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BAB III 

METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah fokus utama yang dikaji pada penelitian ini. Variabel 

yang ditetapkan oleh penulis diantaranya adalah sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 (X), budaya organisasi (Z) serta kinerja pegawai (Y). Oleh karena itu, objek 

penelitian yang ditetapkan penulis harus sesuai dengan variabel yang dipilih. 

Objek penelitian ini adalah salah satu unit yang bergerak dalam pelayanan di 

bidang pendidikan, yaitu Direktorat Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. 

Objek penelitian ini berlokasi di  Jl. Dr. Setiabudi No. 229, Isola, Kecamatan Sukasari, 

Kota Bandung, Jawa Barat 40154, dengan nomor telepon (022) 2013163. 

Direktorat Pendidikan selaku objek penelitian yang telah penulis pilih telah 

menerapkan sistem manajemen mutu sejak tahun 2013, oleh karena itu Direktorat 

Pendidikan dapat dikatakan relevan sebagai objek penelitian ini. 

3.2 Desain Penelitian 

3.2.1 Metode Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, tentunya penulis harus merancang 

penelitiannya dengan matang, yaitu dengan merancang desain penelitiannya. Hal ini 

dilakukan agar penulis dapat mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 

Menurut Abdurahman, Muhidin, & Somantri  (2017, hal. 14) “metode 

penelitian dapat diartikan sebagai cara berpikir untuk melakukan sebuah penelitian 

dengan menentukan teknik penelitiannya sehingga dapat melaksanakan penelitian 

sesuai dengan hasil pemikirannya”.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif verifikatif. Menurut 

Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 18) “penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan sebuah variabel, baik satu maupun 

lebih, tanpa adanya perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain”. 

Kemudian, Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 16) juga menjelaskan
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bahwa “penelitian verifikatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menguji 

kebenaran dari sesuatu dalam bidang yang sudah ada”.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terkait dengan penelitian ini penulis 

menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui gambaran 

efektivitas implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, gambaran tingkat 

budaya organisasi, dan gambaran tingkat kinerja pegawai di Direktorat Pendidikan, 

Universitas Pendidikan Indonesia. 

Selain itu, jika dilihat dari teknik pengumpulan datanya penelitian ini 

menggunakan metode penelitian eksplanatory survey. Abdurahman, Muhidin, & 

Somantri (2017, hal. 17)  menjelaskan bahwa: 

Penelitian survey merupakan penelitian yang dilakukan pada sejumlah individu 

atau unit analisis dengan tujuan untuk menemukan fakta mengenai gejala pada 

suatu kelompok atau individu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai pedoman 

untuk pembuatan rencana maupun pengambilan keputusan. Penelitian survey ini 

merupakan jenis penelitian dari kuantitatif yang pada umumnya menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data” 

Kemudian menurut Bungin (2017, hal. 46) “eksplanatory survey atau 

eksplanasi survey adalah jenis penelitian yang mewajibkan penelitinya untuk 

membangun sebuah hipotesis penelitian dan mengujinya di lapangan dengan tujuan 

untuk mencari sebab-akibat dari variabel yang menjadi topik penelitian dan 

menggunakan statistik inferensial sebagai alat analisis data”. 

Berdasarkan pemaparan di atas, kajian dalam penelitian ini adalah hubungan 

kausalitas antara dua variabel atau lebih dengan menggunakan pengujian hipotesis. 

Metode penelitian eksplanatory survey digunakan untuk mengetahui gambaran dari 

tiga variabel yang digunakan, yaitu implementasi sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015 (independent variable), budaya organisasi (intervening variable) serta 

kinerja pegawai (dependent variable). Kemudian, penulis juga menguji kebenaran dari 

pengaruh implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap budaya 

organisasi dan implikasinya terhadap kinerja pegawai di Direktorat Pendidikan, 

Universitas Pendidikan Indonesia. 



72 

 

Diannita Sri Utami, 2021 
PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 TERHADAP BUDAYA 
ORGANISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DIREKTORAT PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia │ repository.upi.edu │ perpustakaan.upi.edu 

 

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian 

Siyoto dan Sodik (2015, hal. 16) menjelaskan bahwa “operasional adalah 

komponen petunjuk terhadap bagaimana sebuah variabel akan diukur dengan tujuan 

untuk membantu komunikasi penelitian”. Dari pernyataan tersebut dapat diketahui 

bahwa operasional variabel dalam penelitian digunakan sebagai panduan akan variabel 

yang akan diukur. 

1) Operasional Variabel Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

Menurut ISO 9001:2015 Klausul 0.1 (ISO 9001:2015 Quality Management 

Systems Reqruitment, hal. 3) “Sistem manajemen mutu yaitu  penerapan sistem 

manajemen mutu adalah suatu keputusan  strategis bagi suatu organisasi yang dapat 

membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan 

menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan”. 

Indikator Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang digunakan oleh 

penulis adalah klausul yang ada pada ISO 9001:2015 sendiri. Maka opersional 

variabelnya adalah sebagai berikut: (ISO 9001:2015 Quality Management Systems 

Reqruitment, hal. 19) 

(1) Konteks Organisasi 

(2) Kepemimpinan 

(3) Perencanaan 

(4) Dukungan 

(5) Operasional 

(6) Evaluasi Kinerja 

(7) Peningkatan 
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Tabel 3. 1 

Operasional Variabel Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
No. 

Item 

Sistem Manajemen Mutu 

(X) 

Sistem manajemen mutu 

yaitu  penerapan sistem 

manajemen mutu adalah 

suatu keputusan  strategis 

bagi suatu organisasi yang 

dapat membantu organisasi 

untuk meningkatkan 

kinerjanya secara 

keseluruhan dan 

menyediakan dasar yang 

kuat untuk inisiatif 

pembangunan berkelanjutan. 

 

ISO 9001:2015 Quality 

Management Systems 

Requirements 

Konteks 

Organisasi 

Memahami isu internal dan 

eksternal 

Ordinal 

 

1 

Memahami kebutuhan dan 

harapan dari pihak yang 

berkepentingan. 

2 

Menentukan ruang lingkup 

sistem manajemen mutu. 

3 

Menentukan proses sistem 

manajemen mutu. 

4 

Kepemimpinan Komitmen melaksanakan 

sistem manajemen mutu. 

Ordinal 

 

5-6 

Kebijakan mutu 7 

Peran organisasi, tanggung 

jawab dan otoritas. 

8 

Perencanaan Menentukan risiko dan 

tindakan penanganannya. 

Ordinal 

 

9 

Menetapkan sasaran mutu dan 

rencana pencapaiannya. 

10-11 

Perubahan terencana. 12 

Dukungan  

 

Menentukan sumber daya. Ordinal 

 

13-16 

Menentukan pemantauan dan 

pengukuran sumber daya. 

17 

Menentukan pengetahuan 

organisasi. 

18 
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Menentukan kompetensi 

pegawai.  

19 

Kepedulian anggota terhadap 

sistem manajemen mutu. 

20 

Menentukan komunikasi 

internal maupun eksternal. 

21 

Membuat dan mengendalikan 

informasi terdokumentasi. 

22 

Operasional  Perencanaan dan pengendalian 

operasional. 

Ordinal 

 

23 

Komunikasi pelanggan. 24 

Desain dan pengembangan 

produk dan layanan. 

25 

Pengendalian penyedia produk 

atau layanan ekternal. 

26 

Produksi dan penyediaan 

layanan. 

27 

Pelepasan produk dan jasa.  28 

Pengendalian hasil yang tidak 

sesuai. 

29 

Evaluasi 

Kinerja  

Pemantauan, pengukuran, 

analisis dan evaluasi 

Ordinal 

 

30 

Audit internal. 31 

Tinjauan manajemen 32 

Peningkatan  Menetapkan dan memilih 

peluang perbaikan. 

Ordinal 

 

33 

Ketidaksesuaian dan tindakan 

koreksi. 

34 
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Peningkatan. 35 

2) Operasional Variabel Budaya Organisasi 

Luthans dalam Aziz dan Suryadi (2017, hal. 181) mendefinisikan budaya 

organisasi sebagai ‘pola pemikiran dasar yang diajarkan kepada personel baru sebagai 

cara untuk merasakan, berpikir dan bertindak secara benar dari hari ke hari’. 

Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, Tobari (2015, hal. 56-57) 

menjelaskan bahwa indikator dari budaya organisasi adalah sebagai berikut: 

(1) Disiplin 

(2) Bersikap sopan 

(3) Ramah  

(4) Taat aturan  

(5) Bekerja keras 

Tabel 3. 2 

Operasional Variabel Budaya Organisasi 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
No. 

Item 

Budaya Organisasi (Z) 

Budaya organisasi adalah pola 

pemikiran dasar yang diajarkan 

kepada personel baru sebagai 

cara untuk merasakan, berpikir 

dan bertindak secara benar dari 

hari ke hari. 

 

Luthans dalam Aziz dan 

Suryadi (2017, hal. 181)   

Disiplin 

 

Memeriksa kehadiran anggota Ordinal 1 

Menegur kepada anggota lain 

yang tidak taat aturan 

2 

Bersikap 

sopan 

Memperlakukan anggota dengan 

sopan 

Ordinal 

 

3 

Memberikan nasehat 4 

Ramah Saling menyapa dengan anggota 

lain 

Ordinal 

 

5 

Memuji rekan kerja 6 

Taat 

Aturan 

Memahami aturan formal Ordinal 

 

7 

Memperhatikan sanksi atas setiap 

pelanggaran peraturan 

8 
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Bekerja 

keras 

Berkomitmen terhadap hasil Ordinal 

 

9 

Memahami rencana strategis 10 

3) Operasional Variabel Kinerja Pegawai 

Malayu Hasibuan dalam Nurhayati dan Supardi (2020, hal. 147) juga 

menjelaskan bahwa ‘kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja seseorang karena 

telah menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan yang didasarkan pada kecakapan, 

pengalaman serta kesungguhan’. 

Indikator kinerja pegawai dalam penelitian ini diambil dari indikator kinerja 

menurut Robbins dalam Sulaksono (2015, hal. 119-120) yaitu sebagai berikut: 

(1) Kualitas kerja 

(2) Kuantitas kerja 

(3) Ketepatan waktu 

(4) Efektivitas dalam penggunaan sumber saya yang tersedia 

(5) Kemandirian 

(6) Komitmen kerja  

Tabel 3. 3  

Operasional Variabel Kinerja Pegawai 

Variabel Indikator Ukuran Skala 
No. 

Item 

Kinerja Pegawai (Y) 

Kinerja atau prestasi kerja 

adalah hasil kerja seseorang 

karena telah menyelesaikan 

tugas-tugas yang dibebankan 

yang didasarkan pada 

kecakapan, pengalaman serta 

kesungguhan. 

 

Kualitas 

kerja 

 

Menyelesaikan pekerjaan 

dengan teliti dan akurat. 

Ordinal 1 

Memperhatikan tujuan dan 

kebutuhan unit kerja. 

2 

Kuantitas 

kerja 

Menyelesaikan jumlah 

pekerjaan yang telah 

ditetapkan. 

Ordinal 

 

3 

Menyelesaikan tugas melebihi 

jumlah yang telah ditetapkan 

4 
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Malayu Hasibuan dalam 

Nurhayati dan Supardi 

(2020, hal. 147) 

Ketepatan 

waktu 

Menyelesaikan pekerjaan 

dengan cepat sebelum 

deadline. 

Ordinal 

 

5 

Menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu. 

6 

Efektivitas 

dalam 

penggunaan 

sumber saya 

yang 

tersedia 

Melakukan pekerjaan sesuai 

dengan Standard Operating 

Procedure (SOP) 

Ordinal 

 

7 

Mencapai tujuan atau target 

yang telah ditentukan. 

8 

Kemandirian Memahami semua petunjuk 

atau arahan dalam mengerjakan 

tugas. 

Ordinal 

 

9 

Mampu memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam bekerja. 

10 

Komitmen 

kerja 

Berperan aktif dalam kegiatan 

organisasi. 

Ordinal 

 

11 

Memiliki rasa bangga menjadi 

bagian dari organisasi.  

12 

3.2.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

1) Populasi 

Menurut Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 129) “populasi adalah 

keseluruhan elemen, unit penelitian atau unit analisis yang memiliki ciri atau 

karakteristik tertentu untuk digunakan sebagai objek penelitian atau menjadi fokus 

penelitian”.  

Kemudian Margono dalam Hardani, dkk (2020, hal. 359)  menjelaskan bahwa 

‘populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang mencakup manusia, benda, hewan, 
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tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik’. 

Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Pendidikan Universitas Pendidikan 

Indonesia sebagai unit yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, 

sehingga populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai pada Direktorat 

Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia yang saat ini berjumlah 33 orang. 

2) Sampel 

Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 129) mendefinisikan “sampel 

sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu 

sehingga dapat mewakili populasinya”. Kemudian, Keppel & Wickens dan Howell 

dalam Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 147) menjelaskan bahwa 

‘bagaimanapun bentuk distribusi data di populasinya, semakin besar sampel normal 

distribusi mean sampelnya. Dan distribusi terlihat cukup normal ketika sampel berisi 

sekitar 30 orang’.  

Dari uraian tersebut dan dihubungan dengan penelitian ini, maka karena jumlah 

populasi penelitian ini sebanyak 33 orang yang memenuhi jumlah mnimal dari 

penelitian sampel dan kurang dari 100, maka penelitian ini termasuk ke dalam 

penelitian populasi. 

3.2.4 Sumber Data 

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer 

adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Kemudian, penelitian ini 

menggunakan 3 variabel yaitu implementasi sistem manajemen mutu 9001:2015 (X), 

budaya organisasi (Z), dan kinerja pegawai (Y), maka secara jelasnya gambaran dari 

sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3. 4 

Sumber Data 

No Variabel Data Sumber Data Jenis Data 

1 Implementasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 (X) 

Skor Angket Pegawai Primer 

2 Budaya Organisasi (Z) Skor Angket Pegawai Primer 

3 Kinerja Pegawai (Y) Skor Angket Pegawai Primer 

3.2.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data yaitu 

teknik kuesioner. Menurut Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 44) 

menjelaskan bahwa “teknik kuesioner sering disebut sebagai angket juga adalah teknik 

pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh 

responden”. Kemudian Hardani, dkk (2020, hal. 406) menjelaskan bahwa “kuesioner 

adalah daftar periksa atau checklist mengenai perilaku, karakteristik, atau entitas lain 

yang dicari dalam sebuah penelitian”.  

Angket yang akan digunakan pada penelitian ini berisi pertanyaan-pertanyaan 

mengenai tiga variabel yang menjadi kajian pada penelitian ini yaitu sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 (X), budaya organisasi (Z) dan kinerja pegawai (Y). 

Dalam menyusun kuesioner ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, 

yaitu: 

(1) Menyusun daftar pertanyaan dan alternatif jawaban, angket yang digunakan 

terdiri dari lima alternatif jawaban angket yang disesuaikan dengan ukuran 

variabel. 

(2) Menetapkan skala penilaian angket, penelitian ini menggunakan skala likert. 

(3) Melakukan uji coba, bertujuan untuk mengetahui kekurangan pada item yang 

dibuat. 
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3.2.6 Pengujian Instrumen Penelitian 

Setelah instrumen penelitian dibuat tentu penulis memerlukan alat ukur untuk 

dapat mengukur instrumen yang penulis gunakan pada penelitian ini. Pengukuran ini 

bertujuan agar instrumen yang penulis gunakan terjamin kebenarannya. Pengujian 

instrumen penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 teknik pengujian yaitu 

pengujian validitas instrumen dan pengujian reliabilitas instrumen. 

1) Pengujian Validitas Instrumen 

Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 49) menjelaskan bahwa “Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen dapat mengukur sesuatu dengan 

tepat apa yang hendak diukur”. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam 

pengujian validitas instrumen ini, yaitu (Abdurahman, Muhidin, & Somantri, 2017, hal. 

49):  

a) Menyebarkan instrumen yang akan diuji validitasnya, kepada responden yang 

bukan respondennya. 

b) Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 

c) Memeriksa kelengkapan data, untuk memastikan lengkap tidaknya lembaran 

data yang terkumpul.  

d) Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh yang bertujuan untuk mempermudah dalam mengolah data 

selanjutnya. 

e) Memberikan atau menempatkan skor pada item-item yang sudah diisi pada 

tabel pembantu. 

f) Menghitung nilai koefisien korelasi product moment  pada setiap bulir atau item 

angket dari skor-skor yang diperoleh. 

𝑟𝑥𝑦 =
N ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋. ∑ 𝑌

√[𝑁 ∑ 2𝑋 − (∑ 𝑋) 2][𝑁 ∑ 2 −  (∑ 𝑌) 2𝑌  
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara variabel X dan Y 

X : Skor atau nilai dari setiap butir angket 
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Y : Total Skor 

∑X : Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y : Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X2 : Jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y2 : Jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N : Jumlah responden 

g) Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-2.  

h) Membuat kesimpulan dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel 

r dengan kriteria sebagai berikut: 

o rxy hitung > r tabel, maka dapat disebut valid 

o rxy hitung < r tabel, maka dapat disebut tidak valid 

Untuk mempermudah dalam mengolah data statistik, maka penulis 

menggunakan software untuk mengolah statistik yaitu Statistic Product and Service 

Solutions (SPSS). Berikut terdapat langkah-langkah yang digunakan untuk menguji 

validitas menggunakan SPSS, yaitu: 

a) Data per item beserta totalnya dari setiap variabel (variabel X, Z dan Y) di input 

ke dalam SPSS. 

b) Tekan analyze  correlate  bivariate. 

c) Semua item beserta totalnya dipindahkan ke dalam kotak variabel yang terletak 

di sebelah kanan lalu centang pearson, two tailed dan significant correlation 

serta tekan OK. 

d) Membuat kesimpulan dengan cara membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel 

r dengan kriteria sebagai berikut: 

o rxy hitung > r tabel, maka dapat disebut valid 

o rxy hitung < r tabel, maka dapat disebut tidak valid 

Berikut ini hasil dari uji validitas instrumen yang menggunakan aplikasi SPSS 

Version 23: 
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Tabel 3. 5  

Hasil Uji Validitas Variabel Implementasi Sistem Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 (X) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan 

1 0,496 0,444 Valid 

2 0,496 0,444 Valid 

3 0,655 0,444 Valid 

4 0,520 0,444 Valid 

5 0,499 0,444 Valid 

6 0,520 0,444 Valid 

7 0,488 0,444 Valid 

8 0,657 0,444 Valid 

9 0,657 0,444 Valid 

10 0,608 0,444 Valid 

11 0,497 0,444 Valid 

12 0,494 0,444 Valid 

13 0,706 0,444 Valid 

14 0,456 0,444 Valid 

15 0,581 0,444 Valid 

16 0,646 0,444 Valid 

17 0,641 0,444 Valid 

18 0,557 0,444 Valid 

19 0,467 0,444 Valid 

20 0,466 0,444 Valid 

21 0,486 0,444 Valid 

22 0,537 0,444 Valid 

23 0,566 0,444 Valid 

24 0,572 0,444 Valid 

25 0,615 0,444 Valid 

26 0.607 0,444 Valid 

27 0,615 0,444 Valid 

28 0,672 0,444 Valid 

29 0,492 0,444 Valid 

30 0,464 0,444 Valid 

31 0,633 0,444 Valid 

32 0,655 0,444 Valid 

33 0,773 0,444 Valid 
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34 0,501 0,444 Valid 

35 0,613 0,444 Valid 

Sumber: Hasil Uji Validitas (SPSS Version 23) 

Dari tabel uji validitas dari variabel sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

yang terdiri dari 35 item angket dinyatakan valid, sehingga seluruh item dapat 

digunakan untuk mengumpulkan data dari variabel sistem manajemen mutu ISO 

9001:2015. 

Tabel 3. 6 

Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi (Z) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan  

1 0,589 0,444 Valid 

2 0,523 0,444 Valid 

3 0,482 0,444 Valid 

4 0,451 0,444 Valid 

5 0,499 0,444 Valid 

6 0,646 0,444 Valid 

7 0,489 0,444 Valid 

8 0,796 0,444 Valid 

9 0,503 0,444 Valid 

10 0,561 0,444 Valid 

Sumber: Hasil Uji Validitas (SPSS Version 23) 

Tabel uji validitas atas variabel budaya organisasi menyatakan seluruh item 

valid, sehingga seluruh item angket pada variabel budaya organisasi yang berjumlah 

10 item dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 

Tabel 3. 7 

Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

No. Item rhitung rtabel Keterangan  

1 0,654 0,444 Valid 

2 0,522 0,444 Valid 

3 0,747 0,444 Valid 

4 0,579 0,444 Valid 

5 0,760 0,444 Valid 

6 0,761 0,444 Valid 

7 0,686 0,444 Valid 
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8 0,766 0,444 Valid 

9 0,713 0,444 Valid 

10 0,676 0,444 Valid 

11 0,555 0,444 Valid 

12 0,719 0,444 Valid 

Sumber: Hasil Uji Validitas (SPSS Version 23) 

Dari tabel pengujian validitas variabel kinerja pegawai ini dapat terlihat 

bahwa 12 item angket dinyatakan valid. Oleh karena itu,seluruh item angket pada 

variabel kinerja pegawai dapat digunakan untuk mengumpulkan data. 

Dari pengujian validitas yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

Tabel 3. 8 

Rekapitulasi Hasil Uji Validitas 

No Variabel Jumlah Item Angket 

Uji Coba Valid Tidak Valid 

1 Implementasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 (X) 

35 35 0 

2 Budaya Organisasi (Z) 10 10 0 

3 Kinerja Pegawai (Y) 12 12 0 

TOTAL 57 57 0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

2) Pengujian Reliabilitas Instrumen 

Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 56) menjelaskan bahwa: 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat. 

Dengan begitu, uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi dari 

instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. 

Kemudian, Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 57-58) 

menjelaskan uji reliabilitas dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menyebarkan instrumen yang akan diuji reliabilitasnya, kepada responden yang 

bukan responden sesungguhnya. 
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b) Mengumpulkan data hasil uji coba instrumen. 

c) Memeriksa kelengkapan data. 

d) Membuat tabel pembantu untuk menempatkan skor-skor pada item yang 

diperoleh. 

e) Memberikan atau menempatkan skor terhadap item-item yang sudah diisi oleh 

responden pada tabel pembantu. 

f) Menghitung nilai varians masing-masing item dan varians total. 

g) Menghitung nilai koefisien alfa, yaitu sebagai berikut: 

𝑟11 = [
𝑘

𝑘 − 1
] . [1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ] 

 Keterangan: 

 r11 : Reliabilitas instrumen atau koefisien korelasi atau korelasi alpha 

 k : banyaknya butir soal 

  ∑𝜎𝑖
2 : Jumlah varians butir 

h) Menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db) = n-2. 

i) Membuat kesimpulan dengan membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r. 

Kriterianya adalah sebagai berikut: 

o rhitung > rtabel maka dapat disebut reliabel 

o rhitung < rtabel maka dapat disebut tidak reliabel 

Sama seperti uji validitas, penulis menggunakan SPSS dengan menggunakan 

rumus Cronbach alpha dan langkahnya adalah sebagai berikut: 

a) Data per item dari setiap variabel (variabel X, Y dan Z) masing-masing di input 

ke dalam SPSS. 

b) Tekan menu analyze, scale dan reliabiality analysis. 

c) Semua item dipindahkan pada kotak items yang terletak sebelah kanan dan 

pastikan dalam model alpha kemudian tekan OK. 

d) Membuat kesimpulan dengan membandingkan nilai hitung r dan nilai tabel r. 

Kriterianya adalah sebagai berikut: 

o rhitung > rtabel maka dapat disebut reliabel 
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o rhitung < rtabel maka dapat disebut tidak reliabel. 

Berikut ini hasil dari pengujian reliabilitas item angket pada setiap variabel 

yang digunakan pada penelitian ini: 

Tabel 3. 9 

Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Hasil Keterangan 

rhitung rtabel 

1 Implementasi Sistem Manajemen 

Mutu ISO 9001:2015 (X) 

0,938 0,444 Reliabel 

2 Budaya Organisasi (Z) 0,747 0,444 Reliabel 

3 Kinerja Pegawai (Y) 0,893 0,444 Reliabel 

Sumber: Hasil Uji Reliabilitas (SPSS Version 23) 

3.2.7 Pengujian Persyaratan Analisis Data 

1) Uji Homogenitas 

Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 264) menjelaskan bahwa “uji 

asumsi homogenitas adalah uji perbedaan antara dua kelompok, yaitu dengan melihat 

perbedaan varians kelompoknya. Dengan begitu, pengujian homogenitas varians ini 

mengasumsikan bahwa skor dari setiap variabel memiliki varians yang homogen”.  

Kemudian uji statistika yang akan digunakan pada uji homogenitas adalah Uji 

Burlett, dengan kriteria apabila nilai hitung x2> nilai tabel x2, maka H0 menyatakan 

varians skor homogen ditolak, dan hal lainnya diterima. Untuk mencari nilai hitung x2 

maka menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑥2 = (𝑙𝑛10) [𝐵 − (∑ 𝑑𝑏 . 𝐿𝑜𝑔𝑆𝑖
2)] 

 Keterangan: 

 Si
2 : Varians tiap kelompok data 

 dbi : n-1 adalah derajat kebebasan tiap kelompok 

 B : Nilai Barlett adalah (Log S2 gab)(∑dbi) 

 S2
gab : Varians gabungan = 𝑆𝑔𝑎𝑏

2 =
∑ 𝑑𝑏 .  𝑆𝑖

2

∑ 𝑑𝑏
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Dalam uji homogenitas penulis menggunakan SPSS dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Aktifkan SPSS hingga terlihat bentuk spreadsheet. 

b) Aktifkan variabel view serta isikan data yang dibutuhkan. 

c) Tekan Data View serta isi data sesuai dengan skor total variabel X, Y dan Z 

yang diperoleh dari responden. 

d) Tekan menu analyze  compare means  one way anova. 

e) Pindahkan variabel Y ke kotak Dependant List dan variabel X pada Factor. 

f) Tekan Options  Descriptives  Homogeneity of Variance Test dan semua 

perintah diabaikan dan tekan continue. 

g) Tekan OK. 

h) Membuat kesimpulan dengan kriteria sebagai berikut: 

o Apabila nilai signifikansi > 0,05 maka variasi data dinyatakan homogen. 

o Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka variasi data dinyatakan tidak 

homogen. 

2) Uji Linieritas  

Menurut Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 267) “uji asumsi 

linieritas adalah hubungan antar variabel yang hendak dianalisis itu mengikuti garis 

lurus. Dengan demikian, peningkatan atau penurunan kuantitas di satu variabel, akan 

diikuti secara linear oleh peningkatan atau penurunan divariabel lainnya”.  

Untuk mempermudah proses perhitungan, penulis menggunakan SPSS dalam 

uji linieritas, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Aktifkan SPSS hingga terlihat bentuk spreadsheet. 

b) Aktifkan variabel view serta isikan data yang dibutuhkan. 

c) Tekan Data View serta isi data sesuai dengan skor total variabel X, Y dan Z 

yang diperoleh dari responden. 

d) Tekan menu analyze  compare means  one way anova. 

e) Pada dialog means, pindahkan item variabel Y dan Z ke kotak Dependant List 

dan variabel X serta Y pada Independent List. 
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f) Tekan Options  Statistic for First Layer  Test for Linierity dan semua 

perintah diabaikan dan tekan continue. 

g) Tekan OK. 

3.2.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Sandu dan Sodik (2015, hal. 111) “analisis data yang ada pada 

penelitian kuantitatif dilakukan setelah semua data terkumpul dari seluruh responden 

atau sumber data lainnya terkumpul yang bertujuan untuk memahami apa yang ada di 

balik semua data, mengelompokkannya, meringkasnya sehingga menjadi suatu yang 

selaras dan muda dimengerti”. Teknik analisis data yang ada pada penelitian kuantitatif 

ini terdiri dari dua yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data 

inferensial. 

Untuk melakukan teknik analisis data ini Muhidin dan Sontani (2011, hal. 159) 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan, yaitu: 

1. Tahap pengumpulan data, dilakukan melalui instrumen pengumpulan data. 

2. Tahap editing, yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

instrumen pengumpulan data. 

3. Tahap koding, yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap pernyataan 

yang terdapat dalam instrumen pengumpulan data menurut variabel-variabel 

yang diteliti. Diberikan skor dari setiap item berdasarkan ketentuan yang ada. 

Tabel 3. 10 

Ukuran Variabel Penelitian 

Option Ukuran Bobot 

X Z Y 

Sangat Setuju Efektif Sangat Kuat Sangat Tinggi 5 

Setuju Hampir Efektif Kuat Tinggi 4 

Ragu-ragu Cukup Efektif Cukup Kuat Cukup Tinggi 3 

Tidak Setuju Kurang Efektif Lemah Rendah 2 

Sangat Tidak Setuju Tidak Efektif Sangat Lemah Sangat  Rendah 1 

Sumber: Diadaptasi dari Skor Jawaban Responden 



89 

 

Diannita Sri Utami, 2021 
PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 TERHADAP BUDAYA 
ORGANISASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DIREKTORAT PENDIDIKAN 
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 
Universitas Pendidikan Indonesia │ repository.upi.edu │ perpustakaan.upi.edu 

 

4. Tahap tabulasi data, yaitu mencatat atau entri data ke dalam tabel induk 

penelitian. Dalam hal ini hasil koding digunakan ke dalam tabel rekapitulasi 

secara lengkap untuk seluruh bulir setiap variabel. Selain itu, tabel rekapitulasi 

tersebut terpapar seperti berikut: 

Tabel 3. 11 

Rekapitulasi Bulir Setiap Variabel 

Responden 
Skor Item 

Total 
1 2 3 4 5 ... N 

1         

2         

N         

5. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan dua macam 

teknik yaitu teknik analisis data deskriptif dan teknik analisis data inferensial. 

6. Tahap pengujian kualitas data, yaitu menguji validitas dan reliabilitas 

instrumen pengumpulan data. 

7. Tahap mendeskripsikan data, yaitu tabel frekuensi dan atau diagram, serta 

berbagai ukuran tendensi sentral, maupun ukuran dispersi. Tujuannya 

memahami karakteristik data sampel penelitian. 

8. Tahap pengujian hipotesis, yaitu tahap pengujian terhadap proposisi-proposisi 

yang dibuat apakah proposisi tersebut ditolak atau diterima, serta bermakna 

atau tidak. Atas dasar pengujian hipotesis inilah selanjutnya keputusan dibuat. 

1) Teknik Analisis Data Deskriptif 

Sandu dan Sodik (2015, hal. 111) menjelaskan bahwa: 

Teknik analisis data deskriptif atau statistik deskriptif adalah statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau 

menggambarkan data yang telah ada sebagaimana adanya dan membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum. Di dalam teknik analisis data deskriptif ini 

data yang disajikan bisa dalam berupa frekuensi atau persentase maupun nilai rata-

rata, median, modus. 

Teknik analisis data deskriptif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan pada 

rumusan masalah yaitu untuk mengetahui gambaran  efektivitas implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015, mengetahui tingkat budaya organisasi yang berlaku 
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serta mengetahui tingkat kinerja yang ada di Direktorat Pendidikan, Universitas 

Pendidikan Indonesia.  

Kemudian, penulis menggunakan ukuran pemusatan data berupa rata-rata. 

Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 95) menjelaskan bahwa: 

Rata-rata (mean) hitung merupakan jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan 

banyaknya data. Rata-rata hanya dapat dipergunakan bila skala pengukuran 

datanya minimal interval. simbol rata-rata adalah μ (baca myu) untuk populasi, 

dan x (baca x-bar) untuk sampel. 

Penulis juga telah membuat kriteria ukuran variabel yang bertujuan untuk 

mempermudah dalam mendeskripsikan masing-masing variabel, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3. 12 

Ukuran Kriteria Variabel 

No Rentang 

Kriteria/Variabel 

Implementasi Sistem 

Manajemen Mutu ISO 

9001:2015 

Budaya 

Organisasi 

Kinerja 

Pegawai 

1 1,000 – 1,785 Tidak Efektif Sangat Lemah Sangat Rendah 

2 1,786 – 2,570 Kurang Efektif Lemah Rendah 

3 2,571 – 3,355 Cukup Efektif Cukup Kuat Cukup Tinggi 

4 3,356 – 4,141 Hampir Efektif Kuat Tinggi 

5 4,142 – 4,926 Efektif Sangat Kuat Sangat Tinggi 

Sumber: Diadaptasi dari Skor Jawaban Responden 

2) Teknik Analisis Data Inferensial 

Menurut Sandu dan Sodik (2015, hal. 113) “teknik analisis data inferensial atau 

statistik inferensial adalah teknik analisis data yang bertujuan untuk menghasilkan 

suatu temuan yang dapat digeneralisasikan secara lebih luas ke dalam wilayah 

populasi. Peneliti juga akan selalu berhadapan dengan hipotesis nihil (H0) sebagai dasar 

untuk diuji secara empirik dengan statistik inferensial”. 

Teknik analisis data inferensial ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui 

pengaruh sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap budaya organisasi, untuk 

mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai, dan pengaruh 
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implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap budaya organisasi serta 

implikasinya terhadap kinerja pegawai di Direktorat Pendidikan Universitas 

Pendidikan Indonesia. 

Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data ordinal 

yang akan dijelaskan setelah data tersebut dihitung frekuensi atau persentasenya. 

Kemudian, selain menghitung frekuensi pada data ordinal penelitian ini juga 

menghitung nilai rata-rata berdasarkan data interval. Untuk mengubah data ordinal 

menjadi data interval penulis menggunakan Metode Succesive Interval (MSI). MSI ini 

merupakan salah satu fitur pada aplikasi Microsoft Excel yaitu Program Succesive 

Interval. Langkah-langkah untuk mengubah data ordinal menjadi data interval adalah 

sebagai berikut: 

a) Skor yang diperoleh diinput pada lembar kerja excel. 

b) Tekan Analyze pada menu bar. 

c) Tekan Succesive Interval pada menu Analyze hingga muncuk kotak dialog lalu 

Methode of Succesive Interval. 

d) Tekan Drop Down untuk mengisi Data Range pada kotak dialog Input, dengan 

cara memblok skor yang akan diubah skalanya. 

e) Check list () Input Label in First Now. 

f) Pada Output, tentukan Cell Output, hasilnya akan ditempatkan di sel mana. 

Kemudian tekan next. 

g) Tekan Option, Check list () Display Summary. 

Setelah data diubah menjadi data interval maka hasilnya dapat diproses dengan 

menggunakan teknik analisis data inferensial yang dipilih. Penelitian ini menggunakan 

regresi sederhana sebagai teknik analisis data inferensial. Namun sebelumnya penulis 

perlu untuk merumuskan hipotesis statistik terlebih dahulu. Dan pada langkah terakhir, 

penulis akan menghitung taraf kemaknaan, uji signifikansi, koefisien korelasi dan 

koefisien determinasi. 
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3.2.9 Pengujian Hipotesis 

1) Merumuskan Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Hipotesis 1 

𝐻0: 𝛽1 = 0 : Tidak terdapat pengaruh implementasi sistem 

manajemen mutu ISO 9001:2015 terhadap budaya 

organisasi. 

𝐻1: 𝛽1 ≠ 0 : Terdapat pengaruh ISO 9001:2015 terhadap budaya 

organisasi. 

Hipotesis 2 

𝐻0: 𝛽2 = 0 : Tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja pegawai. 

𝐻1: 𝛽2 ≠ 0 : Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

pegawai. 

Hipotesis 3 

𝐻0: 𝛽1 = 0  :Tidak terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

terhadap kinerja pegawai dengan budaya organisasi 

sebagai variabel intervening. 

𝐻0: 𝛽1 ≠ 0 : Terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung 

implementasi sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 

terhadap kinerja pegawai dengan budaya organisasi 

sebagai variabel intervening. 

2) Menghitung Persamaan Regresi 

Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 214)  menjelaskan bahwa: 

“Regresi sederhana bertujuan untuk mempelajari hubungan antara dua variabel.” 

Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut: 

ŷ= a+bx 
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Keterangan:  

ŷ : Variabel tak bebas (terikat) 

X : Variabel bebeas  

a : penduga bagi intersap (𝛼) 

b : penduga bagi koefisien regresi (𝛽), 𝛼 dan 𝛽 parameter yang nilainya tidak 

diketahui sehingga diduga menggunakan statistikan sampel. 

Menurut M. Nazir dalam Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 213) 

ada beberapa langkah yang digunakan dalam analisis resgresi sederhana, yaitu sebagai 

berikut: 

(1) Mengadakan estimasi terhadap parameter berdasarkan data empiris. 

(2) Menguji berapa besar variasi variabel dependen dapat diterangkan oleh variasi 

variabel independen. 

(3) Menguji apakah estimasi parameter tersebut signifikan atau tidak. 

(4) Melihat apakah tanda dan magnitud dari estimasi parameter cocok dengan teori. 

3) Menentukan Taraf  Kemaknaan 

Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 150) menjelaskan bahwa 

“tingkat signifikansi (𝛼) menunjukkan probabilitas atau peluang kesalahan yang 

ditetapkan peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau mendukung 

hipotesis nol, atau dapat diartikan juga sebagai tingkat kesalahan atau tingkat 

kekeliruan yang ditolerir oleh peneliti, yang diakibatkan oleh kemungkinan adanya 

kesalahan dalam pengambilan sampel (sampling error)”. 

Sementara berbeda dengan tingkat signifikansi, menurut Abdurahman, 

Muhidin, & Somantri (2017, hal. 151) “Sebenarnya tingkat kepercayaan pada 

dasarnya menunjukkan tingkat keterpercayaan sejauhmana statistik sampel dapat 

mengestimasi dengan benar paramerter populasi dan/atau sejauh mana pengambilan 

keputusan mengenai hasil uji hipotesis nol diyakini kebenarannya”.  

Pada penelitian ini tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah sebesar 𝛼=5% 

sedangkan tingkat kepercayaannya adalah sebesar 95%. 
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4) Menentukan Uji Signifikansi 

Selain uji t, penulis juga menggunakan uji sobel. Uji t digunakan untuk uji 

signifikansi persamaan regresi pada hipotesis 1, 2, dan 3. Sedangkan uji sobel 

digunakan untuk uji signifikansi persamaan regresi pada hipotesis 3. Uji t digunakan 

dengan tujuan untuk menguji tingkat signifikansi dari pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Sedangkan uji sobel digunakan dengan tujuan mengetahui 

hubungan variabel dengan menggunakan variabel intervening. 

1) Uji t 

Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak H1 diterima. 

Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima H1 ditolak. 

2) Uji Sobel (Sobel Test) 

Jika thitung ≥ ttabel, maka H0 ditolak H1 diterima. 

Jika thitung ≤ ttabel, maka H0 diterima H1 ditolak. 

5) Menghitung Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi 

Koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel X 

dengan variabel Z, variabel Z dengan variabel Y, dan variabel X dengan variabel Y. 

Menurut Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 178) “angka korelasi berkisar 

antara 0 hingga dengan ± 1,00”. Tanda plus minus pada Angka Indeks Korelasi ini 

fungsinya hanya untuk menunjukkan arah korelasi, bukan sebagai tanda aljabar. 

Apabila angka indeks korelasi bertanda plus maka korelasi tersebut positif dan arah 

korelasi satu arah, sedangkan apabila angka indeks korelasi bertanda minus maka 

korelasi tersebut negatif dan arah korelasi berlawanan, serta apabila angka indeks 

korelasi sama dengan 0 maka hal ini menunjukkan tidak ada korelasi. Untuk melihat 

keeretan hubungan antara variabel yang diteliti, maka angka koefisien korelasi yang 

diperoleh dibanding dengan tabel korelasi berikut: 
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Tabel 3. 13 

Guilford Empirical Rules 
Besar rxy Interpretasi 

0,00 - <0,20 
Hubungan sangat lemah (diabaikan, 

dianggap tidak ada) 

≥ 0,20 - <0,40 Hubungan rendah 

≥ 0,40 - < 0,70 Hubungan sedang atau cukup 

≥ 0,70 - <0,90 Hubungan kuat atau tinggi  

≥ 0,90 - < 1,00 Hubungan sangat kuat atau tinggi 

Sumber:JP. Guilford, Fundamental Statistics in Psychology and Education dalam 

Abdurahman, Muhidin, & Somantri (2017, hal. 179) 

Langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi. Muhidin (2010, 

hal. 110) menyatakan bahwa “koefisien determinasi (KD) dijadikan bahan dasar dalam 

menentukan besarkanya pengaruh variabel bebas terhadap terikat. Rumus yang 

digunakan untuk menghitusng koefisien determinasi adalah koefisien korelasi 

dikuadratkan lalu dikali 100% (r2 x 100%)”. 


