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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di rumah pemotongan hewan (RPH) Krian kabupaten 

Sidoarjo. Alamat RPH Krian yaitu Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Kecamatan Krian 

Kabupaten Sidoarjo. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) didasarkan ciri-

ciri atau sifat-sifat tertentu, yaitu: 1. RPH Krian merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

(UPTD) kabupaten Sidoarjo yang paling besar di kabupaten Sidoarjo serta memiliki struktur 

organisasi di dalamnya, 2. RPH Krian merupakan RPH dengan pemotongan ternak sapi yang 

cukup banyak di kabupaten Sidoarjo yaitu kurang lebih  50 ekor sapi per hari. Waktu 

penelitian selama 1 bulan mulai dari tanggal 4 Januari 2016 sampai 4 Februari 2016.  

3.2 Metode Penentuan Responden dan Metode Penelitian 

 Penentuan responden dari penelitian ini adalah menggunakan total populasi yang ada 

di RPH Krian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh karyawan RPH 

yang berjumlah 30 orang dan seluruh pelanggan RPH yang berjumlah 30 orang. Karyawan 

RPH menjawab pertanyaan mengenai pilar kepemimpinan (X1), pilar komitmen (X2) dan 

pilar organisasi (X3) sedangkan untuk pelanggan RPH diminta untuk menjawab pertanyaan 

mengenai pilar proses (X4), pilar produk (X5) dan kepuasan pelanggan (Y). Penentuan 

responden penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive) yaitu memilih subyek didasarkan 

pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sudah diketahui sebelumnya. Metode penelitian 

yang digunakan adalah studi kasus yaitu Total Quality Management (TQM) pada RPH Krian. 

Metode studi kasus adalah metode penelitian tentang subyek penelitian yang berkenaan 

dengan suatu fase spesifik dan keseluruhan personalitas. Studi kasus memusatkan diri secara 

intensif dan mendalam terhadap suatu obyek tertentu dengan mempelajarinya sebagai suatu 

kasus. Peneliti memilih lokasi RPH kecamatan Krian kabupaten Sidoarjo sebagai obyek 

penelitian karena lokasi tersebut belum pernah dilakukan penelitian tentang kajian Total 

Quality Management (TQM) dan RPH Krian merupakan RPH dengan pemotongan sapi 

terbanyak di Kabupaten Sidoarjo yaitu kurang lebih 50 ekor sapi.  

3.3 Jenis Responden 

Jenis responden yang dijadikan objek penelitian adalah pelanggan RPH yang 

berjumlah 30 orang dan karyawan RPH yang berjumlah 30 orang. Pelanggan RPH merupakan 

orang menggunakan jasa RPH untuk memotong ternaknya. Pelanggan dan karyawan RPH 

Krian diminta memberi respon terhadap setiap pernyataan yang diberikan, yaitu “Sangat 

Baik”, “Baik”, “Netral”, “Tidak Baik” atau “Sangat Tidak Baik”. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dan data yang relevan. 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara: 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meninjau langsung 

perusahaan untuk memperoleh data melalui pengamatan langsung pada objek yang akan 

diteliti dan mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara dan pengisian 

kuisioner dengan beberapa karyawan dan pelanggan yang bersangkutan. 

a. Wawancara (interview)   

Wawancara merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada 

responden. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya lebih sedikit. Wawancara ditujukan langsung 

pada karyawan RPH Krian yang dianggap berwenang memberi informasi mengenai 

masalah yang diteliti. 

b. Kuisioner 

Kuisioner adalah daftar pertanyaan yang diisi dan dikembalikan atau dapat 

juga dijawab dibawah pengawasan peneliti oleh karyawan dan pelanggan RPH Krian. 

Variabel yang digunakan diukur dengan mempergunakan model skala 5 tingkat 

(likert) yang memungkinkan pelanggan dan karyawan RPH Krian dapat menjawab 

pertanyaan dari setiap butir yang ada di dalamnya menguraikan dimensi Total Quality 

Management dan kepuasan pelanggan dengan bentuk penilaian yang disajikan pada 

Tabel 3.1 

Tabel 3.1 Penilaian Kuisioner 

Pilihan Jawaban Nilai 

1. Sangat Baik 

2. Baik 

3. Netral 

4. Tidak Baik 

5. Sangat Tidak baik 

5 

4 

3 

2 

1 
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2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan, merupakan suatu metode yang dilakukan untuk 

mendapatkan pengetahuan dan landasan teoritis dalam menganalisa data dan 

permasalahan melalui karya tulis dan sumber-sumber lainnya sebagai bahan pertimbangan 

dalam penulisan skripsi ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mencari referensi di 

internet, buku, serta penelitian terdahulu mengenai penerapan Total Quality Management 

(TQM) 

3.5 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan merupakan objek penelitian atau apa yang menjadi titik 

perhatian dalam suatu penelitian. 

1. Variabel Bebas (X) 

Variable bebas yaitu variabel yang mempengaruhi. Variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu Total Quality Management (TQM) yang terdiri dari lima pilar TQM, 

yaitu pilar kepemimpinan, pilar komitmen, pilar organisasi, pilar proses dan pilar produk. 

Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin dari Sangat Tidak Baik (1), Tidak Baik (2), 

Netral (3), Baik (4), Sangat Baik (5).   

2. Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat yaitu variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan RPH. Variabel ini diukur 

dengan menggunakan skala likert 5 poin dari Sangat Tidak Baik (1), Tidak Baik (2), 

Netral (3), Baik (4), Sangat Baik (5).   

3.6 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan 

penelitian mengumpulkan data secara relevan sehingga dari masing-masing variabel tersebut 

lebih terarah dan sesuai dengan metode pengukuran yang telah direncanakan. Definisi 

operasional masing-masing variabel untuk Total Quality Management adalah sebagai berikut: 

1. Pilar Kepemimpinan 

Pilar kepemimpinan merupakan pilar yang menitik beratkan pada usaha pemimpin 

RPH agar seluruh karyawan RPH mempunyai motivasi dalam melaksanakan aktivitas-

aktivitasnya sehingga menimbulkan kepuasan bagi pelanggan dan pada akhirnya akan 

membawa dampak yang baik bagi RPH. 

a. Sistem kepemimpinan yang partisipatif 

Kepemimpinan yang partisipatif merupakan sistem kepemimpinan dimana 

pemimpin  melibatkan diri secara langsung serta memantau jalannnya proses 
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produksi selain itu pemimpin juga selalu menampung aspirasi-aspirasi karyawan 

dan pelanggan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Terdapat 

kriteria sistem kepemimpinan yang partisipatif yaitu sebagai berikut : 

- Pemimpin selalu membuka dan menerima masukkan dari karyawan 

- Pemimpin melibatkan karyawan untuk menyelesaikan dan mencari jalan terbaik 

dalam mengatasi perbedaan/kesulitan 

- Pemimpin tidak ditaktor 

- Pemimpin mengawasi langsung proses produksi 

Penilaian kepemimpinan yang partisipatif dapat diukur dengan cara sebagai 

berikut : 

Sangat Baik (SB : Jika pemimpin memiliki seluruh kriteria pemimpin 

yang partisipatif (5) 

Baik (B)   : Jika  pemimpin  memiliki  3   kriteria    pemimpin    

yang partisipatif (4) 

Netral (N)   : Jika  pemimpin  memiliki  2   kriteria    pemimpin    

yang partisipatif (3) 

Tidak Baik (TB)   : Jika  pemimpin  memiliki   1   kriteria   pemimpin    

yang partisipatif (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)  : Jika  pemimpin tidak  memiliki  kriteria  pemimpin 

yang partisipatif (1) 

b. Komunikasi yang baik antar pemimpin dan karyawan 

Komunikasi yang baik antar pemimpin dan karyawan merupakan kelancaran 

komunikasi yang terjalin antara pemimpin dengan palanggan sehingga karyawan 

mudah dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh pemimpin. Terdapat  kriteria 

komunikasi yang baik antar pemimpin dengan karyawan adalah sebagai berikut : 

- Terdapat komunikasi yang lancar antara pemimpin dengan karyawan - Terdapat komunikasi yang lancar antara pemimpin dengan pelanggan 

- Diadakan rapat setiap minggu untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi 

karyawan dan mencari solusi bersama 

- Diadakan pertemuan dengan pelanggan guna mengetahui keinginan pelanggan 

- Tidak ada kesenjangan antara pemimpin dengan karyawan - Tidak ada kesenjangan antara pemimpin dengan pelanggan 

- Pemimpin memberikan perintah yang jelas kepada karyawan - Pemimpin memberikan informasi yang jelas kepada pelanggan 

Penilaian kepemimpinan yang partisipatif dapat diukur dengan cara sebagai 

berikut : 

Sangat Baik (SB) : Jika terdapat seluruh kriteria komunikasi yang baik 

antar pemimpin dan pelanggan  (5) 
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Baik (B)   : Jika   terdapat   3  kriteria  komunikasi  yang   baik  

antar pemimpin dan pelanggan (4) 

Netral (N)  : Jika terdapat    2   kriteria  komunikasi  yang   baik  

antar pemimpin dan pelanggan (3) 

Tidak Baik (TB)  : Jika terdapat    1   kriteria  komunikasi   yang   baik  

antar pemimpin dan pelanggan (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)   : Jika tidak terdapat  kriteria komunikasi yang baik 

antar pemimpin dan pelanggan (1) 

c. Tindakan yang membangkitkan motivasi 

Tindakan membangkitkan motivasi merupakan tindakan yang dilakukan pemimpin 

untuk dapat memotivasi kerja karyawan. Tindakan yang membangkitkan motivasi 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

- Pemimpin datang tepat waktu - Pemimpin datang tepat waktu 

- Pemimpin selalu berusaha membuat keselarasan dan kekompakan kerja dengan 

karyawan 

- Pemimpin selalu berusaha membuat keselarasan dan kekompakan kerja dengan 

karyawan 

- Pemimpin tidak sewenang-wenang kepada karyawan - Pemimpin memberikan contoh yang baik untuk karyawan 

- Pemimpin memberikan contoh yang baik kepada karyawan - Pemimpin tidak sewenang-wenang kepada karyawan dan pelanggan 

Penilaian tindakan pemimpin yang membangkitakan motivasi dapat diukur dengan 

cara sebagai berikut: 

Sangat Baik (SB) : Jika  terdapat  seluruh  kriteria  tindakan  pemimpin 

yang membangkitkan motivasi  (5) 

Baik (B)   :  Jika   terdapat   3   kriteria    tindakan    pemimpin    

yang membangkitkan motivasi (4) 

Netral (N)  :  Jika   terdapat   2   kriteria    tinda kan   pemimpin    

yang membangkitkan motivasi (3) 

Tidak Baik (TB)                 :  Jika   terdapat    1   kriteria   tindakan    pemimpin    

yang membangkitkan motivasi (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)   : Jika tidak terdapat  kriteria tindakan    pemimpin    

yang membangkitkan motivasi (1) 

d. Sistem penghargaan  

Sistem penghargaan merupakan suatu imbalan yang diberikan oleh pemimpin 

untuk pelanggan. Sistem penghargaan memiliki kriteria sebagai berikut : 

- Ada pemberian bonus untuk karyawan yang disiplin - Ada pemberian bonus untuk pelanggan saat hari tertentu (Idul Fitri) 
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- Pemimpin memberikan fasilitas kepada karyawan untuk kelancaran tugasnya - Pemimpin memberikan prioritas untuk pelanggan yang sudah lama 

- Pemimpin memberikan bonus saat hari tertentu (idul fitri) - Terdapat prioritas pemotongan ternak untuk pelanggan yang datang dahulu 

- Terdapat jaminan sosial kesehatan untuk karyawan - Terdapat pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong 

Penilaian sistem penghargaan dapat diukur dengan cara sebagai berikut : 

Sangat Baik (SB) : Jika  terdapat  seluruh  kriteria  sistem penghargaan   

(5) 

Baik (B)                             : Jika   terdapat   3   kriteria   sistem penghargaan (4) 

Netral (N)               : Jika   terdapat   2   kriteria    sistem penghargaan (3) 

Tidak Baik (TB)                 : Jika   terdapat    1   kriteria   sistem penghargaan  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)    : Jika tidak terdapat  kriteria sistem penghargaan (1) 

2. Pilar Komitmen 

Pilar komitmen merupakan suatu pilar yang menitik beratkan pada usaha RPH 

agar seluruh karyawan dalam RPH mempunyai kemampuan untuk melakukan yang 

terbaik sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

a. Tujuan berorientasi pada produk dan pelanggan 

Tujuan berorientasi pada produk dan pelanggan merupakan usaha yang dilakukan 

oleh RPH selalu memperhatikan kualitas produk dan mengutamakan pelanggan. 

Terdapat kriteria tujuan yang berorientasi pada produk dan pelanggan antara lain : 

- Produk yang dihasilkan sesuai dengan standart RPH 

- Kualitas produk merupakan kriteria utama RPH 

- Waktu pelayanan yang dijanjikan sudah tepat 

- RPH peduli dengan keinginan pelanggan 

Penilaian pada tujuan berorientasi pada produk dan pelanggan dapat diukur dengan 

cara : 

Sangat Baik (SB)       : Jika  terdapat   seluruh   kriteria  tujuan berorientasi 

pada produk dan pelanggan  (5) 

Baik (B)                              : Jika   terdapat  3  kriteria tujuan berorientasi pada 

produk dan pelanggan (4) 

Netral (N)                : Jika   terdapat   2   kriteria tujuan berorientasi pada 

produk dan pelanggan (3) 

Tidak Baik (TB)                  : Jika   terdapat   1   kriteria  tujuan berorientasi pada 

produk dan pelanggan (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)    : Jika tidak terdapat kriteria tujuan berorientasi pada 

produk dan pelanggan (1) 
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b. Kesadaran akan kebersamaan yang tinggi 

Kesadaran akan kebersamaan yang tinggi merupakan rasa kekeluargaan yang 

dimiliki oleh seluruh karyawan RPH sehingga tercipta kekompakan antara 

karyawan RPH. Terdapat kriteria kesadaran akan kebersamaan yang tinggi antara 

lain : 

- Terdapat komunikasi yang baik antar karyawan 

- Terdapat sikap kepedulian antar karyawan 

- Terdapat sikap saling memotivasi dan saling memberi semangat antar 

karyawan 

- Terdapat kekompakan antar karyawan 

Penilaian kesadaran akan kebersamaan yang tinggi dapat diukur dengan cara : 

Sangat Baik (SB) : Jika   terdapat   seluruh   kriteria  kesadaran 

kebersamaan yang tinggi antar karyawan (5) 

Baik (B)                              : Jika   terdapat  3  kriteria   kesadaran   kebersamaan  

yang tinggi antar karyawan  (4) 

Netral (N)               : Jika   terdapat   2   kriteria kesadaran kebersamaan 

yang tinggi antar karyawan (3) 

Tidak Baik (TB)                  : Jika   terdapat   1   kriteria  kesadaran kebersamaan 

yang tinggi antar karyawan (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)    : Jika tidak terdapat kriteria kesadaran kebersamaan 

yang tinggi antar karyawan (1) 

c. Suasana kerja yang kondusif 

Suasana kerja yang kondusif merupakan suasana kerja yang nyaman, tenang dan 

tidak menganggu karyawan untuk bekerja. Terdapat kriteria suasan kerja yang 

kondusif yaitu : 

- Terdapat kerjasama antar karyawan 

- Karyawan bertanggung jawab penuh atas tugas yang diberikan pimpinan 

- Tidak ada sikap persaingan 

- Adanya kedisiplinan karyawan 

Penilaian suasana kerja yang kondusif pada RPH dapat dilakukan dengan cara : 

Sangat Baik (SB)               : Jika     terdapat    seluruh    kriteria   suasana   kerja   

yang kondusif (5) 

Baik (B)                             : Jika terdapat 3  kriteria  suasana kerja yang kondusif  

(4) 
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Netral (N)              : Jika  terdapat 2 kriteria suasana kerja yang kondusif  

(3) 

Tidak Baik (TB)                : Jika  terdapat 1  kriteria  suasana kerja yang kondusif 

(2) 

Sangat Tidak Baik (STB)  : Jika  tidak  terdapat kriteria suasana kerja yang 

kondusif (1) 

d. Kedisiplinan Karyawan 

Kedisiplinan karyawan merupakan sikap patuh karyawan kepada peraturan yang 

telah dibuat. Terdapat kriteria kedisiplinan karyawan antara lain : 

- Pemimpin selalu mengawasi dan memberikan petunjuk saat melaksanakan 

pekerjaan 

- Karyawan melaksanakan pekerjaan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung 

jawab 

- Karyawan dan pemimpin datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan jam 

kerja 

- Pemimpin memberikan sangsi hukuman kepada yang melanggar peraturan-

peraturan perusahaan 

Penilaian kedisiplinan karyawan pada RPH dapat dilakukan dengan cara : 

Sangat Baik (SB)             : Jika    terdapat    seluruh    kriteria kedisiplinan 

karyawan (5) 

Baik (B)                             : Jika terdapat 3  kriteria kedisiplinan karyawan  (4) 

Netral (N)              : Jika  terdapat 2 kriteria kedispilinan karuawan  (3) 

Tidak Baik (TB)  : Jika  terdapat 1  kriteria kedisiplinan karyawan  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)   : Jika  tidak  terdapat kriteria kedisiplinan karyawan 

(1) 

3. Pilar Organisasi 

Pilar organisasi merupakan pilar yang menitik beratkan pada usaha RPH agar 

dapat membentuk suatu organisasi yang kokoh dan dapat memperlancar program-program 

RPH yang mencapai standart khusus.  

a. Budaya organisasi mengalir dari bawah ke atas (buttom up) 

Budaya organisasi mengalir dari bawah ke atas (buttom up) merupakan 

penampungan ide-ide atau aspirasi-aspirasi karyawan dan pelanggan RPH kepada 

pemimpin untuk menjalankan RPH. Budaya organisasi mengalir dari bawah ke 

atas memiliki kriteria sebagai berikut : 
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- Adanya rapat dengan karyawan dan pelanggan untuk menampung, 

mempertimbangkan dan melaksanakan aspirasi karyawan dan pelanggan 

- Pemimpin menanggapi keluhan pelanggan 

- Diadakan rapat untuk mengevaluasi kerja karyawan atas keluhan pelanggan 

- Pemimpin mengajak karyawannya dan terkadang melibatkan pelanggan untuk 

menyelesaikan dan mencari jalan terbaik dalam mengatasi perbedaan/kesulitan 

Penilaian buttom up dapat diukur dengan cara sebagai berikut: 

Sangat Baik (SB)               : Jika  terdapat  seluruh  kriteria  buttom up  (5) 

Baik (B)                              : Jika   terdapat   3   kriteria   buttom up  (4) 

Netral (N)              : Jika   terdapat   2   kriteria   buttom up  (3) 

Tidak Baik (TB)                : Jika   terdapat    1   kriteria  buttom up  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)   : Jika tidak terdapat  kriteria buttom up  (1) 

b. Pembagian kerja berdasarkan tim 

Pembagian kerja berdasarkan tim merupakan pembagian kerja yang dilakukan oleh 

pemimpin untuk karyawan secara berkelompok sesuai dengan keahlian masing-

masing dengan tujuan efisiensi kerja karyawan. Kriteria pembagian kerja 

berdasarkan tim adalah sebagai berikut: 

- Adanya pembentukan tim kerja 

- Terdapat pembagian tugas kepada tim 

- Terdapat pergantian atau perpindahan karyawan ke bagian lain setiap setahun 

sekali 

- Terdapat pembetukan struktur organisasi 

Penilaian pembagian kerja berdasarkan tim dapat diukur dengan cara sebagai 

berikut: 

Sangat Baik (SB)               : Jika  terdapat  seluruh  kriteria pembagian kerja 

berdasarkan tim  (5) 

Baik (B)                             : Jika   terdapat   3   kriteria   pembagian kerja 

berdasarkan tim (4) 

Netral (N)              : Jika   terdapat   2   kriteria   pembagian kerja 

berdasarkan tim (3) 

Tidak Baik (TB)                : Jika   terdapat   1   kriteria   pembagian kerja 

berdasarkan tim (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)  : Jika tidak terdapat  kriteria pembagian kerja 

berdasarkan tim (1) 
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c. Tindakan menghadapi kendala 

Tindakan menghadapi kendala merupakan cara RPH dalam menangani 

permasalahan yang ada. Terdapat krtiteria tindakan menghadapi masalah yaitu 

sebagai berikut : 

- Terdapat evaluasi kerja setiap minggu 

- Terdapat penyelesaian masalah secara cepat dan tidak membiarkan masalah 

berlarut-larut 

- RPH selalu dapat mengatasi kendala yang ada 

- RPH dapat mengatasi kendala yang dihadapi <1minggu 

Penilaian tindakan menghadapi kendala dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Sangat Baik (SB) : Jika   terdapat   seluruh   kriteria   tindakan   

menghadapi kendala  (5) 

Baik (B)                              : Jika   terdapat   3   kriteria tindakan  menghadapi 

kendala (4) 

Netral (N)               : Jika   terdapat   2   kriteria tindakan  menghadapi 

kendala (3) 

Tidak Baik (TB)                  : Jika   terdapat   1   kriteria  tindakan menghadapi 

kendala (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)    : Jika tidak terdapat  kriteria tindakan menghadapi 

kendala (1) 

4. Pilar Proses 

Pilar proses merupakan pilar yang menitik beratkan pada aktivitas perusahaan 

dalam melakukan produksi agar dapat dihasilkan suatu produk yang mampu mencapai 

standart kualitas yang telah ditentukan. 

a. Pengendalian Penerimaan bahan baku 

Pengendalian penerimaan bahan baku merupakan proses penerimaan sapi sebelum 

sapi dipotong, dilakukan pemeriksaan sebelum sapi dipotong dan layak atau 

tidaknya sapi untuk dipotong. Terdapat beberapa kriteria pengendalian penerimaan 

sapi antara lain : 

- Dilalukan penolakan ternak betina produktif 

- Dilakukan pemeriksaan antemortem 

- Dilakukan penolakan atau pengembelian ternak yang sakit dan tidak layak 

potong 
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- Dilakukan pengistirahatan terlebih dahulu untuk ternak yang baru datang di 

RPH 

Penilaian pengendalian penerimaan bahan baku dapat dilakukan dengan cara : 

Sangat Baik (SB) : Jika   terdapat  seluruh  kriteria pengendalian 

penerimaan bahan baku (5) 

Baik (B)                              : Jika   terdapat  3  kriteria  pengendalian  penerimaan  

bahan baku  (4) 

Netral (N)               : Jika  terdapat  2  kriteria pengendalian  penerimaan 

sbahan baku (3) 

Tidak Baik (TB)                 : Jika   terdapat 1  kriteria  pengendalian   penerimaan 

bahan baku (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)    : Jika  tidak  terdapat  kriteria   pengendalian  

penerimaan bahan baku (1) 

b. Pengendalian Proses Produksi 

Pengendalian proses produksi merupakan pengendalian proses pemotongan, dalam 

hal ini meliputi cara pemotongan, pengawasan pemotongan dan penggunaan 

peralatan yang digubakan. Terdapat kriteria pengendalian proses produksi antara 

lain : 

- Pemotongan ternak dilakukan secara islami 

- Terdapat pengawasan pemotongan dari dokter hewan 

- Terdapat penggantian pisau untuk memotong 

- Ternak dikondisikan tidak dalam keadaan stress 

Penilaian pengendalian proses produksi dapat dilakukan dengan cara : 

Sangat Baik (SB)              : Jika   terdapat   seluruh   kriteria  pengendalian  proses 

produksi (5) 

Baik (B)                            : Jika   terdapat   3   kriteria  pengendalian  proses 

produksi  (4) 

Netral (N)             : Jika  terdapat 2  kriteria  pengendalian  proses produksi  

(3) 

Tidak Baik (TB)               : Jika  terdapat   1   kriteria  pengendalian  proses  

produksi (2) 

Sangat Tidak Baik (STB) : Jika tidak terdapat  kriteria  pengendalian  proses 

produksi (1) 
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c. Pengendalian paska produksi 

Pengendalian paska produksi merupakan proses setelah pemotongan sapi dimana 

pengendalian paska produksi meliputi pembersihan, pelayuan serta pemeriksaan. 

Terdapat kriteria pengendalian paska produksi antara lain : 

- Terdapat pemeriksaan postmortem dan dilakukan penolakan ternak yang tidak 

layak konsumsi 

- Adanya proses pelayuan daging 

- Adanya pencucian dan pembersihan bagian non karkas setelah pemotongan 

- Adanya pembersihan tempat pemotongan setelah proses pemotongan 

Penilaian pengendalian paska produksi dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

Sangat Baik (SB)           : Jika   terdapat   seluruh   kriteria  pengendalian  paska 

produksi (5) 

Baik (B)                            : Jika   terdapat   3   kriteria  pengendalian  paska 

produksi  (4) 

Netral (N)              : Jika  terdapat 2  kriteria  pengendalian  paska produksi  

(3) 

Tidak Baik (TB)               : Jika  terdapat   1   kriteria  pengendalian  paska  

produksi  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB) : Jika tidak terdapat  kriteria  pengendalian  paska 

produksi (1) 

5. Pilar Produk 

Pilar produk merupakan pilar yang menitik beratkan pada aktivitas RPH dalam 

melakukan produksi agar produk RPH dapat memberi kepuasan kepada pelanggan. 

a. Menciptakan hubungan erat dengan pelanggan 

Menciptakan hubungan erat dengan pelanggan merupakan komunikasi yang 

dilakukan oleh karyawan RPH dalam melayani pelanggan sehinggan dapat tercipta 

hubungan baik dengan pelanggan. Terdapat kriteria hubungan erat dengan 

pelanggan antara lain  

- RPH peduli dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan 

- RPH mampu memenuhi harapan pelanggan 

- RPH mengutamakan kepuasan pelanggan 

- RPH memerlukan input dari pelanggan mengenai pekerjaan yang dilakukan 
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untuk memuaskan pelanggan 

Penilaian hubungan erat dengan pelanggan dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

Sangat Baik (SB) : Jika   terdapat   seluruh   kriteria  hubungan erat 

dengan pelanggan (5) 

Baik (B)                            : Jika terdapat  3  kriteria hubungan erat dengan 

pelanggan  (4) 

Netral (N)            : Jika  terdapat 2  kriteria  hubungan erat dengan 

pelanggan  (3) 

Tidak Baik (TB)               : Jika terdapat 1 kriteria  hubungan erat dengan 

pelanggan  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB) : Jika   tidak   terdapat   kriteria   hubungan   erat   

dengan pelanggan (1) 

b. Kesesuaian Produk 

Kesusaian produk merupakan persamaan antara produk yang diproduksi dengan 

harapan pelanggan. Terdapat kriteria kesesuaian produk antara lain : 

- Ketepatan bobot karkas yang dihasilkan 

- Kebersihan daging dan bagian non karkas 

- Timbangan bobot hidup sapi sudah tepat 

- Harapan pelanggan dengan produk yang dihasilkan sudah sesuai 

Penilaian kesesuaian produk dapat diukur dengan menggunakan cara sebagai 

berikut : 

Sangat Baik (SB) : Jika   terdapat   seluruh   kriteria kesesuaian produk  

(5) 

Baik (B)                    : Jika terdapat  3  kriteria kesesuaian produk  (4) 

Netral (N)               : Jika  terdapat 2  kriteria  kesesuaian produk  (3) 

Tidak Baik (TB)                 : Jika terdapat 1 kriteria kesesuaian produk  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)   : Jika   tidak   terdapat   kriteria  kesesuaian produk 

(1) 

c. Ketepatan Waktu 

Ketepatan waktu merupakan kesesuaian waktu selama produksi dengan waktu 

yang telah dijanjikan dan tidak terjadi keterlambatan ataupun penundaan. Terdapat 

kriteria ketepan waktu antara lain : 
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- Waktu yang dijanjikan untuk proses pemotongan sudah tepat 

- Waktu yang dijanjikan untuk proses postmortem sudah tepat 

- Waktu yang dijanjikan untuk proses antemprtem sudah tepat 

- Waktu yang dijanjikan untuk pembersihan paska pemotongan sudah tepat 

Penilaian ketepatan waktu dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Sangat Baik (SB)               :   Jika   terdapat   seluruh   kriteria ketepatan waktu  (5) 

Baik (B)                           :   Jika terdapat  3  kriteria ketepatan waktu  (4) 

Netral (N)             :   Jika  terdapat 2  kriteria  ketepatan waktu (3) 

Tidak Baik (TB)               :   Jika terdapat 1 kriteria ketepatan waktu  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)  :   Jika   tidak   terdapat   kriteria  ketepatan waktu (1) 

Definisi operasional untuk variabel kepuasan pelanggan adalah sebagai berikut 

1. Empati/sikap peduli 

Empati/sikap peduli merupakan kepedulian karyawan RPH Krian terhadap keinginan 

pelanggan RPH. Terdapat kriteria empati/sikap peduli antara lain: 

- Karyawan peduli dengan keinginan pelanggan RPH 

- RPH selalu memenuhi keinginan pelanggan 

- RPH selalu menerima kritik dan saran yang diberikan oleh pelanggan 

- Memberikan pelayanan secara personal 

Penilaian empati/sikap peduli dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Sangat Baik (SB)               :   Jika   terdapat   seluruh   kriteria empati  (5) 

Baik (B)                            :   Jika terdapat  3  kriteria empati  (4) 

Netral (N)              :   Jika  terdapat 2  kriteria  empati (3) 

Tidak Baik (TB)                :   Jika terdapat 1 kriteria empati  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)   :   Jika   tidak   terdapat   kriteria  empati (1) 

2. Jaminan keamanan produk 

Jaminan keamanan produk merupakan jaminan yang diberikan RPH kepada pelanggan 

bahwa produk yang dihasilkan oleh RPH aman dan layak untuk dikonsumsi. Terdapat 

kriteria jaminan keamana produk antara lain : 

- RPH memberi jaminan daging layak untuk dikonsumsi 

- RPH melakukan pemeriksaan sapi sebelum dipotong 

- RPH menggunakan cara islam dalam pemotongan ternak  

- RPH melakukan pengembelian uang yang telah dibayar pelanggan jika sapi 

tidak layak untuk dipotong 

Penilaian jaminan keamanan produk dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 
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Sangat Baik (SB)            : Jika terdapat seluruh kriteria jaminan keamanan produk 

(5) 

Baik (B)                          : Jika terdapat  3  kriteria jaminan keamanan produk  (4) 

Netral (N)           : Jika  terdapat 2  kriteria  jaminan keamanan produk (3) 

Tidak Baik (TB)              : Jika terdapat 1 kriteria jaminan keamanan produk  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB): Jika tidak terdapat kriteria jaminan keamanan produk 

(1) 

3. Kehandalan dan keterampilan karyawan 

Keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat dan memuaskan pelanggan. Terdapat kriteria keandalan antara lain : 

- Informasi yang diberikan kepada pelanggan sudah tepat 

- Kualitas yang dijanjikan sudah sesuai 

- Tarif yang diberikan oleh RPH sesuai dengan peraturan daerah 

- Tingkat keakuratan penimbangan paska pemotongan sudah tepat 

 Penilaian kehandalan dan ketrampilan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Sangat Baik (SB)             : Jika terdapat seluruh kriteria keandalan dan 

ketrerampilan (5) 

Baik (B)                            : Jika terdapat  3  kriteria keandalan dan keterampilan  

(4) 

Netral (N)             : Jika  terdapat 2  kriteria  keandalan dan keterampilan 

(3) 

Tidak Baik (TB)  : Jika terdapat 1 kriteria keandalan dan keterampilan  

(2) 

Sangat Tidak Baik (STB)   : Jika tidak terdapat kriteria keandalan dan 

keterampilan (1) 

4. Biaya 

Biaya merupakan pengorbanan yang perlu dilakukan untuk suatu proses produksi yang 

dinyatakan dengan satuan uang. Terdapat kriteria biaya antara lain: 

- Biaya yang diberikan sesuai dengan pelayanan 

- Biaya sesuai dengan peraturan yang ada 

- Tidak terdapat biaya tambahan 

- Tidak terdapat perbedaan biaya (kecuali pada jenis kelamin ternak) 

Penilaian biaya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

Sangat Baik (SB)               :   Jika terdapat seluruh kriteria biaya (5) 
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Baik (B)                           :   Jika terdapat  3  kriteria biaya  (4) 

Netral (N)             :   Jika  terdapat 2  kriteria biaya (3) 

Tidak Baik (TB)               :  Jika terdapat 1 kriteria biaya  (2) 

Sangat Tidak Baik (STB)  :  Jika tidak terdapat kriteria biaya (1) 

3.7    Metode Analisis 

Ketetapan pengukuran dan pengujian suatu kuesioner sangat tergantung pada kualitas 

data yang dipakai dalam pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna jika instrumen 

yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian tidak memiliki tingkat kendalan 

(realibility) dan tingkat kesahaan (validity) yang tinggi. Pengujian dan pengukuran tersebut: 

1. Uji Reliabilitas Data 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap pernyataan 

yang sama menggunakan alat ukur yang sama pula. Besarnya tingkat reliabilitas 

ditunjukkan oleh nilai koefisiennya, yaitu koefisien relibilitas. Uji reliabilitas dalam 

penelitian ini menggunakan teknik Cronbach Alpha (α), dimana suatu instrumen 

dapat dikatakan handal (reliable) bila memiliki α > 0,5. 

2. Uji Validitas Data 

Sebuah pengukuran dikatakan valid jika dapat mengukur tujuannya dengan benar. 

Uji Validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan tepat 

mengukur apa yang ingin diukur atau tidak. Validitas ditunjukkan oleh suatu indeks 

yang menunjukkan seberapa jauh suatu alat ukur benar-benar mengukur apa yang 

ingin diukur. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner. 

Setiap pertanyaan dalam kuesioner harus berkorelasi positif terhadap skor total dari 

pertanyaan tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan program SPSS. Kriteria 

pengujian validitas adalah sebagai berikut : 

a. Jika r hitung positif atau r hitung > r tabel maka butir pertanyaan tersebut 

valid. 

b. Jika r hitung negatif atau r hitung < r tabel maka butir pertanyaan tersebut 

tidak valid. 

3. Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan salah satu metode analisa untuk mengolah data 

penelitian dengan mengidentifikasi variabel dasar atau faktor yang menerangkan 

pola hubungan dalam suatu himpunan variabel observasi. Analisis faktor sering 

digunakan pada reduksi data untuk mengidentifikasi suatu jumlah kecil faktor yang 
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menerangkan beberapa faktor yang mempunyai kemiripan karakter. Tujuan reduksi 

data untuk mengeliminasi variabel independen yang saling berkorelasi sehingga 

akan diperoleh jumlah variabel yang lebih sedikit dan tidak berkorelasi. Variabel-

variabel yang saling berkorelasi mungkin mempunyai kesamaan atau kemiripan 

karakter dengan variabel lainnya sehingga dijadikan satu faktor. Tahapan analisis 

faktor adalah sebagai berikut : 

- Melakukan uji Keiser-Meyer-Olkin (KMO), jika nilai dari hasil uji KMO >0,5 

maka dikatakan layak untuk dilakukan uji analisis faktor. 

- Melakukan uji Barletts yang bertujuan untuk mengetahui kebebasan dari suatu 

variabel bebas. Jika nilai signifakansi uji Barletts kurang dari 0,05 maka 

dikatakan layak untuk dilakukan uji analisis faktor 

- Melakukan uji Measure of Sampling Adequacy (MSA) yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara seluruh variabel yang terlibat dalam analisis 

faktor untuk melihat kelayakan saat tahap pemfaktoran. Apabila nilai MSA < 

0,50 maka analisis faktor tidak dapat dilakukan jika nilai MSA > 0,50 maka 

analisis faktor dapat dilakukan 

- Menentukan jumlah faktor Langkah ini dilakukan dengan metode 

determination based on eigen value dimana hanya faktor yang mempunyai 

eigen value  >1 yang digunakan, sedangkan faktor eigen value <1 tidak 

dimasukkan dalam model. Nilai eigen menunjukkan kepentingan relatif 

masing-masing faktor dalam menghitung keragaman komponen yang 

dianalisis. Suatu faktor dianggap dapat mempengaruhi komponen apabila 

mempunyai nilai eigen lebih besar dari 1. 

- Pengelompokan analisis faktor  

Setelah menentukan jumlah faktor, selanjutnya dilakukan penggolongan 

komponen untuk dimasukkan kedalam faktor, yaitu dengan melihat nilai 

loading faktor yang berada dalam kolom yang sama maka komponen tersebut 

akan dimasukkan pada faktor yang sama. Dalam tahap ini digunakan metode 

varimax dengan tujuan untuk memaksimumkan nilai loading setiap faktor 

dimana pengelompokkan setiap aksi rotasi faktor lebih dekat dengan kelompok 

komponen masing-masing. Faktor-faktor ini akan diberi nama sesuai 

komponen yang menyusunnya.  
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4. UJi Asumsi Klasik 

 Model regresi yang diperoleh dari mode kuadrat terkecil biasa (ordinary least 

square / OLS) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear yang 

tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias Estimator / BLUE). Kondisi ini akan 

terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan asumsi klasik. Uji 

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Uji Normalitas 

Untuk melihat apakah data yang dianalisis memiliki nilai signifikasi lebih 

besar dari 0,05 (data berdistribusi normal) ataukah nilai signifikansi lebih 

kecil dari 0,05 (darta berdistribusi tidak normal) dengan menggunakan 

program SPSS. Menguji normalitas data menggunakan hasil uji 

Multification Kolmogrov-Smirnov. 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang kuat antar variabel 

bebas yang satu dengan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang 

baik adalah yang tidak terdapat korelasi yang kuat antara variabel 

bebasnya. Jika dalam model regresi terdapat gejala multikolinearitas, maka 

model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh 

kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti. Pengujian gejala 

multikolinearitas dengan cara mengkorelasikan variabel bebas yang satu 

dengan variabel bebas yang lain dengan menggunakan bantuan program 

SPSS. Mengukur multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance atau 

VIF (Variance Inflation Factor) dari masing-masing variabel. Jika nilai 

toleransi < 0,01 atau VIF > 10 maka terdapat multikolinearitas, sehingga 

variabel tersebut harus dibuang (atau sebaliknya). 

c. Uji korelasi Pearson 

Uji korelasi pearson dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara 2 

variabel atau lebih sehingga dapat diketahui seberapa kuat hubungan 

(korelasi) antar variabel maupun beberapa variabel dengan variabel 

lainnya. Sarwono (2006) menjelaskan bahwa koefisien korelasi merupakan 

ukuran statistik kovarian antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi 

bernilai antara +1 sampai -1. Koefisien korelasi mengindikasikan adanya 

hubungan linier dua variabel yang memiliki hubungan searah. 

 



40 
 

5. Analisis Regresi Berganda 

Berdasarkan permasalahan dan hipotesis yang telah disajikan, maka teknik analisis 

yang digunakan dalam penbelitian ini adalah sebagai berikut : 

Y = a + b1LnX1 + b2 LnX2 + b3LnX3 + b4LnX4 + b5LnX5 + e 

Dimana : 

a   = Konstanta 

b1, b2, b3, b4,b5 = Koefisien regresi X1,X2,X3,X4,X5 

LnX1  =  Variabel pilar kepemimpinan 

LnX2  = Variabel pilar komitmen 

LnX3  = Variabel pilar organisasi  

LnX4  = Variabel pilar proses 

LnX5  = Variabel pilar produk 

Y   = Kepuasan pelanggan 

e   = eror 

Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS akan dilakukan analisis secara 

deskriptif dan pembuktian hipotesis. 

6. Uji Determinasi (R
2
) 

Untuk mengetahui besarnya kontribusi secara keseluruhan dihitung koefisien 

determinasi (R
2
) atau presentase kontribusi perubahan variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Jika R
2 

yang diperoleh dari hasil perhitungan mendekati 1 (satu), 

maka semakin kuat model tersebut dapat menerangkan variabel tergantungnya.  

7. Uji Hipotesis ( Uji F dan Uji t ) 

a. Uji F  

Untuk menguji kebenaran hipotesis pertama digunakan Uji F yaitu untuk 

menguji keberartian regresi secara keseluruhan dengan rumus hipotesis 

sebagai berikut : 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5 = 0 

Ha : b1 = minimal satu koefisien ≠ 0 

Pengujian dengan uji F variasinya adalah dengan membandingkan Fhitung (Fh) 

dengan Ftabel (Ft) pada α = 0,05 apabila perhitungannya menunjukan : 

1) Fh > Ft, maka H0 ditolak dan Ha diterima 

Artinya variasi dari model regresi berhasil  menerangkan variasi variabel 

bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap variabel 

terikat. 
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2) Fh < Ft, maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Artinya variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variabel 

bebas secara keseluruhan, sejauh mana pengaruhnya terhadap varabel 

terikat. 

b.  Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menguji kebenaran hipotesis kedua sampai ketujuh langkah pertama 

yang dilakukan adalah menentukan koefisien regresi yang paling besar, 

selanjutnya dilakukan pengujian secara parsial melalui uji t. Adapun rumusan 

hipotesis dengan menggunakan Uji t adalah sebagai berikut: 

H0 : b1 = b2 = 0 

Ha : b1 ≠ 0 

Pengujian dilakukan melalui uji t dengan membandingkan t hitung (th) 

dengan t tabel (tt) pada α 0,05. Apabila hasil perhitungan menunjukkan: 

1) th ≥ tt maka H0 ditolak dan Ha diterima Artinya variasi variabel bebas 

dapat menerangkan variabel terikat dan terdapat pengaruh diantara kedua 

variabel yang diuji. 

2) th < tt maka H0 diterima dan Ha ditolak 

Artinya variasi variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikat 

dan tidak terdapat pengaruh antara dua variabel yang diuji. 

 


