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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah dipaparkan pada 

bab sebelumnya, maka penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian assosiatif 

dengan bentuk hubungan kausal. Menurut Sugiyono (2012), rumusan masalah 

assosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan yaitu: 

hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif/resiprocal/timbal balik. 

Sedangkan hubungan kausal, yang merupakan bentuk hubungan pada 

penelitian ini adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada 

variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan dependen 

(dipengaruhi) (Sugiyono, 2012). 

Jenis penelitian ini merupakan jenis data kuantitatif yaitu kumpulan 

angka-angka hasil observasi atau pengukuran (Soeratno dan Arsyad, 2008). 

Sedangkan Sugiyono (2012) mengartikan bahwa metode penelitian kuantitatif 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan pada Rumah Warna Creative Kingdom 

Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Kemuning 17, Condongcatur, Depok, 

Sleman, Yogyakarta.  

C. Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah karyawan dari Rumah Warna Creative 

Kingdom Yogyakarta. 
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D. Populasi dan Sampel  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan 

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 waktu, maka peneliti 

dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, (Sugiyono 2012, 

80-81). 

Seluruh karyawan Rumah Warna Creative Kingdom Yogyakarta 

merupakan populasi dalam penelitian ini. Jumlah populasi pada yang ada di 

Rumah Warna berjumlah 150 orang, sedangkan sampel yang diambil adalah 

75 orang. Sedangkan teknik sampling yang digunakan adalah simple random 

sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara 

acak tanpa memerhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono 2012, 

82). 

  

E. Sumber Data 

Pada penelitian ini data yang digunakan dapat diperoleh dari dua 

sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Penjelasan dua data tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi yang menerbitkan atau menggunakannya, (Soeratno dan Arsyad 

2008, 70). Data primer dalam penelitian ini adalah data kuesioner yang 

diperoleh dari karyawan di Rumah Warna Creative Kingdom yang 

kemudian diolah dengan software SPSS 22.0. 

2. Data sekunder 

Sedangkan data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya, (Soeratno dan Arsyad 2008, 71).  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2012), pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting-

nya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah (natural setting). 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua 

cara, yaitu melalui wawancara dan kuesioner (angket). 

1. Wawancara  

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai berikut. “A meeting 

of two persons to exchange information and idea through question and 

respons, resulting in communicatio and joint construction of meaning 

about a particular topic.” Wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik, (Sugiyono 2012). 

Dalam penelitian ini data utama yang akan diperoleh adalah melalui 

kuesioner, namun beberapa pertanyaan juga akan diajukan kepada 

petinggi-petinggi perusahaan ini. 

2. Kuesioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya, (Sugiyono 2012, 142) 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 75 

responden dengan meminta responden untuk menjawab beberapa 

pertanyaan dalam draft kuesioner. 

G. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 

1. Total Quality Management (TQM) (X1) 

Menurut Nasution (Sari 2006) penilaian TQM adalah perpaduan 

semua fungsi dari suatu perusahaan ke dalam falsafah holistis yang 

dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas dan 

pengertian serta kepuasan pelanggan. Pada dasarnya TQM berfokus 

pada perbaikan terus-menerus untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 
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 Pengukuran variabel ini dilakukan dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan dan diukur dengan menggunakan skala interval (interval 

scale) 5 poin dari Sangat Tidak Setuju (STS) (1), Tidak Setuju (TS) (2), 

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

2. Sistem Penghargaan (Reward) (X2) 

Sistem penghargaan yang dimaksud adalah pemberian kompensasi 

kepada manajer yang terdiri dan: pembayaran tetap saja, pembayaran 

tetap ditambah variabel yang jumlahnya telah ditentukan berdasarkan 

kinerja manajerial berapa penghargaan non keuangan atau keuangan, 

kompensasi tetap ditambah dengan penghargaan non keuangan dan 

keuangan,kompensasi tetap ditambah dengan insentif yang telah 

ditentukan berdasarkan kinerja individual, kompensasi tetap ditambah 

dengan insentif yang telah ditentukan berdasarkan kinerja kelompok 

(Sari 2006). Sama dengan variabel sebelumnya, pada variabel ini juga 

diukur menggunakan skala interval. Responden nantinya diminta untuk 

memilih sistem kompensasi yang berlaku di perusahaannya kemudian 

diberikan penilaiannya.  

3. Kinerja Manajerial (Y) 

Narsa dan Yuniawati (2003), dalam (Hasanah 2013) mengatakan 

bahwa   Kinerja Manajerial adalah kinerja individu anggota organisasi 

dalam kegiatan-kegiatan manajerial antara lain: perencanaan, 

investigasi, koordinasi, pengaturan staf, negosiasi, evaluasi, investigasi, 

pengawasan dan perwakilan. Pengukuran variabel ini dilakukan dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan dan diukur dengan menggunakan 

skala interval dengan teknik penilaian di mana angka 1 (Sangat Tidak 

Setuju) sampai dengan angka 5 (Sangat Setuju). 

H. Instrumen Penelitian  

Dalam penelitian ini variabel yang diteliti adalah pengaruh interaksi 

antara TQM dengan sistem penghargaan terhadap kinerja manajerial. Untuk 

mengukur variabel tersebut dibutuhkan data penelitian. Data penelitian akan 
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dikumpulkan melalui dua metode yaitu wawancara dan menggunakan 

metode kuesioner tertutup. Daftar kuesioner terdiri dari lima bagian utama 

yaitu: bagian A berisi pertanyaan umum yang meliputi identitas responden; 

bagian B berisi pertanyaan yang dianggap dapat mencerminkan TQM yang 

telah diterapkan dalam perusahaan; bagian C berisi pertanyaan yang dapat 

mencerminkan sistem penghargaan yang diterima oleh manajer; dan bagian 

D berisi pertanyaan yang dapat mencerminkan tingkat kinerja manajerial 

dalam hubungannya dengan TQM dan sistem penghargaan. 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No. Variabel Indikator Item 

1. Total Quality 

Management (TQM) 

(X1) 

Veitzhal Rivai (2009) 

1. Fokus pada konsumen 

2. Kepemimpinan  

3. Keterlibatan semua 

orang 

4. Pendekatan proses 

5. Pendekatan sistem 

manajemen 

6. Perbaikan berkelanjutan 

7. Pendekatan proses 

pengambilan keputusan 

8. Hubungan dengan 

pemasok 

1-4 

5-6 

7-8 

 

9-10 

11-14 

 

15-16 

17-18 

 

19-20 

2. Sistem Penghargaan 

(X2) 

Veitzhal Rivai (2009) 

1. Gaji 

2. Upah 

3. Insentif 

4. Kompensasi tidak 

langsung/fasilitas-

fasilitas` 

1-3 

4-5 

6-8 

9-11 

3. Kinerja Manajerial (Y) 

Narsa dan Yuniawati 

(2003) dalam Hasanah 

(2013) 

1. Perencanaan 

2. Pengkoordinasian 

3. Evaluasi 

4. Pemilihan staf 

5. Kinerja keseluruhan 

1 

2-3 

4-5 

6-7 

8-9 
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I. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Menurut Travers (1987), metode ini bertujuan untuk 

menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Berikut ini 

beberapa teknik analisis data yang dilakukan penulis, yaitu: 

1. Statistik deskriptif 

Secara umum, aplikasi statistik dalam bisnis dan ekonomi dapat 

digolongkan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik 

inferensi/induktif. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan 

aplikasi statistik deskriptif, yaitu menggunakan metode numerik dan 

grafis untuk mengenali pola sejumlah data, merangkum informasi yang 

terdapat dalam data tersebut, dan menyajikan informasi tersebut dalam 

bentuk yang diinginkan (Kuncoro, 2007: 22). 

2. Uji asumsi klasik 

a. Uji Normalitas 

Ghozali, 2011: 160 (dalam Hasanah, 2013) menjelaskan bahwa 

uji normalitas ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid 

untuk jumlah sampel kecil. Untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan melihat normal 

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dengan 

distribusi normal. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

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 
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Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas dan tidak 

terjadi Heteroskedastisistas (Ghozali, 2011) dalam (Hasanah 

2013). 

Heteroskedasitisitas muncul apabila kesalahan atau residual 

dari model yang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari 

satu observasi ke observasi lainnya (Hanke&Reitsch, 1998). 

Artinya, setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda 

akibat perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak 

terangkum dalam spesifikasi model (Kuncoro 2007, 96). 

c. Uji Multikolinearitas 

Pada dasarnya multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan 

linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau 

semua variabel bebas (Kuncoro 2007, 98). 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, uji multikolonieritas digunakan untuk menguji 

apakah ada korelasi atau hubungan diantara variabel TQM dan 

sistem penghargaan (reward) pada kinerja manajerial di 

perusahaan jasa (Hasanah 2013). 

Kuncoro (2007) juga menambahkan bagaimana cara 

mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dengan penjelasan 

berikut: 

1) Apabila korelasi antara dua variabel bebas lebih tinggi 

dibanding korelasi salah satu atau kedua variabel bebas 

tersebut dengan variabel terikat (Pindyk & Rubinfeld, 

1990). 

2) Gujarati (1995) dalam Kuncoro (2007) lebih tegas 

mengatakan, “Bila korelasi antara dua variabel bebas 
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melebihi 0,8 maka multikolinearitas menjadi masalah yang 

serius.” 

3) Adanya statistik F dan koefisien determinasi yang 

signifikan namun diikuti dengan banyaknya statistik t yang 

tidak signifikan. Perlu diuji apakah sesungguhnya X1 dan 

X2 secara sendiri-sendiri tak mempunyai pengaruh 

terhadap Y; atau adanya multikolinearitas yang serius 

menyebabkan koefisien mereka menjadi tidak signifikan. 

Bila dengan menghilangkan salah satu, yang lainnya 

menjadi signifikan, besar kemungkinan ketidaksignifikan-

an variabel tersebut disebabkan adanya multikolinearitas 

yang serius (Ananta, 1987) dalam Kuncoro (2007). 

3. Uji regresi berganda 

Setelah melalui semua uji asumsi klasik, langkah selanjutnya 

adalah pengujian regresi berganda yang digunakan untuk 

mengetahui pengaruh variabel Total Quality Management (TQM) 

dan Sistem Penghargaan terhadap Kinerja Manajerial. Analisis 

Regresi merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain.  

Berdasarkan hubungan dua variabel yang dinyatakan dengan 

persamaan linier dapat digunakan untuk membuat prediksi tentang 

besarnya nilai Y (variabel dependen) berdasarkan nilai X tertentu 

(variabel independen). Prediksi tersebut akan menjadi lebih baik jika 

tidak hanya memperhatikan satu variabel yang mempengaruhi 

sehingga menggunakan analisis regresi linier berganda. Adapun 

bentuk persamaan regresi linier berganda menurut Gujarati (1996) 

adalah sebagai berikut: 

𝑌 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝑒 

Keterangan: 

Y : Kinerja Manajerial 

X1 : Variabel Total Quality Management (TQM) 
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X2 : Variabel Sistem penghargaan 

α : konstanta  

β1 : koefisien regresi variabel TQM 

β2 : koefisien regresi variabel Sistem Penghargaan 

 


