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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 JENIS DAN SUMBER DATA 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dari data primer. 

Menurut Sugiyono(2012) metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti 

pada populasi atausampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya 

dilakukan secararandom, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, 

analisis databersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telahditetapkan. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data 

subyek.Menurut Indriantoro dan Supomo (2013) data subyek adalah jenis data 

penelitianyang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang 

atausekelompok orang yang menjadi subyek penelitian atau responden. 

Sumber data yang digunakan yaitu data primer. Data primer 

adalahsumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melaluimedia perantara) untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data 

primerdikumpulkan dengan menggunakan metode survei melalui penyebaran 

kuesionerkepada responden (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data primer 

diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara personal pada responden yaitu 

karyawanPT Perkebunan Nusantara V (Persero) Sei Galuh yang terdiri dari 

Manajer tingkat menengah, dan assisten manajer dan karyawan staff. 
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3.2 POPULASI DAN SAMPEL  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah karyawan PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Sei Galuh. 

Sugiyono (2012:116) menyatakan sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel merupakan sebagian 

dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki, dan dianggap bisa mewakili 

keseluruhan populasi (jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah populasinya). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Menurut Sugiyono (2012:122), purposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sampel secara 

purposive sampling dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh sampel yang 

representative berdasarkan kriteria yang ditentukan. Penentuan kriteria sampel 

diperlukan untuk menghindari timbulnya kesalahan dalam penentuan sampel 

penelitian yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap hasil analisis. Sampel 

penelitian yang diambil adalah berdasarkan kriteria-kriteria berikut: 

1. Manajer tingkat menengah, dan assisten manajer yang minimal telah 

bekerja selama 1 tahun, dengan alasan bahwa manajer di dua 

tingkatantersebut memegang kendali atas semua keputusan dalam 

pencapaian tujuan perusahaan pada PTPN V (Persero) Sei Galuh. 
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2.  Karyawan pelaksana yang berkaitan dengan bagian akuntansi yang sudah 

bekerja pada perusahaan minimal selama 2 tahun pada PTPN V (Persero) 

Sei Galuh. 

Tabel 3.1 

Jumlah Karyawan Pimpinan Dan Staff Karyawan PT. Perkebunan 

Nusantara V (Persero) Sei Galuh 

No. Unit Jumlah 

Populasi 

Keterangan 

1. Kantor SBU Sei Galuh 

12 

9 orang Karpim 

1 orang Krani 

Penganggaran 

1 orang Krani 

Pembukuan 

1 orang Krani Adm. 

Keuangan dan 

umum 

2. Kantor Kebun Inti/KKPA Sei Galuh 

14 

10 orang Karpim 

1 orang Krani 

Penganggaran 

1 orang Krani 

Pembukuan 

2 orang Krani Adm. 

dan Keuangan 

3. PKS Sei Galuh 

8 

6 orang Karpim 

1 orang Krani 

Penganggaran 

1 orang Krani 

Pembukuan 

Jumlah Populasi 34 

Sumber: SBU Sei Galuh, 2018 
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3.3 METODE PENGAMBILAN DATA 

 Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, 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) (Indiantoro dan Supomo, 2013). Pada penelitian ini, 

yang menjadi subyek penelitian adalah staf divisi akuntansi perusahaan jasa dan 

dilakukan dengan penyebaran kuesioner mengenai penerapan TQM dan indikator-

indikator pada sistem penghargaan (reward), sistem pengukuran kinerja, 

Komitmen Organisasi dan kinerja perusahaan dengan teknik personally 

administered questionnaires, yaitu kuesioner disampaikan dan dikumpulkan 

langsung oleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2013). 

3.4 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Tabel 3.2 

 Kerangka Konseptual 

Variabel 
Konsep 

Variabel 
Indikator 

Skala 

Pengukuran 

Sumber 

Variabel Independen 

Total 

Quality 

Management 

(X1) 

Total Quality 

Management 

adalah suatu 

pendekatan 

dalam 

menjalankan 

usaha yang 

mencoba untuk 

memaksimumka

n daya saing 

organisasi 

 Identifikasi 

kebutuhan 

pelanggan  

 Pengukuran dan 

pemenuhan 

kepuasan pelanggan  

 Membina hubungan 

langsung dengan 

pelanggan  

 Penetapan target 

perbaikan 

berkelanjutan  

 Mempertimbangkan 

masukan pelanggan  

Interval Nasution, 

2010 
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melalui 

perbaikan terus 

menerus atas 

produk, jasa, 

manusia, proses 

dan 

lingkungannya. 

 Perbaikan terus 

menerus pada semua 

bagian  

 Mengembangkan 

keterlibatan 

karyawan untuk 

mengelola semua 

aspek kualitas  

 Kewenangan 

karyawan dalam 

pengambilan 

keputusan 

proporsional  

 Peran serta semua 

pimpinan dalam 

proses peningkatan 

semua aspek kualitas  

 Pengelolaan 

program pelatihan 

dan pengembangan 

sesuai prinsip-

prinsip kualitas  

 Pelatihan dan 
pengembangan 

keterampilan 

semua karyawan  

 Studi banding 

terhadap kualitas 

proses kerja, produk 

dan pelayanan 

pesaing  

 Program zero defect  

 Menghilangkan sifat 

pemborosan  

Sistem 

Reward 

(X2) 

Sistem reward 

adalah suatu 

sistem atau 

program yang 

dilaksanakan 

manajemen 

dengan 

memberikan 

tambahan 

penerimaan 

bagi karyawan 

atau manajer 

 Gaji  

 Insentif  

 Bonus  

 Asuransi  

 Promosi  

 Tunjangan  

 Fasilitas  

 

Interval Narsa dan 

Yuniawati, 

2003 
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sebagai upaya 

untuk lebih 

meningkatkan 

kinerjanya. 

Sistem 

Pengukuran 

Kinerja 

(X3) 

pemberian 

informasi pada 

manajer dalam 

unit organisasi 

yang dipimpin 

mengenai 

kualitas dalam 

aktivitas operasi 

perusahaan 

 Orientasi kepada 

kepuasan pelanggan  

 Integrasi desain 

dengan pelanggan 

dimasa depan  

 Pencegahan 

gangguan atau 

penyebab kesalahan 

dalam penawaran 

produk / jasa  

 Meminimalisasi 

kerusakan produk/ 

jasa  

 Pemberian jaminan 

produk/jasa 

(garansi)  

 Meminimalisasi 

keluhan  

 

Interval Hasanah, 

2013 

Komitmen 

Organisasi 

(X4) 

Komitmen 

organisasi 

adalah cerminan 

sikap, perilaku 

dan tindakan 

seseorang yang 

mengabdikan 

dirinya untuk 

organisasi 

tersebut. 

Seorang 

karyawan akan 

mengorbankan 

kemampuan 

yang ia miliki 

untuk 

membawa 

kinerja 

organisasinya 

lebih baik. 

 Ciri pribadi 

pekerja 

 Ciri pekerjaan 

 Pengalaman kerja 

Interval Sopiah, 

2008 



 63 

Variabel Dependen  

Kinerja 

Manajerial 

(Y) 

Kinerja 

Manajerial 

adalah kinerja 

individu 

anggota 

organisasi 

dalam kegiatan-

kegiatan 

manajerial 

antara lain: 

perencanaan, 

investigasi, 

koordinasi, 

pengaturan staf, 

negosiasi, 

evaluasi, 

pengawasan dan 

perwakilan. 

 Perencanaan  

 Investigasi  

 Pengkoordinasian  

 Evaluasi  

 Pengawasan  

 Pemilihan Staff 

 Negosiasi  

 Perwakilan  

 Kinerja 
Keseluruhan  

Interval Narsa dan 

Yuniawati, 

2003 

Sumber: Data Olahan, 2018 

3.5 METODE ANALISIS DATA 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2013:170) statistik deskriptif 

merupakan transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah 

dipahami dan diinterpretasikan. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara 

lain berupa: frekuensi, tedensi sentral (mean, median, modus), dispersi (deviasi 

standar dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian. 

3.5.2 Metode Kualitas Data 

Ada dua konsep untuk mengukur kualitas data, yaitu validitas dan reliabilitas. 
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3.5.2.1 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 berartidata yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2011:55). 

3.5.2.2 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).  

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang 

baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Cara yang 

digunakan untuk mengetahui normalitas adalah dengan mengguanakan uji 
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Nonparametric Test One Sample Kolmogorov Smirnov (1-Sample K-S). Uji 

Kolmogorov Smirnov ini memiliki pengujian nilai residual yang lebih akurat jika 

dibandingkan dengan normal probability plot jika jumlah data sedikit. 

Uji asumsi klasik normalitas sering kali disalah artikan bahwa semua 

variabel harus memiliki distribusi normal. Uji asumsi klasik normalitas ditentukan 

adalah nilai residual dan regresi itu harus berdistribusi normal. Jadi yang 

dibutuhkan adalah nilai residual dari regresi itu harus berdistribusi normal dengan 

cara menguji nilai residual dari persamaan regresi tersebut. Apabila angka 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan jika 

angka signifikansi lebih kecil dari 0,05 data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 

2011). 

3.5.3.2 Uji Multikolonieritas 

Uji Multikolonieritas digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

atau korelasi diantara variabel independen pada model regresi. Multikolonieritas 

menyatakan hubungan antar sesama variabel independen. Dalam penelitian ini, 

ujimultikolonieritas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi atau hubungan 

diantara variabel TQM, sistem reward,Sistem Pengukuran Kinerja dan Komitmen 

Organisasi terhadap kinerja manajerial di perusahaan manufaktur. 

Uji multikolonieritas dalam penelitian ini dengan cara menganalisis 

matriks korelasi antar variabel independen dan perhitungan nilai tolerance dan 

VIF. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai tolerance < 0,1 atau sama dengan nilai VIF > 10. 
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Apabila nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka tidak terjadi 

multikolonieritas pada persamaan regresi penelitian (Ghozali, 2011:106). 

3.5.3.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas dan tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas Salah 

satu cara untuk mendeteksi adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai 

variabel terikat dengan residualnya (Ghozali, 2011:139): 

a. Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) 

yaitu ZPRED dengan residualnya SREID. Deteksi ada atau 

tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.5.4 Analisis Regresi Linier Beranda 

Uji persamaan regresi digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variabelindependen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval 
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atau rasio dalam satu persamaan linear (Indriantoro dan Supomo, 2011:211). 

Hipotesis pengaruh TQM, sistem reward,Sistem Pengukuran Kinerja dan 

Komitmen Organisasi terhadap kinerja manajerial akan diuji dengan 

menggunakan teknik statistik yang menggunakan satu model, model yang 

digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen adalah regresi berganda. Persamaan regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b3X3 +b4X4 + e 

Keterangan:  

Y  = kinerja manajerial 

X1   = TQM 

X2   = sistem reward 

X3  = sistem pengukuran kinerja 

X4  = komitmen organisasi 

b1,b2,b3,b4  = koefisien regresi 

a   = konstanta (regression error) 

e   = kesalahan regresi 

3.5.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.5.5.1 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasidigunakan untuk mengetahui kemampuan variabel 

independen untuk berkntribusi terhadap variabel dependennya dalam satuan 
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persen. Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat nilai koefisiennya. Nilai 

koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemempuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel sangat terbatas. 

Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. 

3.5.5.2 Uji Statistik t 

Uji t adalah pengujian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan 

keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing 

koefisien dengan t tabel, dengan tingkat signifikan 5% (Ghozali, 2006). 

1) Jika t hitung > t tabel, maka Ho diterima. Ini berarti bahwa variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2) Jika t hitung < t tabel, maka Ho ditolak. Ini berarti bahwa variabel 

independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. Jika 

tingkat signifikansi >0,05 maka hipotesis ditolak. Jika tingkat signifikansi<0,05 

maka hipotesis diterima. 

3.5.5.3 Uji Statistik F 

Uji signifikan simultan (Uji Statistik F) bertujuan untuk mengukur 

apakah semua variabel independen dalam suatu model penelitian mempunyai 

pengaruh secara bersma-sama terhadap variabel dependen. Pengujian secara 

simultan ini dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat signifikansi F 
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dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini. 

Cara pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Jika 

tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar 5% maka dapat disimpulkan 

bahwa (Ghozali, 2006) : 

1) Jika F hitung <F tabel atau sig>α, Ho diterima dan Ha ditolak, maka 

semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen 

2) Jika F hitung >F tabel atau sig<α, Ho ditolak dan Ha diterima, maka 

semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel dependen 


