat kerja dan lingkungan kerja itu

sendiri. Dimensi pada variabel safety management practices menurut Vinodkumar

dan Bhasi (2010) terbagi kedalam enam dimensi, yaitu :
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3.3.1.1 Management Commitment

Dimensi ini menjelaskan tentang management commitment dalam

meningkatkan keselamatan bagi karyawan di perusahaan. Dimana perusahaan

memberikan prioritas/perhatian khusus akan keselamatan mereka.

Indikator untuk mengukur dimensi management commitment menurut

Vinodkumar dan Bhasi (2010), adalah :

1. Keselamatan diberikan prioritas tinggi oleh manajemen.
2. Aturan dan prosedur keselamatan secara ketat diikuti oleh manajemen.
3. Tindakan korektif selalu diambil ketika manajemen memberitahu

tentang praktik yang tidak aman.
4. Dalam tempat kerja, manajer/supervisor menunjukkan minat pada

keselamatan pekerja.
5. Manajemen menganggap keselamatan menjadi sama pentingnya

dengan produksi.
6. Anggota manajemen menghadiri safety meeting.
7. Karyawan produksi merasa bahwa manajemen bersedia untuk

kompromi pada keselamatan untuk meningkatkan produksi.
8. Ketika kecelakaan nyaris dilaporkan, manajemen bertindak cepat

untuk memecahkan masalah.
9. Perusahaan menyediakan alat pelindung diri yang memadai bagi para

pekerja.

3.3.1.2 Safety Training

Dimensi ini menjelaskan tentang safety training yang dirancang dengan

baik dan dikelola harus dapat menekankan praktek kerja yang aman dan berasal

dari penilaian yang benar-benar membutuhkan. Dengan adanya safety training

juga dapat digunakan untuk memprediksi kecelakaan.

Indikator untuk mengukur dimensi safety training menurut Vinodkumar

dan Bhasi (2010), adalah :
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1. Perusahaan memberikan pelatihan komprehensif kepada karyawan
mengenai isu-isu kesehatan dan keselamatan kerja.

2. Karyawan yang baru direkrut dilatih secara memadai untuk
mempelajari aturan-aturan dan prosedur keselamatan.

3. Isu keselamatan yang diprioritaskan dalam program pelatihan.
4. Karyawan produksi cukup terlatih untuk menanggapi situasi darurat di

tempat kerja.
5. Manajemen mendorong pekerja untuk mengikuti program pelatihan

keselamatan.
6. Pelatihan keselamatan yang diberikan kepada karyawan produksi

cukup untuk memungkinkan karyawan produksi untuk menilai bahaya
di tempat kerja.

3.3.1.3 Workers Involvement in Safety

Dimensi ini menjelaskan tentang workers involvement in safety dalam

membentuk lingkungan kerja dengan tingkat keselamatan tinggi. Karyawan yang

dekat dengan pekerjaan diakui sebagai yang terbaik dalam memenuhi syarat untuk

membuat saran tentang perbaikan dalam lingkungan kerja mereka sendiri. Karena

karyawan dinilai lebih dapat mengidentifikasi terjadinya masalah kesehatan dan

keselamatan kerja.

Indikator untuk mengukur dimensi workers involvement in safety menurut

Vinodkumar dan Bhasi (2010), adalah :

1. Manajemen selalu menyambut pendapat dari karyawan sebelum
membuat keputusan akhir tentang hal-hal yang berhubungan dengan
keselamatan.

2. Perusahaan memiliki komite keselamatan yang terdiri dari perwakilan
manajemen dan karyawan.

3. Manajemen mendorong keterlibatan karyawan dalam hal yang
berhubungan dengan keselamatan.

4. Manajemen berkonsultasi dengan karyawan secara teratur tentang isu-
isu kesehatan dan keselamatan kerja.

5. Karyawan dengan tulus berpartisipasi dalam mengidentifikasi masalah
keselamatan.
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3.3.1.4 Safety Communication and Feedback

Dimensi ini menjelaskan tentang safety communication and feedback

dimana komunikasi yang konsisten dan peran umpan balik dari karyawan sangat

penting dilakukan. Karena dengan adanya dua hal tersebut antara pihak

manajemen dan karyawan dapat saling berinteraksi dan menciptakan lingkungan

keselamatan yang kondusif.

Indikator untuk mengukur dimensi safety communication and feedback

menurut Vinodkumar dan Bhasi (2010), adalah :

1. Perusahaan memiliki sistem pelaporan bahaya di mana karyawan dapat
mengkomunikasikan informasi bahaya sebelum insiden terjadi.

2. Manajemen mengoperasikan kebijakan pintu terbuka mengenai isu-isu
keamanan.

3. Ada kesempatan yang cukup untuk membahas dan menangani isu-isu
keamanan dalam pertemuan.

4. Target dan tujuan untuk kinerja keselamatan dalam organisasi jelas
kepada para pekerja.

5. Ada komunikasi terbuka tentang isu-isu keselamatan di tempat kerja
ini.

3.3.1.5 Safety Rules and Procedures

Dimensi ini menjelaskan tentang safety rules and procedures yang

diciptakan untuk dapat dipatuhi demi meminimalisir kecelakaan akibat kerja.

Dimana tingkat kepatuhan karyawan akan safety rules and procedures juga dapat

diketahui dengan diadakanya inspeksi keselamatan secara teratur.

Indikator untuk mengukur dimensi safety rules and procedures menurut

Vinodkumar dan Bhasi (2010), adalah :
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1. Aturan dan prosedur keselamatan yang telah diikuti di perusahaan
sudah cukup untuk mencegah insiden yang terjadi.

2. Fasilitas di departemen keamanan cukup untuk memenuhi kebutuhan
organisasi.

3. Supervisor dan manajer selalu mencoba untuk menegakkan prosedur
kerja yang aman.

4. Inspeksi keselamatan dilakukan secara teratur.
5. Prosedur dan praktek keselamatan dalam organisasi ini berguna dan

efektif.

3.3.1.6 Safety Promotion Policies

Dimensi ini menjelaskan tentang safety promotion policies ditempat kerja

yang merupakan upaya untuk mendapatkan lingkungan kerja yang aman. Promosi

keselamatan adalah salah satu upaya memberdayakan karyawan untuk

memelihara, meningkatkan, dan melindungi kesehatan dirinya serta lingkungan

tempat karyawan bekerja dengan memberikan imbalan yang sepadan. Dimana

imbalan yang diterima bisa berupa ucapan terima kasih atau dalam bentuk hadiah.

Indikator untuk mengukur dimensi safety promotion policies menurut

Vinodkumar dan Bhasi (2010), adalah :

1. Dalam perusahaan, melakukan tindakan aman dianggap sebagai faktor
positif bagi promosi pekerjaan.

2. Dalam perusahaan, karyawan dihargai untuk melaporkan bahaya
keselamatan (mengucapkan terima kasih, uang tunai atau hadiah
lainnya, pengakuan dalam surat berita, dll)

3. Dalam perusahaan, kegiatan seperti acara minggu keselamatan dan
kegiatan keselamatan lainnya yang diatur oleh manajemen sangat
efektif dalam menciptakan kesadaran keselamatan di antara para
pekerja.

4. Terdapat persaingan yang sangat sehat di antara karyawan untuk
mengetahui dan melaporkan kondisi dan tindakan tidak aman.

5. Supervisor menjadi sangat bahagia dan bangga ketika karyawan
mengetahui dan melaporkan kondisi yang tidak aman dan segera
melakukan tindakan pencegahan.
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3.3.2 Safety Compliance (Y)

Safety compliance yang dilakukan karyawan di tempat kerja

menggambarkan bagaimana mereka berusaha melindungi diri mereka dari bahaya

yang ditimbulkan dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan cara mematuhi

peraturan dan prosedur yang berlaku berarti mereka telah meminimalisir tingkat

kecelakaan.

Indikator pada variabel safety compliance menurut Vinodkumar dan Bhasi

(2010), yaitu :

1. Karyawan produksi menggunakan semua peralatan keselamatan yang
diperlukan untuk melakukan pekerjaan.

2. Karyawan produksi melakukan pekerjaan dengan cara yang aman.
3. Karyawan produksi mengikuti aturan dan prosedur keselamatan yang

benar saat melakukan pekerjaan.
4. Karyawan produksi memastikan tingkat keamanan tertinggi ketika

melakukan pekerjaan.
5. Dengan waktu yang cukup, karyawan produksi mengikuti semua prosedur

kerja yang benar dan aman.
6. Karena terlalu akrab dengan pekerjaan, karyawan produksi selalu

mengikuti prosedur kerja yang benar dan aman.
7. Prosedur kerja selalu praktis untuk diikuti dengan semua peraturan dan

prosedur keselamatan saat melakukan suatu pekerjaan.

3.3.3 Safety Knowledge (Z)

Safety knowledge yang dimiliki karyawan di tempat kerja seolah tercermin

dari tindakan mereka dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaan. Hal ini juga

tidak terlepas dari faktor pengalaman yang mereka peroleh yang membuat para

karyawan mengerti akan pentingnya menciptakan lingkungan pekerjaan yang

aman dan nyaman.
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Indikator pada variabel safety knowledge menurut Vinodkumar dan Bhasi

(2010), yaitu :

1. Karyawan produksi mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan
cara yang aman.

2. Karyawan produksi mengetahui bagaimana menggunakan peralatan
keselamatan dan prosedur kerja standar.

3. Karyawan produksi mengetahui bagaimana mempertahankan atau
meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja.

4. Karyawan produksi mengetahui bagaimana mengurangi resiko kecelakaan
dan insiden di tempat kerja.

5. Karyawan produksi mengetahui apa bahaya yang berhubungan dengan
pekerjaan dan tindakan pencegahan yang perlu diambil saat melakukan
pekerjaan.

6. Karyawan produksi mengetahui apa yang harus dilakukan dan siapa yang
harus melaporkan jika potensi bahaya terlihat di tempat kerja.

3.3.4 Pengukuran variabel

Pengukuran indikator dari masing-masing variabel X, Y, Z dalam

penelitian ini adalah digunakannya skala pengukuran interval dengan pengukuran

skala Likert. Siregar (2014:50) menjelaskan bahwa skala Likert adalah skala yang

dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang

suatu objek atau fenomena tertentu. Skala penilaian yang digunakan untuk menilai

jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan dalam kuesioner, yaitu :

Nilai 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Nilai 2 = Tidak Setuju (TS)

Nilai 3 = Netral (N)

Nilai 4 = Setuju (S)

Nilai 5 = Sangat Setuju (SS)
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3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data

kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk skala numerik atau angka,

seperti data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2004).

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua,

menurut Siregar (2014:37) yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut

akan dijelaskan sebagi berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung

dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data ini

diperoleh langsung dengan cara memberikan kuesioner kepada karyawan

produksi PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi

yang bukan pengolahnya. Data ini diperoleh dari dokumen atau data-data

internal yang sudah tersedia dari PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo, meliputi

data jumlah karyawan, gambaran umum perusahaan, dan struktur

organisasi.
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3.5 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil akurat prosedur pengumpulan data harus

dilakukan dengan secara sistematis dan efisien, yaitu dengan cara sebagai berikut :

1. Studi Pendahuluan

Hal yang dilakukan sebelum memulai penelitian adalah meminta ijin

kepada perusahaan PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo untuk dapat dijadikan

sebagai objek penelitian. Kemudian setelah itu mempelajari tentang

gambaran secara umum perusahaan serta hal-hal yang berhubungan

dengan penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk menyelesaikan masalah penelitian

dengan cara mempelajari beberapa literatur yang berhubungan dengan

variabel penelitian, yaitu safety management practices, safety knowledge

dan safety compliance.

3. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan

cara menyebarkan kuesioner kepada pihak yang bersangkutan dengan

penelitian. Kuesioner yang diberikan merupakan jenis kuesioner tertutup,

yaitu pertanyaan/pernyataan yang diberikan kepada responden yang

jawabannya sudah tersedia dalam bentuk pilihan ganda. Sehingga,

kuesioner jenis ini responden tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan

pendapat (Siregar, 2014:44).
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3.6 Penentuan Populasi dan Sampel

Sugiyono (2009:115) menjelaskan bahwa populasi adalah wilayah

generalisasi dari objek/subjek yang mempunyai jumlah dan karakteristik tertentu

yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dapat ditarik

kesimpulan.

Sedangkan sampel menurut Sugiyono (2009:116) adalah bagian dari

jumlah dan karakteristik populasi, yang dapat dianggap keseluruhan populasi.

Penentuan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan metode non probability

sampling yaitu teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama

bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik

sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh atau sensus.

Sugiyono (2009:68) menyatakan bahwa teknik sampling jenuh atau sensus

yaitu pengambilan sampling apabila semua anggota populasi relatif kecil dan

semua anggota populasi menjadi sampel. Sampel pada penelitian ini adalah

sejumlah 55 karyawan bagian produksi PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo.

3.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kuantitatif teknik analisis datanya meliputi pengelolahan

data dan penyajian data, melakukan penghitungan untuk mendeskripsikan data,

melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji hipotesis dengan

menggunakan uji statistik. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah

terdapat pengaruh pada variabel safety management practices secara langsung
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terhadap variabel safety compliance ataupun melalui safety knowledge pada

karyawan produksi PT. Varia Usaha Beton Sidoarjo. Maka penelitian ini akan

menggunakan teknik path analysis dengan menggunakan program SPSS 20.0.

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliabel, maka terlebih

dahulu harus dilakukan dengan uji berikut, yaitu :

3.7.1.1 Uji Validitas

Anshori dan Iswati (2009:83) menjelaskan validitas merupakan ukuran

yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen (alat ukur). Instrumen yang

valid berarti instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang

seharusnya diukur. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sajauh mana

kuesioner dapat menggambarkan atau menjelaskan variabel yang akan diukur.

Valid tidaknya kuesioner yang disebarkan dapat diketahui dari uji validitas.

Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud.

Suatu instrumen dikatakan valid oleh Siregar (2014:77), jika koefisiensi korelasi

product moment lebih dari 0,3.

Uji validitas ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor jawaban

yang diperoleh pada masing-masing item dengan skor total keseluruhan item.

Hasil dan korelasi tersebut harus signifikan berdasarkan ukuran statistik tertentu.

Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi Product Moment Pearson yang

dibantu dengan program SPSS. Adapun rumus korelasi product moment adalah

sebagai berikut :
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ݎ
௧௨�ୀ�

(∑)ି(∑)(∑)

ඥ[(∑మ)ି(∑)మ][(∑మ)ି(∑)మ]

Keterangan :

n : jumlah responden

x : skor variabel (jawaban responden)

y : skor total dari variabel untuk responden ke-n

r : koefisien korelasi

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Anshori dan Iswati (2009:75) menjelaskan bahwa reliabilitas merupakan

suatu instrumen yang cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat

pengumpulan data (juga mengukur variabel) karena instrumen tersebut sudah

baik. Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data (ukuran) yang sama.

Instrumen yang reliabel atau dapat dipercaya atau handal, akan menghasilkan data

yang dapat dipercaya juga. Uji reliabilitas yang digunakan adalah reliabilitas

internal, yaitu diperoleh dengan cara menganalisis data dari satu hasil pengujian.

Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi diantara

butir-butir pertanyaan atau pernyataan dalam suatu instrumen. Untuk mengukur

konsistensi internal, hanya memerlukan sekali pengujian dengan menggunakan

teknik statistik tertentu terhadap skor jawaban responden yang dihasilkan dari

penggunaan instrumen yang bersangkutan. Suatu variabel dikatakan reliabel jika

memiliki α > 0,6 dan untuk mengukur uji reliabilitas maka digunakan rumus alpha 
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atau cronbach alpha yang dibantu program SPSS. Adapun rumus alpha adalah

sebagai berikut :

ଵଵ�ୀݎ ൬
݇

(݇− 1)
�൰ቆ�1 −

ଶܾߪ∑

1ଶߪ
�ቇ

Keterangan :

r11 : reliabilitas instrumen

k : banyaknya butir pertanyaan atau soal

∑σb
2 : jumlah varian butir

σ1
2 : varian total

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui pola dan varian serta

kelineritasan dari suatu data. Apakah data berdistribusi normal atau tidak, atau

juga uji dapat digunakan untuk mengetahui apakah populasi mempunyai beberapa

varian yang sama, serta untuk menguji kelinearitasan data. Uji asumsi klasik yang

dilakukan antara lain :

3.7.2.1 Uji Multikolinearitas

Yamin dkk., (2011:115) menjelaskan bahwa multikolinearitas berarti

terdapat korelasi atau hubungan yang sangat tinggi diantara variabel independen.

Multikolinearitas hanya terjadi dalam regresi linear berganda. Ada beberapa tanda

suatu regresi linear berganda memiliki masalah dengan multikolinearitas, yaitu

nilai R square tinggi, tetapi hanya ada sedikit variabel independen yang signifikan

atau bahkan tidak signifikan. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
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korelasi diantara variabel bebas. Menurut Nugroho (2005:58) model regresi yang

memiliki nilai tolerance diatas 0,10 atau sama dengan nilai VIF (Variance

Inflation Factor) dibawah 10, berarti bebas dari multikolinearitas.

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas oleh Yamin dkk., (2011:93) dikatakan bahwa jika

varians error tidak konstan atau Var (ei) = ߪ
ଶ sedangkan, jika varians error

konstan atau Var (ei) = σ2 maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang

baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Menurut

Algifari (2010:85) salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat adanya

kasus heteroskedastisitas adalah dengan memperhatikan plot dari sebaran residual

dan variabel yang diprediksikan. Jika sebaran titik-titik dalam plot tidak

menunjukkan adanya suatu pola tertentu, maka dapat dikatakan bahwa model

terbebas dari asumsi heteroskedastisitas.

3.7.2.3 Uji Normalitas

Menurut Siregar (2014:153) tujuan dilakukannya uji normalitas adalah

untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data

berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik.

Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik

nonparametrik. Yamin dkk.,(2011:10) juga menjelaskan suatu data mengikuti

distribusi normal jika memiliki bentuk histogram seperti “bel” dengan pencaran

distribusi data yang seimbang di sekitar pusat data dan suatu data mengikuti

distribusi normal jika pencaran data dalam Normal PP Plot of Regression

Standardized Residual bepencar disekitar garis lurus mirirng yang melintang.
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3.7.2.4 Uji Linieritas

Tujuan dilakukannya uji linieritas menurut Siregar (2014:178) adalah

untuk mengetahui apakah antara variabel tak bebas (Y) dan variabel bebas (X)

mempunyai hubungan linier. Uji ini biasa digunakan sebagai prasyarat dalam

penerapan metode regresi linier. Liniearitas dapat diuji dengan menggunakan

Linearity Test dengan taraf signifikan 0,05. Dua variabel akan dikatakan linier

apabila memiliki nilai signifikansi linier lebih kecil dari 0,05.

3.7.3 Analisis Jalur

Analisis jalur menurut Alrasyid (1993) dalam Sanusi (2011:156) bertujuan

untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat variabel

bebas dengan seperangkat variabel terikat. Lebih lanjut menurut Ghozali

(2011:249) untuk menguji variabel intervening digunakan metode analisis jalur

(path analysis). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear

berganda. Analisis regresi dipergunakan untuk menggambarkan garis yang

menunjukkan arah hubungan variabel, serta dipergunakan untuk melakukan

prediksi. Analisa ini dipergunakan untuk menelaah hubungan antara dua variabel

atau lebih.

Dalam Sarwono (2012:21) menyebutkan bahwa variabel intervening

dikatakan memediasi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen

dilihat dari nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 atau signifikan. Sebelum

melakukan analisis jalur terlebih dahulu harus membuat persamaan regresi yang

menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan sebagai berikut :
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Z = β1X + e1 ............................................ (1)

Y = β1X + β2Z + e2 ................................. (2)

Y = β1X + e3 ........................................... (3)

Keterangan :

X : Safety Management Practices

Z : Safety Knowledge

Y : Safety Compliance

β1, β2 : Koefisien regresi

e1,2 : Eror/kesalahan residual

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Baron dan Kenny (1986) yaitu

dalam prosedur analisis variabel mediasi secara sederhana dan berganda dapat

dilakukan melalui regresi. Berikut adalah model analisis jalur yang dapat

digambarkan pada gambar 3.1 :

Gambar 3.1 : Model Analisis Jalur

e1

Safety management

practices

(X)

Safety

Knowledge

(Z)

Safety

Compliance

(Y)

e2

P1

P3P2
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Standar koefisiensi untuk variabel independen (safety management

practices) dari persamaan (1) akan memberikan nilai P2. Sedangkan standar

koefisien untuk variabel independen (safety management practices) dan variabel

intervening (safety knowledge) pada persamaan (2) akan memberikan nilai P1 dan

P3. Pengaruh mediasi akan didapatkan dari hasil perkalian antara P2 dan P3 atau

(P2 x P3), (Ghozali, 2011:250).

Pengujian variabel intervening akan mengacu pada Baron dan Kenny

(1986) dalam Beasley (2012), yaitu :

1. Pengaruh langsung variabel bebas terhadap variabel terikat tanpa variabel

mediator (intervening) harus signifikan, yaitu dengan melakukan regresi

variabel bebas dengan variabel terikat.

2. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel intervening harus signifikan.

3. Pengaruh variabel intervening terhadap variabel terikat harus signifikan.

4. Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat masih signifikan setelah

variabel intervening dimasukkan (partial mediation) atau pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan jika ada variabel

intervening (full mediation).

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian yang dilakukan untuk menguji hipotesis adalah uji statistik

dengan menggunakan alat uji yaitu Koefisien Determinasi dan Uji t, sebagai

berikut :
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3.7.4.1 Koefisien Determinasi

Koefisiensi determinasi menurut Siregar (2014:338) adalah angka yang

menyatakan atau digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang

diberikan oleh sebuah variabel atau lebih X (bebas) terhadap variabel Y (terikat).

Sedangkan menurut Ghozali (2011:97) koefisiensi determinasi (R2) digunakan

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan

variasi variabel dependen. Dimana nilai koefisiensi determinasi adalah antara nol

sampai dengan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Bila nilai R2

semakin mendekati 0 berarti variabel bebas semakin lemah mempengaruhi

variabel tergantung sedangkan sebaliknya jika nilai R2 semakin mendekati 1

berarti variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel tergantung.

3.7.4.2 Uji t

Uji t dilakukan menurut Ghozali (2011:98) adalah untuk mengetahui

seberapa jauh variabel-variabel independen (X) mempengaruhi variabel

tergantung (Y), sedangkan tujuan dari uji t adalah untuk menguji koefisiensi

regresi secara individual. Uji t dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan besarnya level of significance, α = 5%, dengan: df = n – k.

Dimana :

df = degree of freedom/derajat kebebasan.

k = jumlah variabel (bebas + terikat).

n = jumlah observasi/sampel pembentuk regresi.
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2. Menentukan kriteria hipotesis nol (H0) diterima atau ditolak :

a. H0 diterima jika thitung < ttabel maka H1 ditolak.

H1 : Safety management practices secara parsial tidak berpengaruh

signifikan terhadap safety compliance.

b. H0 ditolak jika thitung > ttabel maka H1 diterima.

H1 : Safety management practices secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap safety compliance.
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