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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Populasi dan Sampel Penelitian 

1.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (1997) populasi adalah sebuah wilayah yang terdiri atas 

obyek atau subyek penelitian untuk akhirnya dipelajari dan menarik kesimpulan. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer di sektor perbankan yang ada di 

Semarang yang berjumlah 79 bank. 

Alasan pemilihan penelitian di lakukan diperbankan adalah persaingan 

dibidang keuangan khususnya bank saat ini tergolong kompetitif. Hal ini terbukti dari 

munculnya berbagai bank baru yang didanai oleh pihak swasta maupun asing yang 

diakibatkan dari adanya paket 27 Oktober 1988 (Safitri, 2015). Setelah krisis ekonomi 

di tahun 1997, banyak berdiri bank–bank baru. Persaingan yang semakin kompetitif 

ini mendesak perbankan untuk melakukan inovasi agar dapat bertahan di tengah 

persaingan yang ketat (Nurafiah, 2012). Namun, pergerakan inovasi perbankan juga 

agak terbatas, karena semua kebijakan harus mendapatkani jin dari Bank Indonesia 

(BI). 

1.2 Sampel 

Sedangkan sampel menurut Arikunto (1998) adalah sebagian populasi yang 

dijadikan data penelitian dan dapat mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 50 bank, yang diambil dengan menggunakan metode random sampling. 
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Obyek yang akan menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah para manajer di sector 

perbankan yang ada di Semarang. 

2. Sumber dan Jenis Data 

2.1 Sumber data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara 

pihak manapun. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer karena 

data yang tersedia untuk penelitian ini diperoleh langsung dari narasumber tanpa 

melalui pihak perantara manapun. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang 

diisi oleh beberapa manajer di sektor perbankan yang ada di Semarang. 

2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini, diperoleh dengan cara survey, yaitu menyebarkan 

kuesioner ke beberapa manajer disektor perbankan yang ada di Semarang yang mau 

berpartisipasi dalam penelitian. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data 

penelitian pada kondisi tertentu dengan memberikan pertanyaan–pertanyaan kepada 

responden. Jumlah kuesioner yang akan disebarkan 50 set, masing – masing bank 

akan mengisi 1 set kuesioner. 

 

3. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian 

3.1a. Gaya kepemimpinan transaksional 

Gaya kepemimpinan transaksional dideskripsikan sebagai persepsi dari pekerja di 

sektor perbankan mengenai kewenangan pemimpin dalam mengatur penyelesaian dan 

pencapaian tugas agar tujuan organisasi tercapai. Pengukuran kuantitatif atas gaya 
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kepemimpinan transaksional akan dituangkan didalam sebuah kuesioner yang diadopsi 

dari Oztop (2008). Didalam kuesioner ini terdapat 4 (empat) butir pertanyaan yang 

harus dijawab oleh responden. 

Kuesioner gaya kepemimpinan transaksional akan diukur menggunakan skala 

linkert, yaitu dengan skor 1-5. Nilai 1 menunjukkan pihak responden merasa tidak 

setuju dengan pernyataan tersebut. Sedangkan semakin menuju ke nilai 5, maka 

mengindikasikan responden setuju dengan pernyataan yang ada didalam kuesioner 

tersebut. 

3.1 b. Gaya kepemimpinan transformasional 

Gaya kepemimpinan transformasional dideskripsikan sebagai persepsi dari pekerja 

di sektor perbankan mengenai pemimpin dalam memberikan motivasi, reward, 

punishment dan arahan agar tujuan organisasi tercapai. Pengukuran kuantitatif atas gaya 

kepemimpinan transformasional akan dituangkan didalam sebuah kuesioner yang 

diadopsi dari Oztop (2008). Didalam kuesioner ini terdapat 7 (tujuh) butir pertanyaan 

yang harus dijawab oleh responden. 

Kuesioner gaya kepemimpinan transformasional akan diukur menggunakan skala 

linkert, yaitu dengan skor 1-5. Nilai 5 menunjukkan pihak responden merasa setuju 

dengan pernyataan tersebut. Sedangkan semakin menuju ke nilai 1, maka 

mengindikasikan responden tidak setuju dengan pernyataan yang ada didalam kuesioner 

tersebut. 

3.2 Inovasi  

Inovasi merupakan persepsi dari manajer terhadap kreativitas yang dimiliki oleh 

bank dalam hal mencapai tujuan organisasi. Pengukuran kuantitatif atas inovasi 
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organisasi akan dituangkan didalam sebuah kuesioner yang diadopsi Erdem dkk (2001). 

Didalam kuesioner ini terdapat 5 (lima) butir pertanyaan yang harus dijawab oleh 

responden. 

Kuesioner inovasi akan diukur menggunakan skala linkert, yaitu dengan skor 1-5. 

Nilai 1 semakin menunjukkan bahwa inovasi organisasi rendah atau dibawah standar. 

Sedangkan semakin menuju ke nilai 5, maka menunjukkan bahwa inovasi organisasi 

bagus dan diatas rata - rata. 

3.3  Kinerja Bisnis 

Kinerja bisnis merupakan pengukuran dan persesi dari responden apakah bank 

tempat responden bekerja sudah bekerja maksimal untuk dapat bertahan di dalam 

persaingan bisnis yang ketat. Pengukuran kuantitatif atas kinerja bisnis akan dinilai 

secara subyektif (kuesioner) yang diadopsi dari Yıldız dkk (2014). Didalam kuesioner 

ini terdapat 5 (lima) butir pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Kuesioner 

kinerja bisnis akan diukur menggunakan skala linkert, yaitu dengan skor 1-5, dengan 

nilai 1 berarti tidak setuju dengan pernyataan kuesioner dan 5 berarti sangat setuju 

dengan pernyataan yang ada didalam kuesioner yang berarti kinerja bisnis yang 

dihasilkan cukup baik untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis yang kompetitif. 

4. Alat Analisis Data 

Pengujian untuk kuesioner dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi 

SPSS karena aplikasi ini mudah untuk dioperasikan dan hasil output aplikasi ini akurat 

sehingga mudah untuk dipahami dan mudah dalam mengambil kesimpulan. 

4.1 Uji Validitas 
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Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah pertanyaan didalam 

kuesioner mampu untuk mengukur variabel yang akan diuji tersebut (Santoso, 2004). 

Pengujian dengan metode ini untuk mengukur ketepatan dari setiap pertanyaan yang ada 

didalam kuesioner yang diberikan kepada responden. 

4.2 Uji Reliabilitas 

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat kebebasan 

pengukuran terhadap bias yang mungkin saja dapat terjadi (Sekaran, 2006). Jadi uji 

reabilitas ini untuk mengukur konsistensi data atau ketetapan dari keseluruhan kuesioner 

atau instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini diukur 

dengan melihat Cronbach’s Coefficient Alpha. 

4.3 Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain : 

4.3.1.1 Uji Normalitas 

Pengujian normalitas bertujuan untuk menentukan apakah jenis pengujian yang 

sebaiknya digunakan, apakah data termasuk data parametrik ataukah termasuk 

data nonparametrik dan apakah data tersebut berlangsung secara wajar yang 

memilki kecendurungan berpola. 

4.3.1.2 Uji Heterokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah saat melakukan regresi terdapat 

ketidaksamaan varians. Data yang diperoleh dapat dikatakan bebas dari 

heterokedastisitas apabila varians yang terjadi bersifat konstan (Ghozali, 2006). 
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Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yang dilakukan dengan cara meregresi 

variabel independent terhadap nilai absolut residual (Gujarati, 2012). 

4.3.1.3 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi 

kolerasi antar variabel independen (Ghozali, 2006). Pengujian ini dilakukan 

dengan cara melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai 

tolerance berfungsi untuk mengukur variabilitas dari variabel independen yang 

tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai cutoff ini akan 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah dengan nilai tolerance < 0,1 atau 

VIF > 10 (Ghozali, 2006). 

4.3.2 Uji Regresi 

Pengujian analisis regresi merupakan pengujian hubungan antar variabel 

dapat diuji atau diukur dengan alat statistik regresi dan korelasi. Gujarati (2012) 

mendefinisikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang 

diterangkan (the explained variabel) dengan satu atau lebih variabel yang 

menerangkan (the explanatory). 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis regresi 

untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dari 

perubahan tiap peningkatan atau penurunan variabel bebas yang akan berpengaruh 

terhadap variabel terikat (Nurgiyantoro, 2000). Dalam penelitian ini, akan 

menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. Persamaan regresi penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  
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Pengujian hipotesis terdapat hubungan positif dari gaya kepemimpinan 

transformasional, kepemimpinan transaksional dan inovasi terhadap kinerja bisnis, 

sehingga persamaan hipotesis: 

KB = ∝ +𝛽KTf + 𝛽KTs + 𝛽I + 𝑒 

Diterima jika: 

1. Jika𝛽1, 𝛽2,𝛽3 positif 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

Dalam penelitian ini sebanyak 50 kuesioner diberikan kepada manager bank di kota 

Semarang yang dijawab oleh 37 orang dan dapat diolah sebanyak 37 kuesioner. Bank yang 

menjadi target untuk disebarkan kuesioner adalah bank pemerintah, bank swasta dan bank 

perkreditan rakyat. Dari seluruh bank yang berada di Kota Semarang hanya 37 bank yang 

bersedia untuk menerima kuesioner yang diberikan oleh peneliti sedangkan sisanya menolak 

dengan alasan pekerjaan dan aturan pekerjaan yang tidak memperbolehkan. Seluruh 

kuesioner yang disebarkan dan diisi oleh responden dapat digunakan semua untuk diolah ke 

dalam alat uji SPSS. 

Tabel 4.1  

Daftar Rincian Responden  

NO Nama Bank Jumlah Kuesioner Jumlah kuesioner 


