
23 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di industri tempe Sanan yang beralamatkan di 

JL. Sanan, No. 27 B, Malang  

B. Jenis Penilitian  

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian survey 

dimana peneliti melakukan observasi dengan cara menyusun daftar 

pertanyaan yang diajukan, seperti mencatat data, menganalisis, dan 

menafsirkan data.  

C. Populasi dan Sampel  

a) Populasi  

Populasi adalah suatu wilayah yang bersifat general yang terdiri dari 

subjek ataupun objek dengan karakteristik tertentu (Sugiyono;2005). 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemilik industri tempe sanan di 

Malang yang berjumlah 45 industri. Dikarenakan penelitian ini 

menggunakan seluruh total populasi sebagai sampel, maka teknik 

sampling pada penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. 

Sampling jenuh yaitu  teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relatif kecil, kurang dari 45, atau penelitian yang ingin membuat 

generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. 

 



24 
 

D. Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen 

dan independen. Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi variabel lain atau sering disebut variabel respon/akibat, 

dilambangkan dengan huruf Y. Variabel independen (X) merupakan 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Berikut penjelasannya :  

1) Variabel Dependen (Y), merupakan variabel yang membahas 

tentang kinerja perusahaan  pada industri tempe sanan. 

2) Variabel Independen (X), merupakan variabel yang akan 

mempengaruhi kinerja perusahaan yaitu Total Quality 

Management 

Penjelasan untuk setiap variabel pada penelitian ini beserta 

indikatornya akan dijelaskan pada tabel berikut :  

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Definisi Variabel  Indikator  

Total Quality Management (TQM) 

merupakan suatu pendekatan yang 

berorientasi pada pelanggan dengan 

memperkenalkan perubahan 

manajemen secara sistematik dan 

perbaikan secara terus menerus 

terhadap proses, produk, dan 

pelayanan suatu organisasi.  

a. Fokus pada pelanggan 

b. Obsesi terhadap kualitas 

c. Pendekatan ilmiah  

d. Komitmen jangka panjang  

e. Kerjasama tim  

f. Perbaikan sistem secara 

berkesinambungan 

g. Pendidikan dan pelatihan  

h. Kebebasan yang terkendali  

i. Kesatuan tujuan  

j. Adanya keterlibatan dan 

pemberdayaan karyawan,  

Kinerja Perusahaan merupakan 

seberapa besar keberhasilan suatu 

perusahaan dalam mencapai target 

yang telah ditentukan, yang dapat 

dilihat dari beberapa segi yaitu segi 

keuangan, pemasaran, sumber daya 

dan produksi 

a. Perspektif keuangan  

b. Perspektif pelanggan  

c. Prespektif bisnis internal  

d. Perspektif pembelajaran dan 

pertumbuhan  
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E. Pengukuran Variabel  

Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan insentif dan 

kinerja digunakan instrument berupa kuesioner dengan pengukuran 

menggunakan skala likert yang mempunyai lima tingkatan yang 

merupakan skala jenis ordinal. Dengan menggunakan dua instrument 

insentif dan kinerja yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa 

pertanyaan atau parameter yang akan diukur.  

1 : Sangat Tidak Baik 

2 : Tidak Baik 

3 : Cukup 

4 : Baik 

5 : Sangat Baik  

F. Uji Instrument  

Dalam penelitian ini dipergunakan kuesioner yang dibuat dalam 

bentuk pertanyaan yang diberikan kepada pemilik industri. Kuesioner 

tersebut sebelumnya harus diuji validitas dan realibitasnya.  

1) Uji Validitas  

Suatu alat ukur dikatakan valid jika alat tersebut mampu mengukur 

apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dasar pengambilan keputusan 

tersebut adalah : 

a) Jika r hitung > r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut valid 

b) Jika r hitung < r tabel, maka butir atau pertanyaan tersebut tidak 

valid 
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2) Uji Realibitas 

Realibitas merupakan penerjemah dari kata reliability yang berarti 

sejauh mana hasil suatu pengukran dapat dipercaya (Azwar:2001). Uji 

realibitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat pengukuran mempunyai 

kehandalan dalam mengukur. Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila 

nilai reliabilitas instrumen diatas 0,6 atau 60%.  

G. Jenis dan Sumber Data  

1) Jenis Data  

Data kuantitatif, yaitu  data yang berupa bilangan, nilainya bisa 

berubah-ubah atau bersifat variatif. Data tersebut diperoleh dari 

kuesioner dan wawancara yang dilakukan dengan pimpinan 

perusahaan tentang penerapan TQM dan pengukuran kinerja 

perusahaan.  

2) Sumber Data  

Data primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari hasil pengamatan lapangan dengan menyebar kuesioner 

ke masing-masing pemilik industri tempe tersebut.  

H. Teknik Pengumpulan Data  

Data penelitian ini diperoleh dengan metode penyebaran kuesioner 

kepada masing-masing pemilik industri sanan di Malang tersebut dengan 

memberikan beberapa pertanyaan - pertanyaan yang berkaitan dengan 

Total Quality Management (TQM) dan Kinerja Perusahaan.  
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I. Teknik Analisis Data 

1) Rentang Skala  

Rentang skala dilakukan untuk mendeskripsikan masing-

masing variabel yaitu total quality management dan kinerja 

perusahaan. Untuk menentukan rentang skala maka digunakan rumus 

sebagai berikut :  

RS = n (m-1)  

 m 

Keterangan :  

RS : Rentang skala  

N : jumlah responden  

M : jumlah alternatif jawaban tiap item  

 Rs =
45 (5−1)

5
= 36 

Berdasarkan perhitungan rentang skala diperoleh sebesar 36, 

dengan demikian penentuan skala penelitian tiap kriteria adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 3.2 Rentang Skala 

1. 45-80 Sangat tidak baik 

2. 81-116 Tidak baik 

3. 117-152 Cukup 

4. 153-188 Baik 

5. 189-225 Sangat baik  

 

2) Analisis Regresi Sederhana  

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana. 

Analisis regresi sederhana adalah hubungan secara linear antara satu 

variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).  Untuk 
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mengetahui pengaruh Total Quality Management terhadap kinerja 

perusahaan dimana (Y) adalah variabel dependen (nilai duga), (X) 

adalah variabel independen. Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 

apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional 

ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen (Sugiyono;2011). Berikut rumus regresi linear sederhana :  

Y = a + bX + e 

Keterangan: 

Y  = Variabel dependen (Variabel terikat) 

X   = Variabel independen (Variabel tidak terikat) 

a    = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

b   = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

e   = Standart eror  

J. Pengujian Hipotesis  

1) Uji t  

Uji t merupakan suatu prosedur untuk menguji signifikan dari 

koefisien-koefisien regresi secara parsial. Kriteria pengujiannya adalah:  

a) Ho: Tidak ada pengaruh yang positif dan signifikan antara total 

quality management dan kinerja perusahaan. 

b) Ha: Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara total 

quality management dan kinerja perusahaan. 

 


