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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan kelompok elemen yang lengkap yang biasanya 

berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian di mana kita tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi obyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua manajer yang bekerja pada perusahaan manufaktur di 

Semarang.  Alasan digunakannya perusahaan manufaktur adalah lebih 

menggambarkan orientasi performance incentive. 

Tabel 1. Jumlah Perusahaan Manufaktur dan Non Manufaktur 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur skala menengah besar di 

Semarang 

376 

Perusahaan  perusahaan non manufaktur di 

Semarang 

 278 

Sumber: BPS, 2015 

 

Sampel merupakan suatu bagian dari unit populasi, yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili 

populasinya. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

menggunakan kriteria tertentu. 
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3.2 Jenis Data dan Alat Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Data 

 Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer 

merupakan jenis dan sumber data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama atau tidak melalui perantara. Dalam penelitian ini data 

primer yang digunakan adalah data-data yang diperoleh langsung dari 

obyek penelitian. Adapun data-data tersebut meliputi identitas 

responden dan tanggapan responden yang akan dijawab langsung oleh 

responden mengenai variabel-variabel pada penelitian ini. 

3.2.2 Alat Pengumpulan Data 

Data tersebut diatas dikumpulkan dengan menggunakan metode 

atau teknik tertentu untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti. 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah: kuesioner tentang performance incentives, 

biaya pengumpulan informasi, hubungan antara manajer dengan 

karyawan, centrality bias, leniency bias  yang dibagikan kepada 

responden. 

 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.3.1 Performance Incentives 

Variabel Performance Incentive merupakan variabel dependen. 

Performance Insentif merupakan persepsi responden terhadap 

kesesuaian insentif yang diterimanya berdasarkan pada kinerja yang 
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dilakukannya pada organisasi. Pada penelitian ini diukur dengan skala 

Likert yaitu STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat 

Setuju) skor 5. Semakin tinggi skor menunjukkan performance 

incentive semakin tinggi. 

3.3.2 Biaya Pengumpulan Informasi 

Variabel Biaya Pengumpulan Informasi merupakan variabel 

independen. Biaya pengumpulan informasi merupakan persepsi 

responden terhadap biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan dan 

memelihara data yang menjelaskan kinerja sumber daya manusia, 

dimana data-data yang telah diperoleh tersebut merupakan data yang 

diperlukan perusahaan untuk meningkatkan keputusan sumber daya 

manusia. Data-data tersebut berupa data produksi (volume penjualan 

dolar, unit yang diproduksi, jumlah kesalahan, jumlah produk cacat) 

serta data kerja (kecelakaan, turnover, absen, keterlambatan). Pada 

penelitian ini diukur dengan skala Likert yaitu STS (Sangat Tidak 

Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat Setuju) skor 5. Semakin tinggi skor 

menunjukkan biaya pengumpulan informasi yang semakin efektif. 

3.3.3 Hubungan Antara Manajer dengan Karyawan 

Hubungan antara manajer dengan karyawan merupakan persepsi 

responden terhadap kesinambungan interaksi yang terjalin antara 

manajer dengan karyawannya yang memudahkan proses pengenalan 

satu akan yang lain. Pada penelitian ini diukur dengan skala Likert yaitu 

STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat Setuju) skor 5. 
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Semakin tinggi skor menunjukkan hubungan antara manajer dengan 

karyawan yang semakin baik. 

3.3.4 Centrality Bias 

Centrality bias merupakan persepsi responden terhadap 

kecenderungan penilai memberikan penilaian pada prestasi karyawan 

dibawah rata-rata seharusnya. Pada penelitian ini diukur dengan skala 

Likert yaitu STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1 hingga SS (Sangat 

Setuju) skor 5. Semakin tinggi skor menunjukkan centrality bias yang 

semakin tinggi. 

3.3.5 Leniency Bias 

Leniency Bias merupakan persepsi responden terhadap keadaan 

dimana penilai memberikan penilaian lebih tinggi daripada keadaan 

sebenarnya karena terlalu baik hati atau toleran. Pada penelitian ini 

diukur dengan skala Likert yaitu STS (Sangat Tidak Setuju) skor 1 

hingga SS (Sangat Setuju) skor 5. Semakin tinggi skor menunjukkan 

leniency bias yang semakin tinggi. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

3.4.1 Uji Validitas Dan Reliabilitas Kuesioner 

3.4.1.1 Uji Validitas Kuesioner 

Analisa validasi digunakan untuk menguji sejauh mana 

suatu alat pengukur dapat mengungkapkan ketetapan gejala 

yang dapat diukur (Hartono,2013). Uji validitas dalam 
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penelitian dijelaskan sebagai suatu derajat ketetapan alat ukur 

penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur (Hartono, 

2013). Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah 

kuesioner dapat mengungkap data-data yang ada pada variabel-

variabel penelitian secara tepat. Untuk mengukur validitas, 

digunakan teknik correlation product moment dengan cara 

mengkorelasikan skor butir dengan skor total.  

Pengujian Validitas: 

a. Apabila r hitung > r tabel, artinya terdapat korelasi antara 

variabel X dengan variabel Y dan dikatakan valid. 

b. Apabila r hitung < r tabel, artinya tidak terdapat korelasi 

antara variabel X dengan variabel Y dan dikatakan tidak 

valid. 

3.4.1.2 Uji Reliabilitas Kuesioner 

Uji reliabilitas adalah derajat ketetapan, ketelitian atau 

keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran 

(Hartono, 2013). 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: 
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1. Apabila nilai Cronbach Alpha ( ) dekat dengan 0 misalnya 

0,1 maka kuesioner tersebut kurang reliabel. 

2. Apabila nilai Cronbach Alpha ( ) dekat dengan 1 atau 1,1 

misalnya 0,94 atau -0,90 maka kuesioner tersebut sangat 

reliabel. 

3. Apabila nilai Cronbach Alpha ( ) di tengah, kurang lebih 

antara 1 atau -1 misalnya 0,57 atau 0,64 maka kuesioner 

tersebut sedang. 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi 

linear berganda yang digunakan untuk menjawab hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi variabel penganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Uji Normalitas dilakukan dengan melakukan 

pengujian Kolmogorof-Smirnov. Jika nilai Asymp. Sig. > 0,05 

maka data pada penelitian normal. Sebaliknya jika nilai Asymp. 

Sig.  < 0,05 maka data tidak normal. (Ghozali, 2011). 

3.4.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 
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antara variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor (VIF). Untuk 

menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai Tolerance < 

0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2011). 

3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan Variance dari 

Residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 

disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

Heterokedastisitas. Uji ini dilakukan dengan Uji Glejser yaitu 

dengan meregresikan variabel independen dengan nilai absolute 

residual.  Kriterianya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

a) Jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

b) Jika nilai signifikansi < 0,05 maka terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.4.3 Analisis Regresi 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda 

dengan persamaan: Untuk menguji hipotesis menggunakan analisis 

regresi linear dengan persamaannya sebagai berikut: 

Y1 = a + b1X1 + b2X2 + e.......................................................(1) 
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Keterangan : 

Y1   =   centrality bias  

X1  =   biaya pengumpulan informasi 

X2  =   hubungan antara karyawan dan manajer 

a    =  Konstanta 

b1-2    =  Koefisien regresi 

e = error 

Y2 = a + b1X1 + b2X2 + e.......................................................(2) 

Keterangan : 

Y2  =   leniency  bias  

X1  =   biaya pengumpulan informasi 

X2  =   hubungan antara karyawan dan manajer 

a    =  Konstanta 

b1-2    =  Koefisien regresi 

e = error 

Y3 = a + b1Y1 + b2Y2 + e.......................................................(3) 

Keterangan : 
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Y1   =   centrality bias  

Y2  =   leniency  bias  

Y3  =   performance incentive 

a    =  Konstanta 

b1-2    =  Koefisien regresi 

e = error 

Kriteria pengujian hipotesisnya: 

1. Merumuskan hipotesis penelitian: 

Ho = tidak terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap 

variabel dependen (Y) 

Ha =  terdapat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) 

2. Level of signifikan (α = 0,05) 

3. Menentukan kriteria pengujian 

Ho diterima jika Sig. t > 0,05 

Ho ditolak jika Sig. t < 0,05  

4. Kesimpulan : 

Bila Sig. t > 0,05  maka hipotesis ditolak. 

Bila Sig. t < 0,05 maka hipotesis diterima. 

 

 


