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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik yang serupa yang 

menjadi pusat semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  yang berada di kota semarang 

yang berjumlah 278 perusahaan yang terdaftar di Badan Pusat Statistik (BPS) 

sejak 2014. Kuesioner disebarkan dengan cara mengirimkan langsung 

kepada perusahaan-perusahaan sampel dan mendatangi langsung perusahaan 

sampel. Berikut jumlah perusahaan yang berpartisipasi : 

Tabel 3.1 

Perusahaan Sampel 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan Manufaktur di Kota Semarang 278 

2 Alamat Perusahaan Manufaktur yang tidak jelas (5) 

3 Perusahaan Manufaktur yang tidak dapat di hubungi (1) 

4 Perusahaan Manufaktur yang tidak bersedia 

berpartisipasi 

(255) 

 Jumlah perusahaan sampel 17 

 Sumber: Pengolahan Data, 2017 
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3.1.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi (Ferdinand, 2006). Teknik pangambilan sampel yang digunakan 

adalah purposive sampling yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang 

mempunyai tujuan secara subyektif (Ferdinand, 2006). Alasan pengambilan 

sampel dengan metode purposive sampling (judgment sampling) karena 

hanya akan memilih sampel yang memenuhi kriteria penelitian sehingga 

mereka dapat memberikan jawaban yang dapat mendukung jalannya 

penelitian ini. Responden penelitian ini adalah para manager dengan 

pengalaman kerja minimal 1 tahun dan terlibat dalam penyusunan 

penganggaran. Dasar pertimbangan tersebut adalah manajer yang menjadi 

sampel harus bekerja minimal 1 tahun dan terlibat dalam penyusunan 

anggaran karena manajer harus sudah memiliki pengalaman dalam bekerja, 

mengerti dan memahami cara bekerja dalam organisasi tempat mereka 

bekerja, serta sudah terlibat menyusun anggaran  

 Pengambilan sampel dengan cara : 

1. Peneliti memiliki alamat dan nomer telepon pada perusahaan-perusahaan 

sampel yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Semarang dan 

akan mendatangi/mengirimkan kuesioner kepada perusahaan mereka. 

2. Kuesioner akan dibagikan kepada sampel penelitian yaitu manajer-

manajer di masing-masing perusahaan sampel di Kota Semarang. 
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3.2 Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer.  

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung 

dengan masalah yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah Data 

primer penelitian ini diperoleh dari pembagian kuesioner yang diberikan 

kepada responden pemelitian, yaitu karyawan dengan jabatan manajer lini 

yaitu supervisor sampai karyawan dengan jabatan top manajer atau manajer 

perusahaan manufaktur. Metode yang digunakan yaitu metode survey. 

Metode survey adalah metode pengumpulan data primer dengan 

menggunakan pertanyaan secara lisan atau tertulis. Metode ini dilakukan 

kontak dan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subyek 

penelitian untuk dapat hasil data yang diperlukan. 

 

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1  Variabel Penelitian  

3.3.1.1   Variabel Independent 

1. Total Management System (TQM) 

Total Quality Management adalah seberapa sering 

menerapkan yang dikembangkan oleh  Nasution (2005) dalam 

Aditya Hernawan (2014), dengan karakteristik : fokus pada 

pelanggan,  obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, 

komitmen jangka panjang, kerjasama tim (teamwork), 

perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan 
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pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, serta 

adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Instrumen 

(kues) menggunakan kuesioner yang dikembangkan Aditya 

Hernawan (2014). Dalam melakukan pengukuran, tipe skala 

yang digunakan adalah skala interval dan pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur respons responden dengan skala 

likert. Skala likert lima point 1 sampai dengan 5 dengan 

keterangan Sangat Tidak Setuju diberi skor nilai 1 yang artinya 

Total Management Systemnya sangat buruk, dan Sangat setuju 

diberi skor nilai 5 yang artinya Total Management Systemnya 

sangat baik. 

2. Sistem Pengukuran Kinerja 

Sistem Pengukuran Kinerja adalah seberapa sering 

Variabel ini diukur dengan menggunakan model pengukuran 

kinerja gabungan antara pengukuran kinerja keuangan dan non 

keuangan yang disebut dengan Balance Scorecard (BSC) 

Kaplan (2000) dalam Aditya Hernawan (2014), Pengukuran 

yang menunjukkan kinerja unit bisnis yang terdiri dari empat 

perspektif, yaitu : Perspektif Pelanggan, Perspektif Keuangan, 

Prespektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Pembelajaran dan 

Pertumbuhan. Instrumen (kues) menggunakan kuesioner yang 

dikembangkan Aditya Hernawan (2014). Dalam melakukan 

pengukuran, tipe skala yang digunakan adalah skala interval 
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dan pengukuran yang digunakan untuk mengukur respons 

responden dengan skala likert. Skala likert lima point 1 sampai 

dengan 5 dengan keterangan Tidak Pernah diberi skor nilai 1 

yang artinya Sistem Pengukuran Kinerjanya sangat buruk, dan 

Sangat Sering diberi skor nilai 5 yang artinya Sistem 

Pengukuran Kinerjanya sangat baik. 

3. Sistem Penghargaan 

Sistem penghargaan adalah pemberian kompensasi pada 

manajer yang terdiri dari : (1) pembayaran tetap saja dan (2) 

pembayaran variabel yang jumlahnya ditentukan berdasarkan 

kinerja (performance contingent rewards), variabel ini diukur 

dengan indikator sistem penghargaan berupa kompensasi yang 

merupakan bentuk return baik finansial (baik berupa gaji, upah, 

bonus, komisi, asuransi karyawan, bantuan sosial karyawan, 

tunjangan, libur, cuti, tetapi tetap dibayar) maupun non 

financial (tugas yang menarik, tantangan tugas, tanggung jawab 

tugas, peluang, pengakuan, pencapaian tugas, serta lingkungan 

pekerjaan yang menarik) yang diterima karyawan karena jasa 

yang disumbangkan ke perusahaan (Kurnianingsih dan 

Indirantoro, (2001) dalam Aditya Hernawan (2014)). Instrumen 

(kues) menggunakan kuesioner yang dikembangkan Aditya 

Hernawan (2014). Dalam melakukan pengukuran penelitian ini 

tipe skala yang digunakan adalah skala interval dan pengukuran 
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yang digunakan untuk mengukur respons responden dengan 

skala likert. Skala likert lima point 1 sampai dengan 5 dengan 

keterangan Sangat Tidak Setuju diberi skor nilai 1 yang artinya 

Sistem Penghargaannya sangat buruk Sangat setuju diberi skor 

nilai 5 yang artinya Sistem Penghargaannya sangat baik. 

*3.3.1.2 Variabel Dependent 

1. Kinerja Manajerial 

Kinerja manajerial adalah kinerja para individu dalam 

kegiatan-kegiatan manajerial yang diukur dengan 

menggunakan instrumen self rating, penggunaan pendekatan 

self rating dipilih dengan alasan untuk menghindar 

kemungkinan pengukuran kinerja yang tidak representatif, 

instrumen ini terdiri dari delapan dimensi kerja (perencanaan, 

investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, staff, negosiasi 

dan representasi) yang dikembangkan oleh Mahoney (1963) 

dalam Aditya Hernawan (2014) Instrumen (kues) 

menggunakan kuesioner yang dikembangkan Aditya Hernawan 

(2014). Skala likert sembilan point 1 sampai dengan 5 dengan 

keterangan Sangat dibawah rata-rata diberi skor nilai 1 yang 

artinya kinerja manajerial dibawah rata-rata sangat buruk, dan  

Sangat diatas rata-rata diberi skor nilai 5 yang artinya kinerja 

manajerialnya sangat baik. 
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3.2 Alat Anakisis Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

metode kuesioner. Kuesioner adalah satu set pertanyaan yang tersusun 

secara sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat 

diajukan terhadap setiap responden, teknik ini memberikan tanggung 

jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan 

(Indriantoro & Supomo, 1999 dalam Aditya Hernawan, 2014).  

 

3.4.2 Metode Analisis Data  

3.4.2.1 Uji Instrumen Pengumpulan Data  

3.4.2.1.1 Uji Reliabilitas  

Menurut Nunnaly dalam Ghozali (2011), reliabilitas 

adalah suatu alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator pada variabel atau konstruk. Uji 

reliabilitas pada penelitian ini di ukur dengan cara One Shot 

atau pengukuran sekali saja. Pada  pengukurannya hanya dapat 

sekali dan kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan 

pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. Mengukur reliabilitas dengan uji statistik 

Croanbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Croanbach Alpha > 0.70.) 
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3.4.2.1.2 Uji Validitas  

Uji validitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengukur valid tidaknya sebuah kuesioner. Suatu kuesioner 

disebut valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu 

menguraikan hal yang akan diukur dari sebuah kuesioner 

tersebut (Ghozali, 2011). Kriteria penilaian pada uji validitas 

yaitu :  

a. Apabila r terhitung > r tabel, maka item kuisioner valid. 

b. Apabila r terhitung < r tabel, maka item kuisioner tidak 

valid. 

3.4.2.2 Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.2.1 Uji Normalitas 

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk 

menguji dalam sebuah model regresi, variabel 

eksogen dan endogen terdistribusi normal atau 

tidak.Pengujian normalitas dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan one sample 

kolmogrov-sminov test, yang mana jika nilai asymp. 

Sig (2-tailed)=0,05 maka distribusi data dapat 

dikatakan normal (Ghozali, 2011) 
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3.4.2.2.2 Uji Multikolonieritas 

Gejala multikolinearitas ditandai dengan 

adanya hubungan yang kuat diantara variabel 

independen (bebas) dalam suatu persamaan regresi. 

Apabila dalam suatu persamaan regresi terdapat 

gejala multikolinearitas, maka akan menyebabkan 

ketidakpastian estimasi, sehingga kesimpulan yang 

diambil tidak tepat. Model regresi yang dinyatakan 

bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 

dan nilai Tolerance> 0,10 (Ghozali, 2011) 

3.4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heterokedastisitas digunakan untuk 

melihat apakah dalam sebuah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dan residual atas 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 

mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan uji Glejser. Dalam uji ini hasil 

sig>0,05 maka tidak terdapat gejala 

heterokedastisitas, model yang baik adalah tidak 

terjadi heterokedastisits (Ghozali, 2011). 
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3.4.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Rumus dari regresi berganda yang digunakan dari penelitian ini 

yaitu sebagai berikut:   

Y= α + β1 X1 +β2 X2 + β3 X3 +e 

Keterangan :  

Y  = Kinerja Manajerial 

α  = Konstanta 

X1  = Total Quality Management (TQM) 

X2  = Sistem Pengukuran Kinerja  

X3  = Sistem Penghargaan 

b1  = Koefisien regresi variabel Total Quality Management (TQM) 

b2  = Koefisien regresi variabel Sistem Pengukuran Kinerja 

b3  = Koefisien regresi variabel Sistem Penghargaan 

e  = Standard Error 
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3.4.4 Pengujian Hipotesis  

3.4.4.1 Uji Parsial (Uji t)  

Uji t yaitu uji yang pada dasarnya menerangkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel dependen secara indvidual untuk menerangkan 

variasi variabel independen (Ghozali, 2011). Uji t dapat dilakukan 

dengan melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel 

yang terdapat pada output hasil SPSS. 

Langkah-langkah untuk uji hipotesis dalam koefisien regresi 

yaitu sebagai berikut :  

1. Perumusan hipotesis nihil (Hо) dan hipotesis alternatif (Hı) 

Hо : βı = 0 

Tidak terdapat pengaruh dari masing-masing variabel bebas (X1, 

X2, X3,X4) terhadap variabel terikat (Y). 

Hо : βı > 0 

Terdapat pengaruh masing-masing dari variabel bebas (X1, X2, 

X3,X4) terhadap variabel terikat (Y). 

2. Penentuan dalam harga t tabel berdasarkan pada taraf signifikansi 

dan taraf derajat kebebasan 

 Taraf signifikansi = 95% (1,96) 

 

 

 


