
50

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dirancang sebaga salah satu penelitian survei yang menguji

hipotesis dengan menggunkan metode kausalitas. Penelitian ini membatasi pada

permasalahan pengaruh penerapan Total Quality Management (TQM), sistem

pengukuran kinerja, sistem penghargaan (reward), budaya oganisasi dan

lingkungan kerja sebagai variabel indevenden, kinerja manajerial sebagai variabel

devenden.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dalam level

manajerial yang ada di PT. Telkom Tbk Pekanbaru. Prosedur pengambilan

sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sampel

secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunkan pertimbangan

tertentu, umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Kriteria

sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hanya PT. Telkom Tbk yang ada di Pekanbaru dengan alasan untuk

mempersempit ruang lingkup penelitian di karenakan keterbatasan waktu,

tenaga dan uang.

2. Responden dari penelitian ini adalah Manajer, dan Asisten Manajer, dengan

alasan karena mempertimbangkan waktu dan uang.
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini yakni bersifat deskriptif kuantitatif.

Penelitian deskriptif menggambarkan tentang perilaku, pemikiran atau perasaan

suatu kelompok atau individu. Deskriptif kuantitatif merupakan data yang

berdasarkan pada hitungan matematis tertentu yang memberikan gambaran atas

suatu fenomena kasus yang diteliti. Tujuan penelitian deskriptif yaitu untuk

memberikan sebuah riwayat yang menggambarkan aspek-aspek yang relevan

berdasarkan fenomena yang ada kepada peneliti dari perspektif organisasi,

seseorang dan sebgainya (Uma Sekaran, 2007:159).

Data penelitian ini diperoleh dengan metode kuesioner yang disebar untuk

para manajer dan asisten manajer PT. Telkom Indonesia Tbk mengenai penerapan

Total Quality Management (TQM), sistem pengukuran kinerja, sistem

penghargaan (reward), budaya organisasi, lingungan kerja dan kinerja manajerial.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam

penelitian ni, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu penelitian

lapangan. Penelitian lapangan (Field Research) adalah data utama penelitian ini

diperoleh melalui penelitian lapangan, peneliti memperoleh data langsung dari

pihak pertama (data primer).

Pada penelitian ini dilakukan penyebaran kuesioner mengenai penerapan

Total Quality Management (TQM), sistem pengukuran kierja, sistem penghargaan

(reward), budaya organisasi, lingkungan kerja dan kinerja manajeria dengan
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teknik personally administered quesionnaires, yaitu kuesioner disampaikan dan

dikumpulkan langsung oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo,2014:154).

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian juga

didefinisikan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:2-3).

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi variabel

yang dapat diukur (Indriantoro dan Supomo, 2014). Pengukuran variabel dalam

penelitian ini menggunakan Skala Likert 5 poin dengan pilihan Sangat Tidak

Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).

Dalam penelitian ini ada lima variabel independen yaitu total quality

management, sistem pengukuran kinerja, sistem penghargaan, budaya organisasi

dan lingkungan kerja dan satu variabel dependen yaitu kinerja manajerial. Konsep

definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut.

a. Variabel Dependen (Y)

Kinerja manajerial tingkat dimana seorang manajer mancapai koordinasi

pekerjaan melalui usaha yang dilakukan bawahannya dan melakukan hasil

koordinasi pekerjaan dari penggunaan yang relevan (Wulandari, 2013). Kinerja
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manjerial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja individu dalam

aktivitas-aktivitas manajerial. Pengukuran variabel devenden dilakukan dengan

menggunakan instrument kuesioner (self rating) kepada responden dengan

menggunakan 7 indikator yang diadopsi dari Robbins (2009 dalam Cahyati,

2013) yaitu kuantitas kerja, kualitas, pengetahuan terhadap pekerjaan, kreatifitas,

kerjasama tim, inisiatif manajer dan fleksibilitas (Cahyati, 2013).

b. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Menurut Sugiyono (2010:4) variabel independen atau dalam bahasa

Indonesia sering disebut dengan bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Total Quality Management (X1)

Variabel total quality management diukur dengan menggunakan 10 unsur

utama total quality management yaitu: fokus pada pelanggan, obsesi terhadap

kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim

(teamwork), perbaikan secara berkesinam bungan, pendidikan dan penelitian,

kebebasan terkendali, kesatuan tujuan dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan

karyawan. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skalai likert,

yaitu1 samapi 5. Semakin besar nilai skor untuk instrumen yang dijwab maka

akan menunjukkan tingginya penerapan TQM dalam perusahaan.

2. Sistem Pengukuran Kinerja (X2)

Sistem pengukuran kinerja yang dinilai dalam penelitian ini adalah kinerja

para manajer dalam suatu unit organisasi yang dipimpinnya mengenai kualitas
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dalam aktivitas perusahaan (Wulandari, 2013). Sistem pengukuran kinerja diukur

dengan menggunakan unsur-unsur, yaitu: memuaskan pelanggan, melakukan

integrasi proses desain untuk kepentingan yang akan datang, mencegah gangguan,

mengurangi biaya, menurunkan keluhan pelanggan, memberikan jaminan

terhadap pelayanan, menerima keluhan pelanggan dan upaya untuk menurunkan

ketidakpuasan pelanggan. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan

menggunakan skalai likert, yaitu1 samapi 5. Semakin besar nilai skor untuk

instrumen yang dijwab maka akan menunjukkan tingginya penerapan sistem

pengukuran kinerja dalam perusahaan.

3. Sistem Penghargaan (Reward) (X3)

Tujuan kompensasi biasanya meliputi berbagai insentif yang berkaitan

dengan kinerja. Sasarannya adalah untuk menciptakan kesesuaian tujuan,

sehingga manajer akan menunjukkan kerja terbaik bagi perusahaan. Indikator

sistem reward berupa gaji tetap dan insentif variabel yang jumlahnya ditentukan

berdasarkan kinerja baik sensentif secara individu maupun kelompok (Zulaeha,

2015). Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala likert, yaitu

1 samapi 5. Semakin besar nilai skor untuk instrumen yang dijawab maka akan

menunjukkan tingginya penerapan sistem reward dalam perusahaan.

4. Budaya Organisasi (X4)

Budaya organisasi adalah nilai-nilai yang menjadi pegangan sumber daya

manusia dalam menjalankan kewajiban dan perilakunya di dalam organisasi. Nila-

nilai tersebut yang akan memberi jawaban apakah suatu tindakan benar atau salah,
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dan apakah suatu perilaku dianjurkan atau tidak, sehingga berfungsi sebagai

landasan untuk berprilaku (Uha, 2015). Hal ini berarti bahwa budaya organisasi

mampu mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, misi dan tujuan

organisasi.

Budaya organisasi diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh

(Cahyati, 2013) yang meliputi 6 indikator pernyataan, yaitu: kepatuhan dalam

memnuhi jam kerja yang ditetapkan, kejelasan dalam memenuhi tugas yang

dibebankan kepada perusahaan, sikap kerjasama dan tanggung jawab diantara

anggota perusahaan, bersaing yang sehat dalam pencapaian tujuan perusahaan,

sarana hiburan bagi karyawan dan memberikan penilaian berdarakan kompetensi

dan bukan senioritas. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan menggunakan

skala likert, yaitu 1 samapi 5. Semakin besar nilai skor untuk instrumen yang

dijawab maka akan menunjukkan tingginya penerapan budaya organisasi dalam

perusahaan.

5. Lingkungan Kerja (X5)

Lingkungan kerja fisik berupa warna, kebersihan, pertukaran udara,

penerangan, keamanan, dan kebisingan. Setiap karyawan harus membina

hubungan yang harmonis baik dengan karyawan maupun dengan para atasannya,

mampu berkomunikasi dalam sebuah team dan bersikap ramah sehingga akan

dapat menciptakan motivasi dan prosuktifitas kerja yang tinggi. Pengukuran

variabel ini dilakukan dengan menggunakan skala likert, yaitu 1 samapi 5.
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Semakin besar nilai skor untuk instrumen yang dijawab maka akan menunjukkan

tingginya penerapan lingkungan kerja dalam perusahaan.

Tabel III.1
Instrumen Penelitian

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Referensi
Kinerja
Manajerial
(Y)

Kinerja adalah hasil
atau tingkat
keberhasilan seseorang
secara keseluruhan
selama periode tertentu
dalam melaksanakan
tugas dibandingkan
dengan berbagai
kemungkinan, seperti
standar hasil kerja,
target atau sasaran atau
kriteria yang telah
ditentukan terlebih
dahulu telah disepakati
bersama (Rivai dan
Basri, 2008:50, dalam
Muksyfatul,2016).

1. Kuantitas kerja
2. Kualitas kerja
3. Pengetahuan

terhadap pekerjaan
4. Kreatifitas
5. Kerjasama tim
6. Inisiatif manajer
7. Fleksibilitas

Likert 1
sampai 5

R. Ajeng
Dwi Cahyati

(2013)

Total
Quality
Management
(X1)

Total quality
management
merupakan komitmen
organisasi untuk
memuaskan pelanggan
dengan secara
berkelanjutan
memperbaiki setiap
proses bisnis yang
terkait dengan
penyampaian barang
atau jasa J. Paul Peter
dan James dalam
Wibowo (2011:150).

1. Fokus pada
pelanggan

2. Obsesi terhadap
kualitas

3. Pendekatan ilmiah
4. Komitmen jangka

panjang
5. Kerjasama

(teamwork)
6. Perbaikan sistem

secara
berkesinambungan

7. Pendidikan dan
pelatihan

8. Kebebasan yang
terkendali

9. Kesatuan tujuan
10.Adanya keterlibatan

dan pembedayaan
karyawan

Likert 1
sampai 5

Ayu Rizky
Rachmawati

(2009)

Sistem
Pengukuran
Kinerja (X2)

Sistem pengukuran
kinerja merupakan
mekanisme perbaikan
secara periodik
terhadap keefektifan

1. Memuaskan
pelanggan

2. Melakukan integrasi
proses desain untuk
kepentingan yang

Likert 1
sampai 5

Ari Fidyah
Wulandari

(2013)
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tenaga kerja dalam
melaksanakan kegiatan
operasional perusahaan
berdasarkan standar
yang telah ditetapkan
(Made dan Yuniawati,
2003 dalam Aditya,
2014).

akan datang
3. Mencegah

gangguan
4. Mengurangi biaya
5. Menurunkan

keluhan pelanggan
6. Memberikan

jaminan terhadap
pelayanan

7. Menerima keluhan
pelanggan

8. Upaya menurunkan
ketidakpuasan
pelanggan

Sistem
Penghargaan
(reward)
(X3)

Sistem penghargaan
merupakan kompensasi
yang meliputi imbalan
finansial dan tunjangan
yang diterima oleh para
karyawan sebagaii
bagian dari hubungan
kepegawaian.
Kompensasi yang
diterima karyawan
sebagai ganti
kontribusi mereka ke
perusahaan (Simamora
2004:442 dalam
Zulaeha 2015).

1. Gaji sesuai dengan
beban tugas dan
besarnya biaya
hidup

2. Insentif  yang
diterima sesuai
dengan kinerja dan
diberikan tepat
waktu

3. Merasa puas
dengan bonus dan
memicu untuk
bekerja dengan giat

4. Asuransi yang
diterima sesuai
dengan kebutuhan
kesehatan dan
mudah dalam
menggunakannya

5. Promosi/kenaikan
jabatan sesuai dan
adil

6. Tunjangan jabatan
sesuai dengan
tanggung jawab
yang di emban dan
sesuai dengan
tingkat jabatan

7. Fasilitas yang
diterima
memuaskan

Likert 1
sampai 5

Evelyn
Sharlica
(2014)

Budaya
Organiasasi
(X4)

Budaya organisasi
sebagai suatu sistem
makna bersama yang
dianut oleh anggota-
anggota yang

1. Inovalif dan
pengambilan risiko

2. Perhatian dan tetap
detail

3. Berorientasi ppada

Likert 1
sampai 5

R. Ajeng
Dwi Cahyati

(2013)
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membedakan
organisasi satu dengan
organisasi lainnya
(Arumbika, 2012
dalam Feisal, 2016).

hasil
4. Berorientasi pada

manusia
5. Berorientasi pada

tim
6. Agresivitas dan

stabilitas
Lingkungan
Kerja (X5)

Lingkungan kerja
terdiri dari lingkungan
kerja fisik dan non-
fisik.  Lingkungan
kerja fisik adalah
semua keadaan
berbentuk fisik yang
berada disekitar tempat
kerja yang dapat
mempengaruhi kinerja
karyawan baik secara
langsung maupun
secara tidak langsung
dalam melakukan
pekerjaan.
Lingkunhgan kerja
non-fisik adalah semua
kedaan yang terjadi
berkaitan dengan
hubungan kerja, baik
antara atasan dan
bawahan ataupun
hubungan antar
karyawan.
(Sedarmayanti
2009:26-31).

1. Cahaya
2. Suhu
3. Suara
4. Warna dan

dekorasi
5. Peralatan
6. Kenaikan jabatan

berdasarkan
kemampuan
danprestasi

Likert 1
sampai 5

Muhabus
Subhani
(2017)

Sumber : Data primer diolah, 2018

3.5 Teknik Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan

diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan dan peenyusunan

data dalam bentuk tabel numerik dan grafik. Statistik menggunakan karakteristik
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variabel penelitian yang utama dan data demografi responden (jika ada). Ukuran

yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral

(mean, median, modus), dispersi (deviasi standar dan varian) dan koefisien

korelasi antara variabel penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014:170).

3.5.2 Uji Kualitas Data

Terdapat dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu: validitas dan

reliabilitas. Artinya, suatu penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bias

jika datanya kurang reliable dan kurang valid. Sedangkan, kualitas data penelitian

ditentukan oleh kualitas instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data.

a. Uji Validitas

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat.

Oleh karena itu, esensi dari validitas adalah akurasi. Suatu instrumen pengukur

dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur.

Dengan kata lain, instrumen tersebut dapat mengukur construct sesuai dengan

yang diharapkan oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2014:181).

Kriteria yang diterapkan untuk mengukur valid tidaknya suatu data adalah

rhitung (koefisien korelasi) lebih besar dari rtabel (nilai kritis) maka dapat dikatakan

valid. Selain itu jika nilai sig < 0,05 maka instrumen dapat dikatakan valid.
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b. Uji Reliabilitas

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep tersebut yaitu

konsistensi, peneliti dapat mengevaluasi instrumen penelitian berdasarkan

perspektif dan teknik yang berbeda (Indriantoro dan Supomo, 2014:180).

Pengukuran yang memiliki reliabilitas yaitu pengukuran yang mampu

memberikan hasil ukur terpercaya (reliabel). Pengujian ini dilakukan dengan

menghitung chronbach’s alpha. Dalam penelitian ini, suatu konstruk atau variabel

dinyatakan reliabel jika nilai chronbach alpa > 0,60 dimana semakin besar alpha

maka alat pengukur yang digunakan semakin andal atau reliable (Sentoso,

2015:220).

3.5.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah regresi yang dibuat

dapat digunakan sebagai alat prediksi yang baik. Asumsi-asumsi klasik yang

harus dipenuhi antara lain:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel terdistribusi

dengan normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan

uji Normal probability of standardizer residual, yang akan menunjukkan titik-titik

penyebaran sampel dalam bentuk grafik. Jika titik-titik menyebar sepanjang garis

diagonal maka dapat dikatakan mendekati normal (Santoso, 2015:190).

Uji normalitas data merupakan suatu jenis uji statistik untuk menentukan

apakah suatu populasi bedistribusi normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan
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karena sring kali sebelum melakukan pengolahan data pada suatu pengamatan

populasi, banyak peneliti mengasumsikan bahwa populasi yang diamati tersebut

berdistribusi normal.

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiiki distribusi normal. Seperti diketahui

bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi

normal. Kalau asumsi ini dilanggara maka uji statistik menjadi tidak valid atau

jumlah sampel kecil (Ghozali, 2013).

b. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari pengamatan yang

satu ke pengamatan yang lain. Jika varian dari satu residual pengamatan ke

pengamatan lain tetap maka dapat dikatakan homokedastisitas (Sansono,

2015:187). Pengujian ini menggunakan SPSS release 21. Dengan model ini suatu

regresi dapat dikatakan terbebas dari masalah heterokedastisitas apabila:

1. Titik-titik yang tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur

(bergelombang, menyebar dan menyempit).

2. Titik-titik menyebar dii atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Pengujian

asumasi klasik ini dilakukan dengan menentukan tingkat signifikan sebsar

5%.

c. Uji Multikolinearitas
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Uji multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel

bebas terdapat korelasi dengan variabel bebas lainnya atau suatu variabel bebas

merupakan fungsi linier dari variabel bebas lainnya. Pengujian dilakukan dengan

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila VIF < 0,10 atau VIF > 10

maka terjadi multikolinearitas, begitu pula sebaliknya. Selain itu,

multikolinearitas terjadi apabila angka tolerance (TOL) menjauhi 1. Tolerance

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan

oleh variabel lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF

yang tinggi (karena VIF=1/tolerance) dan menunjukkan kolinearitas yang tinggi

(Santoso, 2015:183).

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini,

maka perlu menguji model penelitian terlebih dahulu. Pengolahan data ini

menggunakan multiple regression dengan bantuan program SPSS (Statistical

Product Service Solution) versi 21.

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model

analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis). Analisis regresi

linier berganda dimaksudkan untuk menguji sejauh mana dan bagaimana arah

variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Analisis

yang digunakan untuk menguji persamaan tersebut secara matematis dirumuskan

sebagai berikut :
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Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + e

Dimana:

Y = kinerja manajerial (Variabel Dependen)

b (1,2,3,4,5) = koefisien regresi

a = Konstanta

X1 = total quality management (TQM)  (Variabel Indipenden)

X2 = sistem pengukuran kinerja (Variabel Indipenden)

X3 = sistem penghargaan (reward) (Variabel Indipenden)

X4 = budaya organisasi (Variabel Independen)

X5 = lingkungan kerja (Variabel Independen)

e = kesalahan regresi (error)

b. Uji T (Uji Parsial)

Nilai thitung digunakan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel

independen secara persial terhadap variabel dependennya, dengan formulasi

sebagai berikut (Anggraeni, 2010):

1. Menentukan Hipotesis

H0 : bi = 0, berarti variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.
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Ha : bi = 0, berarti variabel independen berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen.

2. Menentukan tingkat signifikan

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% sehingga

dapat dikatakan bahwa penelitian memiliki tingkat kesalahan sebesar 5%

sedangkan keakuratan data yang digunakan adalah sampai 9%. Derajat bebas

yang digunakan dalam penelitian adalah (n-k-1), dimana n adalah jumlah

pengamatan, dan k adalah jumlah variabel.

3. Menentukan nilai thitung dengan rumus

Thitung =

Dimana:

b = koefisien regresi dari X1, X2, X3, X4, X5

sb = standar deviasi dari b1, b2, b3, b4, b5

4. Menentukan kriteria pengendalian keputusan

Apabila thitung > ttabel, maka Ha diterima, sebaliknya apabila thitung < ttabel, maka

H0 diterima dan Ha ditolak.

c. Koefisien Determinasi (Uji R2)

Nilai koefisien determinasi (R2) mencerminkan seberapa besar variasi dari

variabel terikat (Y) dapat diterangkan oleh variabel bebas (X). Bila nilai koefisien

determinasi sama dengan 0 (R2=0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan

oleh X sama sekali. Sementara bila R2=1, artinya variasi dari Y secara

keseluruhan dapat diterangkan X. Dengan kata lain bila R2=1, maka semua titik

pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau buruknya
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suatu persamaan regresi ditentukan oleh R2 nya yang mempunyai nilai antara nol

dan satu (Ghozali, 2013:97).


