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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yaitu pada perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang perbankan yang yang beroperasi di 

kota Pekanbaru, Provinsi Riau. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kuatitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010; 80). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan cabang, kepala 

bagian marketing yang ada pada perusahaan perbankan BUMN di kota 

Pekanbaru.  

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010;81). Sampel yang digunakan adalah pimpinan 

cabang, kepala bagian marketing yang ikut berpartisipasi dalam penyusunan 

anggaran yang ada pada perusahaan perbankan BUMN di kota Pekanbaru.  

Pada penelitian ini teknik penentuan sampel yang diambil adalah 

purposive sampling yaitu sampel ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun 

kriteria sampel yang digunakan adalah karyawan ikut berpartisipasi dalam sistem 

pengendalian intern Bank yang yang terlibat secara langsung dalam proses 

penyusunan, pengawasan, dan pemeriksaan laporan keuangan yakni kepala 
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cabang, manajer keuangan, manajer operasional manajer kredit dan bagian 

accounting pada perusahaan perbankan BUMN di Pekanbaru. 

Tabel. 3.1 Sampel Bank BUMN yang Beroperasi di Kota Pekanbaru 
No Nama Bank Pimpinan 

Cabang 

Kepala Bagian 

Marketing  
Jumlah 

1 Bank Negara Indonesia  8 8 16 

2 Bank Tabungan Negara  5 5 10 

3 Bank Rakyat Indonesia  9 9 18 

4 Bank Mandiri  8 8 16 

  Jumlah 30 30 60 

Sumber : Data olahan, 2017 

3.3. Teknik Pengambilan Data 

Hasil dari penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat 

menjelaskan mengenai pengaruh impelementasi Total Quality Management 

(TQM) dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan 

dimoderasi oleh komitmen organisasi dan motivasi kerja. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini data primer. Data primer yaitu data penelitian yang 

diperoleh secara langsung darisumber asli (tidak melalui perantara) yang secara 

khusus dikumpulkanoleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian 

 Data ini di peroleh langsung dari responden yang berupa opini terhadap 

suatu kegiatan atau data subjek tertulis yang diperoleh melalui instrumen 

kuesioner. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individu atau 

kelompok, hasil observasi pada suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan 

hasil pengujian.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek (self 

report data). Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, 

pengalaman atau karakteristik seseorang atau kelompok orang yang menjadi 

subjek penelitian atau responden. Data primer ini dikumpulkan data yang yang 
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harus diolah. Data primer diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan (respon) 

yang diberikan salah satunya secara tertulis atau bentuk kuesioner. Kuesioner 

berisi tanggapan atas pertanyaan tertulis yang diajukan oleh peneliti yang secara 

langsung disebarkan kepada seluruh pimpinan yang ikut berpartisipasi dalam 

penyusunan anggaran yang ada pada perusahaan perbankan BUMN di Kota 

Pekanbaru. 

Kuesioner disusun berdasarkan item-item, metode dan pengukurannya 

menggunakan Skala Likert. Data dalam penelitian ini adalah data ordinal. Data 

dalam penelitian ini adalah data ordinal. Setiap item penelitian, jawaban dari 

pertanyaan diberi skor: 

Tabel 3.2 Keterangan Bobot Variabel Penelitian 

Keterangan Bobot 

SS= Sangat Setuju  

S= Setuju  

KS= Kurang Setuju  

TS= Tidak Setuju  

STS = Sangat Tidak Setuju 

5 

4 

3 

2 

1 

 

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Data 

Variabel adalah konstruk yang diukur dengan berbagai macamnilai untuk 

memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai fenomena-fenomena. 

Penentuan variabel pada dasarnya merupakan operasional terhadap konstruk yaitu 

upaya mengurangi abstraksi sehingga dapat diukur. Defenisi operasional adalah 

penentuan konstruk sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel yang 

menjadi perhatian utama dalam penelitian ini adalah satu variabel moderating 

yaitu motivasi kerja, dua variabel indenpendent: Total Quality Management 
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(TQM) dan partisipasi penyusunan anggaran, dan satu variabel dependent: kinerja 

manajerial. 

1. Variabel Dependent  

Variabel dependent adalah tipe variabel yang dijelaskan atau 

dipengaruhioleh variabel indenpenden. Variabel dependen penelitian ini adalah 

kinerja manajerial. Kinerja manajerial merupakan hasil dari proses aktivitas 

manajerial yang efektif mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 

terhadap pencapaian pada hasil kerja karyawan dan menjaga hubungan yang baik 

antara pemimpin dengan karyawan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 

perusahaan.Kinerja manajerial dalam penelitian ini diukur dengan indikator yaitu: 

1) Perencanaan, 2) Investigasi, 3) Pengkoordinasian, 4) Evaluasi, 5) Pengawasan, 

6) Pemilihan Staf, 7) Negosiasi (Sumarno, 2010). 

2. Variabel Independent 

Variabel independent adalah tipe variabel yang menjelaskan atau yang 

mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen pada penelitian ini terdiri 

dari dua variabel yaitu TQM dan partisipasi penyusunan anggaran. 

a. Total Quality Management (TQM) 

TQM adalah suatu strategi organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan 

dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan yang melibatkan seluruh 

karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan. Variabel TQM dalam penelitian ini 

diukur dengan indikator : a) Kepuasan Pelanggan b). Respek Terhadap Setiap 

Orang c). Manajemen Berdasarkan Fakta dan d). Perbaikan Berkesinambungan 

(Fitriah dan Ningsih, 2013). 
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b. Partisipasi Penyusunan Anggaran 

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan sebuah keterlibatan manajer 

dalam menyusun anggaran sesuai dengan tanggung jawabnya yang mengarah 

kepada seberapa besar tingkat keterlibatan tersebut dalam menyusun anggaran 

serta pelaksanaannya untuk menggapai anggaran. Variabel partisipasi penyusunan 

anggaran dalam penelitian ini diukur dengan indikator: a) Keikutsertaan 

penyusunan anggaran, b) besanya pengaruh terhadap penetapan anggaran, dan c) 

kebutuhan memberikan pendapat (Pratama, 2013). 

3. Variabel Moderating 

Variabel moderating adalah tipe variabel yang memperkuat atau 

memperlemah hubungan langsung antara variabel independent dan variabel 

dependent. Variabel moderating dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri 

seseorang yang menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu 

guna mencapai kepuasan dan memenuhi kebutuhannya. Variabel motivasi kerja 

dalam penelitian ini diukur dengan indikator: 1) Kebutuhan fisiologis 2) 

Kebutuhan keselamatan dan keamanan, 3) Kebutuhan untuk merasa memiliki dan 

sosial 4) Kebutuhan harga diri dan status, dan 5) Kebutuhan aktualisasi diri dan 

pemenuhan (Nurmansyah; 2011). 

b. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi yang kuat akan mendorong individu berusaha keras 

mencapai tujuan organisasi. Variabel komitmen organisasi dalam penelitian ini 
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diukur dengan indikator yaitu (a) usaha keras untuk menyukseskan organisasi, (b) 

kebanggaan berkerja pada organisasi tersebut, (c) kesediaan menerima tugas demi 

organisasi, (d) kesamaan nilai individu dengan nilai organisasi, (e) kebanggan 

menjadi bagian dari organisasi, (f) organisasi merupakan inspirasi untuk 

melaksanaan tugas, dan (g) senang atas pilihan bekerja di organisasi tersebut 

(Nurcahyani, 2010). 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang 

diperoleh menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu cara menjelaskan 

hasil penelitian yang ada dengan menggunakan perumusan rumus matematis yang 

menghubungkan dengan teori yang ada, yang kemudian ditarik kesimpulan. 

1. Uji Kualitas Data  

Data mempunyai kedudukan yang paling tinggi, karena merupakan 

penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian 

hipotesis. Oleh karena itu benar tidaknya sangat menentukan kualitas hasil 

penelitian. Sedangkan benar tidaknya data tergantung dari instrument yang 

digunakan. Instrument yang baik adalah harus valid dan reliabel. 

Penelitian yang mengukur variabel dengan menggunakan instrument 

dalam kuesioner harus diuji kualitas data tersebut dengan uji validitas dan 

reliabilitas. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrument tersebut 

valid atau reliable untuk mengukur variabel yang diukur sehingga penelitian ini 

bisa mendukung hipotesis yang diajukan. Dalam pengukuran variabel, instrument 

yang digunakan adalah instrument yang dipakai oleh peneliti sebelumnya.  
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a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dikatakan valid 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan 

dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang 

hendak diukur. 

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan 

nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n – 2, dalam hal ini 

adalah jumlah sampel. Bandingkan nilai Correlated Item–Total Correlation 

dengan hasil perhitungan. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif 

maka butir atau pertanyaan atau indikator tersebut dinyatakan valid. Untuk 

indikator konstruk (Ghozali, 2016: 41).  

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.  

 One Shot atau pengukuran sekali saja : disini pengukurannya hanya sekali 

dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur 

korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

relialibitas dengan uji statistik Cronbach Alpha (a). suatu konstruk atau variabel 



46 
 

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2016: 

41). 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normalitas distribusi. Data 

yang baik adalah residual yang berdistibusi normal. Jika variasi yang dihasilkan 

dari distribusi data yang tidak normal, maka tes statistik yang dihasilkan tidak 

valid. Selanjutnya normalitas dibutuhkan dalam melakukan statistik uji t.  

Alat diagnostik yang dapat digunakan dalam menguji distribusi normal 

data adalah normal probability plot dan kolmogorov smirnov. Pada pendekatan 

ini, distribusi normal akan ditunjukkan dalam garis diagonal. Plot ini 

membandingkan nilai observasi dengan nilai yang diharapkan dari suatu distribusi 

normal. Jika plotting data akrual terletak pada garis diagonal tersebut atau 

mendekatinya, berarti data tersebut normal. Sebaliknya jika plotting data akrual 

berada jauh dari garis diagonal, berarti data penelitian tersebut tidak distribusi 

normal. 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terkait dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau 

tidak. Model regresi yang baik adalh meiliki distribusi normal atau mendekati 

normal. Untuk menguji apakah distribusi residu normal ataukah tidak maka dapat 

dilakukan metode uji kolmogorov-smirnov (Ghozali, 2016: 41). Nilai K-S 

Caranya adalah menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian yaitu :  
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Hipotesis Nol (Ho)  : data terdistribusi normal (nilainya jauh di atas 

a=0,05)  

Hipotesis Alternatif (HA) : data tidak terdistribusi secara normal (nilainya 

jauh dibawaha=0,05) 

b. Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent). Menurut 

Ghozali (2016) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolineritas adalah 

dengan melihat nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Kedua 

ukuran ini menunjukkan setiap veriabel independent manakah yang dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 

(Ghozali, 2016) 

c. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena 

observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini 

sering ditemukan pada data time series (runtut waktu). Pada data cross section 

(silang waktu) masalah autokorelasi relatif jarang terjadi (Ghozali, 2016). Untuk 
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mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat angka Durbin Waston. 

Kriteria yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya gejala autokorelasi adalah 

sebagai berikut :  

H0  : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

HA  : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

 Kriteria autokorelasi Durbin – Watson (Ghozali, 2016) :  

Ket Kriteria 

0 < d < dl Tidak ada autokorelasi  

dl ≤ d ≤ du Tidak ada autokorelasi  

4 – dl < d < 4 Tidak ada korelasi negatif  

4 – du ≤ d ≤ 4 – du Tidak ada korelasi negatif  

du < d < 4 – du Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif  

 

d. Uji Heterokedastisitas  

Suatu model regresi dikatakan mengandung heterokedastisitas bila varians 

variabel dalam model tidak sama (konstan) akibatnya penaksir yang diperoleh 

tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar meskipun 

penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya tidak bisa dan 

bertambahnya sampel yang akan digunakan akan mendekati nilai yang 

sebenarnya, hal ini variansnya tidak minimum.  

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidakpastian variance dari residual atau pengamatan kepengamatan 

lainnya. Jika varians dari residual suatu pengamatan yang lain tetap disebut 

heterokedastisitas, dengan kata lain bila terjadi heterokedastisitas dapat dideteksi 

dengan melihat scatterplot dari hasil pengolahan data dari paket statistik dalam 

komputer yaitu dengan melihat pola scatterplot dan Uji Glejser yaitu 
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mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen 

(Ghozali, 2016).  

3. Pengujian Hipotesis 

Setelah data dianggap cukup memadai dari segi validitas dan reliabilitas, 

maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Seluruh data yang sudah 

terkumpul ditabulasi sesuai dengan masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan menguji hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan 

menggunakan rumus statistika, metode analisis regresi, namun terlebih dahulu 

akan diuji apakah data yang telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan 

analisisdengan metode ini. Untuk menguji hipotesis yang digunakan adalah uji 

intraksi atau Moderated Regression Analysis (MRA). Fokus utama regresi pada 

penelitian ini adalah signifikan indeks koefisien dan sifat pengaruh interaksi 

variabel moderating (motivasi kerja dan komitmen organisasi) dengan Total 

Quality Management (TQM) dan partisipasi penyusunan anggaran terhadap 

kinerja manajerial. Setelah mendapat model penelitian yang baik, maka pengujian 

dengan persamaan regresi sebagai berikut: 

Y = a + β1.X1 + β2X2 + β3(X1×Z1) + β4(X2×Z1) +β5(X1×Z2) + β6(X2 ×Z2)  

Dimana a  : Konstanta 

 Y  : Kinerja manajerial 

  X1  : TQM 

  X2  : Partisipasi penyusunan anggaran 

Z1  : Motivasi kerja 
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Z2  : Komitmen  Organisasi 

X1Z1 : Interaksi antara TQM dan motivasi kerja 

X2Z1 : Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran 

dan motivasi kerja 

X1Z2 : Interaksi antara TQM dan komitmen organisasi 

X2Z2 : Interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran 

dan komitmen organisasi 

  β1,2,3,4,5,6 : Koefisien Regresi 

   : Error 

 Untuk memperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau simultan 

(Uji F). Dan secara parsial (Uji t) yang dijelaskan sebagai berikut : 

1. Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk menguji atau membandingkan rata nilai sesuatu 

sampel dengan nilai lainnya. Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah semua 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat yang ditentukan adalah 95 % 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,05 % dan degree of freedom (df) n – k 

membandingkan thitung dengan ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti 

bahwa variabel independent mempunyai pengaruh bermakna terhadap variabel 

independent tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent. 

2. Uji Simultan (Uji F)  
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 Untuk pengujian-pengujian variabel independent secara bersamaan 

digunakan statistik Uji F (F-test) dilakukan untuk melakukan apakah model 

pengujian hipotesis yang dilakukan tepat. 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel secara bersamaan 

berpengaruh terhadap variabel dependent. Analisis uji F ini dilakukan dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan tingkat kepercayaan alpha yang 

ditentukan adalah 10% membandingkan Fhitung dengan Ftabel yaitu apabila Fhitung> 

Ftabel atau p value < a, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti bahwa variabel 

independen secara bersamaan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya, apabila Fhitung< Ftabel atau Pvalue> a, maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Hasilnya tidak signifikan yang berarti bahwa variabel independent tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent. 

3. Koefisien Determinan 

 Koefisien determinan (R
2
) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

seberapa besar persentase variabel–variabel independent. Semakin besar koefisien 

determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk 

mengistemasi nilai variabel dependen. 

Begitu juga untuk mengetahui variabel independent yang paling 

berpengaruh terhadap variabel dependent dilihat dari koefisien korelasi parsial. 

Variabel independent yang memiliki koefisien korelasi parsial yang paling besar 

adalah independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependent. 


