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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.1.1 Populasi Penelitian 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011). Populasi 

dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan yang memiliki jabatan sebagai 

manajer diperusahaan-perusahaan yang ada di Kota Semarang. 

3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian wakil populasi yang akan diteliti. Dalam 

penelitian seringkali populasinya sangat banyak jumlahnya sehingga untuk 

meneliti secara keseluruhan tidak mungkin dilakukan, karena itu biasanya peneliti 

hanya mengamati sebagian yang dapat mewakili keadaan. Cara ini ditempuh 

untuk menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia (Sugiyono, 2011). 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive 

Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang berada di Kota Semarang 

2. Perusahaan terdaftar di lembaga resmi 

3. Perusahaan yang memiliki struktur manajerial 
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4. Perusahaan yang bersedia menerima kuesioner untuk penelitian 

Sampel yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah perusahaan 

jasa berupa jasa perbankan dan perhotelan karena perusahaan-perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan yang jumlahnya paling banyak di Kota Semarang. Data 

jumlah perusahaan dan alamat perusahaan tersebut diperoleh dari lembaga resmi 

yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Menurut 

data BPS, terdapat 97 jasa hotel yang ada di Kota Semarang. Sedangkan data 

perusahaan perbankan yang diperoleh dari OJK, terdapat 115 bank umum dan 

bank syariah yang ada di Kota Semarang. Namun dalam penelitian ini, hanya 

terdapat 12 perusahaan yang bersedia diberi kuesioner untuk penelitianyang 

terdiri dari 4 perusahaan jasa perbankan dan 8 perusahaan jasa perhotelan. 

Mayoritas perusahaan perbankan lainnya menolak untuk menjadi responden 

dengan alasan kerahasiaan perusahaan. Sehingga paling banyak yang mau 

menjadi responden adalah perusahaan jasa perhotelan yaitu sebanyak 8 

perusahaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan jasa 

perhotelan lebih terbuka dan mau bekerjasama dengan hal yang berkaitan untuk 

kepentingan studi dibanding dengan perusahaan perbankan, perolehan data 

tersebut antara lain sebagai berikut : 

No. Jenis Perusahaan Jumlah 

Alamat Tidak 

Jelas / Tidak 

ada di 

Semarang 

Nomer Telpon 

Tidak ada 

Tidak bersedia 

menerima 

kuesioner 

Bersedia 

Menerima 

Kuesioner 

1 Perbankan 115 55 0 56 4 

2 Perhotelan 97 0 3 89 8 

 Total 212 55 3 145 12 

 
Tabel 3.1 Daftar Perusahaan Jasa Perbankan dan Perhotelan di Kota Semarang 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara memberikan 

kuesioner kepada responden. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan membaca buku, artikel maupun jurnal yang 

berkaitan dengan penelitian dan dapat membantu hasil penelitian. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

3.3.1 Uji Kualitas Pengumpulan Data 

  Penggunaan kuesioner dalam penelitian ini sebagai sumber data oleh 

penulis digunakan untuk mengamati indikator yang mencerminkan variabel 

penelitian yang tidak dapat diukur langsung. Hal penting mengenai penggunaan 

kuesioner dalam penelitian adalah ketetapan dan keandalan kuesioner. Pengujian 

kuesioner untuk mengetahui ketetapan dan keandalan adalah dengan 

menggunakan alat uji berikut ini : 

1. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang digunakan 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut 

(Santoso, 2004:270) dalam Murniati, et.al (2013). Uji validitas ini digunakan 
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untuk mengukur ketepatan tiap pertanyaan kuesioner atau indikator yang 

digunakan dengan rumusan sebagai berikut: 

rxy =   N ( Σxy ) – (Σx) (Σy) 

√ N (Σx² - (Σx ) ² N (Σy² - Σy )² ) 

 

Keterangan : 

rxy= Koefisien korelasi antar skor pernyataan dengan skor total. 

X = Skor pernyataan. 

y = Skor total. 

Kriteria pengujian : 

1) Semua items pernyataan dinyatakan valid apabila koefisien korelasinya (rxy) > 

taraf signifikan 0,01 

2) Semua items pernyataan dinyatakan tidak valid apabila koefisienkorelasinya 

(rxy) < taraf signifikan 0,01 

Selanjutnya untuk menentukan tinggi rendahnya korelasi dilakukan 

interpretasi terhadap r yang diperoleh, ditentukan oleh sejauh mana isi kuesioner 

tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. 

Validitas menunjukkan sejauh mana tingkat kemampuan suatu instrument 

untuk mengungkapkan sesuatu yang menjadi sasaran pokok pengukuran yang 

dilakukan dengan instrumen tersebut. Kuesioner sebagaiinstrumen penelitian 

harus dapat mengukur apa yang ingin diukur, sehingga harus teruji validitasnya. 

Teknik yang digunakan dalam pengujian validitas adalah analisa faktor. 

Analisa faktor dilakukan dengan didahului oleh suatu asumsi bahwa instrumen 

dikatakan valid jika setiap faktor yang membentuk instrument tersebut sudah valid 

(Arikunto (1996: 165) dalam Yanita Permatasari (2006). Validitas faktornya 
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dicapai bila kadar muatan faktor yang satu di dalamfaktor yang lainnya rendah, 

artinya faktor tersebut hanya mengukur gejalayang sejenis atau khusus. 

Sedangkan sub variabel yang merupakan faktor harus mempunyai korelasi yang 

tinggi terhadap total skor. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan alat uji untuk mengukur kehandalan atau 

reliabilitas suatu kuesioner yan merupakan indikator dari variabel. Kuesioner yang 

digunakan dapat dikatakan reliable ketika jawaban seseorang terhadap kuesioner 

tersebut adalah stabil dari waktu ke waktu (Santoso, 2004:270) dalam Murniati, 

et.al (2013). Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengukur konsistensi data yang 

digunakan dalam penelitian. 

3.3.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian. Pengujian ini 

dimaksudkan untuk memastikan apakah di dalam model regresi yang digunakan 

tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan 

bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Imam Ghozali, 2006) dalam 

Ramadhani (2012). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel penelitian 

merupakan jenis distribusi normal. Pengujian menggunakan Kolmogrov-Smirnov 

Goodness of Fit Test terhadap masing-masing variabel. Kurva yang 

menggambarkan distribusi normal adalah yang berbentuk simetris. 
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2. Uji Heteroskedastisitas 

Metode untuk menguji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser, 

yang dilakukan dengan meregresikan kembali nilai absolute yang diperoleh atas 

variabel dependen. Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresiterjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatanyang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap,maka data tersebut homogen atau disebut homoskedastisitas. Apabila 

hasil data berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresiditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yangbaik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untukmendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapatdilihat dari  nilai 

tolerance dan lawannya dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). 

3.3.3 Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Berganda 

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan alat analisis 

statistik yakni analisis linear berganda (multiple regression analysis). 

1)  MOT = β0 + β1 PA + β2OE + β3 PA * OE + ɛ 

2) MOT = β0 + β1 PA + β2 CON + β3 PA * CON + ɛ 

3) MOT = β0 + β1 PA + β2 EXT + β3 PA * EXT + ɛ 

4) MOT = β0 + β1 PA + β2 AGR + β3 PA * AGR + ɛ 

5) MOT = β0 + β1 PA + β2 NEO + β3 PA * NEO + ɛ 
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Keterangan: 

MOT : Motivasi 

β0 : Konstanta 

β1-β3 : Koefisien Regresi 

PA : Partisipasi Anggaran 

OE : Opennes to Experience 

Cons : Conscientiousness 

Ext : Extraversion 

Agr : Agreebleness 

Neo : Neouroticism  

ɛ : Error Term 

 

2. Uji Koefisien Determinasi (goodness of fit test) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh 

manakemampuan model dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisiendeterminasi menunjukkan persentase pengaruh dari variabel independen 

terhadapvariabel dependen yang dinyatakan dalam adjusted R square (R2). 

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen 

secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen. Kriteria pengujian adalah: 

1. Ho diterima jika nilai probabilitas (sig f) > (0,05) dan p value > 0,05 

2. Ho ditolak jika nilai probabilitas (sig f) < (0,05) dan p value < 0,05 
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4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah masing-masing 

variableindependen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Kriteria pengujian adalah : 

1. Ho diterima jika nilai probabilitas (sig t) > (0,05) dan p value > 0,05 

2. Ho ditolak jika nilai probabilitas (sig t) < (0,05) dan p value < 0,05 

MRA merupakan aplikasi khusus analisis multiple regressionyang seringkali 

digunakan untuk pengujian dengan variabel moderasi karena mengandung 

interaksi dalam persamaan regresinya. Cara membaca apakah variabel yang 

digunakan dapat menjadi variabel moderasi atau tidak adalah dengan melihat t-

value. Besar t-value harus signifikan untuk membuktikan variabel moderasi. 

 

  


