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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

 Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

manager perusahaan manufaktur di kota Semarang.  

Tabel 3.1 

Data Jumlah Perusahaan Manufaktur di Semarang 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur berskala menengah dan besar di kota 

Semarang 

278 

Perusahaan yang tidak bersedia berpartisipasi dalam penelitian 263 

Perusahaan yang bersedia berpartisipasi dalam penelitian 15 

 Sumber data : Data sekunder yang diolah, 2017 

3.1.2 Sampel 

  Teknik pengambilan sampel yang akan digunakan yaitu 

menggunakan metode purposive sampling (Hartono, 2013). Teknik 

ini dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan 

suatu kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan berdasarkan pada 

judgement sampling, yaitu dengan pemilihan sampel berdasarkan 

atas pertimbangan tertentu. Karakteristik yang akan digunakan 

antara lain :  
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1. Middle and low manager perusahaan manufaktur di kota 

Semarang 

2. Pemilihan perusahaan manufaktur di kota Semarang yang 

memiliki alamat dan nomor telepon yang lengkap dan benar. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

  Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data primer. 

Data primer merupakan jenis dan sumber data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara). 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan teknik survei. Survei (survey) atau 

lengkapnya self-administered survey adalah metode pengumpulan 

data primer dengan memberikan petanyaan kepada responden 

individu. 

3.2.3 Alat Pengumpulan Data 

  Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner merupakan daftar 

pertanyaan tertulis yang dibuat oleh peneliti dan responden 

bertanggung jawab untuk membaca dan menjawab semua 

pertanyaan tersebut. Dan penelitian ini akan membagikan kuesioner 

langsung kepada responden. 
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3.2.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

  Uji instrumen data dalam penelitian ini akan dievaluasi 

melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dan uji 

reliabilitas dapat dilakukan pada responden yang mendapat 

kuesioner dan menjawab kuesioner. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan tersebut valid dan 

reliabel. 

A. Uji Validitas 

  Uji validitas akan dilakukan untuk mengukur valid atau 

tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas menunjukkan ketepatan 

alat ukur instrumen penelitian. Uji validitas (Muniarti et al., 

2013) dapat dilakukan dengan Person Correlation. Indikator 

dinyatakan valid apabila indikator yang memiliki korelasi 

dengan total variabel dinyatakan signifikan. 

B. Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas dilakukan untuk menentukan ukuran 

konsistensi atau stabilitas alat ukur. Kuesioner dikatakan 

reliabel bila jawaban responden konsisten terhadap subyek 

yang sama. Uji reliabilitas untuk mengukur ketetapan 

instrumen penelitian. Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan bantuan program SPSS 18. 
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Tabel 3.2 

Kriteria Reliabilitas 

Interval Cronbach Alpha Kriteria 

>0,9 Reliabilitas sempurna 

0,7 – 0,9 Reliabilitas tinggi 

0,5 – 0,7 Reliabilitas moderat 

< 0,5 Reliabilitas rendah 

Sumber : (Muniarti et al., 2013) 

3.3 Definisi Operasional 

3.3.1 Kepemimpinan Transformasional 

  Kepemimpinan transformasional merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini. Kepemimpinan transformasional 

adalah persepsi responden mengenai karisma, inspirasi, stimulasi 

intelektual dan perhatian individu yang dimiliki atasan dalam 

memimpin perusahaan. Instrumen yang digunakan menggunakan 

milik Bass dan Avolio (1995) dalam (Hemsworth et al., 2013). 

Penelitian ini melakukan  pengukuran variabel mengggunakan 

metode penskalaan dengan tipe skala rating – likert, dimana jawaban 

dibedakan atas lima kriteria sebagai berikut: sangat setuju dengan 

skor 5, setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, tidak setuju 

dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. Kepemimpinan 

transformasional memiliki empat dimensi yaitu idealized influence, 
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inspirational motivation, intellectual stimulation dan individual 

consideration. Indikator idealized influence yaitu menyampaikan 

nilai dan kepercayaan, memiliki kepercayaan diri; menanamkan rasa 

bangga; indikator inspirational motivation yaitu berbicara optimis 

mengenai masa depan; indikator intellectual stimulation yaitu 

memberi saran mengenai cara baru untuk menyelesaikan tugas; 

indikator individual consideration yaitu memberikan pengajaran dan 

pembinaan, menggangap setiap individu memiliki aspirasi dan 

kebutuhan berbeda, membantu bawahan untuk mengembangkan 

kekuatannya. 

3.3.2 Knowledge Sharing 

  Knowledge sharing merupakan variabel mediasi dalam 

penelitian ini. Knowledge sharing adalah persepsi responden 

mengenai sharing pengetahuan antar anggota organisasi. Instrumen 

penelitian menggunakan milik (Bock, Zmud et al. 2005). Dalam 

penelitian ini pengukuran variabel mengggunakan metode 

penskalaan dengan tipe skala rating – likert, dimana jawaban 

dibedakan atas lima kriteria sebagai berikut: sangat setuju dengan 

skor 5, setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, tidak setuju 

dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. Indikator 

knowledge sharing adalah hal yang baik, berbahaya, menyenangkan, 

berharga dan langkah bijaksana. Pernyataan nomor 2 direkoding. 
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3.3.3 Kemampuan Inovasi 

  Kemampuan inovasi merupakan variabel dependen dalam 

penelitian ini. Kemampuan inovasi adalah persepsi responden 

mengenai kemampuan perusahaan dalam menciptakan hal – hal 

baru, mencoba sesuatu yang lain dan berpikir kreatif.  Instrumen 

yang digunakan milik Calantone, Cavusgil & Zhao (2002) dalam 

(Lin, 2007). Dalam penelitian ini pengukuran variabel 

mengggunakan metode penskalaan dengan tipe skala rating – likert, 

dimana jawaban dibedakan atas lima kriteria sebagai berikut: sangat 

setuju dengan skor 5, setuju dengan skor 4, netral dengan skor 3, 

tidak setuju dengan skor 2, sangat tidak setuju dengan skor 1. 

Indikator yang digunakan adalah mencoba ide – ide baru, cara – cara 

baru dan berpikir kreatif. Pernyataan nomor 5 direkoding. 

 

3.4 Desain Analisis Data atau Pengujian Hipotesis 

3.4.1 Menyatakan Hipotesisnya 

Ha = Knowledge Sharing memediasi pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kemampuan inovasi 

KI = β + β KT + β KS + e 

Keterangan : 

KT = Kepemimpinan Transformasional 

KI = Kemampuan Inovasi 



 
 

24 
 

KS = Knowledge Sharing 

3.4.2 Memilih Pengujian Statistik 

  Penelitian termasuk ke dalam pengujian parametrik karena 

sampel lebih besar dari 30. Jenisnya merupakan pengujian pengaruh 

yang akan diuji menggunakan regresi, untuk dapat menggunakan 

regresi ada 5 uji asumsi klasik yang harus dipenuhi. 

  Pengujian asumsi klasik (Muniarti et al., 2013) dilakukan 

untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan 

benar – benar bebas dari adanya gejala heteroskedastisitas, gejala 

multikolinearitas, gejala autokorelasi, data adalah normal dan linear. 

Model regresi akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika 

sudah memenuhi persyaratan BLUE (best linear unbiased estimator) 

yakni tidak terdapat heteroskedastistas, tidak terdapat 

multikolinearitas, tidak terdapat autokorelasi, data normal dan linear.  

Dalam  penelitian  uji  asumsi  klasik  yang  akan dilakukan  adalah 

uji normalitas, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. 

a. Uji Normalitas 

  Pengujian normalitas untuk mendeteksi apakah data 

merupakan sampel dari populasi dan merupakan data empirik 

yang memenuhi hakikat naturalistik yaitu fenomena (gejala) 

yang terjadi di alam berlangsung wajar dan dengan 

kecenderungan berpola. Pengujian akan dilakukan dengan 

menggunakan uji statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov 
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Test (K-S). Apabila hasil menunjukkan nilai probabilitas 

signifikansi K-S lebih besar dari 0.05, maka data akan dikatakan 

berdistribusi normal.  

b. Uji Multikolinearitas 

  Uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Uji 

multikolinearitas dilakukan dengan SPSS, dengan patokan nilai 

Tolerance tidak ada yang lebih besar daripada 1 dan tidak ada 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih dari 10. Pengujian 

dilakukan untuk persamaan regresi langkah 3. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

  Uji heteroskedastisitas dapat digunakan untuk menguji 

keragaman variasi variabel independen pada data yang dimiliki.  

Jika error atau residual memiliki keragaman yang sama pada 

tiap – tiap sampelnya maka akan disebut homoskedastisitas. Jika 

keragaman eror atau residual tidak bersifat konstan maka akan 

disebut heteroskedastisitas.  

  Uji heteroskedastisitas akan dilakukan dengan metode 

statistic berupa uji glejser. Uji glejser akan dilakukan dengan 

meregresi nilai absolut residual terhadap nilai absolut residual. 

Regresi dinyatakan bebas dari pengaruh heteroskedastisitas jika 

sig lebih besar dari α. 
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Uji Hipotesis 

Langkah – langkah pengujian variabel intervening menggunakan 

kriteria Baron dan Kenny dalam (Muniarti et al., 2013) 

a. Langkah I 

 Pengujian model 1 : menguji pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kemampuan inovasi 

KI = β + β KT + e 

 Kriteria penerimaan hipotesis : 

  Kepemimpinan Transformasional (KT) harus berhubungan 

signifikan dengan Kemampuan Inovasi (KI). (mengestimasi dan 

menguji path c). Langkah ini menunjukkan adanya hubungan 

antar dua variabel yang kemungkinan akan dimediasi.  

  Menggunakan uji regresi sederhana, uji pengaruh 

Kepemimpinan Transformasional (KT) terhadap Kemampuan 

Inovasi (KI) (tanpa KS) hasilnya harus signifikan. 

b. Langkah II 

 Pengujian model 2 : menguji pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap knowledge sharing 

KS = β + β KT + e 

 Kriteria penerimaan hipotesis : 

  Kepemimpinan Transformasional (KT) harus berhubungan 

sginifikan dengan Knowledge Sharing (KS). (mengestimasi dan 



 
 

27 
 

menguji path a). Langkah ini menunjukkan kemungkinan adanya 

mediator yang akan mempengaruhi variabel dependen. 

 Menggunakan regresi sederhana uji pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional (KT) terhadap Knowledge Sharing (KS) (tanpa 

KI) hasilnya harus signifikan. 

c. Langkah III 

 Pengujian model 3 : menguji pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional dan knowldege sharing terhadap kemampuan 

inovasi 

KI = β + β KT + β KS + e 

 Kriteria penerimaan hipotesis : 

  Knowledge Sharing (KS) harus berhubungan signifikan dengan 

Kemampuan Inovasi (KI), dengan tetap memasukkan 

Kepemimpinan Transformasional (KT) dalam pengujian 

hubungan Knowledge Sharing (KS) dan Kemampuan Inovasi 

(KI). (mengestimasi dan menguji path b). 

  Hal ini dilakukan untuk menunjukkan pengaruh Knowledge 

Sharing (KS) terhadap Kemampuan Inovasi (KI) juga 

dipengaruhi Kepemimpinan Transformasional (KT) sebagai 

variabel independen, karena kedua variabel tersebut dipengaruhi 

secara langsung oleh Kepemimpinan Transfomasional (KT). 

Menggunakan regresi berganda (multiple regression analysis), uji 
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pengaruh Kepemimpinan Transformasional (KT) dan Knowledge 

Sharing (KS) terhadap Kemampuan Inovasi (KI). 

d. Langkah IV 

  Pengujian selanjutnya yaitu menentukan apakah indirect effect 

tersebut signifikan atau tidak. Pengujian ini akan menggunakan 

Sobel test. 

 Indirect effect dapat dikatakan signifikan apabila : 

1. P-value Sobel test ≤ α, di mana α = 5%. 

2. P-value Aroian test ≤ α, di mana α = 5%. 

3. P-value Goodman test ≤ α, di mana α = 5%. 

e. Langkah V 

 Menentukan jenis variabel mediator 

  Membandingkan pengaruh langsung Kepemimpinan 

Transformasional (KT) terhadap Kemampuan Inovasi (KI), yaitu 

c (langkah 1), dengan pengaruh Kepemimpinan Transformasional 

(KT) terhadap Kemampuan Inovasi (KI) pada regresi berganda 

dengan memasukkan Knowledge Sharing (KS) pada model 

regresi (c’) (langkah 3). Jenis variabel mediator adalah sebagai 

berikut : 

a. Complete mediation adalah ketika variabel Kepemimpinan 

Transformasional (KT) tidak lagi mempengaruhi Kemampuan 

Inovasi (KI) setelah hubungan keduanya dikontrol oleh 
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Knowledge Sharing (KS) dan path c’ = 0 (nol) (not 

significantly different from zero). 

b. Partial mediation adalah ada hubungan Kepemimpinan 

Transformasional (KT) ke Kemampuan Inovasi (KI) menurun 

(c’,c), namun hasilnya tetap signifikan (significantly diferent 

from zero) ketika variabel mediator mampu mengontrol 

hubungan keduanya. 

 

3.4.3 Menentukan Tingkat Keyakinan yang Diinginkan 

Penelitian ini akan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%. 

 

3.4.4 Menghitung Nilai Statistiknya 

Penghitungan nilai statistik dilakukan dengan menggunakan software SPSS. 

 

3.4.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Nilai t – kritis 1,645.  

 

3.4.6 Menginterpretasikan Hasilnya 

Hipotesis diterima jika p-value ≤ 0,05 

 

 


