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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 PT Solo Murni adalah perusahaan percetakan yang memproduksi school 

supplies, JKK, office supplies, amplop, gift, dsb. PT Solo Murni berdiri pada 

tahun 1976 yang didirikan oleh Bapak Sinyo Haryanto. Berawal dari sebuah 

pabrik di Solo, saat ini PT. Solo Murni telah berkembang menjadi 2 pabrik yang 

terletak di Solo (Kantor Pusat) yang beralamat di Jl. A. Yani 378 Surakarta dan 

Boyolali yang beralamat di Jl. Solo-Semarang Km.14, Bangak, Banyudono, 

Boyolali dengan menempati lahan seluas 9 hektar dengan total kapasitas produksi 

lebih dari 30.000 ton per tahun dengan jumlah karyawan ±  4.000 orang. 

 Saat ini ada lebih dari 45 distributor/ importer/ grosir di seluruh dunia 

yang membawa produk “KIKY STATIONERY” dan ini terus mengalami 

peningkatan tiap tahunnya. Selain itu PT Solo Murni juga mendistribusikan 

produk alat tulis melalui jaringan mapan di Indonesia, meliputi: department store, 

grosir, dan serta lebih dari 500 outlet toko di Indonesia. 

 PT Solo Murni memiliki kantor cabang dan jaringan distributor yang 

tersebar di kota-kota besar di Indonesia seperti: Jakarta, Bandung, Surabaya, 

Medan, Palembang, Makassar, Manado, Padang, Pekanbaru, Samarinda, 

Mataram, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Semarang, dll. 

 Selain itu PT Solo Murni juga memiliki jaringan bisnis internasional yang 

luas meliputi 5 benua: Asia, Australia, Eropa, Amerika, dan Afrika, yang 

meliputi: Singapore, Filipina, Myanmar, Jepang, Arab Saudi, Oman, Yaman, 

Mesir, Kuwait, Jordania, Sudan, Afrika Selatan, Angola, Madagaskar, Australia, 

Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Suriname, Turki, Italia, Prancis, Jerman, 

Denmark, Finlandia, Belgia, Austria, Spanyol, Islandia, Norwegia, Slovenia, 

Sweden, Swiss, Belanda, Irlandia, Hungaria, Portugal. 

 Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PT Solo Murni 

mempertahankan program pengendalian kualitas yang ketat dengan ISO 

9001:2008 Sucofindo International (SICS) yang menjamin produk dengan 

kualitas terbaik dan PT Solo Murni juga memiliki izin untuk melakukan kegiatan 
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usaha sebagai perusahaan percetakan secutiry printing dengan pengawasan penuh 

Botasupal Badan Intelejen Negara Republik Indonesia. 

(http://kiky.com/) 

 

 

Gambar 3.1 Kantor PT Solo Murni Solo (Kantor Pusat) 

Sumber : Internal PT Solo Murni 

 

Saat ini permintaan akan buku tulis “Kiky” yang merupakan produk utama 

PT Solo Murni sedang menurun, untuk mensiasati hal tersebut PT Solo Murni 

melakukan inovasi di produk buku tulisnya tersebut dengan menerbitkan buku 

tulis 4D (4 Dimensi) dimana gambar di cover buku tulis tersebut bisa keluar dari 

cover buku dan bergerak. Dengan tujuan dilakukan inovasi tersebut untuk 

menaikkan lagi penjualan buku tulis “Kiky” supaya tidak semakin turun dan 

tergerus oleh produk buku tulis versi murahnya sendiri dengan brand “YOU”. 

(sumber : internal PT Solo Murni) 

Analisis Pengaruh High..., Dewanata Saputra, FB UMN, 2017



	   28	  

 

Gambar 3.2 Produk Kiky Magic Book 4D Animation 

Sumber : (http://kiky.com/) 

 

Produk-produk PT Solo Murni dikenal dan dipasarkan dengan merk 

dagang “KIKY”, “Kiky Creative Product Inc.”, “YOU”, “OKEY”, “Merpati”, 

“ROY KIKY”. Selain itu PT Solo Murni juga memproduksi lebih dari ratusan 

item, yang meliputi: 

 

 

Gambar 3.3 Jenis Produk PT Solo Murni 

Sumber : (http://kiky.com/) 

 

Analisis Pengaruh High..., Dewanata Saputra, FB UMN, 2017



	   29	  

 

Gambar 3.4 Produk-Produk PT Solo Murni 

Sumber : (http://kiky.com/) 

 

 Sedangkan untuk produk ekspor PT Solo Murni seperti exercise book, gift 

box, wire-O, paper bag mengalami peningkatan dimana ekspor ke pasar Timur 

Tengah meningkat dan bahkan PT Solo Murni sedang berupaya untuk membuat 

iklan di Timur Tengah agar produknya semakin dikenal di pasar Timur Tengah. 

 Seiring berjalannya waktu karena ada peluang bisnis akan permintaan jasa 

percetakan dari masyarakat yang cukup tinggi sehingga mendorong PT Solo 

Murni untuk bergerak di bidang jasa dengan menawarkan produk yang meliputi 

buku pelajaran, novel, box makanan, kalender, dan percetakan pemerintah seperti: 

spt form/formulir wajib pajak, buku Jokowi, dll. Saat ini PT Solo Murni sedang 

menawarkan produk jasa barunya smart card dan sedang berupaya menaikan 

standar mutunya supaya dapat menembus ke institusi pemerintahan, walaupun 

saat ini sudah menerima pesanan rutin dari beberapa institusi pemerintah seperti 

Pertamina, Garuda Indonesia, Telkomsel, Dirjen Pajak, Kanwil, dan masih 

banyak perusahaan swasta skala nasional dan daerah yang menjadi pelanggan 

tetap seperti KFC, McDonald, Faber-Castell, Quiksilver, Net Mediatama, 
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Hypermart, Alfamart, Sritex, Solo Paragon, Arcade, RS. Dr. Moewardi, Serabi 

Notosuman, Popeye, Sophie Souffle, dll. 

(sumber : internal PT Solo Murni) 

 

Gambar 3.5 Mitra Bisnis PT Solo Murni 

Sumber : (http://kiky.com/) 

 

3.1.1 Visi dan Misi Perusahaan 

 Visi PT Solo Murni : 

 Menghasilkan produk stationery dengan kualitas “Take The Best” 

atau “Pilihan Terbaik” bagi konsumennya, guna menguasai pasar 

domestik pada segmen menengah ke atas dan menerobos pangsa pasar 

internasional yang lebih luas. 

 Misi PT Solo Murni : 

1. Menerapkan dan mengembangkan tanpa akhir sistem manajemen 

mutu ISO 9001:2008, dengan quality control yang ketat dan teruji 

pada semua tahapan proses. 

2. Meningkatkan pelayanan terus menerus kepada pelanggan dengan 

memperhatikan tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat 

barang. 

3. Meningkatkan sumber daya manusia secara terus menerus dengan 

melalui seleksi yang ketat sesuai kualifikasi dan dengan program 

pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri. 
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4. Melaksanakan pengembangan produk dan design dengan riset 

pemasaran, penguasaan teknologi mesin dan komputer meliputi 

jaringan, software dan hardware. 

5. Mengembangkan sistem komunikasi agar seluruh jajaran paham akan 

makna kebijkan sistem mutu. 

 

Untuk mencapai visi dan misinya, PT. Solo Murni mempunyai lima pilar 

utama agar dapat menghasilkan produk stationery dengan kualitas “Pilihan 

Terbaik” bagi konsumennya. 

Kelima pilar tersebut adalah : 

1. Pemasaran dan penjualan 

2. Produksi 

3. Sumber Daya Manusia 

4. Komunikasi 

5. Teknologi Informasi 

 

3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

 
Gambar 3.6 Struktur Organisasi Perusahaan 

Sumber : Internal PT Solo Murni 
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3.2 Lokasi Penelitian 

 Peneliti melakukan penelitian kepada Branh Manager dan Deputy Branch 

Manager di PT Solo Murni (Kantor Pusat) yang beralamat di Jl. A. Yani 378 

Surakarta. 

 

3.3 Design Penelitian 

 

 

Gambar 3.7 Jenis Design Penelitian 

Sumber : Malhotra (2010) 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Conclusive Research Design 

dengan jenis Descriptive Research, yaitu dengan menggunakan metode survei. 

Survei merupakan metode untuk memperoleh informasi dari responden. Survei 

dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada responden yang masuk ke 

dalam target populasi. Kuisioner merupakan alat yang paling tepat karena peneliti 

ingin mengukur sikap, opini, dan kepercayaan responden terhadap objek 

penelitian. Responden memberikan penilaian antara 1 sampai 5 skala likert 

terhadap pernyataan yang diberikan. Penelitian ini menggunakan cross-sectional 

design yang artinya pengambilan informasi dan sampel dilakukan hanya sekali 
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dalam satu periode dan penelitian ini lebih spesifiknya menggunakan single cross-

sectional design yang artinya data yang diambil berasal dari satu kelompok 

responden. 

  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu menurut Sekaran 

dan Bougie (2010) : 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data tersebut. Contoh 

data primer adalah interview, questionnaires, dan observed.  Pada 

penelitian ini peneliti akan menggunakan questionnaires dan interview 

untuk mengumpulkan data. 

2. Data Sekunder 

Data mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang 

sudah ada. Contoh data sekunder adalah arsip atau catatan perusahaan, 

website perusahaan, analisis industri yang ditawarkan media, dan 

internet. Penelitian ini didukung menggunakan riset perpustakaan, 

yakni dengan membaca beberapa buku dan jurnal yang mengenai 

penelitian ini. 

 

3.5 Ruang Lingkup Penelitian 

  

3.5.1 Populasi 

 Menurut Sekaran dan Bougie (2010:262) populasi merujuk pada kelompok 

dari orang-orang atau sesuatu hal-hal yang menarik keinginan peneliti untuk 

melakukan investigasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh Branch 

Manager dan Deputy Branch Manager PT Solo Murni yang terdiri dari 30 Branch 

Manager dan 30 Deputy Branch Manager.  

 

3.5.2 Time Frame dan Sample Size 

 Periode pengisian kuisioner untuk pre-test dilakukan pada tanggal 23 Mei 

2017. Pre-test ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari variabel 
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yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini. Jumlah responden pre-test 

sebanyak 30 orang dan main-test yang dilakukan pada tanggal 24 Mei 2017 

dengan jumlah responden sebanyak 60 orang. 

   

3.6 Operasionalisasi Variabel 

 Variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas 

(independent variable) adalah high quality training (X) dan variabel terikat 

(dependent variable) adalah skill development (Y1), dan employee behavior (Y2). 

 

3.6.1 Variabel Bebas (Independent Variable)  

 Menurut Sekaran & Bougie (2010:70), variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat dalam cara yang positif atau negatif.  

 Menurut Sugiyono (2009;4), variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. 

Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah high quality training (X). 

 

3.6.1.1 High Quality Training (X) 

 Menurut Aamodt (2007), Goldstein dan Ford (2002) dalam Steensma dan 

Groeneveld (2010) training didefinisikan sebagai penambahan keterampilan, 

konsep, sikap secara sistematis yang harus meningkatkan kinerja. 

 Menurut Carliner (2003), Gauld dan Miller (2004) design program 

training harus sesuai dan dapat diimplementasikan supaya dapat meningkatkan 

keterampilan, konsep, dan pemahaman peserta training. 

 Variabel ini diukur dengan skala likert 1 sampai 5, skala 1 menunjukkan 

training yang karyawan dapatkan rendah dan skala 5 menunjukkan training yang 

karyawan dapatkan tinggi. 

 

3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Menurut Sekaran & Bougie (2010:69), variabel terikat merupakan variabel 

yang menjadi perhatian utama bagi peneliti. Tujuan peneliti adalah untuk 

mengetahui dan menggambarkan variabel terikat, atau untuk menjelaskan 

variabilitas, atau memprediksikan. 
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 Menurut Sugiyono (2009;4), variabel terikat adalah variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah skill development (Y1), dan employee behavior 

(Y2). 

 

3.6.2.1 Skill Development (Y1) 

 Menurut Kirkpatrick (1994) dalam Steensma dan Groeneveld (2010) 

learning merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

peningkatan knowledge peserta training dari apa yang di dapat dari pelatihan 

tersebut. 

 Menurut Kozlowski et al. (2001), Carliner (2003), dan Kirkpatrick’s 

(2008) tujuan training harus sesuai dan dapat membantu peserta training  untuk 

meningkatkan knowledge dan skills dalam rutinitas pekerjaan mereka. 

 Menurut Axtell et al. (1997), Yamnill dan McLean (2005), dan Hutchins 

(2009) mengatakan bahwa konten dan materi dalam training  harus sesuai dengan 

pekerjaan peserta training sehingga knowledge dari peserta training akan 

meningkat dan tujuan dari training dapat tercapai.  

 Variabel ini diukur dengan skala likert 1 sampai 5, skala 1 menunjukkan 

learning yang karyawan dapatkan rendah dan skala 5 menunjukkan learning yang 

karyawan dapatkan tinggi. 

 

3.6.2.2 Employee Behavior (Y2) 

 Menurut Kirkpatrick (1994) dalam Steensma dan Groeneveld (2010) 

behavior merupakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana perubahan perilaku 

termasuk skill learning dan ketrampilan yang dimiliki di dalam pekerjaannya 

(skill transfer). 

 Variabel ini diukur dengan skala likert 1 sampai 5, skala 1 menunjukkan 

behavior yang karyawan dapatkan rendah dan skala 5 menunjukkan behavior 

yang karyawan dapatkan tinggi. 
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No Variabel Definisi Indikator Skala Pengukuran Referensi 
1 High Quality 

Training 
Training didefinisikan 
sebagai penambahan 
keterampilan, konsep, sikap 
secara sistematis yang harus 
meningkatkan kinerja. 
 
(Aamodt, 2007, Goldstein & 
Ford, 2002 dalam Steensma 
dan Groeneveld, 2010). 

1. Pelatihan I’m Valuable Person & 
Valuable Leader yang saya ikuti 
sesuai dengan pekerjaan saya. 

2. Pelatihan I’m Valuable Person 
& Valuable Leader 
meningkatkan motivasi saya di 
dalam pekerjaan saya. 

3. Metode pelatihan I’m Valuable 
Person & Valuable Leader yang 
digunakan efektif. 

4. Pelatihan I’m Valuable Person 
& Valuable Leader yang saya 
ikuti mengubah perilaku saya 

5. Pelatihan I’m Valuable Person 
& Valuable Leader dapat 
meningkatkan produktivitas 
saya dalam pencapaian target. 

Skala Likert 1-5 Abeba Mitiku Asfaw et 
al. (2015) 
 

2 Skill 
Development 

Skill Development 
didefinisikan sebagai 
penambahan knowledge dan 
skills yang didapat dan 
diperoleh di dalam training, 
dan dapat diterapkan di dalam 
pekerjaan. 
 
(Kauffeld et al., 2008) 

1. Saya mengerti dengan benar isi 
dari pelatihan I’m Valuable 
Person & Valuable Leader ini.  

2. Saya mendapatkan hal baru dari 
pelatihan I’m Valuable Person 
& Valuable Leader ni. 

3. Saya mendapat pengetahuan 
dari pelatihan I’m Valuable 
Person & Valuable Leader ini. 

 

Skala Likert 1-5 1. Anna Grohman dan 
Simone Kauffeld 
(2009) 

2. Ekaterini Galanou dan 
Constantinos-Vasilios 
Priporas (2009) 

3. A.K.L Jayawardana 
dan H.A.D. Prasanna 
(2007) 
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4. Saya percaya diri memperoleh 
keterampilan dari pelatihan I’m 
Valuable Person & Valuable 
Leader ini. 

5. Saya termotivasi untuk terus 
belajar dari pelatihan I’m 
Valuable Person & Valuable 
Leader ini. 

 
3 Employee 

Behavior 
Employee Behavior 
didefinisikan sebagai 
perubahan perilaku sebgai 
konsekuensi dari partisipasi 
dalam mengikuti training. 
 
(Kirkpatrick’s 2006, dalam 
Grohmann dan Kauffeld, 
2009). 

1. Dalam pekerjaan sehari-hari, 
saya sering menggunakan 
pengetahuan yang saya dapatkan 
dalam pelatihan I’m Valuable 
Person & Valuable Leader ini. 

2. Pelatihan I’m Valuable Person 
& Valuable Leader yang saya 
ikuti dapat saya 
implemantasikan ke dalam 
pekerjaan saya. 

3. Saya mampu menjalin 
komunikasi yang lebih baik 
dengan karyawan saya setelah 
mendapat pelatihan I’m 
Valuable Person & Valuable 
Leader. 

4. Saya lebih kreatif dalam 
membuat keputusan setelah 

Skala Likert 1-5 1. Anna Grohman dan 
Simone Kauffeld 
(2009) 

2. Vlado Dimovski et al. 
(2005) 
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mendapatkan pelatihan I’m 
Valuable Person & Valuable 
Leader. 

5. Saya bekerja lebih cepat setelah 
mendapatkan pelatihan I’m 
Valuable Person & Valuable 
Leader. 

 

Tabel 3.1 Tabel Definisi Operasionalisasi Variabel 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 

3.7.1 Uji Instrumen 

 

3.7.1.1 Uji Validitas 

 Menurut Ghozali (2013) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

valid tidaknya suatu kuisioner. Suatu kuisioner dinyatakan valid jika pertanyaan 

pada kuisioner mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh 

kuisioner tersebut. 

 Uji Bartlett of Sphericity (Ghozali, 2013) merupakan uji statistik untuk 

menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel dapat 

menyebabkan bartlett test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi 

antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi 

antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser-Meyer- 

Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 

sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus > 0.50, component matrix > 0.50, 

dan signifikan < 0.05 untuk dapat dilakukan analisis faktor. 

 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 
 Menurut Ghozali (2013) uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (α) dan apabila suatu 

konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0.70 (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2013). 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

 

3.7.2.1 Uji Heterokedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2013) bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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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. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot. Jika ada pola 

tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola teratur, maka hal tersebut 

mengindikasikan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada 

pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada 

sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas (Ghozali, 2013). 

 

3.7.3 Uji Model 

 

3.7.3.1 Koefisien Determinasi 

 Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel- 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen 

(Ghozali, 2013). 

 

3.7.4 Uji Hipotesis 

 

3.7.4.1 Uji Regresi 

 Metode statistik untuk menguji hubungan antara satu variabel terikat 

(metrik) dan satu atau lebih variabel bebas (metrik) adalah regresi. Ada 2 metode 

statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antar variabel terikat dan satu 

atau lebih variabel bebas, yaitu simple regression dan multiple regression. Dalam 

penelitian ini penulis menggunakan simple regression (regresi sederhana) sebagai 

metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas 

terhadap satu variabel terikat (Ghozali, 2013). 
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Model regresi : Y = a + bX + e 

 

Keterangan : 

Y = Variabel Terikat (Dependent Variable) 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien Garis Regresi 

X = Variabel Bebas (Independent Variable) 

e  = Error  

 

3.7.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variabel 

penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2013). Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah 

suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau : 

 

H0 : bi = 0, artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau 

HA : bi ≠ 0, artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 
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