
 

 

 

 

III.   METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

survey dengan pendekatan penelitian kuantitatif yang bertujuan eksplanasi atau 

menjelaskan. Menurut Arikunto (1982 : 75) studi survey adalah salah satu 

pendekatan penelitian yang pada umumnya digunakan untuk pengumpulan data 

yang luas dan banyak.  Van Dalen dalam Arikunto (1982 : 75) mengatakan bahwa 

survey merupakan bagian dari studi deskriptif yang bertujuan untuk mencari 

kedudukan (status) fenomena (gejala) dan menentukan kesamaan status dengan 

cara membandingkan dengan standar yang sudah ditentukan. 

 

Penelitian ini dalam menganalisis data akan mempergunakan analisis kuantitatif 

dan kualitatif sebagai data pendukungnya.  Melalui perhitungan statistik untuk 

membuktikan atau menguji hipotesa yang telah dirumuskan, sebagimana yang 

telah dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1989), Untuk 

menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi 

yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.  Disamping itu untuk 

membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang terjadi secara kebetulan 

(by chance), sehingga memungkinkan untuk menguji apakah hubungan yang 
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diamati memang betul-betul terjadi secara sistematis antara variabel yang diteliti 

atau hanya secara kebetulan. 

 

Tipe penelitian ini dipilih karena penelitian ini akan mencari hubungan  dan 

pengaruh antara tiga variabel, yaitu antara infrastruktur, standarisasi, dan 

kemampuan pegawai terhadap kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Tanggamus. 

  

3.2  Waktu dan Lokasi Penelitian  

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November - Desember 2010.   Lokasi 

dalam Penelitian ini adalah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Kabupaten Tanggamus.   Pemilihan Lokasi ini didasarkan bahwa pada Dinas 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus yang merupakan 

leading sektor pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di 

Kabupaten Tanggamus. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 

Menurut  Soleh AZ (2005 :4) populasi adalah himpunan atau kumpulan dari 

semua objek yang akan diteliti.  Lebih lanjut Arikunto (1982 : 90) mengatakan 

apabila sesorang ingin meneliti semua eleman yang ada dalam penelitian, maka 

penelitiannya adalah penelitian populasi. 
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Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai pada Dinas 

Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus.  Berdasarkan data 

yang diperoleh peneliti dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Tanggamus jumlah Pegawainya berjumlah 55 orang.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh infrastruktur, standarisasi dan 

tingkat kemampuan pegawai terhadap kinerja  Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura Kabupaten Tanggamus.  Oleh karena itu data yang hendak 

dikumpulkan mencerminkan tujuan penelitian tersebut. 

 

Dalam penelitian ini  akan mengambil seluruh populasi yang ada pada Dinas 

Tanaman Panagan sebagai obyek penelitiannya.  Menurut Arikunto (1982 : 90) 

apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.  Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. 

 

3.4    Metode Pengumpulan Data 

 

3.4.1  Studi Pustaka 

 

Studi pustaka adalah studi yang dilakukan dengan membaca buku/literatur atau 

karya ilmiah lainnya dan sumber data lain yang mempunyai hubungan dengan 

penulisan penelitian ini.  Data yang digunakan dalam studi pustaka  ini adalah 
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data skunder, yaitu data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan 

pihak lain.  

 

3.4.2  Penelitian Lapangan 

 

Penelitian lapangan dipergunakan untuk mendapatkan data primer langsung dari 

objek penelitian.  Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber 

data.  Metode penelitian lapangan langsung yang digunakan untuk memperoleh 

data dalam penulisan penelitian ini secara rinci adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara atau interviu yaitu suatu dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. 

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang 

diteliti dalam penelitian ini. 

b. Obeservasi atau disebut juga dengan pengamatan meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh 

alat indera. Observasi langsung dilakukan pada Dinas Tanaman Pengan 

dan Hortikultura Kabupaten Tanggamus. 

c. Menyebarkan kuisioner atau pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tertulis dari responden. Responden yang terpilih 

merupakan pegawai Dians Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten 

Tanggamus baik yang ada di kantor Dinas ataupun petugas di lapangan 

(UPTD Dinas). 
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3.5  Variabel-Variabel Penelitian 

 

3.5.1 Variabel  

 

Menurut Arikunto (1982 : 87) variabel adalah gejala yang bervariasi, yang 

menjadi obyek penelitian.  Variabel dibedakan atas kuantitatif dan kualitatif.  

Variabel kuatitatif diklasifikasikan atas : 

1. Variabel diskrit 

2. Variabel kontinum (ordinal, interval, dan ratio).  

Pemisahan ini sangat penting untuk menentukan teknik analisa datanya, karena 

jenis variabel menentukan jenis data. 

 

Dalam penelitian yang mempelajari pengaruh sesuatu treatment, terdapat variabel 

penyebab (X) atau variabel bebas (independent variable) dan variable terikat (Y) 

atau variabel terikat, tergantung atau dependent variable.  Dalam penelitian ini 

variabelnya adalah : 

1. Variabel bebas : Insfrastruktur (X1) 

2. Variabel bebas : Standarisasi (X2) 

3. Variabel bebas : Kemampuan pegawai (X3) 

4. Variabel terikat : Kinerja  (Y) 
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3.5.2 Definisi Konseptual 

 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap variabel yang dijadikan pedoman 

dalam penelitian sehingga tujuan arahnya tidak menyimpang.  Dalam hal ini untuk 

mempermudah batasan penelitian penulis menyederhanakan pemikirannya dalam 

empat konsep : 

1. Kinerja adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, 

pencapaian kerja, hasil kerja dan penampilan kerja yang diterjemahkan dari 

performance. 

2. Infrastruktur adalah peralatan kantor yang dapat dipakai sebagai alat dalam 

mencapai maksud dan tujuan. Jadi, dapat dikatakan bahwa peralatan kantor 

merupakan suatu media dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan.  

3. Standarisasi adalah kesepakatan-kesepakatan yang telah didokumentasikan 

yang didalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi-spesifikasi teknis 

atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, 

petunjuk, atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, 

produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. 

4. Kemampuan pegawai, terdapat tiga macam kemampuan  aparat : 

1. Keterampilan Teknis adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat 

prosedur, dan teknik suatu bidang yang khusus . 

2. Keterampilan manusiawi adalah kemampuan untuk bekerja dengan 

orang lain, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok dalam 

organisasi.  Aparat perlu  cukup memiliki keterampilan hubungan 
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manusia agar dapat bekerja dengan para anggota lainnya dalam 

organisasi dan memimpin kelompoknya. 

3. Ketrampilan konseptual adalah kemampuan mental untuk 

mengkoordinasikan dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan 

organisasi ini mencakup kemampuan aparat untuk melihat  organisasi 

secara keseluruhan dan memahami bagaimana perubahan pada setiap 

bagian dapat mempengaruhi keseluruhan organisasi. 

 

3.5.3 Definisi Operasional 

 

Untuk lebih mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipergunakan maka 

selanjutnya konsep-konsep dari penelitian tersebut dioperasionalkan dengan 

definisi operasional.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2. berikut : 

 

Tabel 2.  Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel Dimensi Indikator Item 

1 2 3 4 

Infrastruktur 

(sarana & 

prasarana) 

(X1) 

a. Ruang kerja 

 

 

b. Kebijakan 

penataan ruang 

kerja 

c. Peralatan kantor 

 

 

 

1. Jumlah ruang kerja 

2. Pencahayaan ruang kerja 

3. Ukuran ruang kerja 

1. Penataletakkan ruang 

2. Penentuan peruntukan ruang 

3. Pendesainan ruang kerja 

1. ATK 

2. Peralatan komputer 

3. Meja kursi 

 

(P1)  

 

 

 

(P2) 

 

 

 

 

(P3) 

 



 

48 

Variabel Dimensi Indikator Item 

1 2 3 4 

 d. Kebijakan 

penggunaan 

peralatan kantor 

e. Kendaraan dinas 

 

 

f. Kebijakan 

penggunaan 

kendaraan dinas 

1. Pengadaan ATK 

2. Penunjukan operator 

3. Pengadaan maja-kursi 

1. Roda 4 

2. Roda 2 

3. BBM 

1. Pemegang kendaraan 

2. Penggunaan kendaraan 

3. Pemeliharaan 

(P4)  

 

 

(P5) 

 

 

(P6) 

 

Standarisasi 

(X2) 

a. Alur kerja 

 

 

 

b. Struktur 

 

 

c. Pedoman teknis 

 

 

 

d. Kerjasama 

 

 

 

 

e. Suvervisi 

 

1. Menetapkan standar 

operasional prosedur 

2. Menetapkan petugas 

3. Evaluasi terhadap pekerjaan 

1. Struktur dinas 

2. Struktur kepanitian 

3. Struktur kegiatan 

1. Pembuatan pedoman teknis 

2. Pelaksanaan pekerjaan 

berdasar peodman teknis 

3. Pelaporan 

1. Menerima pendapat orang 

lain 

2. Menghargai pendapat orang l 

3. Dapat beradaptasi dengan 

lingkungan kerja 

1. Pelaksanaan suvervisi 

2. Yang melakukan suvervisi 

3. Tindaklanjut terhadap 

suvervisi 

(P7)  

 

 

 

(P8)  

 

 

(P9) 

 

 

 

(P10) 

 

 

 

 

(P11)  
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Variabel Dimensi Indikator Item 

1 2 3 4 

Kemampuan 

Pegawai 

(X3) 

a. Pendidikan 

 

 

 

b. Penguasaan 

tupoksi 

 

c. Disiplin 

 

 

d. Hubungan dengan 

instansi lain 

 

 

 

 

e. Tanggung Jawab 

 

 

 

 

 

 

f. Penguasaan 

Teknologi 

1. Pendidikan formal 

2. Diklat Struktural 

3. Diklat khusus/spesialisasi 

 

1. Penguasaan terhadap tupoksi 

2. Komitmen terhadap tupoksi 

3. Inovasi terhadap tupoksi 

1. Displin terhadap diri sendiri 

2. Disiplin terhadap Pekerjaan 

3. Disiplin terhadap Anggaran 

1. Hubungan  pegawai antar 

dinas 

2. Hubungan pegawai dengan 

provinsi 

3. Hubungan pegawai dengan 

Departemen 

1. Mendahului kepentingan 

dinas 

2. Siap menerima resiko 

pekerjaan 

3. Menyelesaikan semua 

masalah 

 

1. Penguasaan terhadap 

software 

2. Penguasaan terhadap hard 

ware 

3. Penguasaan terhadap 

teknologi spesifik  

(P12)   

 

 

 

(P13)  

 

 

(P14)  

 

 

(P15) 

 

 

 

 

 

(P16) 

            

 

 

 

 

 

(P17)  
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Variabel Dimensi Indikator Item 

1 2 3 4 

Kinerja 

(Y) 

a. Perencanaan 

(Planning) 

 

b. Pengorganisasian 

(Organizing) 

 

 

 

 

c. Penggerakan 

(Actuating) 

 

 

 

d. Pengawasan 

(Controlling) 

1. Mekanisme perencanaan 

2. Bentuk perencanaan 

3. Partisipasi masyarakat 

1. Pelaksanaan pekerjaan oleh 

staf dinas 

2. Pelaksanaan pekerjaan oleh 

pejabat esselon dinas 

3. Pelaksanaan tugas-tugas 

lainnya 

1. Cara menggerakkan 

pegawai 

2. Bentuk menggerakkan 

pegawai 

3. Hasil yang dicapai 

1. Pengawasan intern dinas 

2. Pengawasan oleh 

Inspektorat 

3. Pengawasan oleh 

Departemen 

(P18)  

 

 

(P19)  

 

 

 

 

 

(P20)  

            

 

 

 

(P21)          

            

 

Definisi operasional digunakan sebagai acuan dalam pembuatan kuesioner dimana 

pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut adalah pertanyaan dengan 

menggunakan skala likert dan pertanyaan yang peneliti ajukan merupakan 

pertanyaan tertutup yang alternative jawabannya telah disediakan.  Ketentuan 

jawaban disediakan sebanyak lima alternative jawaban.  Jawaban masing-masing 

pertanyaan akan diberi skor 1 – 5 dengan perincian masing-masing pertanyaan 
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akan diberi skor 1 – 5 untuk pernyataan positif dan 5 – 1 untuk yang negative 

dengan perincian sebagai berikut : 

a. Bagi responden yang memilih jawaban a, diberi skor 5 

b. Bagi responden yang memilih jawaban b, diberi skor 4 

c. Bagi responden yang memilih jawaban c, diberi skor 3 

d. Bagi responden yang memilih jawaban d, diberi skor 2 

e. Bagi responden yang memilih jawaban e, diberi skor 1 

 

3.6  Analisis Data 

 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera digarap atau 

dengan kata lain data perlu segera diolah.  Menurut Arikunto (1982 : 136-138) ada 

3 tahapan pengolahan data, yaitu : 

1. Persiapan 

2. Tabulasi 

3. Pengetrapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. 

Kegiatan dalam langkah persiapan ini antara lain : mengecek nama dan 

kelengkapan identitas pengisi, mengecek kelengkapan data artinya memeriksa isi 

instrument pengumpulan data, mengecek macam isian data. 

 

Yang termasuk ke dalam kegiatan tabulasi ini antara lain : memberikan skor 

(scoring) terhadap item-item yang perlu diberi skor, memberikan kode terhadap 

item-item yang tidak diberi skor, mengubah jenis data yang disesuaikan 

dimodifikasikan dengan teknik analisa yang akan digunakan, memberikan kode 

(coding) dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan 

komputer. 
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Pengetrapan data sesuai dengan pendekatan penelitian adalah pengolahan data 

yang diperoleh dengan menggunakan rumusan-rumusanatau aturan-aturan yang 

ada, sesuai dengan pendekatan penelitian atau disain yang diambil. 

 

Penelitian ini dalam menganalisis data akan mempergunakan analisis kuantitatif 

dan kualitatif sebagai data pendukungnya.  Melalui perhitungan statistik untuk 

membuktikan atau menguji hipotesa yang telah dirumuskan, sebagimana yang 

telah dikemukakan oleh Masri Singarimbun dan Sofian Effendi : 1989, Untuk 

menyederhanakan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi 

yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami.  Disamping itu untuk 

membandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang terjadi secara kebetulan 

(by chance), sehingga memungkinkan untuk menguji apakah hubungan yang 

diamati memang betul-betul terjadi secara sistematis antara variabel yang diteliti 

atau hanya secara kebetulan. 

 

Mengenai rumus statistik yang digunakan untuk menganalisis data kuantitatif 

dalam penelitian ini antara lain : 

 

3.6.1  Analisis Statistik Deskriptif 

 

Analisis statistic deskriftif ditunjukkan pada perkembangan dan pertumbuhan dari 

suatu keadaan dan hanya memberikan gambaran tentang keadaan tertentu dengan 

cara menguraikan tentang sifat-sifat dari oabjek penelitian tersebut (umar, 2002 : 

36).  Analisis statistic deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 
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(deskriptif) tentang suatu data.  Dalam penelitian ini menggambarkan penilaian 

dan analisi jawaban responden. 

 

3.6.2 Analisis Statistik Inferensial 

 

Analisis statistic inferensi digunakan untuk pengambilan keputusan tentang 

parameter populasi dari sampel yang ada, alat analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah regresi linear berganda. Tahapan analisisnya adalah sebagi 

berikut: 

3.6.3 Pengujian Validitas 

 

Menurut Ghozali (2001 : 135) uji validitas adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur valid tidaknya suatu kuesioner.  Kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner. 

 

Pengambilan keputusannya bahwa setiap indicator valid apabila nilai r hitung 

lebih besar atau sama dengan r table.  Untuk menentukan nilai r hitung, dibantu 

dengan program SPSS yang dinyatakan dengan nilai Coorrected Item Total 

Correlation. Validitas dapat diketahui dengan menggunakan rumus Produst 

moment Co-efficient of Correlation menurut Supranto (2000 : 153) sebagai 

berikut : 

                         n ∑XiYi – ( ∑Xi) (∑Yi)  

rxy =                                 

                √(n∑Xi
2
 -  (∑Xi)

2 
)(n∑Yi

2 
– ((∑Yi)

2
) 
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Keterangan : 

rxy     =  koefisien korelasi antara gejala Xi dan gejala Yi 

Xi      =  ∑skor dari masing-masing variabel (faktor yang mempengaruhi) 

Yi      =  ∑skor dari seluruh  variabel (skor total) 

n       =  jumlah sampel 

 

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut : 

1. Jika r hitung > r table, maka kuiseoner valid 

2. Jika r hitung < r table, maka kuesioner tidak valid. 

 

Menurut Masrun dalam Sugiono (2007 ; 124), jika didapat koefisien korelasi ≥ 

0,361 dengan N : 30 dan signifikan (p<0,05), maka instrument tersebut dinyatakan 

valid.  Menurut Santoso (2001 : 227), jika hasil output Corrected Item Total 

Correlation nilainya positif lebih besar dari nilai r table (Df = N-2, dan alpha 

signifikansi 5%) berarti butir peretanyaan telah valid. 

 

3.6.4 Pengujian Reliabilitas  

 

Reliabilitas menurut Ghozali (2001 : 41) adalah alat ukur untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung 

tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus Alpha Crombach 

Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner).  Kuesioner yang 

reliable adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok 

yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan 

menggunakan rumus Alpha Cronbach dimana pada pengujian reliabilitas ini 
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menggunakan bantuan computer program SPSS.  Menurut Arikunto (2007 : 196), 

rumus Alpha Cronbach yang digunkan untuk menguji reliabilitas adalah : 

              k                  ∑ α b
2
 

R  =                    1 -               

            (k -1)              α  t
2         

 

 

Keterangan : 

R         :  Reliabilitas  

k         :  banyaknya pertanyaan 

∑ α b
2
 :  Jumlah varian butir 

α  t
2
    :  Varian total 

 

Selanjutnya indeks reliabilitas diinterprestasikan menggunakan tabel interprestasi 

r untuk menyimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan cukup atau tidak reliabel.  

Nilai interprestasi reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 berikut : 

 

Tabel 3. Pedoman Interprestasi Nilai r 

Besarnya Nilai r Interprestasi 

Antara 0,800 – 1,000 

Antara 0,600 – 0,800 

Antara 0,400 – 0,600 

Antara 0,200 – 0,400 

Antara 0,000 – 0,200 

Tinggi 

Cukup 

Agak Rendah 

Rendah 

Sangat Rendah 

 

Sumber : Arikunto (2000 : 245) 
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3.6.5 Pengujian Asumsi Klasik 

 

Untuk mendapatkan model regresi yang baik harus terbebas dari penyimpangan 

data yang terdiri dari multikolonieritas, heteroskedassitas, autosorelasi, dan 

normalitas (Ghozali, 2001 : 57-74).  Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah model estimasi telah memenuhi kriteria ekonometrik dalam arti tidak 

terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang diperlukan.  

 

a. Normalitas 

 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.  

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.  

Artinya kriteria berdistribusi normal apabila tampilan grafiknya menunjukkan 

pola penyebaran disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

(Ghozali, 2001 : 74). 

 

Pengujian asumsi ini dilakukan dengan melihat Normal P-P Plot of Regrssion 

Standar Residual yang berguna untuk menguji apakah residual model regresi 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal.  Dasar pengambilan 

keputusannya adalah : 

a)  Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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b) Jika data menyabar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

(Santoso, 2000 :214). 

 

b.  Autokorelasi 

 

Uji autokorelasi digunakan mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik autokorelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan 

pengamatan lain dengan model regresi (Priyatno, 2008 : 47).  Prasyarat yang 

harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.  Metode 

pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin Watson (Uji DW) 

dengan ketentuan sebagai berikut (Priyatno, 2008 : 47 -48): 

a) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL), maka hipotesis nol 

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. 

b) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang 

berarti tidak ada autokorelasi. 

c) Jika terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak 

menghasilkan kesimpulan yang pasti.  Nilai dU dan dL dapat diperoleh dari 

tabel statistik Durbin Watson yang tergantung banyaknya observasi dan 

banyaknya variabel yang menjelaskan. 

 

c.  Heteroskesdastisitas 

 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain 

yang tetap.  Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskesdasitisitas.  
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Cara yang digunakan dalam pengujian ini adalah dengan analisa grafik plot 

regresi antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRDCH) dengan resifualnya 

(SRESID). Deteksi ada tidaknya heterosksesdasitisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan 

ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di Studentized.  Dasar 

pengambilan keputusannya adalah (Santoso, 2000 : 210): 

a) Jika adal pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang) maka telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

b) Jika tidak ada polayang jelas serta titikmenyebar di atas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedasitisitas. 

 

d.   Multikolinearitas 

 

Uji ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi 

klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel dalam model 

regresi (Priyatno, 2008 : 39).  Prasyarat yang harus dipenuhi adalah tidak adanya 

multikolinearitas.  Untuk mendeteksi ada tidaknya dengan melihat (1) nilai 

tolerance dan lawannya, (2) variance inflation factor. 

 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya.  Tolerance mengukur variabilitas bebas yang terpilih 

yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.  Jadi nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan 

adanya kolenieritas yang tinggi.  Menurut Priyatno (2008 : 39), pada umumnya 
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jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan 

multikolinearitas dengan varibel bebas lainnya.  Pada penelitian ini akan 

dilakukan uji multikolineritas dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada 

model regrsi.  Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah : 

a) Mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 

b) Mempunyai angka tolerance mendekati 1. 

 

3.6.6 Pengujian Hipotesis 

 

1. Regresi Linier Berganda  

 

 

Analisis ini digunakan untuk meramalkan besarnya pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat.  Dengan kata lain analisis ini digunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh Kinerja  bila variabel bebas Infrastruktur, 

Standarisasi, dan Kemampuan Pegawai berubah.  Model matematisnya  adalah 

sebagai berikut: 

 

 Y  =  a + b1x1 + b1x2 + b3x3 +et  

Keterangan : 

Y =  Efektivitas perencanaan 

a =  konstanta sisipan 

b1…bk =  koefisien regresi yang dihubungkan dengan variabel bebas 

x1        =  Infrastruktur 

x2 =  Standarisasi 

x3 =  Kemampuan pegawai 

 



 

60 

1. Uji R
2
 

 

Langkah awal yang ditemukan pada analisis regresi adalah koefisien korelasi yang 

menunjukkan korelasi/hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independennya.  Korelasi (r) adalah hubungan keterikatan antara dua variabel atau 

lebih variabel.  Hasil korelasi positif mengartikan bahwa makin besar nilai 

variabel 1 menyebabkan makin besar pula nilai variabel 2.  Korelasi negatif 

mengartikan bahwa makin besar nilai variabel 1 makin kecil variabel 2, 

sedangkan korelasi nol mengartikan bahwa tidak ada atau tidak menentunya 

hubungan dua variabel .  Interpretasi dari nilai koefisien korelasi dapat dilihat 

pada tabel 4 berikut : 

 

Tebel 4.  Pedoman Interpretasi Koefiasien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 

0,200 – 0,399 

0,400 – 0,599 

0,600 – 0,700 

0,800 – 1,000 

Sangat rendah 

Rendah  

Sedang 

Kuat 

Sangat Kuat 

 

Sumber : Sugiano (1999 : 183) 

 

Berdasarkan nilai korelasi tersebut, ditemukan nilai koefisien determinasi (R
2
) 

yang merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi.  Uji R
2
 (koefisien dterminasi) 

digunkan untuk menunjukkan besarnya kontribusi variabel independen terhadap 

variabel dependen (Nurgiyantoro, 2000 : 264). 
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2. Uji t 

 

Uji t digunakan untuk menguji signifikasi konstanta dari setiap variabel 

independen.  Dengan rumus sebagai  berikut (Sugiyaono, 2007 : 184) : 

         r  √ n -2 

t  =  

          √ 1 – r
2
  

 

Keterangan : 

r   = korelasi parsial yang ditemukan 

n  =  jumlah sampel 

t  =  t hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan t tabel 

 

Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : Koefisien regresi tidak signifikan 

H1 : Koefisien regresi signifikan 

 

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 

5% dengan df=(n-k-1).  Dasar pengambilan keputusannya yaitu : 

a) Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 

b) Jika probabilitas > 0,05 maka  H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 

 

3. Uji F 

 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap dependen. Nilai F dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Sugiyono, 2007 : 218) : 
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              R
2 

(   ∑  y
2 

) 

                     m 

F    =                                     

           (1 – R
2
) ( ∑ y

2
) 

              N-m – 1 

Keterangan : 

N      : Jumlah subjek 

m      :  jumlah variabel prediktor 

∑ y
2
 :  jumlah kuadrat variabel kriterium 

R
2
    :  korelasi ganda 

 

Pengujian ini dilakukan dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan 

5% dengan  derajat bebas pembilang df1=(k-1) dan derajat bebas penyebut  

df2=(n - k), k merupakan banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier 

dan n merupakan jumlah pengamatan.  Dasar pengambilan keputusannya yaitu : 

a) Jika F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima 

b) Jika probabilitas > 0,05 maka  H0 diterima dan H1 ditolak 

Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima 


