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BAR III
 

LANDASAN TEORI
 

3.1	 PI'oduktivitas 

3J.. 1 Pengertian Produktivitas 

1.	 Menurut Silver (198L!·) 

Produktivitas adalah sejumlah masukan yang digunakan untuk mencapai 

sejumlah luaran. Produktivitas didefnisikan sebagai efisiensi dalam 

memprodllksi luaran atau rasio IUar2.11 dibanding masukan (A Dale 

Timpe, 199:; 

2.	 Menurul Suyalno Sastrowll1oto ( 1SlgS) 

Vroduktivitas: Perbandingan (rasio) antara hasil (keJuaran) dengan 

mastlkan (pengorbanan). Produktivilas dikatakan meningkJ.t apabila 

angkn rasio itu semakin besar. 

3.	 Menurut Cascio dan Mill (1986) 

Mereka memasukan llnsur efisiensi dalam mengembangkan konsep 

produktivitas, sebagai r;ontoh sllatu pekerjaan akan lebih produktif 

apabila ttlah memanfaatkan input dengan lebih efisien. (A DaleTimpe, 

199~) 

7 
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4.	 Mlichdarsyah Sinungan (2000), mengelompokkan definisi produktivitas 

berdasarkan berbagai referensi, menjacti 3 (tiga) yaitu : 

a.	 Rumusan Produktivitas tidak Jain ialah rasio daripada apa yang 

dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang 

dipergunakan (input). 

b.	 Produktivitas pada dasarnya adaJah suatll sikap mental yang se1alu 

mcmpunyai pandangan bailwa mutu kehidupan hari ini lebih baik 

daripada kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

c.	 Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga 

faktor esensial, yakni Investasi (termasuk penggunaan 

pengetahuan dan teknologi serta riset), manajemen dan tenaga kerja. 

3.1.2 Penguku ranProduktivitas 

1.	 Manfaat Pengukuran Produktivitas 

Pengukuran produktivltas mempunyai manfaat dalam berbagai bidang dan 

Lingkalan kehidupan secara Ul11um, antara lain sebagai berikut : 

.a. Pad(l tingkat sektoral dan nasiona! merupakan alat manalemen yang 

digunakan untuk membantl' mengevaluasi penampilan, 

perencanaan, kebijakan pendapatan, upah, dan harga melalui 

identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, 

mClnbandingkan scklor-scklor ckonomi yang berbeda untuk 

menentukan prioritas kebijakan bantuan, menentukan tingkat 

pertumbuhan suatu sektor atau ekonomi, mengetahui' pengarIJh 

perdagangan internasional terhadap perkembangan ekonomi. 

I 
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b.	 Pada tingkat perusahaan merupakan sarana manajemen untuk 

menganalisa, mendorong efisiensi produksi. dan memberikan 

petunjuk-petunjuk pada semua tingkatan manajemen tentang 

pedoman dalam mengendaJikan permasa]ahan perusahaan 

(Muchdarsyah Sinungan, 2000), 

3.1.3 PengertianProduktivitas Tenaga Kerja 

Produktivitas tena.ga kerja dari sudut Manajemen Sumber Daya Manusia, 

dial1ikan sebagai ukuran tingkat kemampuan peke~ia secara individual dalmn 

menghargai hasil ke~j(mya dan keikutsertaannya dalam menghasilkan barang atau 

jasq, sebagai proctuk orgnnisasil pei'usahaannya. Penghargaan tersebut dilihat dari 

kuantitas dan kualitas hasil (output), yang dapat memberikan keuntungan karena 

mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen I masyarakat. Oleh karena 

1m, sulit untuk dibantah bahwa hasil (output) pekerja secara individual mempunyai 

pcnearuh bcsar tcrhadap produktivitflS Off,flllisflSi / pcrusah~l(ln (Hfldari Nawawi, 

1997). Hal tersebut be:'laku juga ul1tuk suatu proyek kOllstruksl. 

3.1.4 Faktor-Faktor Yar: McmpcngaruhiProduktivitas Tcnaga Kcrja 

1.	 Menurut Muchdarsyah Sinungan (2000) 

a.	 Kuantitas 

b.	 Tingkat keahlian 

c.	 Latar belakang kebudayaan dan pendidikan 

d.	 Kemampuan, sikap 

e.	 Minat 
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f.	 . Struktur pekerjaan, keahlian dan umur (kadang-kadang Jems 

kelamin) dari angkatan kerja 

2.	 M,~nurllt A. Dale Timpe (1992) 

Mengasumsikan bahwa produktivitas setiap individu tenaga kerja 

dipcngarllhi oIch karakteristik perseorangan (pcngalaman, umur, tingkat 

pendidikan. 1atar bclakang budaya. jenis kelamin, dan kepribadian) dan 

produktivitas tersebut akan lebih besar apabila mendapat dukungan 

organisasi (petllnjuk, lIpah, gaya manajcmcn, komunikasi, peralatan, 

pelatihan) karena tingkat kepuasan pribadinya terpcnuhi, yang nantinya 

akan merllpakan tingkat produktivitas yang tinggi bagi organisasi. 

3.	 Menurut Hadari Nawawi (1997) 

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga 

kClja, dari sudut Manajemen Sumber Daya Milnusill : 

a.	 Tingkai kemalllplIatlkel:jaclalallllllelaksanakanpekel:jaan.uaik 

yang diperoleh dari hasil pendidikan dan pelatihan maupun yang 

bersllmb~r dari pengalaman kerja. 

b.	 Tingkat kemampuan pimpinan dalam memberikan motivasi kerja, 

agar pekerja sebagai individu bekerja dengan usaha maksimum, 

yang memungkinkan tercapainya hasil yang sesuai dellgan 

kcinginan dan kcbutllhan konslimen. 
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Kedua faktor tersebut dipengaruhi pula oleh kemampuan mewlljudkan 

dan	 mengembangkan rasa aman dan kepuasan kerja pada diri setiap 

pekerja atau secara individual. 

4.	 Menurut T. Hani Handoko (1984) 

Mengelll ukhkan faktor-taktor yang cenderung mempengaruhi 

pruduktivitas tenaga ke~ja. Beberapa faktor lain mungkin juga 

berpengaruh dalam kondisi tertentu, tetapi adalah tidak mungkin untuk 

menyatakan secara tepat semlla faktor-faktor tersebut. Beberapa faktor 

yang mempengaruhl produktivitas tenaga kerja, antara lain: 

a.	 Lhtar belakang pribadi, mencakup pendidikan, pengalaman kerja, 

umuk menunjukan apa yang telah dilakukan diwaktu lalu. 

b.	 Bakat dan minat (aplitude and interest), untuk memperkirakan minat 

dan kemampuan. 

c.	 Sil;:a p dan kebutllhlIl (uII iludes und needs), rnt:rnpt:rkirakan rasa 

tanggungjawab dan rasa kewenangan seseorang. 

d.	 Kel11ampuan analitis lIr1tuk memperkirakan kemampuan pemikiran 

dall pellganal isaan. 

e.	 K_elenunpilun teknis, untuk mcmpcrkirakan kcmampuan dalam 

pelaksanaan aspek-aspek teJ.mis peke~jaan. 

f.	 Kesehatan, tenaga dan stamina, untuk mengetahui kemampuan ilsik 

dalam melaksanakan peke~iaan. 
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Berdasarkan bcberapa teori di atas maka, faktor-Ja.ktor yang mcmpengaruhi 

produktivitas tenaga kerja dalam hal ini tukang battl adalah : 

1.	 Umur 

2.	 Masa kerja 

3.	 Tingkat pendidikan 

4.	 Komposisi tukang dan laden 

5.	 Kesesuaian upah terhadap keterampilan yang dimilikinya, pekerjaan yang 

dilakukannya, jam kerja dan sistem pembayaran. 

3.1.5 Tenaga Kerja 

LPengertian 

Tenaga kerja sebagai sumber daya manusia mempunyai pengertian 

sebagai berikut : 

a.	 Manusia yang bekerja di lingkllngan sllalll organisasi (discblll juga 

personil, pekel:ja atau karyawan). 

b.	 Potensi manlJsiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan 

keberadaannya (eksistensi). 

c.	 Potensi yang berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) 

di dalam organisasi, untllk mewujudkan eksistensi (keberadaan) 

(.'rgamsasl. 

Banyaknya latar belakailg yang berbeda dari para tenaga kerja, 

menimblllkan keragaman tenaga kerja. OJ Indonesia, yang agak menonjol 

adalah perbedaan berdasarkan jenis kelamin dan usia (Hadari Nawawi, 1997). 

.'1. 



/2, 
13~ 

Selain itu r~ngalaman kerja, tingkat pendidikan, upah dan komposisi tenaga 

kezia juga perIn diperhatikan. 

Dalam hal ini yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah tukang batu 

yang bekerja di lapangan suatu proyek konstruksi (pekerja kasar). 

2. Definisi Operasiomd 

a. Masa Kerja 

lVIa.')d ke,:ia adalah lamanya tukang bekerja sebagai tukang 

batu pada proyck konstruksi . .fadi, semakin banvak dan lama 

tukang terscbut bekerja sebagai tukang batu pada proyek konstruksi, 

maka akan semakinlama masa keljanya. Variabel ini diukur dengan 

skala interval, yang dibedakan menjadi 4 interval, yaitu kurang dari 

1 tahun, 1-3 tahun, 3.1-5 tahun, atau lebih dari 5 tahun. 

b. J(ompm,isi Kelnmpnk Kerja 

Berdasarkan volume pasangan hutu yung akan dikerjakan, 

ddpat dihitung jUl111ah tukang batu yang diperlukan untuk dapat 

melaksanakannya secara efektif dan efesien sesuai dcngan waktu 

yang ditetapkan. Untuk mengetahui apakah terdapat kelebihan atau 

kekurangan tukang batu dari segi kuantitatif (jumlah), dapat 

memcandingkan antarajul'/1lah tukang batu yang diperlukan dengan 

jumlah yang tersedia. Pada giliran berikutnya diperlukan Juga 

analisis komposisi kelompok kerja (tukang dan laden), agar 
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dikctahui apakah kOlllposisi yang ada sudah bckc~ja sccara cfcktif 

dan efisien (Moh. As'ad, 1991). Diukur dengan skala interval, 

dibeclakan menjadi 3, yaitu : 

o Kelompok A (ltukang dan 2 laden) 

o Kelompok B (l tukang dan 3 laden) 

o Kelompok C (2 tukang dan 4 laden) 

c. Tingkat Pendidikan 

Yang dimaksud dengan tingkat pendidikan disini ada!ah 

pendidikan fonnal di sekolah yang terakhir dikenyam dan 

p('ndidikan non formal berupa peJatihan yang didapat oleh tukang 

batu. DidaJam bekerja seringkali faktor tingkat pendidikan 

merupakan syarat paling pokok lIntllk memegang fungsi-fungsi 

tertentu. lJntuk sllatu pekel:iaan tertentu, pendidikan formal sudah 

mencuKupi, tetapi untuk pekeljaan lainnya menuntut pcndidikan 

1~)fIllal yanglcbih linggi clitnmbah dcngnn keahliari tet'~endiri yang 

didapat dari pelatihan. Untuk tercapainya kesuksesan di dalam 

bL'l\.crja kadang-kadang dituntut latar belakang pcndidikan yang 

sesuai dengan pekeI:jaan yang akan dikerjakan (Moh. As'ad, 1991). 

Pendiclikan Formal diukur clengan skala ordinal, yang 

dibedakan menjadi 4 tingkat, yaitu tidak sekolah, SD, SMP atau 

sederajat, SMA atau sederajat. Pendidikan non formal diukur 

..
 



15!'~-

dengan skala ordinal dibedakan menjadi 4 tingkat, yaitu tidak 

pemah, 1 kali, 2 kali, dan 2:: 3 kali. 

d. Kesesu3ian Terhadap Upah 

Merupakan kesesuaian tukang batu terhadap imbalan berupa 

LIang yang diberikan kepadanya, Jumlah uang yang diterima oleh 

masing-masing tukang herbcda-beda scsuai dengan kebijaksanaan 

proyek dengan mcmpertimbangkan banyak faktor, tanpa 

meninggalkan standar yang bcrlaku dan biasanya dibayar perhari 

atau penninggu. Variabel ini diukur dengan skala ordinal tidak 

sesuai, kurang sesuai, cukup sesuai, dan sesuai, berdasarkan 

pertimbangan yang diberikan, yaitu keterampilan yang dimilikinya, 

pekerjaan yang dilakukannya,jam kerja, dan sistein pembayaran. 

e. tJrtlli r 

Variabel ini diukur dengah skala interval, ya.tlg dibedakan 

me11jadi 4 interval, yaitu < 20 tahun, 20 - 35 tahnn, 36 - 50 tahun, 

dan> 50 tahun. 

3.1.6 Pengukuran Produktivitas Tenaga Kerja 

Mengukur hasil-h<~sil tenaga ke~ia manusia dengan segala masalah-masalah 

yang bervariasi merupakan sllatll peke~jaan yang menarik. Pada pengukuran 

produktivitas tenaga kerja digunakan metode pengukuran waktu tenaga kerja (jam, 
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l1ari ), yaitu diartikan sebagai jumlah kerja yang dapat dihasilkan dalam satu satuan 

waktLi oleb pekelja yang bekerja. 

Produktivitas merupakan indeks yang didapat dari rasio' atau perbandingan 

antara keluran (output) dan masukan (input) : 

Keluaran (output) 
Prod uk t ivitas 

Masukan (input) 

Berdasarkan formula di atas maka, produktivitas akan meningkat apabila : 

I.	 Volume / kUclIltitas kcluaran bertambah besar, tanpa menambah jumlah 

maSll~(an. 

2.	 Voiume / kuantitas keluaran tidak benambah, akan tetapi jumlah masukan 

berkurang. 

J.	 Volume / hnn1ilas ke1uaran hertamhah herlipat ganda, dengan 

/lil'/l (III il \, til .i lIll"i 1,1 h 111(1 SIIkall 

Ul1tuk produktivitas tukang batu pada pekerjaan pasangan bata suatu proyek 

kOllstruksi, yang dimaksud dengan keluaran (output) adalah va] ume pasangan bata 

yang dapat dirasilkan (m\ sedangkan masukkan (input) adalah waktu yang 

diperlukan untuk menye1e"'-'ikan volun1epasahgan bata terseblit Gam). 

Berdasarka 1 teori di atas, berarti produktivitas tukang batu pada pekerjaan 

pasangan bata akan mcningkat apabil~l: 

1.	 Volume pasangan ba.ta yang dihasilkan bertambah besar, tanpa 

menambah waktu ke~ja. 
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2.	 Volume pasangan batu bata yang dihasiJkan sesuai dengan rencana (tidak 

bertambah), akan tetapi dike~jakan daJam waktu yang lebih cepat dari 

jadwal (schedule). 

3.	 Waktu kerja bertambah / ditambah, sehingga menghasilkan volume 

pas~ngan bata yang berli pat ganda. 

3.2 Rata sebagai bahan bangun:m 

3.2.1 Definisi 

Bata merah adaJah salah satu unsur bangunan, yang diperlukan dalam· 

pembuatan konstruksi bangunan dan dibuat dari tanah dengan atau tanpa campuran 

bahan-bahan lain, Gibakar dengan suhu yang cukup tinggi, hingga tidak dapat hancur 

lagi bila clirenclam cli dalam air. 

3.2.2 Ukuran- Ukuran 

Ukuran-ukuran panjang , lebar dan tebal dflri bata merah ditentukan dalam 

pe~janjian antara pembeli dan penjual (pembuat). Ukuran bata merah standar 

berdflSCl,k'ln Panitia Standarisasi Bata Merah NT-1 0 DPU 1978 ialah seperti eli bawah 

1111: 

a.	 Bata merah : panjang 240 mm, lebar 115 mm, dan tebal 52 111111 

b.	 nata merah : panjang 230 mm, lebar 110 mm, dan tebal 50 mm . 
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1.2.3 Kuat Telmn 

Tabel3.1 
Mutll dan Kuat Tekan Rata-Rata Bata Merah 

!'vi utu Bata Merah 
I ?

Kuat tekaIl rata-rata (kg / cm-) 

Tingkat T(satu) lebih besar dari 100 

100 - 80 

80-60 

Tingkat Jr (dua) 
f----

Tingkat II! (tiga) 
~. 

(Penit]" Standarisasi Bata Merah NI- 10 DPU 1978) 

3.2.4 Langkah-' ,angkah Pcmasangan 8ata 

a.	 Bata dibasahi dengan air sampai kenyang dan gelembung udara dari bata 

ke1 uar. 

b.	 Pecahan bata yang kurang dari ~2 , tidak dipakai. 

c.	 Pe":e~jaan pasangan bata dimu1ai dari sudut pertemuan, persi1angan atau 

kolom-kolom beton. 

d.	 Tinggi pekerjaan pasanga~ bata dalam satu hari sebaiknya tidak lebih dari 

1.5 111, ul1tuk menct":gah agar perekat datal' di bawah yang belum kering 

tidak keluar. 

I~.	 Pas<lngan bata baru, hams dibasahi dengan air selama ± ] minggu, untuk 

Illcnccgah su;-;u[ I pcregangan bahan pcrekat secara cepat. 

I.	 Spcsi schagai hahan rcrckat sctcbal 1-1.5 CIll. 

______,-------'1/ 
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3.2.5 AnaIisi~\ Data Penelitian 

1. Analisis Va liditas Data 

Merupakan analisis untuk mengetahui validitas data hasiJ penelitian.
 

Dalam analisis ini digunakan nilai varian (S2) dan deviasi standar (S);
 

dimana varian merupakan harga dcviasi yang memperhitungkan deviasi
 

tiap data terhadap nilai rata-ratanya (mean). H.arga Inl didefinisikan
 

sebagai jumlah kuadrat deviasi tiap data terhadap mean dibagi (n-1)
 

dengan n adaiah banyaknya data. Sedangkan deviasi standar didefinisikan
 

sebagai akar dari varian.
 

Jika diperoleh data prroduktivitas untuk tiap ti:ik pengamatan adalah Y l ,
 

Y~, ... Yn dengan mean Y, maka :
 

Varian (S2) 

n 
I (Yj _ Y) 2 

s2 
i=1 

(1.) 
( n - 1. ) 

Deviasi Standar (S) 

S = ~ S2 (2) 

Dima;Jil : 

Batas Atas Y + (k. S) (3) 

Batas Bawah = Y - (k. S) (4) 
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f)cngan, k :1da1ah nilai t tabel untuk distribusi normal. 

k hernilai 1.96 jika digunakan taral' sihrnifikasi (a) 5% atau tingkat 

k~pcrcayaan 95 (Yo. 

k bemilai 2.58 jika digunakan taraf signifikasi (a) 1% atau tingkat 

kepercayaan 99 %. 

Jika data termasuk di antara batas atas dan batas bawah maka data 

tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya, 

sebaliknya jika data tesebut tidak tennasuk di antara batas atas dan batas 

bawah maka data terschut dinyatakan tidak valid dan tidak dapat 

digunakan unin~ analisis selanjutnya. 

2.	 Analisis Diskripsi 

Merupakananalisis untuk menguraikan data hasil penelitian berdasarkan 

distrihusi frekucnsi, nilai rata-rata (mean) dan deviasi standar, bertujuan 

untuk mendapalkan gamharan yang sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta yang diteliti di lapangan. 

3.	 Analisis Regresi dan Korelasi 

a. Regresi dan Korelasi Linier Sederhana 

o	 Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Sebelumnya diasumsikan bahwa sebaran data (skor) yang akan 

diolah adalah linier. 

Pcrsamaan garis regresi hnier sederhana memiliki dua variabel, 

misalnya X dan Y. 
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Bentllk persamaannya :
 

Y=a+bX (5)
 

X disebllt variabel independent
 

Y disebut variabe1 dependent.
 

a disebut titik potong terhadap sumbu Y dengan garis regresi
 

dan merupakan ni1ai Y pada sailt niJai X sarna dengan no1 (= 0)
 

b disebut koefisien arah garis rcgrcsi dan merupakan perubahan
 

nil8i Y jika nilai X meningkat 1 satuan.
 

a dan b merupakan konstanta, dimana :
 

n.(LXY) - (LX) (LY) 
b (6) 

n. (LX 2
) - (Lxi 

LY - b (LX) 
a = (7) 

n 

o	 Kurelasi Linier Sederhalla 

Merllpakall analisis yang bertl~illan ul1tuk menentukan apakah 

dua variabel mempunyai hubungan atau tidak. Dengan kata lain 

kata korelasi m./~nekankan adanya perubahan-pcrubahan pada 

suatu variabel yang disebabkan oleh adanya perubahan

perubahan pada variabel lain. Dua ukuran yang lazim digunakan 

untuk itll adalah koefisien determinasi (r2
) dan koefisien 

korclasi (r), yang dapat dihitqng dengan formula matematis : 
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{ n L Xi Yi - (L Xi) (LYi) } 
r (8) 

--J { n L Xi 2 - (L Xi i } {n L Y/ - (LYi )2 } 

? = (r) 2 (9) 

Apabila nilai r mendekati +1 atau -1 berarti terdapat hubungan 

yang kuat, apabila mendekati 0 berarti sebaliknya terdapat 

hubungan yang lemah atau tidak ada hubungan dan apabila r 

sama dengan +1 atau'~ I berarti terdapat hubungan positif 

sempurna atau negatif sempurna. Bila, r bemilai positif (+) 

maka terdapat korelasi positif, bila, r bernilai positif (-) maka 

tcrdapat korelasi negatif, dan bila r bernilai 0 maka tidak 

tcrdapat korelasi (-I ~ r ~ I). 

Menurut Young (1982), interprestasi mengenai besarnya 

r (koefisien korelasi) adalah sebagai berikut (Djarwanto, 2001) : 

•	 O.7 ~ r ~ 1 (positif atau negatif) menunjukkan adanya 

hubungan yang tinggi atau kuat. 

•	 0.4 ~ r < 0.7 menunjukkan adanya hubungan yang scdang 

•	 0.2 ~ r < 0.4 menunjukkan adanya hubungan yang rendah 

•	 r < 0.2 menunjukkan adanya hubungan yang dapat 

diabaikkan. 

o	 Uji t 

Digunakan untuk menguji hipotesis yang terdiri dari dua 

kclompok sampel. Untuk itu perlu dibuat hipotesis, yaitu : 
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• Hipotesis Nol (Ho) yaitu asumsi yang dipertahankan 

dianggap benar sampai diperoleh cukup bukti untuk 

menolaknya. 

• Hipotesis Altematif (Ha atau HI) yaitu asumsi lain yang 

dianggap benar, jika hipotesis n01 dit01ak. 

Dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan thitung 

dan ttabcl : 

Jika statistik thitung < ttabcl, maka Ho diterima. 

Jika statistik thitung > ttabcl, maka Ho ditolak. 

Statistik thitung dihitung dengan rumus : 

r.,,) (n - 2 ) 
thitung (10) 

"')(1_r2 ) 

t1ahel adalah t (<x,d!) , merupakan nilai kritis dengan derajat
 

kebebasan d.f= n _. 2 dan a (tingkat signifikan).
 

Dalam hal ini digunakan a = 5% yang berarti bahwa peneliti
 

mengamhi I keyakinan kebenaran data yang diambil adalah 95%
 

atau kesalahan maksimum 5%.
 

n : Jumlah pasangan data / variabel. 

b. Regresi dan Korelasi Non Linier 

o	 Persamaan Regresi Non Linier 

Digunakan apabila uji kelinieran garis regresinya ditolak, atau 

regresi linier yang telah didapat sangat menyimpang dari pada 
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letak titik-titik dalam diagram. Dari sekian banyak model reb'fesi 

non linier, yang digunakan untuk analisis data penelitian ini 

adalah parabola kuadratik, dimana bentuk persamaan umunya: 

y= a+ bX + cX2 

Dimana nilai koefisien a, b dan c didapat dengan menyelesaikan 

persamaan-persamaan berikut : 

~ Y = n. a + b ~ X + c ~ X 2 

X3~ XY = a ~ X + b ~ X2 + C ~
 

~ X2y = a ~ X2 + b ~ X3 + C ~ X4
 

o	 Korelasi Non Linier 

Rumus (8) dan (9), untuk koefisien korelasi (r ) dan koefisien 

detenninasi (r2
) berlakujuga untuk korelasi non linier. 

c. Regresi dan Korelasi Berganda 

o	 Persamaan Regresi Berganda 

Merupakan anaJisis regresi sederhana dengan dua atau lebih 

variabel independent. 

Persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut : 

Y = a + b I X I + b2 X2 + ... + bn Xn (11. ) 

a, bl, b2, ... bn adalah parameter yang hams diduga dari data dan 

iperoleh dengan menyelesaikan persamaan linier simultan 

(persamaan nonnal). Dengan 4 variabel bebas, maka persamaan 

normalnya menjadi, sebagai berikut : 
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n a -I- b l 'LXI -I- b2 'LX2-I- b3 'LX3 -I- b4'LX4 = 'LY (12) 

a 'LXI -I b l 'LX 1 
2 

-I b2 'LXIX2 -I b3 'LXIX3 -I b.; 'LX1~ 

I 

='LXjY (13) I 

i 

a 'LX2 -I b[ 'LX2X I -I b2 'LX/ -I b3 'LX2X3 + b4 'LX2~ 

= 'LXZY (14) 

a 'LX3 -I b l 'LX3X 1 -I b2 2:X3X2 -I b3 LX/ -I b4 IX3X4 

=2::X3Y (15) 

a LX4 -I b I L:X4X I -I b2 LNX2 -I b3 LX4X3 -I b4 'LX4 
2 

= 'LX4Y (16) 

o Korelasi Berganda 

Merupakan analisis yang bertujuan untuk menentukan apakah 

variabel - variabel independent mempunyai hubungan atau tidak 

dengan variabel dependent. Hal itu dapat ditunjukkan dengan 

koefisien korelasi berganda (r),. dihitung dengan menggunakan 

mmus, sebagai berikut : 

n ( a LY + b l LXI Y + '" + bn L Xn Y ) - (LYf 
r 2 = (17) 

n I y 2 - (Iy)2 

r= ~r2 (18) 

Z r Koefisien determinasi 

r Koefisie:n korelasi 

a, b1, bn Koefisien persamaan regresi 

n Jumlah pasang data / variabel 
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o Analisis Varian ( Uji F) 

Digunakan untuk menguji hipotesis yang terdiri lebih dari dua 

kelompok sampel. Untuk itu pertama kali perlu dibuat asumsi 

atau hipotesis, yaitu : 

•	 Hipotesis Nol (Ho) yaitu asumsi yang dipertahankan 

dianggap benar sampai diperoleh cukup bukti untuk 

menolaknya. 

•	 Hipotesis Alternatif (l-Ia atau HI) yaitu asumsi lain yang 

dianggap benar, jika hipotesis nol ditolak. 

Dasar pengambilan keputusan: 

Jika Fhilung < Flabcl, maka Ho diterima 

Jika Fhilung > Ftabcl, maka Ho ditolak. 

Nilai rasio F didapat dan: 

RKA 
F = (19) 

RKD 

Dimana, 

JKA 
RKA= (20) 

(K- I) 

(Lxi (Lxii 
JKA = (21 ) 

nj N 

JKD 
RKD= (22) 

(N  K) 

JKD = JKT-JKA (23) 
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JKT = L Xi2_ (I:Xt)2 
(24) 

N 

Dengan, 

RKA = rata-rata hitung kuadrat antar kelompok 

RKD = rata-rata hi tung kuadrat dalam kelompok 

JKA = jumlah kuadrat antar kelompok 

JKD = jllmlah klladrat dalam kelompok 

JKT = jumlah kuadrat total 

K = jumlah kelompok 

N = jumlah keseJuruhan data 

F tahel adalah F (;(, dha , dbd ) 

Digunakan dasar tingkat signifikan a = 0.05 

dba merupakan derajat kebebasan antar kelompok = K - 1 

dbd merupakan derajat kebebasan dalam kelompok = dbt- dba 

dbt merupakan derajat kebebasan total = N - 1 

c. Uji Kelinieran Garis Regresi 

Untuk memastikan apakah aSlImsi yang digunakan bahwa sebaran 

data (skor) yang diolah linier adalah benar, maka dilakukan uji 

linieritas dengan rumus sebagai berikut : 

X I 
2 /(p-2) 

(25)
FhilLlllg = Xl2 / ( n _ p ) 
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Sedangkan dalam hal ini, 

yj2 ("I: Yi 
X 1

2 = 2:-- - - {b/.( n - 1) .Sx2
} (26) 

l1j n
 

Yi
2
 

x/ 2:y 2 _ 2:- 
ni 

(27) 

Sx2 
n LX 2- (L X)2 

n ( n - 1 ) 

\, 

(28) 

p jumlah pengamatan skor X (Variabel prediktor) 

n .Jumlah pasang data / variabel 

S/ Varian dari x 

F l"bel adalah F ({~, dfl , ~!'2 ) 

Digunakan dasar tingkat signifikan a = 0.05 

dfl merupakan derajat kebebasan antar kelompok = p - 2 

df1 mt::rupakan derajat hbcbasan dalam kc1ompok = n - p 

Dasar pengambilan keputusan diuji dengan cara mcmbandingkan 

Fhilling dan Fl!lhd. Untuk itu pertama kali perlu dibuat asumsi atau 

hipotesis, yaitu : 

• I-lipotesis Nol (Ho) : persamaan garis regresinya linier. 

• Hipotesis Alternatif (Ha atau HI) : persamaan garis regresinya 

tidak tinier. 

Jika f\itllng < Ftabcl, maka Ho diterima 

Jika Fhitullg> Fl!lbcl' maka Ho ditolak. 


