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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatori.  Menurut Sugiyono (2013), penelitian eksplanatori adalah penelitian 

yang menjelaskan hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel-variabel yang 

mempengaruhi hipotesis. 

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan langsung pada objek penelitian, dimana objek 

penelitian ini yaitu pengelola UKM yang memproduksi Makanan dan Minuman 

yang berlokasi di Kota Malang yang tersebar dalam 5 kecamatan yaitu Kecamatan  

Lowokwaru, Dau, Kedungkandang, Sukun dan Kecamatan Blimbing.   

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

1. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2017).  Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola UKM yang 

memproduksi Makanan dan Minuman yang mendapat SPP-IRT pada tahun 

2017 dari Dinas Kesehatan Kota Malang dengan jumlah 461 UKM.   
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2017).  Dalam penelitian ini teknik pengambilan 

sampel yang digunakan adalah simple random sampling  dengan jumlah 10% 

dari populasinya yaitu 46 pengelola UKM makanan dan minuman.  Menurut 

Sugiyono (2017) dinyatakan simple (sederhana) karena pengambilan sampel 

anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

pada populasi itu. Dan menurut Arikunto (2008), jika jumlah sampel kurang 

dari 100 maka diambil semua, akan tetapi jika jumlah sampelnya lebih besar 

maka dapat diambil 10-15% dari jumlah populasi. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh Total Quality Management (X) 

sebagai variabel bebas terhadap Kinerja Perusahaan (Y) sebagai variabel terikat. 

Penulis menetapkan dimensi-dimensi dari TQM dan kinerja perusahaan yang 

dapat diukur dengan beberapa pengukuran berdasarkan teori dan penelitian 

terdahulu.  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Definisi 

Operasional 

Dimensi Indikator 

Total Quality 

Management 

merupakan suatu 

Fokus pada 

pelanggan (X1) 

- Paham kebutuhan pelanggan 

- Memenuhi kebutuhan 

pelanggan 

  Bersambung 
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  Lanjutan Tabel 3.1 

pendekatan dalam 

menjalankan 

usaha yang 

mencoba untuk 

memaksimumkan 

daya saing 

organisasi melalui 

perbaikan terus 

menerus atas 

produk, jasa, 

tenaga kerja, 

proses dan 

lingkungannya. 

Obsesi terhadap 

kualitas (X2) 

- Terdapat manajemen kualitas  

- Kualitas produk meningkat 

Pendekatan Ilmiah 

(X3) 

- Analisis permasalahan 

berbasis teori dan penelitian 

- Membuat solusi berbasis teori 

dan penelitian 

Komitmen Jangka 

Panjang (X4) 

- Menerapkan praktek terbaik  

- Memiliki komitmen  

Kerjasama Tim (X5) 

- Menerapkan kerjasama tim  

- Semua anggota dijalin  dan 

dibina dengan baik 

Perbaikan sistem 

berkesinambungan 

(X6) 

- Terdapat evaluasi atas sistem 

- Perbaikan sistem 

berkesinambungan 

Pendidikan dan 

Pelatihan (X7) 

- Karyawan diberikan pelatihan 

- Mendorong karyawan untuk 

terus belajar 

Kebebasan yang 

terkendali (X8) 

- Karyawan didorong untuk 

mengeksplorasi kemampuan 

- Keputusan selalu dalam 

pengendalian manajer  

Kesatuan Tujuan 

(X9) 

- Anggota paham tujuan  

perusahaan 

- Anggota mempunyai tujuan 

yang sama 

Pemberdayaan 

karyawan (X10) 

- Karyawan didorong untuk 

menyatakan gagasan 

- Karyawan selalu dilibatkan 

Kinerja 

Perusahaan 

merupakan hasil 

yang diperoleh 

atas suatu 

perusahaan dalam 

periode tertentu 

dengan mengacu 

pada standar yang 

sudah ditetapkan.  

 

 

Kinerja Operasional 

Perusahaan 

 

 

- Kapasitas Produksi 

- Efektivitas produksi 

- Tata letak  

- Kapabilitas sistem informasi 

- Kapabilitas Tenaga Kerja  

- Peluncuran produk baru 

- Kualitas produk 

- Kualitas Bahan Baku 

- Pengelolaan Persediaan 

- Pengiriman atau distribusi 

  Bersambung 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Sumber : (Nasution, 2015), (Oey Hannes W dan Ian Nurpatria S, 2014) , (Goetsch 

dan Davis dalam Nasution, 2015), (Kaplan dan Norton, 1996), (Callystha dan 

Devie, 2013), (Haizer dan Render, 2017).  

E. Jenis dan Sumber Data 

1.  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif.  

Data kuantitatif menurut Sugiyono (2007) adalah data yang berbentuk angka, 

dan data kuantitatif dalam penelitian diperoleh melalui hasil penyebaran 

kuesioner kepada responden sebagai perwakilan UKM terkait data penerapan 

Total Quality Management dan Kinerja Perusahaan.   

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer.  Data 

primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul 

(Sugiono, 2017).  Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil 

penyebaran kuesioner kepada sejumlah responden yang berisi pernyataan 

mengenai variabel penelitian. 

F. Pengukuran Variabel  

 Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan Total Quality 

Management dan Kinerja Perusahaan, digunakan instrumen berupa kuesioner.  

Kemudian untuk mengubah jawaban responden menjadi sebuah angka maka 

digunakan skala likert, dimana tujuannya untuk memudahkan dalam perhitungan. 
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Menurut Sugiono (2017) bahwa skala likert berinteraksi 1-5 dengan pilihan 

jawaban yang tertera pada pernyataan berikut ini : 

1 = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3 = Cukup 

4 = Setuju 

5 = Sangat Setuju 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner.  Menurut Sugiyono (2017), kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden.  Penyebaran kuesioner 

dilakukan demi mendapatkan informasi untuk mengetahui hal mengenai penerapan 

TQM dan Kinerja Perusahaan. 

H. Uji Instrumen 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah kuesioner, yaitu 

daftar pernyataan yang diberikan pada perwakilan setiap UKM.  Kuesioner tersebut 

harus diuji validitas dan reabilitasnya terlebih dahulu. 
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1. Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk menunjukkan ukuran yang benar-benar 

mengukur apa yang hendak diukur (Sunyoto, 2007).  Validitas Instrumen 

ditentukan dengan mengorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir 

pernyataan terhadap skor total.  Jika skor tiap butir pertanyaan berkorelasi 

secara signifikan dengan skor total pada tingkat alfa tertentu maka dapat 

dikatakan bahwa alat pengukur itu valid dan sebaliknya.  Validitas yang di 

peroleh di atas dikenal dengan validitas konstruk.  Untuk menguji validitas 

suatu pernyataan dalam penelitian ini menggunakan software SPSS.  Adapun 

rumus dalam uji validitas adalah sebagai berikut : 

𝑟 =
𝑁(∑𝑋𝑌) − (∑𝑋∑𝑌)

√[𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2][𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2]
 

  

Keterangan : 

 r = Koefisien korelasi 

 N = Jumlah sampel (responden) 

 X = Skor tiap butir pertanyaan 

 Y = Skor total butir 

Dan kemudian untuk mengetahui valid tidaknya pernyataan dengan 

mengikuti kriteria pengujian validitas sebagai berikut : 

a. Jika r hitung positif dan 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir pernyataan tersebut valid 

b. Jika r hitung negative atau 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka butir pernyataan tersebut 

tidak valid. 



27 
 

 
 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui alat ukur mempunyai 

kehandalan dalam mengukur.  Menurut Arikunto (2008) reliabilitas 

menunjukkan bahwa sesuatu instrument dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.  Uji 

reliabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan software SPSS.  Adapun 

rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut : 

𝑟 = (
𝐾

𝐾 − 1
) (

∑𝑘𝑆𝑖
2

𝑆𝑖
2 ) 

Keterangan : 

r = Reliabilitas instrument  

K = Jumlah kuesioner instrumen 

𝑆𝑖
2 = Jumlah varians item 

𝑆𝑖
2 = Varians total item 

Berikut kriteria reliabilitas : 

a. Jika nilai Cronbach’s Alpha > 0,60, maka data yang digunakan reliabel 

b.Jika nilai Cronbach’s Alpha ≤ 0,60, maka data yang digunakan tidak reliabel 

I. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Multikolinieritas 

Uji Multikolinieritas merupakan sebuah uji untuk memastikan bahwa 

diantara variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan regresi linier 
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tidak terjadi korelasi atau hubungan yang kuat (Lupiyoadi, 2015).  Aplikasi 

perhitungan uji multikolineritas pada penelitian ini dilakukan dengan regresi 

linier berganda, dimana jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas 

dan sebaliknya.  Kemudian dapat melihat dari nilai tolerance, apabila nilainya 

> 0,10 maka tidak terjadi multikolinieritas dan sebaliknya. 

2) Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedatisitas berarti variasi residual tidak sama dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain pada model regresi (Lupiyoadi, 2015).  

Dan uji heteroskedastisitas merupakan uji yang memastikan bahwa data harus 

terbebas dari gejala heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan Uji Glejser.  

Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen 

dengan nilai absolut residualnya.  Jika nilai signifikansi antara variabel 

independen dengan absolut residualnya lebih dari 0,05 maka tidak terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

3) Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui nilai 

residual yang dihasilkan oleh regresi berdistribusi normal atau tidak 

(Lupiyoadi, 2015).  Model regresi berganda yang baik dan benar digunakan 

adalah memiliki nilai residual berdistribusi normal.  Uji Normalitas pada 

penelitian ini menggunakan Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji 

Normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji 

normalitasnya dengan data normal baku. Data dapat dikatakan berdistribusi 
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normal ketika nilai signifikansi diatas 0,05 dan sebaliknya jika, nilai 

signifikansi dibawah 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

regresi linier berganda.  Analisis regresi linier berganda merupakan alat analisis 

yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap 

variabel terikat (Y).  Dalam penelitian ini, metode analisis regresi berganda untuk 

mengetahui pengaruh total quality management terhadap kinerja perusahaan.  

Berikut rumus analisis regresi linier berganda : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3 + 𝑏4𝑋4 + 𝑏5𝑋5 + 𝑏6𝑋6 + 𝑏7𝑋7 + 𝑏8𝑋8 + 𝑏9𝑋9 + 𝑏10𝑋10 + 𝑒 

      Keterangan : 

Y = Kinerja Perusahaan 

𝑎 = Konstanta 

𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4, 𝑏5, 𝑏6, 𝑏7, 𝑏8, 𝑏9, 𝑏10 = Koefisien regresi 

𝑋1 = Dimensi Fokus pada pelanggan 

𝑋2 = Dimensi Obsesi terhadap kualitas 

𝑋3 = Dimensi Pendekatan Ilmiah 

𝑋4 = Dimensi Komitmen Jangka Panjang 

𝑋5 = Dimensi Kerjasama Tim 

𝑋6 = Dimensi Perbaikan sistem secara berkesinambungan 

𝑋7 = Dimensi Pendidikan dan Pelatihan 

𝑋8 = Dimensi Kebebasan yang terkendali 

𝑋9 = Dimensi Kesatuan Tujuan 

𝑋10 = Dimensi Pemberdayaan karyawan 

𝑒 = Standar error atau variabel pengganggu 
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K. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Hipotesis secara simultan (Uji F) 

Pengujian secara simultan dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

semua variabel bebas secara bersama-sama dapat berperan atas variabel terikat.  

Di dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh TQM terhadap 

kinerja perusahaan. Berikut kriteria penilaian dalam uji simultan : 

Jika 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima 

Jika 𝑓ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak 

Dan untuk menentukan besaran 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 digunakan rumus 𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = (𝑘 ; 𝑛 − 𝑘). 

Keterangan : 

 𝑛 ∶ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛 

 𝑘 ∶ 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑒𝑙 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑠 

2. Uji Hipotesis secara Parsial (Uji T) 

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara sendiri-sendiri dengan 

cara membandingkan besarnya nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.  Dalam penelitian 

ini uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing dimensi 

TQM terhadap kinerja perusahaan dan untuk mengetahui dimensi yang 

memiliki pengaruh dominan terhadap kinerja perusahaan.   
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Untuk menentukan besaran 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan tingkat signifikansi atau 𝑎 = 0,05 

digunakan rumus sebagai berikut : 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = (  
𝑎

2
 ; n-k-1 )  

Keterangan : 

𝑛 = jumlah responden  

𝑘 = jumlah variabel bebas. 

Adapun kriteria penilaian dalam uji parsial adalah sebagai berikut : 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka dimensi TQM berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan 

Jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka dimensi TQM tidak berpengaruh terhadap kinerja 

perusahaan 

Dan kemudian untuk menentukan, dimensi mana yang memiliki 

pengaruh dominan, dapat diketahui dengan melihat nilai Sig yang paling 

mendekati dengan nilai 0.  Dan jika nilai paling kecil terdiri dari lebih dari satu 

maka dilanjutkan dengan melihat nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang memiliki nilai paling besar.  

Dan apabila terdapat nilai yang sama, maka dilanjutkan dengan melihat nilai 𝐵 

paling besar. 


