
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek yang digunakan pada penelitian ini middle-manager dan low-manager 

yang bekerja pada perusahaan manufaktur skala besar dan sedang yang 

berada di Kota Semarang. Sedangkan untuk lokasi penelitian ini berada di 

Kota Semarang. 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah karyawan yang menjabat 

sebagai middle-manager dan low-manager yang bekerja pada perusahaan 

manufaktur skala sedang dan besar di Kota Semarang.  

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Manufaktur  di Semarang 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur skala sedang dan 

besar di Semarang 

287 

Sumber: BPS, 2015 

Perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini dihitung menggunakan 

rumus Slovin, sebagai berikut :  

n =   

n =   



 

 
 

n =       167,1 

Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 167 orang. Dengan 

asumsi, 1 perusahaan memiliki 1 middle-manager ataupun low-manager.  

Pemilihan sampel dalam penelitian ini berbasis pada probabilitas (pemilihan 

secara random) dengan metode random sederhana / simple random.  

Pengambilan sampel secara random sederhana / simple random dilakukan 

dengan mengambil secara langsung dari populasi secara random (Jogiyanto, 

2010). Dalam hal ini, perusahaan yang menjadi sampel diambil secara acak 

untuk dilakukan pembagian kuesioner. Kuesioner dibagikan masing – masing 

perusahaan 5 bendel.  

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Kepemimpinan Etis 

 Definisi dari kepemimpinan etis adalah persepsi responden 

terhadap kepemimpinan yang diterapkan oleh atasan terhadap 

karyawan dalam perusahaan yang meliputi bagaimana atasan 

memperhatikan karyawannya, menghargai komitmen, menepati kata – 

katanya, mempertimbangkan keputusan, memberikan penghargaan, 

memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat maupun lingkungan, 

dan mencerminkan pemimpin yang rendah hati.   

 Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan 

31 item pernyataan. Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert, 

mulai “sangat tidak setuju” (skor 1) hingga “sangat setuju” (skor 5). 



 

 
 

Dimana semakin tinggi poin yang diperoleh, maka semakin baik 

kepemimpinan etis yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. 

3.3.2 Budaya Etis Organisasi 

 Definisi dari budaya etis organisasi adalah persepsi 

responden terhadap nilai – nilai yang diterapkan dalam organisasi 

seperti kejelasan informasi, kejelasan tanggungjawab pekerjaan, 

kejelasan tujuan organisasi, dan kedisiplinan.  

 Variabel ini diukur dengan menggunakan kuesioner dengan 

46 item pernyataan, yang diperkenalkan oleh Kaptein (2008). 

Pengukuran kuesioner ini menggunakan skala likert, mulai “sangat 

tidak setuju” (skor 1) hingga “sangat setuju” (skor 5). Dimana 

semakin tinggi poin yang diperoleh, maka semakin etis budaya yang 

diterapkan dalam perusahaan tersebut. 

3.3.3 Program Etika Perusahaan 

 Definisi program etika perusahaan adalah persepsi responden 

terhadap kepemilikan kode etik dalam perusahaan, pembaharuan kode 

etik seiring berjalannya waktu, dan pengenalan kode etik serta ada 

atau tidaknya prosedur formal berkaitan dengan standar perilaku 

apabila perusahaan tidak memiliki kode etik.  

 Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dengan 4 item 

pertanyaan, yang diperkenalkan oleh O’Dwyer dan Madden (2006). 

Pengukuran kuesioner dengan menjumlahkan skor dari masing – 



 

 
 

masing pertanyaan. Dimana semakin tinggi skor yang diperoleh, maka 

semakin kuat program etika yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. 

3.3.4 Kinerja Perusahaan 

 Definisi dari kinerja perusahaan adalah persepsi responden 

terhadap pasar yang dilihat dari sisi pemasaran, pertumbuhan 

penjualan, dan profitabilitas.   

 Variabel ini diukur menggunakan kuesioner dengan 3 item 

pernyataan, yang diperkenalkan oleh Delaney dan Huselid (1996). 

Pengukuran kuesioner menggunakan skala likert, mulai “kurang baik” 

(skor 1) hingga “sangat baik” (skor 5).  Dimana semakin tinggi poin 

yang diperoleh, maka semakin baik kinerja yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer ini diperoleh dengan penyebaran kuesioner yang dibagikan 

kepada middle-manager mengenai kepemimpinan etis, budaya etis 

organisasi, dan juga dibagikan kepada low-manager mengenai 

program etika perusahaan dan kinerja perusahaan. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan pendekatan komunikasi melalui teknik survei. 

 



 

 
 

3.4.3 Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan kuesioner, dimana kuesioner tersebut 

disebar ke beberapa perusahaan dan nantinya kuesioner tersebut akan 

diisi oleh middle-manager dan low-manager yang merupakan sampel 

pada penelitian ini dan jawaban dari pernyataan tersebut digunakan 

sebagai alat pengukur variabel. 

3.4.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh terlebih dahulu akan dilakukan pengujian untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang valid 

dan reliabel. Pengujian tersebut dilakukan dengan menggunakan : 

3.4.4.1 Pengujian Validitas 

Analisa validasi digunakan untuk menguji sejauh mana suatu 

alat pengukur dapat mengungkapkan ketetapan gejala yang 

dapat diukur (Jogiyanto, 2010). Uji validitas dalam penelitian 

dijelaskan sebagai suatu derajat ketetapan alat ukur penelitian 

tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur (Jogiyanto, 

2010). Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah 

kuesioner dapat mengungkap data-data yang ada pada 

variabel – variabel penelitian secara tepat. Uji validitas dalam 

penelitian ini dengan menggunakan Analysis Factor 

Confirmatory (CFA) yaitu teknik yang digunakan dalam 

pengujian SEM untuk menentukan apakah variabel indikator 

benar – benar membentuk variabel laten yang diteliti. Dalam 



 

 
 

uji validitas ini dilakukan dengan uji Bartlett of Sphericity 

and Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy 

(KMO – MSA). Nilai KMO yang dikehendaki adalah > 0,5 

dan signifikan 0,00 (Ghozali, 2011). 

3.4.4.2 Pengujian Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian atau 

keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran 

(Jogiyanto, 2010). Dalam penelitian ini teknik mencari 

reliabilitas menggunakan rumus alpha melalui perhitungan 

dengan menggunakan komputer dengan program SPSS. Cara 

perhitungan reliabilitas suatu data yaitu menggunakan 

Cronbach Alpha. Tolok ukur pengujian reliabilitas adalah 

sebagai berikut: (Ghozali, 2011) 

a. Apabila nilai Cronbach Alpha diatas 0,7 maka kuesioner 

tersebut  reliabel. 

b. Apabila nilai Cronbach Alpha dibawah 0,7 maka 

dikatakan kuesioner tersebut tidak reliabel. 

3.5 Desain Analisis Data atau Uji Hipotesis 

3.5.1 Menyatakan Hipotesis Statistik  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :  

Hipotesis 1 :  Kepemimpinan etis manajer berpengaruh positif 

terhadap kinerja perusahaan. 

Maka hipotesis statistik untuk hipotesis 1 adalah :  



 

 
 

Ho1 : β1 ≤ 0 

Ha1 : β1 > 0 

Hipotesis 2 : Kepemimpinan etis manajer berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan melalui budaya etis organisasi 

Maka hipotesis statistik untuk hipotesis 2 adalah :  

Ho2 : β2 ≤ 0 

Ha2 : β2 > 0 

Hipotesis 3 : Kepemimpinan Etis Manajer melalui Budaya Etis 

Organisasi  Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Perusahaan dengan 

Program Etika  Perusahaan 

Maka hipotesis statistik untuk hipotesis 3 adalah :  

Ho3 : β3 ≤ 0 

Ha3 : β3 > 0 

3.5.2 Memilih Pengujian Statistik 

Pengujian statistik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model SEM (Structural Equation Modeling) dengan menggunakan 

aplikasi AMOS (Analysis of Moment Structures).  Pengujian prasyarat 

untuk menetapkan apakah model struktural sudah memenuhi asumsi 

yang disyaratkan dengan menggunakan aplikasi AMOS. Adapun 

pengujian prasyarat untuk menetapkan apakah model struktural sudah 

memenuhi asumsi yang disyaratkan SEM dan menetapkan kesesuaian 

model berdasarkan goodness of fit test (kriteria uji kecocokan). 

Terdapat tiga jenis ukuran goodness of fit yaitu (1) absolute fit 



 

 
 

measure, (2) incremental fit measures dan (3) parsimonious fit 

measure (Haryono, 2017: 67). Beberapa indeks kesesuaian dan cut-off 

untuk menguji apakah sebuah model dapat diterima atau ditolak 

adalah: 

3.5.2.1 Uji Likelihood Chi-Square (CMIN) 

Pengujian ini dilakukan bertujuan untuk mengembangkan 

dan menguji apakah sebuah model yang diuji sesuai dengan 

model yang diestimasi. Chi-square sangat sensitif terhadap 

sampel yang terlalu besar maupun terlalu kecil, dalam hal ini 

peneliti harus mencari nilai chi-square yang tidak signifikan 

karena diharapkan model yang diusulkan cocok. Data empiris 

dikatakan identik dengan teori/model atau nilai signifikan 

tinggi apabila nilai probability chi-square  > 0.05 (Haryono, 

2017). 

3.5.2.2 Degree of Freedom (CMIN / DF) 

Pengujian ini merupakan nilai chi-square dibagi dengan 

degree of freedom. Beberapa penelitian menganjurkan 

menggunakan ratio ukuran ini untuk mengukur fit. Menurut 

Wheaton dkk dalam Haryono (2017:68) nilai ratio 5 atau 

kurang dari lima merupakan ukuran yang reasonable. 

3.5.2.3 Goodness Of Fit Indeks (GFI) 

Goodness Of Fit Index dikembangkan oleh Joreskog dan 

Sorbom dalam Haryono (2017 : 69) yang merupakan ukuran 



 

 
 

non-statistik dengan nilai berkisar dari 0 (poor fit) sampai 1.0 

(perfect fit), da nilai GFI ≥ 0.90 merupakan good fit 

(kecocokan yang baik), sedangkan 0.80 ≤ GFI < 0.90 sering 

disebut sebagai marjinal fit. 

3.5.2.4 Tucker-Lewis Indeks / Non Normed Fit Indeks (TLI / 

NNFI) 

TLI (Tucker-Lewis Index) pertama kali diusulkan sebagai 

sarana untuk mengevaluasi analisis faktor yang kemudian 

diperluas untuk SEM. TLI juga dikenal sebagai Non Normed 

Fit Index (NNFI). Nilai TLI berkisar antara 0 sampai 1.0 

dengan nilai TLI ≥ 0.90 menunjukkan good fit dan 0.80 ≤ 

TLI < 0.90 adalah marjinal fit (Haryono, 2017 : 72). 

3.5.2.5 Normed Fit Indeks (NFI) 

Nilai NFI berkisar dari 0 (nol fit at all) sampai 1.0 (perfect 

fit). Nilai NFI berkisar antara 0 sampai 1.0 dengan nilai NFI 

≥ 0.90 menunjukkan good fit dan 0.80 ≤ TLI < 0.90 adalah 

marjinal fit (Haryono, 2017 : 72).  

3.5.2.6 Comperative Fit Indeks (CFI) 

Nilai CFI berkisar antara 0 – 1, dengan nilai lebih tinggi 

adalah lebih baik. CFI ≥ 0.90 adalah good fit, sedangkan 0.80 

≤ CFI < 0.90 adalah marginal fit. 

3.5.3 Menentukan Tingkat Keyakinan  



 

 
 

Tingkat keyakinan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebesar 95% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error yang 

dapat ditoleransi sebesar 5%. 

3.5.4 Menghitung Nilai Statistik  

Peneliti menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan 

program AMOS 18 untuk perhitungan nilai statistik, sebagai program 

komputer yang akan membantu dalam menghitung nilai statistik dari 

semua data yang telah diperoleh. 

3.5.5 Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Peneliti akan menggunakan program AMOS 22 untuk mendapatkan 

nilai uji sebagai program yang akan membantu peneliti dalam 

menganalisisnya. Peneliti juga menggunakan pengujian satu arah 

(one-tailed) untuk menguji hipotesis karena hipotesis dalam penelitian 

ini  berarah positif. 

3.5.6 Menginterpretasikan Hasil 

Pada penelitian ini menggunakan alat analisis uji AMOS. Interpretasi 

dari hasil yang didapat berupa : 

1. Hipotesis pertama diterima apabila nilai C.R. > 1,654 (Jogiyanto,  

2010) 

2. Hipotesis kedua diterima apabila nilai C.R. > 1,645 (Jogiyanto,  

2010) dan hasil Sobel Test signifikan (< α = 5 %) 

3. Hipotesis ketiga diterima apabila nilai C.R. > 1,645 (Jogiyanto,  

2010) dan hasil Sobel Test signifikan (< α = 5 %)




