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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subyek. Setyani 

(2015) data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman 

atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek 

penelitian atau responden. Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data 

primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara) untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer 

dikumpulkan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran kuesioner 

kepada responden (Indriantoro dalam Setyani, 2015). 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono dalam 

Setyani (2015) metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. (Sugiyono, 2005: 90). 



 
 

34 

Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan seluruh karyawan Rumah 

Sakit Eka Hospital Pekanbaru yang berjumlah 180 orang. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut, bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi (Sugiyono, 2005: 91). 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

probability sampling dengan teknik simple random sampling. Probability sampling 

adalah suatu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 

kepada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel. Simple random sampling 

merupakan cara pengambilan sampel secara acak dimana tiap unsur yang membentuk 

populasi diberi kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Peneliti 

memilih teknik ini agar pemilihan sampel dapat dilakukan dengan lebih merata 

sehingga validitas, reabilitas, dan landasan generalisasi dapat lebih 

dipertanggungjawabkan. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 64 orang. 

Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut 

(Djarwanto dan Subagyo, 2006). Rumus: 

  N 

n =  

        1+ Ne
2 

 

 
= 180  = 180  = 64,28 (dibulatkan 64) 

 

     1+ 180 (0,1)
2   

2,8 
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 Keterangan: 

 n  = Jumlah sampel 

 N = Jumlah populasi 

 e  = Batas kesalahan maksimal yang ditolerir dan sampel (10%). 

Berikut adalah sampel Karyawan dan Manajer Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru: 

Tabel III.1 

Sampel Karyawan dan Manajer Rumah Sakit Eka Hospital Pekanbaru 

 

No Keterangan Frekuensi 

1 Manajer pelayanan medis 1 

2 Manajer penunjang medis 1 

3 Manajer keperawatan 1 

4 Manajer logistik 1 

5 Manajer marketing 1 

6 Manajer keuangan 1 

7 Manajer umum dan sdm 1 

8 Karyawan 57 

 (Sumber: Eka Hospital Pekanbaru Tahun 2018) 

  

Skala pengukuran variabel dalam penelitian ini mengacu pada Skala Likert 

(Likert Scale), dimana masing-masing dibuat dengan menggunakan skala 1-5 kategori 

jawaban, yang masing-masing jawaban diberi skor atau bobot yaitu banyaknya skor 

antara 1 sampai 5, dengan rincian (Singarimbun dalam AN Pratama, 2016): 

1. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5. 

2. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4. 

3. Jawaban Ragu-ragu (R) diberi skor 3. 

4. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2. 

5. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1. 
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3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Independen 

Menurut Indriantoro dalam Setyani (2015) variabel independen adalah tipe 

variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel ini 

disebut juga sebagai variabel yang diduga sebagai sebab, disebut sebagai variabel 

yang mendahului. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara 

lain Budaya Organisasi (X1), Akuntansi Pertanggungjawaban (X2), Sistem 

Penghargaan (Reward) (X3). 

3.3.2 Variabel Dependen 

 Menurut Indriantoro dalam Setyni (2015) variabel dependen adalah tipe 

variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam penelitian 

ini variabel dependennya adalah kinerja manajerial (Y). 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Budaya Organisasi (X1) 

Adalah nilai-nilai dan keyakinan (belief) yang dimiliki oleh anggota Organisasi, 

yang dimanifestasi dalam bentuk norma-norma perilaku para individu atau kelompok 

organisasi yang bersangkutan (Pendekatan demensi praktek). 

Sedangkan menurut Andriyana (2007) Budaya Organisasi adalah kesepakatan 

bersama para anggota organisasi tentang makna kehidupan organisasional yang 

mengikat semua orang dalam organisasi yang bersangkutan. Prasetyono dan 

Kompyurini (2008) menyatakan bahwa Budaya Organisasi merupakan sistem nilai 

organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dan cara pegawai 

berperilaku.  
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Dalam penelitian ini, Budaya Organisasi adalah variabel independen. Alat ukur 

yang digunakan untuk mengukur budaya organisasi terdiri dari 10 pernyataan yang 

diadopsi dari (Halimatussa’diah, 2015). Indikator variabel budaya organisasi adalah 

sebagai berikut: 

a. Toleransi terhadap tindakan beresiko 

b. Pengarahan 

c. Integrasi 

d. Dukungan manajemen 

e. kontrol. 

 Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan skala 

likert lima poin yang meliputi (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), 

Kurang Setuju (KS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). 

3.4.2 Akuntansi Pertanggungjawaban (X2) 

Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang  berusaha 

menciptakan agar rencana yang disusun oleh manajemen dapat terealisir dan mampu 

mendorong setiap pelaku organisasi untuk bekerja dengan benar dan bertanggung-

jawab.  

Agar sistem akuntansi pertanggungjawaban dapat berjalan dengan lancar 

menurut Bambang Hariadi (2001:269) dalam bukunya Akuntansi Manajemen Dalam 

Suatu Sudut Pandang, syaratnya yaitu : 

1. Pembentukan pusat-pusat pertanggungjawaban 

2. Penetapan anggaran dan standar  
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3. Penilaian prestasi 

4. Laporan pertanggungjawaban. 

 Akuntansi Pertanggungjawaban adalah variabel independen. Pengukuran 

variabel Akuntansi Pertanggungjawaban terdiri dari 24 pernyataan yang diadopsi dari 

penelitian (Hilarius Prima, 2014). Indikator yang digunakan dalam variabel ini 

adalah: 

a. Struktur organisasi 

b. Anggaran 

c. Sistem akuntansi biaya dan pelaporan biaya.  

 Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan skala 

likert lima poin yang meliputi (1) Sangat Tidak Setuju (STS), (2) Tidak Setuju (TS), 

(3) Netral (N), (4) Setuju (S), (5) Sangat Setuju (SS). 

3.4.3 Sistem Penghargaan (Reward) (X3) 

Sistem penghargaan (Reward) adalah suatu sistem atau program yang 

dilaksanakan manajemen dengan memberikan tambahan penerimaan bagi karyawan 

atau manajer sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerjanya (Sianipar, 2013). 

Variabel ini berkaitan dengan sistem kompensasi yang ada dalam perusahaan. Sistem 

penghargaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemberian kompensasi 

pada karyawan, terdiri dari (1) pembayaran tetap saja dan (2) pembayaran variabel 

yang jumlah ditentukan berdasarkan kinerja (performance econtingent reward) 

(Mulyadi dalam Setyani, 2015).  
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Sistem Penghargaan (Reward) adalah variabel independen. Pengukuran yang 

digunakan untuk mengukur sistem penghargaan terdiri dari 5 pernyataan yang 

diadopsi dari peneliti terdahulu (Setyani, 2015). Indikator yang digunakan dalam 

variabel ini adalah:  

a. Kesesuaian gaji dengan harapan. 

b. Kesesuaian bonus atau insentif dengan harapan. 

c. Kesesuaian jenjang karir dengan prestasi kerja. 

d. Kesesuaian penghargaan yang diberikan pimpinan dengan prestasi kerja. 

e. Kesesuaian penghargaan/pemberian kompensasi yang berlaku saat ini sudah 

sesuai.  

Masing-masing item pernyataan tersebut diukur dengan menggunakan skala 

likert lima poin yang meliputi (1) Sangat Setuju (SS), (2) Setuju (S), (3) Ragu-ragu 

(R), (4) Tidak Setuju (TS), dan (5) Sangat Tidak Setuju (STS), untuk menunjukkan 

reward yang tinggi. 

3.4.4 Kinerja Manajerial (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kinerja Manajerial, variabel ini 

diberi simbol (Y). Kinerja Manajerial adalah tingkat dimana seorang manajer 

mencapai koordinasi pekerjaan melalui usaha yang dilakukan bawahannya, dan 

merupakan hasil koordinasi pekerjaan dari penggunaan yang tepat terhadap teknik 

dan metode pengorganisasian dan pengendalian yang relevan (Tjiptono dalam 

Setyani, 2015). 
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Kinerja manajerial yang diukur dengan menggunakan instrumen penilaian diri 

sendiri (selft-rating) yang dikembangkan oleh Mahoney dalam Setyani (2015). 

Penggunaan pendekatan self rating dipilih dengan alasan untuk menghindari 

kemungkinan pengukuran kinerja yang tidak representatif. Instrumen yang digunakan 

untuk mengukur kinerja manajerial terdiri dari 8 item pernyataan yang diadopsi dari 

peneliti terdahulu (Setyani 2015). Indikator yang digunakan dalam variabel ini 

adalah: 

a. Perencanaan  

b. Investigasi  

c. Koordinasi  

d. Evaluasi  

e. Pengawasan  

f. Pemilihan Staff 

g. Negosiasi 

h. Perwakilan  

 

Responden diminta untuk memilih dimana poin (1) untuk kinerja sangat 

dibawah rata-rata, poin (2) untuk kinerja dibawah rata-rata, poin (3) untuk kinerja 

rata-rata, poin (4) untuk kinerja di atas rata-rata, poin (5) untuk kinerja sangat di atas 

rata-rata. 

3.5 Metode Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif  

Menurut Indriantoro dalam Setyani (2015) penelitian deskriptif merupakan 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: 
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frekuensi, tedensi sentral (rata–rata, median, modus), dispersi (deviasi standar dan 

varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. 

3.5.2 Uji Kualitas Data 

Data ini merupakan data primer maka uji kualitas data penelitian ini 

menggunakan Uji Validitas dan Uji Realibilitas.  

1. Uji Validitas  

Dalam penelitian ini digunakan uji validitas, yaitu digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid 

atau handal jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011:52). 

Koefisien validitas akan dicari mengkorelasikan setiap skor yang diperoleh 

pada setiap item dengan skor total dari masing–masing atribut, dengan menggunakan 

SPSS (Statistical Program for Social Science). Pengujian validitas dalam penelitian 

ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara 

nilai yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang 

didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid 

(Ghozali, 2011:55).  

2. Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah kuisioner tetap 

konsisten jika digunakan lebih dari satu kali terhadap gejala dengan alat ukur yang 

sama. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan 

rumus Cronbach alpha> 0,60 (Ghozali, 2011). Jika validitas telah diperoleh, maka 
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peneliti harus mempertimbangkan pula reliabilitas pengukuran. Reliabilitas 

menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Pengujian reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi hasil pengukuran 

variabel-variabel. 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari 

bias. Yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan akhirnya hasil 

regresi tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan 

penarikan kesimpulan, maka digunakan asumsi klasik. 

1. Uji Normalitas data 

Menguji dalam sebuah model regresi yaitu variabel independen, variabel 

dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi 

yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mendeteksi 

normalitas dapat melihat grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized 

Residual. Deteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari 

grafik (Santoso, 2001: 214). 

Dasar pengambilan keputusan antara lain: (1) jika data menyebar disekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas, serta (2) jika data menyebar jauh dari garis diagonal, dan/atau 

tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. Untuk mendukung grafik Normal P-P Plot of Regression Standardized 



 
 

43 

Residual dalam uji normalitas data digunakan uji Klomogorov-Smirnov, Kriteria yang 

digunakan adalah jika masing-masing data pada variabel yang diteliti terdistribusi 

secara normal (Ghozali, 2005:30). 

2. Uji Multikolinieritas 

Metode ini digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan variance 

inflication factor atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi sehingga 

formulanya adalah sebagai berikut: 

VIF =   1 

      (  1- R
2 

) 

  Dimana R
2 

merupakan koefisien determininasi. Bila toleransi kecil 

artinya menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila VIF > 5 maka dianggap ada 

multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya, sebaliknya jika nilai VIF < 5 maka 

dianggap tidak ada multikonieritas. (Ghozali, 2005). 

3. Uji Heterokedastisitas 

Pengujian Heterokedastisitas dalam model regresi dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamatan kepengamatan lain tetap. Maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

Homokedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Kebanyakan data cross section 

mengandung situasi Heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang 

mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, besar). 
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Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan Heterokestisitas jika scaterplot 

membentuk pola tertentu maka regresi mengalami gangguan Heterokedastisitas. 

Sebaliknya jika scaterplot tidak membentuk pola tertentu (menyebar) maka regresi 

tidak mengalami gangguan Heterokedastisitas. 

3.5.4 Uji Hipotesis  

Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini, maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji T sama artinya dengan 

menguji signifikansi koefisien regresi linier berganda secara parsial yang terkait 

dengan pernyataan hipotesis penelitian (Sanusi dalam Setyani,2015). Pada penelitian 

ini, untuk mengetahui keakuratan model, maka dilakukan suatu uji untuk menguji 

signifikansi variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel 

dependen (Indriantoro dalam Setyani, 2015). Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t dapat dilakukan dengan 

melihat nilai probabilitas signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada 

output hasil SPSS. Pada penelitian ini kriteria pengambilan keputusan yang 

digunakan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2011) : 

1. Bila tingkat signifikansi (Sig < 0,05), maka Ha diterima dan H0 

ditolak,variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 



 
 

45 

2. Bila tingkat signifikansi (Sig > 0,05), maka Ha ditolak dan H0 

diterima,variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2. Analisis Regresi Berganda 

Menurut Sanusi dalam Setyani (2015), regresi linear berganda pada 

dasarnya merupakan perluasan dari regresi linear sederhana yaitu menambah jumlah 

variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas. 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi 

berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

Y  = Kinerja Manajerial  

α   = Konstanta  

b    = Koefisien regresi variabel  

X1  = Budaya Organisasi 

X2  = Akuntansi Pertanggungjawaban 

X3  = Sistem Penghargaan (Reward) 

e  = Kesalahan regresi (regression error) 

 

 

 

 

 

 

Y = α + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 
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3.6 Kerangka Pemecahan Masalah 

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam pemecahan masalah dapat dilihat 

pada gambar dibawah: 
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