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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kota Malang Jawa Timur. Yaitu 

Meliputi 5 daerah: Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Lowok Waru, 

Sukun. 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

tentang survey, yaitu penelitian yang mengambil dari suatu populasi dan 

penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang 

utama. Pada umumnya sample yang digunakan sebagai unit analisis adalah 

Individual. Dan sample dalam penelitian ini merupakan survey yang 

digunakan sebagai sumber data primer. 

C. Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel 

Definisi variabel adalah  pengertian variabel (yang diungkap dalam 

definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata 

dalam lingkup obyek yang diteliti. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah variabel bebas dan variabel terikat. 

a) Variabel bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang      

menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas 

yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Quality Management. 
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b) Variabel Terikat ( Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya    

variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Suplier partnership, Leadership, Human Resource Management, Costumer 

satisfaction, Supplier Partnership, Quality and Reporting, Product servie 

design, Process Management. 

c) Definisi Operasional Variabel 

 Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari 

masing masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap 

indikator-indikator yang membentuknya Definisi operasional variabel 

penelitian ini dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Keterangan Indikator 

1 Quality 
Management 

Dapat 
memenu

hi 
pelangga

n 

Internald
an 

eksternal 

1. Mengutamakan 

produktivitasagar tidak 

menzolimikonsumen dengan 

memberi produk yang cacat. 

2. Selalu memproduksi barang 

sesuai takarannya, tidak mengurangi 

ataupun menambahi 

3. Bekerja dengan keras untuk 

menghasilkan produk yang maksimal 

4. Menciptakan usaha yang baik 

dan bermanfaat 
2 Leadership/ 

Kepemimpinan 
Stategi yang 

dapat 
diterapka

n 

1. Saya membentuk organisasi 

dalam usaha untuk memudahkan 

usaha yang saya jalani. 

2. Saya selalu berusaha 

memberikan arahan yang baik dan 

benar kepada karyawan [;l,m         

[;l,m         [;l,m         saya. 

3. Berusaha menjadi pemimpin 

Diteruskan Hal 22 
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yang dapat membawa karyawan saya 

menjadi lebih baik lagi. 

4. Saya melakukan pengawasan 

langsung dan proses produksi untuk 

menghindari adanya perbuatan 

curang 

3 Human Resource 
Management 

Memberik
an 

pengaru
h dan 

keterliba
tan 

pegawai 
kepada 

organisa
si 

1. Selalu bersikap adil kepada 

semua karyawan saya. 

2. Menjalankan Usaha ini dengan 

strategi yang sesuai dengan ajaran 

islam 

3. Saya menerapkan upah 

karyawan sesuai dengan gaji pokok 

dan lembur yang telah di kerjakan\ 

4. Saya mengerjakan sesuatu 

selalu memikirkan resikonya 
4 CostumerSatisfa

ction 
Memahami 

kenginin
an 

pelangga

n 

1. Saya berkopetensi dalam 

membuat produk yang sesuai dengan 

keinginan konsumen tanpa 

melakukan kegiatan yang di larang 

Allah 

2. Tidak pernah menipu partner 

produksi saya maupun mauoun 

kinsumen saya 

3. Saya menjual produk yang 

sama kualitasnya kepada semua 

pembeli 

4. Saya menyesuaikan harga 

barang dengan kualitasnya 
5 Supplier 

Partnership 
Supplier 

Partnersh
ip 

1. Saya selalu bersikap tawadhu 

kepada semua pelanggan saya 

2. Saya selalu memberi jaminan 

untuk kualitas produk saya 

3. Saya siap menghadapi era 

globalisasi 

4. Saya menjalankan usaha 

dengan sikap atau cara yang baik 
6 Quality 

Data 
Menambah 

Manfaat 

barang 

1. Saya harus menjadi contoh 

yang baik bagi semua usaha 

2. Saya menjalankan usaha 

dengan benar dan jujur 

3. Saya amanah dalam berusaha 

4. Saya menjalankan usaha untuk 

mencari nafkah yang halal (diridhai 

Allah). 

Lanjutan Hal 21 

Di teruskan Hal 
23 
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7 Process 
Management 

Peningkatan 
Manajem

en 
kualitas 

mutu 

1. Saya menjalankan usaha 

dengan baik dan benar. 

2. Saya melakukan pekerjaan 

dengan tepat, terarah, jelas dan 

tuntas 

3. Saya melakukan segala 

sesuatu pekerjaan dengan maksimal 

4. Saya menjalankan usaha 

sesuai dengan keahlian yang saya 

miliki 
8 Product /Service 

design 

Mengenali 

produk 
1. Saya menjelaskan kondisi 

barang apa adanya kepada pembeli 

2. Saya menjelaskan produk saya 

apa adanya tanpa di lebih-lebihkan  

3. Saya akan mengembangkan 

produk yang saya miliki saat ini agar 

bisa bersaing dengan produk lainnya 

4. Saya selalu memproduksi 

barang sesuai takarannya 

Berdasarkan tabel 3.1 mengenai Definisi Operasional Variabel 

berisi penjelasan  tentang variabel dan indikator sebagai berikut: 

a) Quality Management 

Quality Management didefinisikan Wessel dan Burcher dalam 

Fening, (2012), “Quality Management in general deal with 

permanently redirecting a company’s macro and micro operations 

towards the needs of internal and external customer.Disini dari 

pandangan Wessel dan Burcher mengenai Management kualitas, dapat 

dijelaskan bahwa manajemen kualitas kesepakatan umum baik operasi 

makro maupun mikro agar dapat memenuhi pelanggan internal dan 

eksternal. 

b) Leadership  

Pengelola dalam hal ini pengambilan keputusan harus menjaga 

tujuan pembangunan kualitas serta strategi yang dapat di terapkan. 

Lanjutan Hal 
23 
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Kepemimpinan penting dalam pengambilan keputusan dari sebuah 

organisasi. 

c) Human Resource Management 

Manajemen sumber daya manusia sangat penting terutama 

dalam pemberian pelatihan dan memberikan pengaruh dan 

keterlibatan pegawai pada organisasi. 

    d) Costumer Satisfaction  

Hubungan pelanggan penting dalam organisasi untuk menjaga 

kualitas produk. Dengan memahami keinginan pelanggan, perusahaan 

dapat mendesain produk yang sesuai dengan keinginan tersebut. 

  e) Supplier Partnership  

Manajemen kualitas pemasok mengacu pada keberadaan 

organisasi dengan beberapa pemaok. Ada hubungan yang saling  

penting dalam mengelola pemasok mulai dari kualitas, harga dan 

jumlah dari produk yang akan di produksi. 

f) Quality data and Reporting  

Organisasi membutuhkan data yang akurat untuk meramalkan 

permintaan dimasa mendatang dari sebuah produk, data penting 

apakah organisasi akan tetap diproduksi barang yang sama, 

menambah manfaat barang. 
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g) Product and Service design 

Desain produk sangat penting agar konsumen mudah mengenali 

produk yang dibuat. 

      h) Process Management 

Bagaimana organisasi di desain dapat membantu dalam 

peningkatan manajemen kualitas. 

D. POPULASI DAN SAMPEL 

1) Populasi  

Populasi merupakan sebagai kelompok subyek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil dari penelitian (Wiyono, 2011:75). Untuk 

penelitian ini populasi adalah semua Anggota IPAS IPAS PDA pada 

kota Malang yang berjumlah 96 orang. 

2) Sampel  

Menurut Gulo (2010), sampel adalah himpunan bagian/subset dari 

suatu populasi, sample memberikan gambaran yang benar tentang 

populasi penelitian.Sampel dalam penelitian ini yaitu pada unit Bisnis 

IPAS berdasarkan daerah yang tersebar di daerah Kota Malang yaitu: 

Blimbing, Klojen, Kedung Kandang, Lowokwaru, Sukun.Pengambilan 

sampel menggunakan teknik purposive sampling.  

3. Teknik Sampling  

Menurut Sugiono (2010) teknik untuk menentukan sample 

penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat 
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populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Dapat 

disimpulkan bahwa pengertian teknik sampling pada dasarnya 

dilakukan sebagai sebuah teknik yang secara sengaja mengambil 

sample tertentu yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan 

yang dibutuhkan yang meliputi: si fat-sifat, karakteristik, ciri, dan 

kriteria sample tertentu, dimana dalam hal ini pengambilan sample juga 

harus mencerminkan populasi dari sample itu sendiri. 

E. Uji Instrument 

1) Uji Validitas Data 

Menurut Widayat (2004) validitas adalah suatu pengukuran yang 

mengacu pada proses dimana pengukuran benar-benar bebas dari 

kesalahan sistimatis dan kesalahan random. Pengukuran yang valid 

berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) 

itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Pada penelitian ini, digunakan validitas Pearson berdasarkan 

rumus korelasi product moment. Adapun kriteria pengujiannya adalah: 

Apabila r hitung< r table maka tidak terdapat data yang valid sedangkan 

apabila r hitung> r table terdapat data yang valid. Nilai r hitung dapat 

diperoleh berdasarkan rumus sebagai berikut: 

2) Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji sejauh mana instrument 

tersebut dapat diberikan hasil yang relative sama bias dilakukan 
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pengukuran kembali terhadap subyek yang sama. Suatu instrumen yang 

mempunyai reliabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa instrument 

tersebut mantab. Suatu alat ukur yang mantab tidak berubah-rubah 

pengukurannya, artinya meskipun alat itu digunakan berkali-kali akan 

memberikan hasil yang hamper serupa.  

Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur dengan metode 

konsistensi internal dengan teknik Reliabilitas Alpha, (Arikunto 2006). 

Dengan rumus sebagai berikut: 

 

  =      

Dimana : 

k = Banyaknyabelahan tes 

sj
2 = Varianbelahan j; j= 1,2,…..k 

sx
2 = Varians skor tes 

Adapun kriteria pengujiannya adalah apabila nilai reliabilitas 

instrument diatas 0,6 atau 60%, berarti terdapat data yang reliabel pada 

tingkat kepercayaan 95%. Sebaliknya jika nilai reliabilitas kurang  dari 

0,6 atau 60% berarti tidak terdapat data yang reliabel pada tingkat 

kepercayaan 95%. 

F. Metode dan Sumber Data 

1) Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini adalah primer.Menurut Widayat 

(2004:110) data primer adalah data yang secara khusus di kumpulkan untuk 

kebutuhan riset yang sedang berjalan.Dalam hal ini data primer di peroleh 
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dari Anggota IPAS IPAS PDA Malang dengan menggunakan metode 

wawancara dengan instrument kuisioner, responden mengisi sendiri 

kuisioner tersebut. 

2) Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner. Kuesioner atau daftar pertanyaan merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun pertanyaan-

pertanyaan yang telah direncanakan dan telah disediakan oleh peneliti,dan 

harus diisi oleh responden dengan cara memilih salah satu alternatif 

jawaban yang tersedia. Peneliti beralasan bahwa Pemilihan kuesioner 

sebagai metode dalam pengumpulan data dikarenakan kuesioner merupakan 

instrumen pengumpulan data yang sangat luwes dan mudah digunakan 

(Wiyono, 2011). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

diperoleh dari pengumpulan data yang dilakukan dengan cara member 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh 

responden (Sugiyono,2005). Kuesioner tersebut berisi pertanyaan dan 

pernyataan yang berkaitan dengan Anggota IPAS IPAS PDA Kota Malang. 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang mencakup semua pertanyaan 

dan pertanyaan yang akan digunakan bisa melalui telepon, surat ataupun 

tatap muka (Ferdinand, 2006). Pertanyaan yang diajukan pada responden 

harus jelas dan tidak meragukan responden. 



31 
 

 

Dengan melakukan penyebaran kuesioner untuk mengukur persepsi 

responden digunakan rentang skala. Dan rentang skala umumnya 

menggunakan 5 angka penelitian, yaitu: 

1) Sangat Setuju (SS) dengan score 5 

2) Setuju (S) dengan score 4. 

3) Netral (N) dengan score 3. 

4) Tidak Setuju  (TS) dengan score 2. 

5) Sangat Tidak Setuju (STS) dengan score 1. 

Urutan setuju atau tidak setuju dapat dibalik mulai dari sangat tidak 

setuju sampai dengan sangat setuju. 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini setiap variabel yang diteliti diukur dengan 

menggunakan skor yang mengacu pada skala likert.Menurut Sugiyono 

(2010) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang dan sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap variabel 

yang diteliti diukur dengan menggunakan skor yang mengacu pada skala 

likert dengan lima alternatif jawaban. 

                    𝑹𝑺 =
𝐧(𝐦−𝟏)

𝐦
   

           

          Keterangan : 

n =  Jumlah Sampel 

m = Jumlah Alternatif Item                                            


