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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Populasi Dan Sampel 

Penelitihan ini dilakukan pada Middle manager, asisten manager dan fisrt line 

manager ( asisten manager, middle manager, low manager, penyelia /supervisi ) 

yang bekerja di hotel kota semarang. Penelitian ini menggunakan metode simple 

random, yaitu manajer hotel berbintang di Semarang dengan alasan bahwa 

pertumbuhan hotel berbintangnya pada lima tahun terakhir meningkat. 

Tabel 3.1 

Tabel Populasi 

No. Jenis Pekerjaan Total 

1.  Middle manager dan first 

line manager, ( asisten 

manager, supervisor/ 

penyelia ) 

1247 

                    Sumber : (Badan Statistik Perhotelan Kota Semarang, 2018) 

Manajemen tingkat menengah berada pada tengah tengah dari hirarki 

manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen 

puncak dan anajemen tingkat menengah bertanggungjawab atas pelaksanaan 

rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Contoh :Manajer 

cabang dan Junior executive. Contoh : asisten manajer pembelian, asistem 

manajer keuangan dan First Line Management Karena salah satu tugasnya 

mengawasi karyawan, manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan 

keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi.Sampel pada penelitian ini 

dihitung menggunakan simple random dengan tingkat kepercayaan 90%. 
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Keterangan: 

n = sampel minimal 

N = populasi 

e = persen error 

 

 
n=       1247 

1+ 1247 (0,1)2 

 
n 92,57 = 93 

 

 
Jadi Sampel minimal  manager dan middle manager hotel kota Semarang 93 

responden. 

3.2.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data 

yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara. Sumber datanya adalah 

responden penelitian atau sampel penelitian ini yaitu para manajer. 

3.3. Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

    Berikut ini adalah definisi operasional dan pengukuran variabel pada 

penelitian ini: 

1. Skema kompensasi insentif berbasis anggaran merupakan persepsi 

responden terhadap penggunaan kinerja anggaran sebagai dasar penentuan 

kompensasi insentif berbasis anggaran. Indikator untuk variabel skema 

kompensasi intensif berbasis anggaran adalah selisih  anggaran sebagai 
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faktor pertimbangan terhadap promosi, selisih  anggaran sebagai faktor 

pertimbangan dalam mempertimbangkan kenaikan gaji, kenaikan gaji 

biasanya terkait dengan kinerja anggaran, dan kinerja anggaran adalah 

faktor penting untuk mendapatkan promosi. Pada penelitian ini 

pengukurannya menggunakan Skala Likert dengan skala 5 point dari Sangat 

Tidak Setuju (point 1) sampai dengan Sangat Setuju (point 5). Semakin 

tinggi skor menunjukkan skema kompensasi insentif berbasis anggaran 

adalah kinerja anggaran semakin digunakan untuk dasar penentuan 

kompensasi insentif berbasis anggaran. 

2. Kinerja adalah persepsi responden mengenai seberapa baik manajer dapat 

membuat perencanaan manajerial (planning), melakukan koordinasi, 

evaluasi, investigasi, supervisi, staffing, dan presentasi dengan baik. Pada 

penelitian ini  pengukurannya menggunakan Skala Likert dengan skala 5 

point dari Sangat Tidak Setuju (point 1) sampai dengan Sangat Setuju (point 

5). Semakin tinggi skor menunjukkan kinerja dalam hal perencanaan, 

koordinasi, evaluasi, investigasi, supervisi, staffing, dan presentasi yang 

semakin baik. 

3. Kepercayaan pada atasan  merupakan persepsi responden terhadap perilaku 

atasan yang akan memilih yang terbaik untuk kepentingan karyawan sesuai 

tindakan dan keputusan atasan. bebas mendiskusikan dengan atasan masalah 

dan kesulitan yang dihadapi tentang pekerjaan, merasa yakin bahwa dapat 

berterus terang pada atasan tentang berbagai hal yang mungkin terkait 

pekerjaan, dan membuat keputusan yang tampaknya bertentangan dengan 



41 

 

kepentingan bawahan. Pada penelitian ini pengukurannya menggunakan 

Skala Likert dengan skala 5 point dari Sangat Tidak Setuju (point 1) sampai 

dengan Sangat Setuju (point 5). Semakin tinggi skor menunjukkan 

kepercayaan pada atasan tentang atasan akan memilih yang terbaik untuk 

kepentingan saya sesuai dengan tindakan dan keputusannya semakin tinggi. 

4. Komitmen organisasi merupakan persepsi responden tentang rasa 

keterikatannya pada perusahaannya. Indikator variabel komitmen organisasi 

adalah bersedia untuk bekerja lebih keras demi kemajuan dan  kesuksesaan 

organisasi, membicarakan organisasi ini dengan teman-teman sebagai 

organisasi untuk tepat bekerja, menerima hampir semua jenis 

penugasan/pekerjaan  untuk tetap bekerja untuk organisasi, menemukan 

bahwa nilai-nilai diri dan nilai-nilai organisasi sangat mirip, bangga 

memberi tahu orang lain bahwa bagian dari organisasi, organisasi ini benar-

benar mengilhami yang terbaik dalam dirinya terkait dengan kinerja, sangat 

senang bahwa memilih organisasi ini untuk bekerja dan memberitahukan 

kepada orang lain saat sedang mempertimbangkan untuk mau bergabung, 

organisasi adalah yang terbaik dari semua organisasi yang mungkin untuk 

bekerja, benar-benar peduli pada nasib perusahaan ini. Pada penelitian ini 

pengukurannya menggunakan Skala Likert dengan skala 5 point dari Sangat 

Tidak Setuju (point 1) sampai dengan Sangat Setuju (point 5). Semakin 

tinggi skor menunjukkan semakin tinggi keterikatan yang ada, bersedia 

untuk bekerja lebih keras demi kemajuan dan  kesuksesaan organisasi, 

membicarakan organisasi ini dengan teman-teman sebagai organisasi untuk 
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tepat bekerja, menerima hampir semua jenis penugasan/pekerjaan  untuk 

tetap bekerja untuk organisasi, menemukan bahwa nilai-nilai diri dan nilai-

nilai organisasi sangat mirip, bangga memberi tahu orang lain bahwa bagian 

dari organisasi yang semakin tinggi. 

 

 

3.4. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada para manajer 

yang menjadi sampel penelitian untuk diisi dan jawaban yang didapat digunakan 

sebagai alat untuk mengukur variabel (Jogiyanto, 2013).  

 

3.4.1. Pengujian Alat Pengumpulan Data 

3.4.1.1. Pengujian Validitas 

Validitas yang diuji dalam PLS adalah validitas konstruk. Validitas 

konstruk menunjukkan seberapa benar instrumen yang digunakan dalam 

pengukuran sesuai dengan teori yang digunakan untuk mendefinisikan.Pengujian 

validitas menggunakan kriteria penilaian Partial Least Square (PLS) dengan 

melihat nilai loading factor di atas > 0,7, maka dapat dikatakan indikator tersebut 

valid. AVE ( Average Variance Extracted ) > 0,5 dan Communality > 0,5 maka 

validitas konvergen diterima .( Muniarti et al. 2014). 
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Goodness of Fit Test  

Validitas internal PLS yang akan diuji adalah validitas konstruk. Validitas 

konstruk merupakan validitas yang terbagi menjadi dua yaitu, validitas konvergen 

dan validitas diskriminan. Validitas konstruk menganalisa seberapa benar 

instrumen yang digunakan pada pengukuran teori yang sesuai dengan yang 

digunakan untuk menggambarkan konstruk, sehingga dapat dilihat apakah 

korelasi antara konstruk dengan instrumen-instrumennya sudah sesuai. Validitas 

konvergen adalah suatu konvergensi antar instrumen yang bertujuan untuk 

mengukur konstruk yang sama. Konvergensi selalu mengacu pada korelasi yang 

tinggi, sehingga dalam validitas konvergen PLS indikator mengacu pada loading 

factor (hubungan antara instrumen dengan konstruk itu sendiri), serta AVE 

(Avarege Variance Extracted). Sedangkan validitas diskriminan digunakan ketika 

instrumen mengukur konstruk yang berbeda, karena seharusnya instrumen yang 

sudah terpakai untuk mengukur satu konstruk tidak akan ada korelasinya dengan 

konstruk lain. 

Tabel 3.2. Pengukuran Validitas Internal 

Validitas  Konvergen Validitas Diskriminan 

Ukuran Nilai Ukuran Nilai 

Loading factor > 0,7 Akar AVE : 

korelasi antar 

variabel laten 

korelasi 

variabel laten 

AVE > 0,5 Cross loading < 0,7 dalam 

satu konstruk 

Communality > 0,5   

 

                Sumber: (Muniarti et al., 2014) 
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3.4.1.2 Pengujian Reliabilitas 

Realibilitas digunakan untuk menguji apakah alat ukur ( istrumen ) yang 

digunaakan untuk mengukur konstruk mempunyai konsistensi.( Muniarti et al. 

2014).Pengujian reliabilitas menggunakan kriteria penilaian Partial Least Square 

(PLS) dengan melihat nilai Composite reliability dan Cronbach’s alpha mengukur 

internal consistency dan nilainya harus di atas 0,7 dan 0,6 sehingga dikatakan 

reliabel (Hussein, 2015). 
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Tabel 3.3.Pengukuran Reliabilitas 

Ukuran Nilai 

Cronbach’s alpha > 0.6 

Composite reliability > 0.7 

Sumber: ( Hussein , 2015 ) 

3.5. Metode Analisis Data 

Untuk menganalisis dan mengolah data digunakan alat ukur untuk 

mengetahui tingkat keandalan dan validitas data. Demikian juga dengan 

menggunakan suatu alat analisis dan pengolahan data untuk menjawab perumusan 

masalah. 

3.5.1.Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif untuk variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

disajikan dalam tabel statistika deskriptif berupa nilai rata-rata (mean), nilai 

maksimum, minimum, dan nilai deviasi standar. 

 

3.6. Desain Analisis Data 

3.6.1. Menyatakan Hipotesis 

 Penelitian menggunakan hipotesis nol atau hipotesis alternatif sebagai 

hipotesisnya. 

Ho1: β1 = 0 artinya, bahwa skema kompensasi insentif berbasis anggaran 

tidak berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada atasan. 
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H1: β1 > 0 artinya, bahwa skema kompensasi insentif berbasis anggaran  

berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada atasan 

 Ho2: β2 = 0 artinya, bahwa skema kompensasi insentif berbasis anggaran 

tidak berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

H2: β2 > 0 artinya, bahwa skema kompensasi insentif berbasis anggaran  

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

Ho3: β3 = 0 artinya, bahwa  kepercayaan pada atasan tidak berpengaruh  

positif terhadap komitmen organisasi 

H3: β3 > 0 artinya, bahwa  kepercayaan pada atasan berpengaruh  positif 

terhadap komitmen organisasi 

Ho4: β4 = 0 artinya, bahwa  kepercayaan pada atasan tidak berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

H4: β4 > 0 artinya, bahwa   kepercayaan pada atasan berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

Ho5: β5 = 0 artinya, bahwa komitmen organisasi tidak berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

H5: β5 > 0 artinya, bahwa  komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja 

Ho6: β6 = 0 artinya, bahwa skema kompensasi insentif berbasis anggaran 

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

H6: β6 > 0 artinya, bahwa   skema kompensasi insentif berbasis anggaran  

berpengaruh positif terhadap kinerja 
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3.6.2.Memilih Pengujian Statistik 

Adapun pengujian prasyarat untuk menetapkan apakah model struktural 

sudah memenuhi asumsi yang disyaratkan dengan menggunakan Partial Least 

Square (PLS) dan menetapkan kesesuaian model berdasarkan criteria goodness of 

fit tertentu. Alasan digunakan PLS karena lebih tepat dan komprehensif untuk 

analisis dua jalur persamaan regresi atau path analisis. Adapun teknik statistik 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik regresi.  

Persamaannya adalah: 

Y1 = a + b1X1 + e................................................................................... (H1) 

Keterangan: 

Y1 = Kepercayaan pada atasan 

a = konstanta 

b = koefisien regresi  

X1 = skema kompensasi insentif  berbasis insentif 

e = error 

 

Y2 = a + b1X1 + b2X2 + e......................................................................... (H2-H3) 

Keterangan: 

Y2 = Komitmen organisasi 

a = konstanta 

b = koefisien regresi  

X1 = skema kompensasi insentif  berbasis inentif 

X2 = kepercayaan pada atasan 
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e = error 

Y3 = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e...................................................... (H4, H5,H6) 

Keterangan: 

Y3 = Kinerja 

a = konstanta  

b1-b3 = koefisien regresi  

X1 = kepercayaan pada atasan 

X2 = komitmen organisasi 

X4 = skema kompensasi insentif  berbasis inentif 

e = error 

 

Gambar 3.1. Model PLS 
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3.6.3.Memilih Tingkat Keyakinan 

  Tingkat keyakinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 

90% yang artinya peneliti menggunakan tingkat error yang dapat ditoleransi 

sebesar 10%. 

 

 

 

3.6.4. Menghitung Nilai Statistik 

 Penelitian menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk perhitungan 

nilai statistik, sebagai program statistik yang membantu dalam menghitung nilai 

statistik dari semua data yang telah diperoleh. 

 

 

3.6.5.Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

 Penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) untuk 

mendapatkan nilai uji sebagai program yang membantu peneliti dalam 

menganalisisnya. Peneliti juga menggunakan pengujian satu arah (one-tailed) 

untuk menguji hipotesis karena hipotesis dalam penelitian ini  berarah. Alasan 

digunakannya PLS dalam teknik pnegolahan data ini karena penelitianini 

menggunakan data parametik. 

 

3.6.6.Menginterpretasikan Hasil 

 Interpretasi dari hasil yang didapat berupa penerimaan semua 

hipotesis diterima apabila nilai sig.t (p-value) <0.10. 

 


