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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah subyek penelitian secara menyeluruh (Baihaqi, 

2010). Agar riset dapat dipercaya, maka sebaiknya populasi dinyatakan 

dengan jelas. Jika jumlah subyek yang diteliti terlalu besar, maka 

penelitian dapat dilakukan pada sebagian populasinya saja. Sebagian 

dari populasi yang akan diteliti dapat disebut sebagai sampel. 

Populasi dalam penelitian ini berupa seluruh manajer yang 

masih aktif bekerja pada hotel berbintang di Kota Semarang. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling, dengan kriteria sebagai berikut: middle manajer yang 

bekerja di hotel bintang 3 – 5 dan bersedia untuk mengisi kuesioner 

yang diberikan oleh peneliti. 

Penelitian ini menggunakan sampel berupa middle manajer 

karena middle manajer dibawahi secara langsung oleh manajer 

atasannya sehingga middle manajer dianggap lebih mudah untuk 

melakukan penilaian terhadap kinerja manajer atasannya. 

Menurut informasi yang didapat dari Direktori Hotel Badan 

Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2014 ditambah dengan peninjauan 

secara langsung oleh peneliti, jumlah hotel bintang 3, 4, dan 5 di Kota 

Semarang adalah sebanyak 30 hotel. Berikut rincian nama hotel 

bintang 3, 4, dan 5 yang terdaftar: 
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Tabel 3.1 Hotel Bintang 3 – 5 di Kota Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Direktori Hotel Badan Pusat Statistik Jawa Tengah tahun 2014 

ditambah dengan peninjauan secara langsung oleh peneliti(*) 

 

No Nama Hotel Bintang 

1 Dafam Semarang Hotel 3 

2 Grasia Hotel 3 

3 Holiday Inn Express 3 

4 Ibis Semarang Hotel 3 

5 Metro International Hotel 3 

6 Muria Hotel 3 

7 New Siliwangi Hotel 3 

8 Pandanaran Hotel 3 

9 Semesta Hotel 3 

10 Puri Garden Hotel 3 

11 Quest Hotel 3 

12 Santika Semarang Hotel 3 

13 Louis Kienne Hotel Simpang Lima* 3 

14 Louis Kienne Hotel Pandanaran* 3 

15 Andelir Hotel* 3 

16 Noormans Hotel* 3 

17 Star Hotel* 4 

18 Hotel Neo Candi* 4 

19 Aston* 4 

20 Gets Hotel* 4 

21 Horison Semarang Hotel 4 

22 Novotel Semarang Hotel 4 

23 Grand Edge Hotel* 4 

24 
Patra Jasa Semarang Convention 

Hotel 
4 

25 Santika Premiere Hotel 4 

26 Telomoyo Hotel 4 

27 Ciputra Hotel 5 

28 Crowne Plaza Semarang 5 

29 Grand Candi Hotel 5 

30 Gumaya Tower Hotel 5 
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3.2 Sumber dan Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer 

merupakan jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber pertama tanpa melalui perantara.  

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer 

adalah metode survei. Metode ini dapat dilakukan melalui kuesioner. 

Kuesioner adalah set pertanyaan yang sudah dipersiapkan oleh 

peneliti, untuk dimintakan jawabannya kepada responden. Kuesioner 

tidak selalu berupa pertanyaan, namun juga dapat berupa pernyataan 

(Baihaqi, 2010).  

 

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel  

3.3.1 Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Gaya kepemimpinan transformasional adalah persepsi 

middle manajer tentang seberapa sering manajer atasannya 

menunjukkan gaya kepemimpinan yang menginspirasi bawahan. 

Variabel ini diukur menggunakan 8 item pernyataan yang 

dikembangkan oleh (Avolio, Bass, & Jung, 1999). Variabel ini 

diukur menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 – 7. 

Semakin tinggi skor maka semakin sering manajer menunjukkan 

kepemimpinan yang menginspirasi bawahannya.
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3.3.2 Sistem Pengukuran Kinerja Komprehensif 

Sistem pengukuran kinerja komprehensif adalah persepsi 

middle manajer tentang seberapa sering hotel menggunakan sistem 

pengukuran kinerja dalam menilai kinerja manajernya. Variabel ini 

diukur menggunakan 3 item pernyataan yang dikembangkan oleh 

(Epstein, 2015); (Hall, 2008); (Robert S. Kaplan and David P. Norton, 

1992); (Kunz & Pfaff, 2002). Pernyataan ini meliputi: pengukuran 

kinerja finansial, pengukuran kinerja non-finansial, dan pengukuran 

kinerja lain. Variabel ini diukur menggunakan skala Likert dengan 

rentang skor 1 – 7. Semakin tinggi skor maka semakin sering hotel 

menggunakan pengukuran dalam menilai kinerja manajernya. 

3.3.3 Sistem Reward 

Sistem reward terdiri dari proses, praktek, dan sistem yang 

digunakan untuk memberikan tingkat gaji dan tunjangan kepada 

karyawan. Sistem reward adalah persepsi middle manajer terhadap 

seberapa tinggi hubungan antara reward dengan kinerja seseorang. 

Variabel ini diukur menggunakan 4 item pernyataan yang 

diadaptasi dari (Schulz, Wu, & Chow, 2010); (C. Chow, Shields, & 

Wu, 1999); (Shields & Young, 1993).  

Pernyataan di atas meliputi penerapan di organisasi yang 

diteliti, yaitu: reward terkait langsung dengan kinerja individu, 

reward terkait langsung dengan pengukuran kinerja, reward 
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seseorang meningkat seiring dengan meningkatnya kinerja mereka, 

individu yang kinerjanya berada pada peringkat di atas 25% 

mendapatkan reward lebih tinggi daripada yang memiliki kinerja  

pada peringkat di bawah 25%. Variabel ini diukur menggunakan 

skala Likert dengan rentang skor 1 – 7. Semakin tinggi skor maka 

semakin tinggi hubungan reward dengan kinerja seseorang. 

3.3.4 Informasi BSA 

Informasi BSA adalah persepsi middle manajer tentang 

seberapa sering manajer atasannya menggunakan informasi 

akuntansi untuk membuat keputusan dalam pekerjaannya. Variabel 

ini diukur menggunakan 6 item pernyataan  yang dikembangkan 

oleh (Chenhall & Morris, 1986). Variabel ini diukur menggunakan 

skala Likert dengan rentang skor 1 – 7. Semakin tinggi skor maka 

manajer semakin sering menggunakan informasi akuntansi untuk 

membuat keputusan dalam pekerjaannya. 

3.3.5 Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial adalah persepsi middle manajer tentang 

sejauh mana manajer atasannya dapat melaksanakan fungsinya 

secara efektif. Variabel ini diukur menggunakan 8 item pernyataan 

yang dikembangkan oleh Mahoney, Jerdee, dan Carroll (1963). 

Middle manajer diminta untuk menilai manajer atasannya pada 

fungsi planning, investigating, coordinating, evaluating, 

supervising, staffing, negotiating, dan representing. Variabel ini 
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diukur menggunakan skala Likert dengan rentang skor 1 – 7. 

Semakin tinggi skor maka manajer semakin efektif dalam 

melaksanakan fungsinya. 

 

3.4 Pengujian Alat Pengumpulan Data 

Untuk mengawali pengujian model penelitian ini, maka hal 

pertama yang dilakukan terlebih dahulu adalah menguji alat 

pengumpulan data yang digunakan. Ada dua macam cara untuk 

menguji alat pengumpulan data, yaitu: 

3.4.1 Uji Validitas  

 Validitas menunjukkan ketepatan alat ukur penelitian 

mengenai sesuatu yang akan diukur. Guna uji validitas adalah 

untuk mengukur seberapa tepat pernyataan – pernyataan dalam 

kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

menggunakan kuesioner tersebut (Murniati dkk, 2013). 

 Ketentuan dalam pengujian validitas data ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Bila nilai Cronbach Alpha if Item Deleted lebih kecil dari nilai 

Cronbach’s Alpha, maka pernyataan dalam kuesioner dapat 

dikatakan valid. 

b. Bila nilai Cronbach Alpha if Item Deleted lebih besar dari nilai 

Cronbach’s Alpha, maka pernyataan dalam kuesioner 

dikatakan tidak valid. 



 
 

38 
 

 

3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan kehandalan kuesioner yang 

merupakan indikator dari konstruk. Guna uji reliabilitas adalah 

untuk mengukur ketetapan instrumen penelitian. Kuesioner 

dikatakan handal  apabila memiliki ketetapan dari waktu ke waktu. 

Sehingga apabila pengukuran dilakukan oleh orang yang berbeda 

dan pada waktu yang berbeda, hasilnya tetaplah sama. (Murniati 

dkk, 2013).  

 Ketentuan dalam pengujian reliabilitas data ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bila nilai Cronbach Alpha (α) lebih besar dari 0,9 maka dapat 

dikatakan kuesioner memiliki reliabilitas sempurna. 

b. Bila nilai Cronbach Alpha (α) 0,7 hingga 0,9 maka dapat 

dikatakan  kuesioner memiliki reliabilitas tinggi. 

c. Bila nilai Cronbach Alpha (α) 0,5 hingga 0,7 maka dapat 

dikatakan kuesioner memiliki reliabilitas moderat. 

d. Bila nilai Cronbach Alpha (α) < 0,5 maka dapat dikatakan 

kuesioner memiliki reliabilitas rendah. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti harus melakukan 

uji asumsi klasik terlebih dahulu. Dalam analisis regresi, pengujian 

asumsi klasik ini digunakan untuk membuktikan bahwa data yang 

diteliti terhindar dari penyakit asumsi klasik.  Uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

 Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah 

data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Jika data 

berdistribusi normal, maka model regresi akan membentuk kurva 

normal yang simetris. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Apabila data residual 

berdistribusi normal maka nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yang 

ditunjukkan adalah lebih besar dari nilai 0,05. Sebaliknya, apabila 

data residual tidak berdistribusi normal maka nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) yang ditunjukkan adalah lebih kecil dari nilai 0,05 

(Murniati dkk, 2013). 

3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas adalah kondisi dimana keragaman 

variabel independen bervariasi pada data yang kita peroleh. Salah 

satu syarat terpenuhinya model regresi adalah tidak adanya 
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heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Glejser. Apabila nilai Sig. lebih besar dari 0,05 

maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sedangkan apabila nilai 

Sig. lebih kecil dari 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas 

(Murniati dkk, 2013). 

3.5.1.3 Uji Multikolinearitas 

 Multikolinearitas berarti terdapat hubungan linear yang 

sempurna antar variabel bebas dari model regresi berganda. Salah 

satu syarat model regresi yang baik adalah tidak adanya 

multikolinearitas. Jika nilai Tolerance lebih dari 0,1 dan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) kurang dari 10, maka dapat 

dikatakan tidak terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2013). 

3.5.2 Uji Hipotesis 

 Setelah melakukan uji asumsi klasik, hal selanjutnya yang 

perlu dilakukan adalah melakukan uji hipotesis. Berikut langkah – 

langkah dalam melakukan uji hipotesis: 

3.5.2.1 Menyatakan hipotesis 

 Hipotesis penelitian ini akan diuji dengan menggunakan 

alat statistik, maka peneliti menentukan hipotesis  untuk uji 

statistic yaitu hipotesis alternatif (Ha) yaitu hipotesis yang 

ditentukan peneliti untuk diterima dan hipotesis nol (H0) yang 

ditentukan peneliti untuk ditolak, dengan perumusan statistik 

sebagai berikut: 
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H01: Sistem Pengukuran Kinerja Komprehensif tidak 

memediasi pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional terhadap Sistem Reward. 

Ha1: Sistem Pengukuran Kinerja Komprehensif 

memediasi pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional terhadap Sistem Reward. 

H02: Sistem Reward tidak memediasi pengaruh Sistem 

Pengukuran Kinerja Komprehensif terhadap Informasi 

BSA. 

Ha2: Sistem Reward memediasi pengaruh Sistem 

Pengukuran Kinerja Komprehensif terhadap Informasi 

BSA. 

H03: Informasi BSA tidak memediasi pengaruh Sistem 

Reward terhadap Kinerja Manajerial. 

Ha3: Informasi BSA memediasi pengaruh Sistem 

Reward terhadap Kinerja Manajerial. 

3.5.2.2 Memilih pengujian statistik 

 Penelitian ini menggunakan pengujian statistik parametrik 

dengan model regresi berganda. Peneliti menggunakan pengujian 

parametrik dikarenakan pengukuran data menggunakan tipe skala 

interval dan ordinal. Peneliti menggunakan analisis regresi 

berganda untuk menguji pengaruh langsung antara variabel 

independen dan variabel dependen, dan untuk menguji hubungan 
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tidak langsung variabel independen (x) ke variabel dependen (y) 

melalui variabel intervening (M). Persamaan analisis regresi 

berganda dapat dilihat sebagai berikut: 

 

Ha1 = Sistem Pengukuran Kinerja Komprehensif memediasi 

pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap 

Sistem Reward. 

Gambar 3.1 Persamaan Regresi Hipotesis 1 

 

RS  = 0.1 + 1.1 TLS 

PMS  = 0.2 + 1.2 TLS 

RS = 0.3 + 1.3 TLS + 2.3 PMS 

 

Ha2 = Sistem Reward memediasi pengaruh Sistem Pengukuran 

Kinerja Komprehensif terhadap Informasi BSA. 
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Gambar 3.2 Persamaan Regresi Hipotesis 2 

 

BSA  = 0.1 + 1.1 PMS 

RS  = 0.2 + 1.2 PMS 

BSA = 0.3 + 1.3 PMS + 2.3 RS 

 

Ha3 = Informasi BSA memediasi pengaruh Sistem Reward 

terhadap Kinerja Manajerial. 

Gambar 3.3 Persamaan Regresi Hipotesis 3 

 

MP  = 0.1 + 1.1 RS 

BSA  = 0.2 + 1.2 RS 

MP = 0.3 + 1.3 RS + 2.3 BSA 
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Keterangan: 

  = koefisien  

TLS  = Gaya Kepemimpinan Transformasional 

PMS = Sistem Pengukuran Kinerja Komprehensif 

RS = Sistem Reward 

BSA = Informasi BSA 

MP = Kinerja Manajerial. 

  Pengujian Indirect Effect menggunakan Sobel Test: 

 Sobel Test merupakan pengujian signifikansi indirect effect 

yang umum digunakan (Murniati dkk, 2013). Tujuan dari Sobel 

Test adalah untuk menentukan apakah indirect effect tersebut 

signifikan. Berikut rumus Sobel Test: 

Z - value = a * b / SQRT ( b
2
Sa

2
 +  a

2
Sb

2
 )  

Keterangan: 

a =  unstandardized regression coefficient X 

Sa
2
 =  standard error regression coefficient X yang 

mempengaruhi M 

b =  unstandardized regression coefficient M 

 Sb
2
 = standard error regression coefficient M  

SQRT = akar kuadrat 
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  Pengujian Sobel Test ini juga dapat dilakukan 

menggunakan webpage yang dimiliki oleh Kristopher J. Preacher 

dan Geoffrey J. Leonardelli untuk membantu pengujian 

signifikansi mediasi yaitu http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm. 

Program ini menggunakan rumus Sobel. Program tersebut tampak 

sebagai berikut: 

Gambar 3.4 Sobel Test 

 

  Apabila p-value pengujian Sobel, Aroian, dan Goodman 

menunjukkan angka lebih kecil dari 0,05 maka dapat dikatakan 

bahwa indirect effect signifikan. Sedangkan apabila angka yang 

ditunjukkan lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

indirect effect tidak signifikan. 

  Apabila indirect effect signifikan, maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan jenis variabel mediator. Berikut 

adalah jenis variabel mediator: 

http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm
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a. Complete mediation, yaitu jika pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen signifikan dan menurun menjadi 

nol dengan memasukkan variabel mediator. 

b. Partial mediation, yaitu jika pengaruh variabel independen ke 

variabel dependen signifikan dan menurun  tidak sama dengan 

nol dengan memasukkan variabel mediator. 

3.5.2.3 Menentukan tingkat keyakinan yang diinginkan 

 Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah α = 5%, sehingga confidence coefficient adalah sebesar 

95%. Confidence coefficient (koefisien keyakinan) sebesar 95% ini 

menunjukkan bahwa besarnya interval keyakinan adalah sebesar 

95% (Jogiyanto, 2013). 

3.5.2.4 Menghitung nilai statistik  

Penelitian akan menggunakan bantuan program SPSS 

untuk menghitung nilai statistik dari data – data yang diperoleh. 

Penentuan nilai statistik dapat dilihat pada nilai sig. pada hasil 

perhitungan SPSS. 

3.5.2.5 Mendapatkan nilai uji kritis 

Nilai uji kritis dipengaruhi oleh 2 hal, yaitu besarnya 

koefisien keyakinan dan arah hipotesis. Koefisien keyakinan dalam 

penelitian ini adalah sebesar 95%. Hipotesis dalam penelitian ini 

tidak berarah maka harus diuji dengan pengujian dua sisi (two-

tail).  
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3.5.2.6 Menginterpretasikan hasilnya 

Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 

(two-tail). Kriteria penerimaan Ha pada penelitian ini yaitu bahwa nilai 

Sig. < 0,05 untuk pengujian dua sisi.  

 


