
42 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian  

 

 

Dalam pengerjaan penelitian ini peneliti menggunakan metode kuantitatif 

eksplanasi dengan pendekatan asosiatif. Menurut sugiyono (2007:11) eksplanasi 

bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang lain. Menurut 

Sugiyono (2007:11) penelitian asosiasif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih yang dimaksudkan untuk 

membangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan 

mengontrol suatu gejala. 

 

B. Lokasi Penelitian  

 

 

Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Tulang Bawang Barat karena Dinas/Badan 

yang dipilih ini merupakan Dinas/Badan yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat. 
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C. Definisi konseptual  

 

 

Definisi konseptual menggambarkan batasan masalah-masalah terhadap variabel 

yang dijadikan pedoman penelitian sehingga arah dan tujuan tidak menyimpang. 

definisi konseptual dalam penelitian ini adalah pemahaman merupakan 

kemampun diri dalam mengerti atau mengetahui dengan benar terhadap sesuatu. 

Kemampuan memahami ini menjadi bagian penting dalam mengetahui atau 

mempelajari sesuatu. Belajar dengan mengharapkan sesuatu hasil yang baik, tidak 

cukup hanya sebatas kemampuan mangetahui. Seseorang memiliki pengetahuan 

atau mengetahui sesuatu, namun belum pasti ia memahaminya. Tetapi, seseorang 

yang memiliki pemahaman, sudah tentu ia mengetahuinya. Jadi, pemahaman 

masih lebih tinggi tingkatannya dari pada pengetahuan. Pemahaman yang 

dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pemahaman aparatur pemerintah. 

Variabel-variabel dalam penelitian ini ada dua variabel independen yaitu 

pendidikan (X1) dan pengalaman kerja (X2) sedangkan variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah prinsip akuntabilitas. (Y).  Faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pemahaman aparatur pemerintah daerah pada Satuan Kerja Tingkat Dinas/ 

Badan Kabupaten Tulang Bawang Barat  mengenai prinsip akuntabilitas yaitu: 

1. Pendidikan (X1) 

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

Dalam penelitian ini pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal 

aparatur. 
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2. Pengalaman kerja (X2) 

pengalaman adalah suatu pristiwa yang dialami seseorang. Dalam 

penelitian ini faktor pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman kerja 

yang merupakan sebagai salah satu ukuran tentang lama waktu atau masa 

kerja yang telah ditempuh seseorang dalam memahami  tugas-tugas suatu 

pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik semakin banyak 

pengalaman kerja aparatur maka tingkat pemahaman akan semakin 

bertambah. 

3. Pemahaman aparatur pemerintah mengenai Prinsip akuntabilitas (Y) 

pemahaman aparatur pemerintah mengenai prinsip akuntabilitas adalah 

tingkat kemampuan diri aparatur dalam mengerti dan mengetahui  

kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab  dan 

menerangkan kinerja dan tindakan seorang, badan hukum, pimpinan suatu 

organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta 

keterangan dan pertanggung jawaban yang menjadi suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan dengan 

ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang dimiliki oleh para stakeholder 

yang berkepentingan dengan layanan tersebut. 
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D. Definisi Operasional 

 

 

Untuk lebih memudahkan dalam pengukuran konsep maka suatu konsep 

dijabarkan dalam bentuk definisi operasional. Definisi operasional adalah suatu 

definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-

karakteristik yang dapat diamati. Definisi operasional dalam penelitian ini dapat 

dilihat dari tabel 1 berikut: 

Variabel Indikator Sub indikator Skala 

Pendidikan  

(X1) 

1. Tingkat pendidikan 

2. Asal pendidikan 

3. Jurusan pendidikan  

4. Lama waktu  

menyelesaikan 

pendidikan 

 

 

 

 

- 

Nominal 

Pengalaman kerja 

(X2) 

1. Lama waktu masa 

kerja 

2. Pindah jabatan 

3. Prestasi atau 

penghargaan yang 

diperoleh 

 

 

 

 

- 

Interval 

 

Tingkat 

pemahaman 

aparatur 

pemerintah 

mengenai Prinsip 

akuntabilitas 

(Y) 

suatu ukuran yang 

menunjukkan seberapa besar 

tingkat kesesuaian 

penyelenggaraan pelayanan 

dengan ukuran nilai-nilai atau 

norma-norma eksternal yang 

dimiliki oleh para stakeholder 

yang berkepentingan dengan 

pelayanan tersebut 

1. Pada tahap proses 

pembuatan suatu  

keputusan, beberapa 

indikator untuk 

menjamin 

akuntabilitas publik. 

2. Pada tahap 

sosialisasi kebijakan, 

beberapa indikator 

untuk menjamin 

akuntabilitas publik 

1. Pembuatan sebuah 

keputusan harus dibuat 

secara tertulis dan 

tersedia bagi setiap 

warga yang 

membutuhkan. 

2. Pembuatan keputusan 

sudah memenuhi 

standar etika dan nilai-

nilai yang berlaku, 

artinya sesuai dengan 

prinsip-prinsip 

administrasi yang benar 

maupun nilai-nilai yang 

berlaku di stakeholder. 

3. Adanya kejelasan dari 

sasaran kebijakan yang 

diambil, dan sesuai 

dengan visi dan misi 

organisasi serta standar 

yang berlaku. 

4. Adanya mekanisme 

untuk menjamin bahwa 

standar telah terpenuhi, 

dengan konsekuensi 

Likert 



46 
 

mekanisme 

pertanggung jawaban 

jika standar tersebut 

tidak terpenuhi. 

5. Konsistensi maupun 

kelayakan dari target 

operasional yang telah 

ditetapkan maupun 

prioritas  dalam 

mencapai target 

tersebut. 

6. Penyebarluasan 

informasi mengenai 

suatu keputusan, 

melalui media massa, 

media nirmassa, 

maupun media 

komunikasi personal. 

7. Akurasi dan 

kelengkapann informasi 

yang berhubungan 

dengan cara-cara 

mencapai sasaran suatu 

program. 

8. Akses publik pada 

informasi atas suatu 

keputusan setelah 

keputusan dibuat dan 

mekanisme pengaduan 

masyarakat. 

9. Ketersediaan sistem 

informasi manajemen 

dan monitoring hasil 

yang telah dicapai 

pemerintah. 

 

 

E. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi  

 

 

Menurut Sugiyono (2009:72) Populasi merupakan wilayah generalisasi 

yang tersendiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah keseluruhan pegawai negeri sipil kantor penanaman modal dan 

pelayanan perizinan terpadu satu pintu  yang terdiri dari 14 aparatur, Dinas 
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Pendidikan yang terdiri dari dari 25 aparatur, Dinas Kesehatan yang terdiri 

dari 44  aparatur, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terdiri dari 

16 aparatur, Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri yang terdiri dari 11 

aparatur, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang terdiri dari 15 

aparatur di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berjumlah 125 aparatur. 

 

Tabel 2. Jumlah Populasi Pada Tingkat Dinas/Badan Kabupaten Tulang 

Bawang Barat 
No Dinas/Badan Jumlah Populasi 

1 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu 

14 aparatur 

2 Dinas pendidikan 25 aparatur 

3 Dinas kesehatan 44 aparatur 

4 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 16 aparatur 

5 Dinas Pendapatan Daerah 11 aparatur 

6 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 15 aparatur 

 Jumlah 125 aparatur 

 

 

2. Sampel 

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Untuk menentukan sampel, dibutuhkan teknik sampling 

agar penentuan sampel representatif. Teknik sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel, dan sampel yang diambil harus benar-benar 

representatif atau mewakili (Sugiyono, 2009:90). Dengan melihat tujuan 

penelitian, penarikan sampel yang digunakan penulis adalah area sampling 

(berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan) Kantor Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pendidikan, 

Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas 

Pendapatan Daerah, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk menentukan banyak sampel 
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penelitian terhadap populasi maka digunakan rumus perhitungan besaran 

sampel dalam buku Burhan Bungin (2009:105), sebagai berikut: 

 

    
 

  ( )   
 

   
   

   (   )   
  

n = 55,5 dibulatkan menjadi n = 55 aparatur 

  Keterangan: 

n = jumlah sampel yang dicari 

N = jumlah populasi 

D = nilai presisi  

 

aparatur yang dijadikan sampel tersebut tersebar di 1 badan dan 5 dinas. Maka 

penulis mengalokasikan secara proporsional sehingga sampel tersebut dapat 

mewakili keseluruhan populasi yang ada. Maka penulis menggunakan rumus area 

proporsional sebagai berikut : 

 

    
 

 
     

 

Keterangan : 

Nx = Banyaknya sampel ke-x 

n = Banyaknya sampel keseluruhan 

N = Banyaknya populasi 

N = Banyaknya populasi keseluruhan 
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Berdasarkan rumus tersebut, maka alokasi proporsional sampel penelitian, sebagai 

berikut : 

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (N1) 

N1 = 
 

 
       

  

   
 ×55 = 6, 16dibulatkan N1  =  6 aparatur 

Jadi, jumlah sampel Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

Satu Pintu = 6 aparatur 

 

Dinas Pendidikan (N2) 

N1 = 
 

 
       

  

    
 ×155 = 11 dibulatkan N1  = 11 aparatur 

Jadi, jumlah sampel pada Dinas Pendidikan = 11 aparatur 

 

Dinas Kesehatan (N3) 

N1 = 
 

 
       

  

    
 ×55 = 19,36 dibulatkan N1  = 19aparatur 

Jadi, jumlah sampel pada Dinas Kesehatan = 19 aparatur 

 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (N4) 

N1 = 
 

 
       

  

    
 ×55 = 7,04 dibulatkan N1  = 7 aparatur 

Jadi, jumlah sampel pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil = 7 aparatur 

 

Dinas Pendapatan Daerah (N5) 

N1 = 
 

 
       

  

    
 ×55 = 4,84dibulatkan N1  = 5 aparatur 

Jadi, jumlah sampel pada Dinas Pendapatan Daerah = 5 aparatur 

 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (N6) 

N1 = 
 

 
       

  

    
 ×55 = 6,6 dibulatkan N1  =  7 aparatur 
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Jadi, jumlah sampel pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi = 7 

aparatur 

Adapun sampel tersebut tersebar pada Satuan Kerja Tingkat Dinas/ Badan di 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, yakni : 

Tabel 3. Jumlah Aparatur Satuan Kerja Tingkat Dinas/ Badan di Kabupaten 

Tulang Baawang Barat yang menjadi sampel. 

 
Dinas/Badan Jumlah Populasi Tahun 

2011 

Jumlah Sampel 

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Satu Pintu 

14 aparatur 6 aparatur 

Dinas pendidikan 25 aparatur 11 aparatur 

Dinas kesehatan 44 aparatur 19 aparatur 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 16 aparatur 7 aparatur 

Dinas Pendapatan Daerah 11 aparatur 5 aparatur 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi 

15 aparatur 7 aparatur 

TOTAL 125 aparatur 55 aparatur 

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah 2011 

 

Selanjutnya pemilihan sampel dari tiap-tiap kecamatan dilakukan secara 

pengundian. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

 

Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenaran ilmiahnya, peneliti menggunakan metode pengumpulan data adalah: 

1. Kuesioner 

Merupakan metode pokok yang dilaksanakan dalam upaya pengumpulan 

data pada penelitian. Metode ini dilakukan dengan memberikan daftar 

pertanyaan yang akan diisi oleh responden tentang materi yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.  
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2. Wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah responden sedikit/kecil. 

 

G. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data melalui tahapan 

berikut: 

1. Editing 

Yaitu proses pemeriksaan atau koreksi atas data yang telah diperoleh dari 

responden apabila terdapat kekeliruan atau tidak lengkap, dan ketidaksesuaian 

dalam pengisian kuesioner maka akan dilakukan perbaikan untuk 

memperkecil kemungkinan kesalahan dalam tahapan selanjutnya. 

2. Coding 

Yaitu tahap pengklafikasian atau penggolongan data dengan memberikan 

tanda-tanda atau simbol atas data-data yang sebelumnya telah diedit, sehingga 

masing-masing variabel dapat dikelompokan secara jelas berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan. 

3. Tabulating  

Yaitu tahap pengelompokan data secara teratur dan sistematis dengan cara 

memasukan data yang telah melalui tahapan koding kedalam tabel sehingga 

dapat dilakukan perhitungan secara jelas dan tepat. 
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4. Interprestasi data  

Yaitu meberikan penafsiran dari data yang diperoleh baik data primer maupun 

data skunder untuk dicari maknanya yang lebih luas dan menghubungkan 

jawaban tersebut dengan data yang lain. 

 

H. Penentuan Skor dan Kategori 

 

 

Aspek-aspek yang dievaluasi dalam kuesioner dibuat pertanyaan-pertanyaan 

untuk masing-masing variabel dengan  4 (empat) alternatif jawaban untuk setiap 

pertanyaan, yang diberikan penilaian atau skor sebagai berikut untuk: 

a. Untuk jawaban A (sangat baik) diberi skor 4 

b. Untuk jawaban B (baik) diberi skor 3 

c. Untuk jawaban C (tidak baik) diberi skor 2 

d. Untuk jawaban D (sangat tidak baik) diberi skor 1 

 

Selanjutnya untuk mengkategorikan jawaban responden pada setiap variabel 

penelitian menggunakan rumus interval sebagai berikut: 

I= 
     

 
 

 

Keterangan: 

I = interval 

NT = nilai tertinggi 

NR = nilai terendah 

K = kategori jawaban 
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Maka kategori untuk penilaian: 

Sangat baik  : 5 

Baik    : 4 

Netral    : 3 

Tidak  baik  : 2 

Sangat tidak baik : 1 

 

I. Teknik Pengujian Instrumen 

 

 

Validitas dan reliabilitas instrumen merupakan dua hal yang sangat penting dalam 

suatu penelitian ilmiah, karena kedua hal tersebut merupakan karakter utama yang 

menunjukkan apakah suatu alat ukur dapat dikatakan baik atau tidak. Validitas 

dan reliabilitas instrumen perlu diketahui sebelum digunakan dalam pengambilan 

data agar kesimpulan penelitian nantinya tidak keliru dan tidak memberikan 

gambaran yang jauh berbeda dari keadaan yang sebenarnya. 

 

1. Uji Validitas 

 

 

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrument. Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan 

dengan menggunakan rumus korelasi Product Moment, sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan:  

rxy = koefisien korelasi antara x dan y 

X  = jumlah skor dari masing-masing (faktor yang mempengaruhi)  

rxy =           N ∑XY – (∑X) (∑Y)  

         √ (N∑X
2
 – (∑X)

2
) (N∑Y

2
 – (∑Y)

2
) 
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Y  = jumlah skor dari seluruh (skor total) 

n   = banyaknya variabel sampel yang dianalisis 

 

Setelah hasil perhitungan per item pertanyaan dengan menggunakan rumus 

korelasi product moment diperoleh maka angka korelasi yang diperoleh harus 

dibandingkan dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. Jika nilai hitung korelasi 

product moment lebih kecil atau dibawah angak kritik tabel korelasi r maka 

pertanyaan tersebut tidak valid. Jika nilai hitung korelasi product moment lebih 

besar atau di atas angka kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut 

valid. 

 

Untuk menguji validitas instrument penelitian, peneliti menguji validitas dengan 

menggunakan data yang terkumpul dari 55 responden dengan r kritis 0,277. bila 

harga korelasi lebih kecil dari 0,277, maka dapat disimpulkan bahwa item 

pernyataan tersebut tidak valid. berdasarkan hasil perhitungan dengan bantuan 

program SPSS 16, diketahui bahwa korelasi 27 item pertanyaan variabel 

pendidikan, pengalaman kerja dan pemahaman aparatur pemerintah mengenai 

prinsip akuntabilitas dengan skor total dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 4 Hasil Uji Validitas 55 Responden 

 
Variabel Item R hitung R tabel pada 

N=55 

Keterangan 

Pendidikan  

(X1) 

1 

2 

3 

4 

0,642 

0,283 

0,575 

0,764 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

Valid 

Valid 

Valid 

Valiid 

Pengalaman Kerja 

(X2) 

1 

2 

3 

0,517 

0,606 

0,645 

0,277 

0,277 

0,277 

Valid 

Valid 

Valid 

Pemahaman Aparatur 

Mengenai Penerapan 

Prinsip Akuntabilitas 

(Y) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

0,523 

0,618 

0,698 

0,583 

0,583 

0,678 

0,564 

0,640 

0,438 

0,613 

0,443 

0,607 

0,689 

0, 507 

0,604 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

0,277 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

 

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat diketahui bahwa 27 item pertanyataan variabel 

(X1), (X2) dan (Y) sudah valid. ini berarti bahwa 27 item pernyataan yang valid 

tersebut adalah item peryataan yang cocok untuk mengukur pemahaman aparatur 

pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas pada dinas/badan kabupaten 

tulang bawang barat. item pernyataan tersebut dikatakan valid karena korelasi 

item tersebut dengan skor total lebih dari 0,277. item-item pernyataan yang valid 

tersebut digunakan lagi pada kuesioner selanjutnya untuk analisis data penelitian. 
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2. Uji Reabilitas 

 

 

Suatu instrument pengukuran dikatakan reliabel jika pengukuran konsisten dan 

akurat. Jadi uji reliabilitas dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi 

dari instrument sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Untuk mencari reabilitas keseluruhan item adalah dengan mengoreksi 

angka korelasi yang diperoleh menggunakan rumus Koefisiensi Alfa (Cronbach)  

yaitu: 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

Rumus varians =    = 
     

   

 

 
 

r11 : reliabilitas instrument/koefisien alfa 

k : banyaknya butir soal 

∑  
  : total variasi 

  
  : nilai variasi tiap-tiap butir 

N : jumlah responden 

 

Setelah hasil nilai Koefisien Alfa didapatkan maka nilai tersebut dibandingkan 

dengan angka kritik tabel korelasi nilai r. Jika nilai Alfa lebih kecil dari angka 

kritik tabel korelasi nilai r maka pertanyaan tersebut tidak reliabel. Sebaliknya jika 

nilai hitung korelasi product moment lebih besar dari angka kritik tabel korelasi 

nilai r maka pertanyaan tersebut reliabel. Perhitungan uji validitas dan reliabilitas 

instrumen penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan bantuan Statistic 

   r11 = [  ] [ 1 -  ] 
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Programme for Social Science (SPSS) atau Program Statistik untuk Ilmu-Ilmu 

Sosial. 

 

Uji reabilitas diukur bedasarkan data kuesioner yang terdiri dari 4 item pernyataan 

yang valid untuk variabel pendidikan, 3 item pernyataan yang valid untuk variabel 

pengalaman kerja, dan 15 item pernyataan yang valid untuk variabel pemahaman 

aparatur pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas. insrumen 

penelitian ini dikatakan variabel apabila r hitung > dari r tabel product moment. 

 

Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas Instrument Penelitian  

 
Variabel Alpha (r hitung) r tabel Keterangan 

Pendidikan (X1) 0,423 0,277 Reliabel 

Pengalaman kerja (X2) 0,438 0,277 Reliabel 

Pemahaman aparatur 

pemerintah mengenai 

penerapan prinsip 

akuntabilitas (Y) 

0,859 0,277 Reliabel 

 

Sumber : Pengolahan Data Tahun 2013 

 

Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat dari tabel 5 diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa instrument penelitian ini adalah reliabel karena koefisien 

alpha variabel pendidikan, pengalaman kerja dan pemahaman aparatur pemerintah 

mengenai penerapan prinsip akuntabilitas lebih besar dari r tabel= 0,277. oleh 

karena berdasarkan uji coba instrument ini sudah valid dan reliabel, seluruh item 

pernyataan yakni dari 4 item pernyataan variabel pendidikan, 3 item pernyataan 

varibel pengalaman kerja, dan 15 item pernyataan variabel pemahaman aparatur 

pemerintah mengenai penerapan prinsip akuntabilitas. maka item-item pernyataan 

tersebut dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data. 
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J. Teknik Analisa Data 

 

1. Uji Normalitas  

 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model yang baik adalah 

memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengujinya digunakan 

alat untuk menguji normalitas, yaitu dengan melihat Normal P-P Plot of 

Regression Standardized Residual. Dasar pengambilan keputusan Normal P-P 

Plot of Regression Standardized Residual adalah: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arag garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

2.Regresi Ganda 

 

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), 

bila dua atau lebih variabel indipenden sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik tujrunkan nilainya) jadi variabel variabel terikat (Y) dihubungkan dengan 

dua atau lebih variabel bebas (X) tujuannya untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel usia dan pendidikan terhadap prinsip akuntabilitas. 

Persamaan regresi untuk 2 prediktor adalah : 

                

Keterangan: 

Y      = variabel terikat (variabel yang diduga) 

   dan    = variabel bebas I dan II 
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        = intercept atau konstanta 

   dan    = koefisien regresi 

 

3. Uji Hipotesis  

 

a. Koefisien Determinasi (  ) 

Koefisien Determinasi (  ) pada dasarnya  mengukur seberapa jauh kemampuan 

sebuah model menerangkan variasi  variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai    yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

  =
              

   
 

Keterangan: 

          = koefisien regreasi variabel yang diteliti 

          variabel independen yang diteliti 

   = koefisien determinasi 

 

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel 

independen dengan rumus sebagai berikut::   

 

  
 √   

√    
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keterangan 

r = korelasi persial yang ditemukan 

n= jumlah sampel 

t= t hitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t tabel 

 

c. Uji F 

 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua variabel independen 

berpengaruh terhadap variabel dependen nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  
   (   )

    (   )
 

 

Keterangan: 

  =  koefisiensi determinasi berganda. 

 = jumlah variabel bebas. 

 = jumlah sampel  


