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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek/subjek Penelitian 

Objek dalam penelitian Rumah Sakit di Kabupaten Pemalang yang terdiri 

dari RSUD Dr. M. Ashari, RSU Santa Maria, RS Prima Medika dan RS Siaga 

Medika. Wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai suatu karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan dan 

kemudian diambil kesimpulannya disebut populasi (Sugiyono,2008)  Populasi 

dalam penelitian ini mengacu pada seluruh Rumah Sakit di Kabupaten 

Pemalang yang bertugas di bagian non medis seperti bagian Keuangan, 

Pelayanan Non Medis dan Tata Usaha. 

B. Jenis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan Uji Hipotesis. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian survey. Metode 

Survey adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah yang di dalamnya dilakukan sebuah perlakuan 

(Sugiyono,2010). 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

       Pengambilan sampel dari penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Metode purposive sampling merupakan teknik pengumpulan 

sampel yang berdasar atas beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan 

agar mendapatkan data yang representatif (Sugiyono,2010). Sampel yang 
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dipakai dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada bagian non 

medis di rumah sakit Kabupaten Pemalang sebanyak 114. Penentuan sampel 

juga diambil dari rumus berikut : 

             n  =     N       =        215        = 144 sampel 

                   1 + N.x
2
       1+215.0,05

2
 

 

D. Teknik Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara 

menyebarkan kuesioner penelitian. Dalam hal ini data yang diperoleh berupa 

jawaban dari kuesioner yang telah disebarkan kepada pegawai tentang Sistem 

Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi dan 

penerapan prinsip Good Corporate Governance serta dampaknya terhadap 

Kinerja Manajerial Rumah Sakit. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa cara 

Kuesioner metode pengumpulan data dengan cara mempersiapkan daftar 

pertanyaan yang berhubungan dengan bebagai masalah yang akan diteliti 

dalam suatu penelitian. Jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner tertutup yaitu pertanyaan dengan mengharapkan singkat dan 

sudah disediakan jawaban, sehingga responden tinggal memilih jawaban yang 

tersedia. 
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F. Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lima variabel agar variabel-variabel penelitian 

dapat dioperasikan, maka perlu operasionalisasi variabel. Variabel Dependent 

yaitu Kinerja Manajerial berjumlah 8 pertanyaan, serta variabel Independent 

yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berjumlah 14 pertanyaan, 

Budaya Organisasi berjumlah 14 pertanyaan, Komitmen Organisasi 7 

pertanyaan dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance berjumlah 10 

pertanyaan. Total pertanyaan berjumlah 53 pertanyaan. Skala pengukuran 

yang digunakan yaitu skala likert 5 point sebagai berikut: 

1. STS (sangat tidak setuju) 

2. TS (tidak setuju) 

3. KS (Kurang Setuju) 

4. S (setuju) 

5. SS (sangat setuju) 

Dalam pengukuran ini memungkinkan peneliti untuk memberikan skor untuk 

setiap jawaban responden. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan alat bantu statistik, 

yaitu dengan menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences). Adapun analisis yang dilakukan yaitu: 

1. Uji Statistik Deskriptif 

Instrumen yang digunakan untuk menguji variabel yang diteliti 

dinamakan kuisioner. Kuisioner yang diisi sendiri oleh responden 

sangat menentukan kualitas keabsahan data penelitian.Statistik itu 
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sendiri mengacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data, 

menyajikan, dan menganalisis data sehingga mudah dipahami dan 

diintrepetasikan. Statistik deskriptif umumnya digunakan oleh 

peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakterisitik 

variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam 

statistik deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, 

median, modus), dipersi (devisiasi standard dan varian) dan 

koofisien korelasi antar variabel penelitian. 

2. Uji Kualitas Instrumen 

a. Uji Validitas 

Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang 

akurat. Dalam pengukuran ini menggunakan analisis factor yang 

mempunyai ketentuan nilai component > 0,4. Apabila setiap 

butir pertanyaan mempunyai nilai component > 0,4 maka data 

tersebut dapat dikatakan valid (Ghozali, 2011). 

b. Uji Reliabilitas 

Untuk melihat reliabilitas dari instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini dilihat dari Cronbatch’s Alpha. Variabel 

tersebut akan dikatakan reliabel jika Cronbatch’s Alphanya 

memiliki nilai lebih besar dari 0,6. Sebaliknya jika koefisien 

alpha instrumen lebih rendah dari 0,6 maka instrumen tersebut 

tidak reliabel untuk digunakan (Ghozali, 2011). 
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3. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah data 

yang digunakan sudah memenuhi ketentuan dalam model regresi. 

Pengujian ini sebagai berikut : 

a. Uji Normalitas  

Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah distribusi 

sebuah data mengikuti atau mendekati distribusi normal dengan 

ketentuan Residual dikatakan normal jika nilai sig > α 0,05. Uji 

Normalitas dilakukan dengan Uji kolmogorov smirnov 

(Ghozali,2011). 

b. Uji Multikolinearitas  

Multikolonieritas korelasi antara variabel independen dapat 

dideteksi dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) 

dengan kriteria : jika angka tolerance di atas 0,1 dan VIF < 10 

dikatakan tidak terdapat gejala multikoloniearitas (Ghozali, 

2011). 

c. Uji  Heteroskedastisitas 

Dalam regresi, salah satu asumsi yang harus dipenuhi 

adalah bahwa varians residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak 

sama ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu 

varians dari resdual. Uji ini menggunakan Uji Glejser dengan 
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kriteria nilai sig > α 0,05  baru dapat dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

4. Uji Hipotesis 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis 

regresi linier berganda, adalah suatu model yang digunakan untuk 

dapat menganalisis pengaruh lebih dari satu variabel independen 

terhadap satu variabel dependen. Analisis regresi linier berganda 

dalam penelitian ini diformulasikan dalam persamaan regresi 

sebagai berikut : 

 Y= α + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4+ε 

Keterangan:  

Y   = Kinerja Manajerial RSUD 

X1 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

X2 = Budaya Organisasi 

X3 = Komitmen Organisasi 

X4 = Penerapan Prinsip Good Corporate Governance 

α  = Konstanta  

ß = Koefisien Beta  

ε = Error 

 

a. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

independen. Nilai R2 koefisien determinasi adalah antara nol dan 

satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 



45 
 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

b. Uji t 

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial (individual) dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. Cara melalukan uji 

hipotesis dengan cara : jika nilai sig < α 0,05, maka ada 

pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat (hipotesis diterima) dan jika nilai sig > α 0,05  maka 

tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel bebas dengan 

variabel terikat (hipotesis ditolak) (Ghozali,2011). 

 

 

 


