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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Rancangan Penelitian 

 Menururt Arikunto (2002) menyatakan bahwa, dalam melakukan 

penelitian terdapat dua jenis metode jika dilihat dari cara melakukan analisis data, 

yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan 

pada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar analisis, sedangkan 

penelitian kualitatif menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.  Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, meskipun dalam 

analisis data tetap akan menggunakan deskripsi data.  

 Ditinjau dari bagaimana data dikumpulkan, maka penelitian ini dapat 

dikategorikan sebagai penelitian survey. Penelitian survei adalah penelitian yang 

dilakukan secara langsung terhadap obyek/subyek penelitian tanpa adanya 

perlakuan. Dalam hal ini peneliti tidak mengatur kondisi responden, sehingga 

lebih pada apa adanya saja. 

 

Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah subyek penelitian (Arikunto, 2002). Populasi adalah seluruh 

individu yang akan dikenai generalisasi dan sampel-sampel yang akan diambil 

dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang merupakan populasi adalah 

seluruh karyawan  PT Pegadaian (Persero) Kantor Pusat Jakarta.  
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Sedangkan menurut Arikunto (2002), sampel adalah bagian suatu subjek atau 

objek yang memiliki populasi. Untuk menentukan besarnya ukuran sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian dari suatu populasi dapat digunakan rumus 

pendekatan Slovin sebagai berikut: 

 

 

 

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian 10 %  

(Umar, 2004) 

Berdasarkan perhitungan sampel diperoleh hasil sebesar 68 orang, agar hasil 

menjadi akurat maka akan diambil 68 karyawan sebagai responden.  Teknik 

pengambilan sampel diambil berdasarkan random sampling (probability 

sampling), dengan teknik simple random sampling. Simple random sampling 

menurut Sugiyono (2010), dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan 

anggota  sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu. 
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 Definisi Operasional Variabel  

1. Self Esteem (X1) 

   Self esteem merupakan suatu kemampuan dalam 

menghadapi tugas dan orang lain dengan penuh pengharapan akan sukses dan 

diterima. Individu ini juga memiliki pandangan yang lebih realistis dan positif 

terhadap lingkungan sekitarnya dan juga terhadap dirinya sendiri. Hal ini 

membuat dirinya dapat mengembangkan sikap percaya diri dan menerima diri apa 

adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya. Variabel self 

esteem menggunakan indikator yaitu percaya diri, kebutuhan untuk dihargai, puas 

dengan diri sendiri (Kreitner dan Kinicki., 2003). Item-item pertanyaan variabel 

self esteem dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Tingkat frekuensi saya selalu diberi pujian oleh atasan dalam menjalankan 

pekerjaan sangat tinggi  . 

 Tingkat frekuensi dalam bekerja saya selalu mengacu dan memperhatikan hasil 

akhir kerja sangat tinggi 

Tingkat frekuensi saya menghargai pekerjaan sangat tinggi. 

Tingkat frekuensi merasa puas atau senang terhadap hasil kerja saya sangat tinggi. 

Tingkat frekuensi saya untuk tidak mencela pekerjaan rekan kerja saya sangat 

tinggi. 

 Tingkat frekuensi untuk merasa tidak mementingkan diri sendiri dalam bekerja      

sangat tinggi. 

Tingkat frekuensi untuk tidak suka mengolok-olok rekan kerja sangat tinggi. 

Tingkat frekuensi untuk selalu membuka diri dengan sesama rekan kerja sangat 

tinggi. 
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 Tingkat frekuensi untuk berani menerima konsekuensi risiko atas apa yang saya   

lakukan demi kemajuan perusahaan  sangat tinggi. 

Tingkat frekuensi selalu berusaha untuk membuat keputusan yang bijaksana 

sangat tinggi. 

 

  2.  Self-efficacy (X2) 

Self-efficacy adalah keyakinan atau kepercayaan individu mengenai 

kemampuan dirinya untuk untuk mengorganisasi, melakukan suatu tugas, 

mencapai suatu tujuan, menghasilkan sesuatu dan mengimplementasi tindakan 

untuk menampilkan kecakapan tertentu. Indikator yang digunakan untuk 

mengukur Self-efficacy ini adalah  (Bandura, 1986) : 

Pilihan aktivitas yang dibuat (choice behavior), yaitu seberapa besar keyakinan 

individu dalam menentukan pilihan untuk melaksanakan tugas yang diberikan 

organisasi  

Usaha yang dikeluarkan (effort), yaitu seberapa besar keyakinan individu untuk 

dapat mengeluarkan usaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas.  

Daya tahan (persistance), yaitu seberapa besar keyakinan individu untuk dapat 

bertahan ketika menghadapi rintangan saat melaksanakan tugas 

Penghayatan perasaan, yaitu :  

1. Seberapa besar keyakinan individu untuk dapat mengatasi stres kecemasan 

ketika menghadapi kegagalan serta  

2. Seberapa besar keyakinan individu untuk dapat mengatasi rintangan dalam 

melaksanakan tugas  
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Item-item pertanyaan variabel Self-efficacy dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tingkat keyakinan saya atas pilihan perilaku saya dalam melaksanakan tugas 

tinggi 

Tingkat keyakinan saya  atas kemampuan mengeluarkan usaha semaksimal 

mungkin dalam melaksanakan tugas tinggi  

Tingkat keyakinan saya atas kemampuan bertahan ketika menghadapi rintangan 

saat melaksanakan tugas tinggi 

Tingkat keyakinan saya untuk dapat mengatasi stres kecemasan ketika 

menghadapi kegagalan tinggi 

Tingkat keyakinan saya untuk dapat mengatasi rintangan dalam melaksanakan 

tugas tinggi  

3. Kepuasan Kerja (Y1) 

Kepuasan kerja adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang 

merupakan hasil perbandingan dari outcome yang dirasakan dengan harapan 

seseorang. Variabel kepuasan kerja diukur dengan menggunakan instrumen 

Minnesota Satisfaction Questionare (MSQ) (Prasetya, dkk, 2013) : 

 Ability utilization adalah pemanfaatan kecakapan yang dimiliki oleh karyawan 

Achievement adalah prestasi yang dicapai selama bekerja 

Activity adalah segala macam bentuk aktivitas yang dilakukan dalam bekerja 

Advancement adalah kemajuan atau perkembangan yang dicapai selama bekerja 

Authority adalah wewenang yang dimiliki dalam melakukan pekerjaan 
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Company policies  and practices adalah kebijakan yang dilakukan adil bagi 

karyawan 

Compensation adalah segala macam bentuk kompensasi yang diberikan kepada 

para karyawan 

Co-workers adalah rekan sekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan 

Creativity adalah kreatifitas yang dapat dilakukan dalam melakukan pekerjaan 

Independence adalah kemandirian yang dimiliki karyawan dalam bekerja 

Moral values adalah nilai-nilai moral yang dimiliki karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya seperti rasa bersalah atau terpaksa 

Recognition adalah pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan 

Responsibility adalah tanggung jawab yang diemban dan dimiliki 

Security adalah rasa aman yang dirasakan karyawan terhadap lingkungan kerjanya   

Social service adalah perasaan sosial karyawan terhadap lingkungan kerjanya 

Social status adalah derajat sosial dan harga diri yang dirasakan akibat dari 

pekerjaan 

Supervision-human relation adalah dukungan yang diberikan oleh badan usaha 

terhadap pekerjaannya 

Supervision-technical adalah bimbingan dan bantuan teknis yang diberikan atasan 

terhadap karyawan 
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Variety adalah variasi yang dapat dilakukan karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya 

Working conditions adalah keadaan tempat kerja dimana karyawan melakukan 

pekerjaannya. 

Item-item pertanyaan variabel kepuasan kerja dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tingkat kesempatan untuk menggunakan kemampuan yang saya miliki untuk 

menyelesaikan pekerjaan tinggi  

Tingkat kesempatan untuk mencapai  prestasi yang saya dapatkan dari hasil 

pekerjaan tinggi  

Tingkat kesempatan mempunyai kesibukan dari kegiatan kerja yang saya lakukan 

sehari-hari tinggi  

Tingkat kesempatan untuk kemajuan dalam keahlian dan ketrampilan kerja saya 

tinggi  

Tingkat kesempatan untuk menggunakan wewenang yang dimiliki terhadap orang 

lain (rekan kerja) tinggi  

Tingkat kesempatan untuk selalu mematuhi kebijakan (aturan) perusahaan yang 

diterapkan dalam pekerjaan saya tinggi  

Tingkat kesempatan untuk menerima antara gaji yang saya terima sesuai dengan 

jumlah pekerjaan yang saya lakukan tinggi  
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Tingkat kesempatan untuk hubungan interaksi saya dengan sesama rekan kerja 

baik  

Tingkat kesempatan untuk dapat berkreasi pada pekerjaan saya yang lakukan 

tinggi  

Tingkat kesempatan untuk mandiri dalam menyelesaikan pekerjaan saya tinggi 

Tingkat kesempatan atas pekerjaan saya memberikan ketetapan (keamanan) yang 

stabil dalam bekerja tinggi 

Tingkat kesempatan untuk melakukan sesuatu untuk orang lain tinggi 

Tingkat kesempatan untuk dapat menjadi “seseorang” di dalam lingkungan kerja 

saya tinggi 

Tingkat kesempatan untuk mampu melakukan hal-hal pekerjaan yang tidak 

bertentangan dengan hati nurani saya tinggi 

Tingkat kesempatan untuk memperoleh pujian  atas kerja yang saya selesaikan 

tinggi 

Tingkat kesempatan untuk bebas menggunakan penilaian diri sendiri tinggi 

Tingkat kesempatan atas cara atasan saya menangani keluhan para karyawan 

sangat baik 

Tingkat kesempatan atas pengawasan atasan saya mengenai hal-hal teknis sangat 

baik 
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Tingkat kesempatan untuk melakukan kegiatan lain yang berbeda (selingan), 

seperti seni & Olah Raga tinggi 

Tingkat kesempatan atas kondisi lingkungan kerja saya sangat kondusif, seperti 

ketersedian ruangan dan peralatan kerja dari perusahaan. 

4. Kinerja Individual  (Y2) 

 Kinerja individual adalah nilai individu yang dapat dilihat dari proses 

hingga penyelesaian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan 

kaidah kepatutan dan obyektivityas, maka penilaian atas kinerja keryawan akan 

dilakukan oleh atasan langsung masing-masing karyawan. Indikator tinggi 

rendahnya Kinerja individual meliputi (Bernardine dan Russel, 1993) yaitu: 

Quality (merupakan hasil kerja keras dari para karyawan yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan sebelumnya) 

Kemampuan bekerja sesuai target  

Kemampuan bekerja sesuai jadwal 

Kemampuan bekerja sesuai prosedur kerja 

Quantity (merupakan hasil kerja keras dari karyawan yang bisa mencapai skala 

maksimal yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan) 

Kemampuan bekerja sesuai standar perusahaan 

Kemampuan perencanaan hasil kerja 

Timeliness (merupakan kemampuan karyawan dalam bekerja berdasarkan standar 

waktu kerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan) 

Kemampuan penguasaan bidang pekerjaan 

Kemampuan mengambil keputusan 

Tanggung jawab terhadap pekerjaan 
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Cost effectiveness (merupakan penggunaan sumber daya dari karyawan secara 

efesien dan efektif) 

Kemampuan memeliharan peralatan kerja 

Kemampuan menghemat biaya pengeluaran perusahaan 

Need for supervision (merupakan kemampuan karyawan dalam bekerja dengan 

baik tanpa ada pengawasan dari pihak perusahaan) 

Ketepatan waktu kehadiran 

Ketepatan waktu pulang 

Interpersonal impact (karyawan yang mempunyai rasa harga diri yang tinggi 

terhadap pekerjaannya). 

Kecepatan menyelesaikan pekerjaan 

Kemampuan mewujudkan hasil kerja 

Kemampuan mencapai hasil kerja maksimal 

Item-item pertanyaan variabel kinerja individual dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Frekuensi saya bekerja sesuai dengan target yang ditentukan sangat tinggi  

Frekuensi saya bekerja sesuai dengan jadwal yang di tentukan sangat tinggi  

Frekuensi saya bekerja sesuai dengan prosedur yang ditentukan sangattinggi  

Frekuensi saya bekerja sesuai standar perusahaan sangat tinggi  

Frekuensi saya merencanakan hasil kerja yang ingin dicapai sangat tinggi  

Frekuensi saya atas rasa tanggung jawab terhadap tugas yang di berikan 

perusahaan sangat tinggi  

Frekuensi saya untuk mengambil keputusan dalam situasi yang mendesak sangat 

tinggi  
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Frekuensi saya atas penguasaan bidang tugas yang baik sangat tinggi  

Frekuensi saya untuk mewujudkan hasil kerja yang direncanakan sangat tinggi  

Frekuensi saya untuk mencapai hasil kerja sesuai batas waktu yang ditentukan 

sangat tinggi  

Frekuensi saya untuk selalu tepat waktu dalam hadir bekerja sangat tinggi  

Frekuensi saya untuk selalu tepat waktu dalam pulang bekerja sangat tinggi  

Frekuensi saya untuk cepat dalam penyelesaian pekerjaan sangat tinggi  

Frekuensi saya untuk memelihara alat - alat milik perusahaan sangat tinggi  

Frekuensi saya untuk menghemat anggaran biaya perusahaan sangat tinggi 

 

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh penulis sendiri dengan 

menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden yang terdiri dari 

variabel penelitian dan karaktersitik responden. 

Data sekunder adalah data dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan 

oleh peneliti lain atau data yang berasal dari dokumen-dokumen perusahaan. Data 

sekunder terdapat beberapa jenis diantaranya yaitu  jurnal, database, arsip, 

dokumen – dokumen dan sebagainya. 

  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner.  Kuesioner yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan 

pernyataan yang tersusun secara sistematis untuk diisi oleh karyawan secara 

langsung.  Dalam hal ini responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidak 

setuju terhadap setiap pernyataan. 
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Dalam kuesioner ini, peneliti telah menyiapkan alternatif jawaban yang dapat 

dipilih oleh subyek penelitian (responden) sesuai dengan keadaan yang dialami 

dan dirasakan. Terhadap alternatif jawaban yang disediakan, peneliti 

menggunakan model yang dikembangkan oleh Likert dengan skala interval 

sebanyak 6 skala. Pada umumnya skala Liker menggunakan 5 skala, namun untuk 

menghindari jawaban yang mengambang sebagai unsur kesengajaan, maka 

peneliti melakukan modifikasi menjadi 6 skala dengan kategori dan nilai sebagai 

berikut: 

Kategori “Rendah Sekali” dengan nilai (skor) = 1 

Kategori “Rendah” dengan nilai (skor) = 2 

Kategori “Agak Rendah” dengan nilai (skor) = 3 

Kategori “Agak Tinggi” dengan nilai (skor) = 4 

Kategori “Tinggi” dengan nilai (skor) = 5 

Kategori “Tinggi Sekali” dengan nilai (skor) = 6 

 

Uji Instrumen  

3.5.1 Uji  Instrumen Validitas 

  Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pernyataan kuisioner ini 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. 

Pengujian validitas dilakukan selain untuk mengetahui dan mengungkapkan data 

dengan tepat juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data 

tersebut sehingga menunjukkan dengan sebenarnya subyek yang akan diukur, 

dengan demikian diharapkan kuesioner yang digunakan dapat berfungsi sebagai 
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alat pengumpul data yang akurat dan dapat dipercaya. Pengujian terhadap 

validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment antara skor pada setiap pertanyaan dengan skor totalnya. Langkahnya 

adalah : 

  Menentukan Hipotesis pengujian, yaitu : 

 Ho : Butir pertanyaan tidak valid ( = 0) 

 H1 : Butir pertanyaan valid ( ≠ 0) 

  Dengan menggunakan taraf signifikansi yang berlaku umum, yaitu 5%  atau 

0,05 maka kesimpulannya adalah : 

         Tolak Ho jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari pengujian 

diperoleh  harga ≤  0,05. Dengan menolak Ho, artinya butir pertanyaan yang 

diuji   dapat disimpulkan valid (Ghozali, 2005). 

3.5.2 Uji Instrumen Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil 

dari waktu ke waktu. Kehandalan yang menyangkut kekonsistenan jawaban jika 

diujikan berulang pada sampel yang berbeda. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur reliabilitas dengan uji statistik Croncbach’s Alpha (Ghozali, 2005). 

Dalam penelitian ini menggunakan  Croncbach’s  Alpha  untuk  mengukur 

konsistensi  internal  instrumen. Menurut  Sekaran  (2003)  klasifikasi  nilai 

Cronbach’s Alpha, sebagai berikut:  

Nilai  Cronbach’s  Alpha  antara  0,80  -  1,0  dikategorikan reliabilitas baik.  
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Nilai  Cronbach’s  Alpha  antara  0,60  –  0,79  dikategorikan reliabilitas dapat 

diterima. 

Nilai Cronbach’s Alpha ≤  0,60 dikategorikan reliabilitas buruk. 

 

Teknik dan Model Analisis 

Untuk mengetahui hasil suatu penelitian diterima atau ditolak suatu hipotesis, 

maka dilakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh. Adapun alat analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

 

Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah analisis yang berbentuk uraian dari hasil penelitian yang 

didukung dengan teori data yang telah ditabulasi, kemudian diikhtisarkan 

(Sugiyono, 2010). Metode deskriptif ini berupa uraian tentang masalah yang 

berhubungan dengan Self Esteem dan Self Efficacy Kepuasan Kerja, serta Kinerja 

Individual. 

Analisis Inferensial 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan dengan menggunakan rumus-

rumus statistik dan teknik perhitungan yang digunakan untuk pengujian data, 

teori, dan hipotesis (Sugiyono, 2010). 

3.  Analisis Regresi  Berganda 

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk memodelkan hubungan antara 

variabel dependent (terikat) dengan variabel independent (bebas), dengan jumlah 

variabel independent satu atau lebih dari satu. Analisis regresi adalah studi 

mengenai ketergantungan variabel dependent (terikat) dengan satu atau lebih 
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variabel independent (bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau 

memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan 

nilai variabel independent yang diketahui (Gujarati, 2012). Analisi regresi linier 

berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Self Esteem, Self Efficacy  dan 

kepuasan kerja terhadap Kinerja Individual. Adapun bentuk persamaan regresi 

berganda untuk mengetahui pengaruh Self Esteem, Self Efficacy  dan kepuasan 

kerja terhadap Kinerja Individual sebagai berikut:  

 ZY2 = B3ZX1 + B4ZX2 + B5ZX3 

 Dimana :
 

 Y2 = Kinerja Individual 

  X1 = Self Esteem 

  X2 = Self Efficacy 

  X3 = Kepuasan kerja 

Uji Pengaruh Individual (Uji t) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Adapun ketentuan penerimaan 

atau penolakan apabila β1 = 0 maka H0 ditolak yang artinya variabel independen 

secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika β1 

≠ 0 maka Hi diterima yang artinya variabel independen secara individu 

berpengaruh terhadap variabel dependen dengan ketentuan: 

  H0 : Jika nilai sig penelitian  > 0,05 maka diartikan bahwa Self  

 Esteem dan Self Efficacy dan kepuasan kerja secara individu  

 tidak berpengaruh terhadap kinerja individual 

  H0 : Jika nilai sig penelitian  < 0,05 maka diartikan bahwa bahwa  
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 Self  Esteem dan Self Efficacy dan kepuasan kerja secara individu  

 berpengaruh terhadap kinerja individual 

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefesien determinasi merupakan proporsi hubungan antara Y dan X.  Koefisien 

determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model 

dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai (R
2
) adalah antara 0 (nol) dan 1 

(satu). Nilai (R
2
) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel 

dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 

(satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.  

 

Uji Pengaruh Secara Simultan (Uji F) 

 Untuk membuktikan bahwa variable independen secara simultan 

berpengaruh terhadap variabel dependen digunakan uji F statistik. Uji F dilakukan 

untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama 

(serempak) mempengaruhi variabel dependen.  

 

                                                        R² / (k-1) 

                                       Fh=  

                                                      (1-R²) / (n-k) 

Dimana: 

 Fh =   F Hitung 

  R²  =   Koefisien determinasi  

  k =   Banyaknya variabel bebas 

  n =   Banyaknya sampel 
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Kriteria pengujian: 

Dasar pengambilan keputusan menggunakan probabilitas dengan  hipotesis 

sebagai berikut: 

 H0 : Jika nilai sig penelitian  > 0,05 maka diartikan bahwa Self  Esteem 

dan Self Efficacy dan kepuasan kerja secara simultan tidak  berpengaruh terhadap 

kinerja individual 

 H0 : Jika nilai sig penelitian  < 0,05 maka diartikan bahwa bahwa Self  

 Esteem dan Self Efficacy dan kepuasan kerja secara simultan 

 berpengaruh terhadap kinerja individual 

 

4. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik digunakan untuk menentukan ketepatan model, perlu dilakukan 

pengujian atas beberapa asumsi klasik dari ordinary least squares (OLS) yaitu: uji 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi yang secara 

rinci dapat dijelaskan sebagai berikut (Ghozali, 2005): 

a)  Normalitas 

 Tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah distribusi sebuah 

data mengikuti atau mendekati distribusi normal (Situmorang, 2010). Uji 

normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

histogram, grafik dan kolmogorov-smirnov dengan menggunakan 

tingkatsignifikan 5%.  
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b) Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

linear yang sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam regresi. Untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai 

tolerance dan VIF (Varians Inflation Factor) melalui program SPSS. Kriteria 

yang dipakai adalah apabila nilai tolerance > 0,1 atau nilai VIF < 10 maka tidak 

terjadi multikolinearitas (Situmorang, 2010). 

c) Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui terjadinya varian tidak 

sama untuk variabel bebas yang berbeda. Jika varian dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antar 

nilai prediksi variabel dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Apabila pada grafik scatterplot titik menyebar di atas maupun dibawah nilai nol 

pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya 

heterokedastisitas atau dapat disebut terjadi homokedastisitas. Jika terdapat pola 

tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit maka 

menunjukkan telah terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). 

 

 

 

 




