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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan objek penelitian yaitu PT Zimmer Pancen Oye 

yang didirikan pada tahun 20127. Perusahaan ini bergerak di bidang profuksi meubel 

atau furniture, produk seperti kursi, untuk restoran, cafe, villa, hotel dan sebagainya. 

Bahan bakunya berasal dari kayu, anyaman, rotan, dengan ukuran sesuai permitnaan 

konsumen atau custom mode. Biaya terjangkau sesuai keinginan konsumen. PT 

Zimmer Pancen Oye memproduksi furniture sintesis, rangka aluminium dan 

sebagainya 

    

Gambar 3.1. Logo Perusahaan 

Sumber: Zimmer Rattan 
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Produk-produk PT Zimmer Pancen Oye termasuk sekelas kualitas hotel 

karena telah banyak digunakan di berbagai hotel bintang empat keatas, dan berbagai 

restoran dan café bertaraf internasional di seluruh Indonesia. Beberapa lokasi yang 

telah dilengkapi dengan furnitur PT Zimmer Pancen Oye adalah Hotel Ritz Carlton, 

Hotel Ibis, gerai café Excelso dan Haagen-Dazs. Saat ini bukan hanya ingin 

menangani proyek komersial besar, Zimmer juga sudah mulai berkecimpung ke pasar 

retail lokal. 

PT Zimmer Pancen Oye beralamat di Graha Zimmer Pancen Oye Jl. Scientia 

Garden – Dalton DLNT no. 022 Tangerang, Banten 15180. PT Zimmer Pancen Oye  

Indonesia memproduksi dan menyediakan furniture outdoor dan berfokus pada hotel 

bintang 5 di Indonesia, Resort, Apartemen, luxury private residence. Berikut 

beberapa referensi project nya adalah: Ritz Carlton Pacific Place, Hilton, Aryaduta, 

Grand Zuri di seluruh Indonesia, Aston, Mercure, Ibis, SwissBell, Alana dan masih 

banyak lagi. 1900+ Project telah diselesaikan pengirimannya sampai Agustus tahun 

2017 dan akan terus bertambah tanpa dikenakan minimum order. 

Pengaruh Antara Lean..., Ricky Sanjaya, FB UMN, 2018



46 
 

 

Gambar 3.2. Lokasi PT Zimmer Pancen Oye 

Sumber: Zimmer Rattan 
 

Visi dan Misi 

Visinya adalah  menjadi nomor satu dan top of mind brand furniture di Indonesia. 

Misinya adalah: 

1.Menghasilkan furniture berkualitas terbaik, 

2.Membuat konsumen puas 

3.Pemesanan ulang dari konsumen adalah point utama 
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4.Menjadi perusahaan yang terus berkembang berdasarkan kompetensi karyawan 

yang selalu ditingkatkan 

5.Karyawan dan investor menikmati kesejahteraan dan bangga menjadi bagian 

dari PT Zimmer Pancen Oye 

 

Kebudayaan PT Zimmer Pancen Oye 

 

PASSION 
Kita menikmati apa yang kita lakukan sehingga 
bekerja maksimal untuk menyelesaikan tanggung 
jawab pekerjaan 

 

NEXT LEVEL 
Selalu meningkatkan kompetensi dan soft skill di 
sekolah kehidupan 

 

EMBRACE HONESTY 
Menciptakan hubungan yang dibangun di atas 
kejujuran dan tanggung jawab 

 

ALIVE 
Menciptakan suasana kerja yang hidup dan fun 
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CELEBRATE 
Merayakan pencapaian team dengan cara unik 
yang agak gila 

 

NOBLE 
Kita saling menghargai hasil kerja team yang solid 
di seluruh organisasi berlandaskan kepercayaan 

 

 

Gambar 3.3. Zimmer Rattan Outdoor Looks 
Sumber: Zimmer Rattan 

 
Zimmer menggunakan serat sintetis tahan cuaca. Serat mudah didaur ulang. 

Karena struktur dasarnya, serat dapat dilelehkan dan digunakan kembali berulang 

dengan sedikit kerusakan pada perubahan polimer dalam serat. Serat memiliki sifat 

berikut: 
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� Ini tahan terhadap sinar UV serta untuk serangga dan jamur. 

� Tahan suhu dari –50 derajat hingga 70 derajat. 

� Tahan terhadap hujan, air asin dan bahkan salju. 

� Tidak akan kehilangan elastisitasnya bahkan setelah penggunaan intensif 

selama bertahun-tahun. 

� Tidak membutuhkan banyak perawatan. Air sabun sudah cukup untuk 

membersihkannya. 

Zimmer Furnitur anyaman rotan terbuat dari hanya serat sintetis buatan manusia 

kualitas tertinggi yang tersedia, serat Zimmer. Serat Zimmer adalah UV dan tahan 

terhadap cuaca dan juga tidak sensitif terhadap perbedaan suhu. Serat Zimmer 

diproduksi oleh VIRO dan REHAU, dan diuji dengan giat untuk memastikan bahwa 

mereka memenuhi standar yang tepat. 

Struktur semua mebel anyaman kami terbuat dari kerangka aluminium yang 

dilas penuh. Tabung aluminium yang kami gunakan memiliki ketebalan dinding 

15mm t memberikan kekuatan maksimum dan rangka yang ringan. Setelah bingkai 

ditutupi kulit anyamannya, furnitur menjadi lebih kuat. Penenun kami sangat terampil 

dan mereka menggunakan pengalaman tradisional mereka dengan bahan-bahan alami 

dan menerapkan keterampilan mereka untuk menggunakan watak buatan modern. 
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Gambar 3.4. Produk PT Zimmer Pancen Oye 
Sumber: Zimmer Rattan 

 

3.2. Populasi  

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang 

padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan 

satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik 
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yang ingin diteliti. (Sugiono, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan 

PT Zimmer Pancen Oye, yang berjumlah 35 orang. 

 

3.3. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi dengan ciri tertentu (Sugiyono, 2014). 

Sampel pada penelitian ini adalah 35 karyawan PT Zimmer Pancen Oye. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik sensus yaitu semua anggota 

populasi menjadi sampel. Pengertian sensus adalah cara pengumpulan data 

apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu per satu.  Jadi dapat dikatakan 

bahwa teknik sensus dipilih pada penelitian ini karena semua anggota populasi 

menjadi sampel. Alasan dipilihnya karyawan adalah karena semua karyawan 

mewakili sampel dan mereka  mengetahui kondisi perusahaan lebih baik dalam 

hal green manufacturing dan lean manufacturing. Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif eksplanatif karena ingin menjelaskan pengaruh antar variabel. 

 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis dan Sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus 

menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. 

Sedangkan data sekundernya berasal dari buku studi pustaka dan jurnal. 
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3.4.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang 

disebarkan secara personal. Angket atau kuesioner adalah teknik pengumpulan 

data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban 

atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti (Mardalis, 20128). 

Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner, daftar pertanyaannya dibuat 

secara berstruktur denan bentuk pertanyaan pilihan Skala Likert dari Sangat tidak 

setuju (skor 1) hingga Sangat Setuju (skor 5). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang persepsi dari responden tentang lean manufacturing, 

green manufacturing, sustainability performance. Para karyawan PT Zimmer 

Pancen Oye yang merupakan bagian dari sampel penelitian akan menerima 

kuesioner yang peneliti kirim. 
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3.5. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian 

Tabel 3.1. Definisi Operasional 

Variabel Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Pengukuran 

Keterangan Sumber: 

Sustainability 

Performance 

Sustainability 

Performance 

adalah 

pembangunan 

yang dapat 

memenuhi 

kebutuhan saat 

ini tanpa harus 

mengorbankan 

kemampuan 

generasi masa 

depan dalam 

memenuhi 

kebutuhannya 

a. Praktik ini 

memungkinkan 

perusahaan 

memperbaiki proses 

dan aktivitas melalui 

minimisasi limbah 

dan sumber daya 

b. Praktik ini 

mengubah 

pandangan 

karyawan karena 

pada awalnya 

enggan mengadopsi 

alat tersebut 

c. Dapat mengerti 

bahwa ada beberapa 

pelajaran dari 

mempraktikkan 

standar dan filosofi 

d. Pelaksanaan praktik 

akan menciptakan 

budaya pengetahuan 

antar karyawan dan 

Skala Likert Semakin 

tinggi skor 

menunjukkan 

Sustainability 

Performance 

semakin baik 

Hadid dan 

Mansouri 

(2014) 
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mendorong untuk 

menggunakan teknik 

terbaik untuk 

meningkatkan 

kinerja di 

perusahaan 

e. Menerapkan praktik 

ini dapat berdampak 

besar pada operasi 

dan proses 

perusahaan 

Green 

Manufacturing 

Green 

Manufacturing 

adalah 

keberlanjutan 

sehingga setiap 

sektor 

manufaktur 

harus 

memperhatika

n bagaimana 

sumber daya 

alam yang 

digunakan saat 

ini dilestarikan 

agar terjamin 

ketersediaanny

a untuk 

a. Proses produksi 

pada perusahaan ini 

tidak menghasilkan 

limbah pencemar air 

yang berbahaya 

b. Proses produksi 

tidak menghasilkan 

karbondioksida, 

metana, nitrogen 

oksida dan gas 

rumah kaca lainya 

c. Bahan baku yang 

digunakan 

merupakan bahan 

daur ulang atau 

digunakan ulang 

d. Bahan baku yang 

Skala Likert Semakin 

tinggi skor 

menunjukkan 

Green 

Manufacturing 

semakin baik. 

Hadid dan 

Mansouri 

(2014) 
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generasi masa 

depan 

digunakan tidak 

mengandung zat 

berbahaya yang 

dapat merusak 

lingkungan 

Lean 

Manufacturing 

Lean 

Manufacturing 

merupakan 

konsep 

manufaktur 

untuk 

menghasilkan 

produk yang 

efisien dengan 

mengurangi 

biaya produksi 

melalui 

efisiensi 

a. Pihak perusahaan 

cenderung 

melakukan stok 

bahan baku untuk 

menghindari 

kekurangan 

bahanbaku, sehingga 

terjadi penumpukan 

di gudang 

b. Peramalan produk 

disaat tertentu sudah  

seimbang dengan 

permintaan yang 

muncul 

c. Proses produksi 

tidak terhenti karena 

adanya kerusakan 

mesin atau setting 

mesin 

d. Tidak ada 

ketidakamanan atau 

berbahaya pada area 

kerja 

Skala Likert Semakin 

tinggi skor 

menunjukkan 

Lean 

Manufacturing 

semakin baik. 

Hadid dan 

Mansouri 

(2014) 
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e. Kondisi tata letak 

lingkungan kerja 

tidak menyebabkan 

perpindahan 

material atau 

operator menjadi 

terhambat 

 

3.6. Uji Validitas dan Reliabilitas  

 Uji instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adlah 

pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat digunakan untuk 

mengukur variabel penelitian (Ghozali, 20125). Uji ini menggunakan uji  korelasi 

product moment, kriterianya adalah: apabila nilai nilai  r hitung > r tabel maka 

dikatakan valid dan sebaliknya. 

Sedangkan uji  reliabilitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

jawaban kuesioner dapat dipercaya. Menggunakan bantuan SPSS dengan teknik 

Cronbach Alpha (Ghozali, 20125).  Kriterianya adalah jika nilai Cronbach Alpha > 

0.6 maka dikatakan reliabel dan sebaliknya.  

 

3.7. Statistik Deskriptif 

Menurut Sugiyono (2014), statistik deskriptif merupakan teknik untuk 

mengetahui nilai minimal, maksimal, mean dan standar deviasi untuk masing-masing 

variabel penelitian. 
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3.8. Desain Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5. Model Hipotesis 
Sumber: Khalili (2016) 

 
3.8.1. Menyatakan Hipotesis 

Penelitian menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif sebagai 

hipotesisnya. 

Ho: Tidak ada pengaruh variabel independen (X) terhadap dependen (Y) 

Ha: Ada pengaruh variabel independen (X) terhadap dependen (Y) 

 

3.8.2. Memilih Pengujian Statistik 

Dalam memilih pengujian statistik menggunakan uji Partial Least 

Square (PLS). Metodenya adalah analisis   regresi dengan model persamaan 

regresi sebagai berikut: 

SP    = a+ b1LM+ b2GM +e..........................(1) 

Lean 
Manufacturing 

Green 
Manufacturing 

Sustainability 
Performance 

H1 

H2 

H3 
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GM   = a+ b1LM+ e......................................(2) 

Keterangan : 

LM= Lean Manufacturing 

GM= Green Manufacturing 

SP = Sustainability Performance 

e= error 

 

3.8.3. Memilih Tingkat Keyakinan 

  Tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% atau alpha (error) 5%. 

 

 

3.8.4.  Menghitung Nilai Statistik 

  Nilai uji statistik yang digunakan menggunakan teknik PLS dan data 

statistik. Penelitian menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk perhitungan 

nilai statistik, sebagai program statistik yang membantu dalam menghitung nilai 

statistik dari semua data yang telah diperoleh di lapangan berdasarkan pada hasil 

kuesioner yang ada. 

 

3.8.5. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

   Pada langkah ini, peneliti mendapatkan nilai uji kritis yaitu menggunakan uji 

hipotesis dua arah atau  two-tailed  dengan program PLS. Peneliti juga 
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menggunakan pengujian dua arah (two-tailed) untuk menguji hipotesis karena 

hipotesis dalam penelitian ini tidak berarah. 

 

3.8.6. Menginterpretasikan Hasil 

 Hasil dari uji hipotesis menggunakan interpretasi hasil dengan melihat pada 

nilai signifikansi t  atau p-value jika 0.05 maka hipótesis diterima. 
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