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BAB III : METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan lokasi penelitian 

Objek yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah seluruh 

manajer perusahaan manufaktur skala menengah di Semarang. 

3.2  Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer perusahaan 

manufaktur skala menengah dan besardi Semarang yang berjumlah 278 

perusahaan. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 

manajer dan kepala bagian perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam BPS 

tahun 2014 yang berkenan ikut dalam penelitian ini. Pengumpulan sampel 

menggunakan teknik purposive sampling.Teknik pengumpulan menggunakan 

purposive sampling ini menggunakan judgement sebagai batasan – batasan 

yang akan ditentukan oleh peneliti. Judgement yang digunakan peneliti antara 

lain: 

1. Bekerja di perusahaan manufaktur skala menengah dan besar 

2. Perusahaan manufaktur  

3. Jabatan sebagai manajer 

4. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini 
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Tabel 3.1 

Tahap – Tahap Pengambilan Sampel 

Tahap - Tahap Jumlah 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BPS 2014 278 

Perusahaan yang alamatnya tidak jelas (14) 

Perusahaan yang tidak bias dihubungi (3) 

Perusahaan yang tidak ingin berpartisipasi (239) 

Perusahaan yang ingin berpartisipasi 21 

Sumber: Direktori indrustri manufaktur BPS tahun 2014 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pernyataan tertulis 

kepada responden. 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data menurut sumber data dibagi menjadi dua yaitu: data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung tanpa melalui 

perantara manapun. Data penelitian ini adalah data primer, karena data 

diperoleh langsung dari narasumber tanpa melalui perantara.  
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3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Data untuk penelitian ini diperoleh dengan teknik survei, survei 

dilakukan terhadap lower dan middle manajer perusahaan di Semarang 

untuk mengetahui pendapat mereka apakah pemberian rewardfinancial dan 

nonfinancial oleh perusahaan memotivasi mereka menjalankan tugas dan 

peran secara maksimal dilakukan dengan cara memberi tanda silang 

terhadap tingkat jawaban yang sesuai dengan keadaanya, metode ini disebut 

dengan close question. Metode ini akan mempermudah periset dalam 

menentukan keputusan yang tepat. 

3.3.3 Alat Pengumpulan Data 

 Data penelitian yang dikumpulkan dari lower dan middle manajer 

ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Lower dan middle 

manajer akan diminta untuk memberikan poin terhadap pernyataan – 

pernyataan yang yang diajukan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. 

Pertanyaan – pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner cukup lengkap dan 

menyediakan pilihan jawaban (kuesioner tertutup).  

3.3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.3.4.1 Model Pengukuran 
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3.3.4.1.2  Validitas  

Validitas yang diuji dalam PLS adalah validitas konstruk. Validitas 

konstruk menunjukkan seberapa benar instrumen yang digunakan dalam 

pengukuran sesuai teori yang digunakan untuk mendefinisikan konstruk. 

Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan diskriminan. 

Validitas konvergen mengarah pada konvergensi antar instrumen yang 

digunakan untuk mengukur konstruk yang sama. Sedangkan validitas 

diskriminan mengarah pada diskriminasi instrumen ketika mengukur 

konstruk yang berbeda.  

Validitas internal diukur menggunakan 2 cara (Murniati), yaitu: 

a) Validitas Konvergen diukur menggunakan loading factor dengan nilai > 

0,7; AVE > 0,5; communality > 0,5. 

b) Validitas Diskriminan diukur menggunakan akar AVE dengan nilai lebih 

besar dari korelasi variabel laten dan cross loading dengan nilai > 0,7 

dalam satu konstruk. 

3.3.4.1.3 Reliabilitas 

Digunakan menguji apakah instrumen yang digunakan untuk mengukur 

konstruk mempunyai konsistensi. Reliabilitas diukur dengan menggunakan 

2 cara (Murniati), yaitu: 

a) Cronbach’s alpha dengan nilai > 0,7 

b) Composite reliability dengan nilai > 0,7 
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3.3.5 Model Struktural 

Model ini digunakan untuk memprediksi hubungan kausal antar variabel 

yang diuji dalam model. Pengaturan literasi  dalam PLS menggunakan 

construct level changes karena pengaturan ini disarankan oleh PLS. 

3.4 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Reward 

Financial reward merupakan penilaian manajer terhadap imbalan financial 

dari perusahaan untuk kinerja yang dihasilkan. Dimensi yang digunakan 

dalam pengukuran financial reward dalam penelitian ini adalah dimensi 

menurut Luthans yaitu: gaji (tiga pernyataan), bonus (tiga pernyataan), dan 

insentif (enam pernyataan). Skala yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 

(sangat setuju). Semakin setuju menunjukkan bahwa perusahaan sudah 

memberikan financial reward yang sesuai. 

Dimensi yang digunakan untuk mengukurnonfinancial dalam penelitian ini 

diambil dari Luthans yaitu: Recognition, Learning opportunity, Challenging 

work, Career advancement. Kuesioner diambil dari (Amrullah, 2012). Skala 

yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dari 1 (sangat 

tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). 
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3.4.2 Kepuasan Kerja 

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah persepsi mengenai 

tingkat kepuasan manajer terhadap pekerjaanya. Pengukuran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah JDI (Job Descriptive Index) yang dikembangkan 

oleh Smith, Kendall, & Hulin (1969) dalam Spector (2007). Kuesioner terdiri 

dari 14 item pernyataan yang terbagi dalam lima dimensi yaitu: pekerjaan itu 

sendiri, gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja, kuesioner diambil dari 

Kartika (2012). Skala yang digunakan dalam pengukuran ini adalah skala 

Likert dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (sangat setuju). Semakin 

tinggi maka menunjukkan bahwa perusahaan telah dapat memenuhi kepuasan 

manajer. 

3.4.3 Motivasi 

Dimensi yang digunakan untuk mengukur penelitian ini diambil dari 

Herzberg teori dua fakor yaitu: pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, 

peningkatan dan pekerjaan itu sendiri. Kuesioner terdiri dari 15 item 

pernyataan yang diambil dari Sania (2012). Skala yang digunakan dalam 

pengukuran ini adalah skala Likert dari 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 

5 (sangat setuju). 

3.4.4 Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial didefinisikan sebagai penilaian terhadap tugas 

dan tanggungjawab sebagai manajer. Pengukuran dimensi kinerja manajerial 
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didasarkan pada Mahoney et al, (1963). Kuesioner terdiri dari 8 pernyataan 

dari 8 dimensi, yaitu: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, 

pengawasan, pengaturan staff, negosiasi, perwakilan. Kuesioner diambil dari 

Hafiz (2007). Skala yang digunakan dalam pengukuran adalah skala Likert 

dari 1 sangat rendah sampai 5 sangat tinggi. Semakin tinggi akan 

menunjukkan bahwa kinerja manajerial responden baik. 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis menggunakan software PLS. Software 

Partial Least Square (PLS) ini dipakai untuk menganalisa penelitian yang 

digunakan dalam studi keperilakuan (Murniati). Software ini digunakan 

pada penelitian yang memiliki variabel dependen dan independen lebih 

dari satu. Hipotesis akan diterima apabila nilai t statistik lebih besar dari 

1,96. 

Dikatakan Complete mediation ketika reward tidak lagi 

mempengaruhi kinerja manajerial setelah adanya variabel mediasi. 

Dikatakan Partial mediation ketika pengaruh reward terhadap kinerja 

manajerial setelah adanya variabel mediasi lebih lemah daripada pengaruh 

langsung reward terhadap kinerja manajerial tanpa adanya variabel 

mediasi, namun tetap signifikan. 
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