
BAB III

LANDASAN TEORI

10

3.1 Umum

Pandangan orang tentang rumah tahan gempa seolah olah seperti rumah

yang didesain dan dibuat secara khusus. Hal ini tidak benar karena mmah tahan

gempa dapat dibuat cukup sederhana. Apabila terjadi suatu gempa maka rumah

akan bergoyang, mmah akan cukup menahan goyangan yang terjadi akibat gempa

apabila memakai kualitas dan mutu yang relatif baik dan adanya sistem perkuatan

yang memenuhi syarat. Misalnya saja rumah yang terbuat dan kayu dan bambu

sudah terbukti cukup tahan terhadap gempa, hal mi terjadi karena kayu atau

bambu cukup liat dan ringan sehingga saat terjadi gempa rumah-rumah itu cukup
fleksibel.

Bangunan dari tembok bata dengan kualitas dan mutu bahan yang relatif

baik serta adanya sistem perkuatan penahan beban horisontal yang dibuat dengan

baik juga dapat tahan terhadap gempa. Sistem perkuatan ini meliputi sloof

kolom,baiok ring. Berdasarkan investigasi dilapangan kemsakan mmah tinggal

sederhana yang dijumpai diakibatkan sistem perkuatan bangunan yang kurang

sempuma baik dari kualitas maupun mutu bahan yang kurang baik sehingga
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apabila sistem perkuatan mempunyai kualitas yang cukup dan dapat menyatu

secara baik dengan tembok maka akan menjadi struktur penahan gaya horisontal

yang cukup baik, sehingga ketika terjadi gempa bangunan tidak mudah rusak.

3.2 Batas-Batas Minimum Bangunan Sederhana Tahan Gempa Pada

Adukan dan Bahan Pasangan Batu Bata

Dinding bata mempunyai volume yang besar, selain itu dinding bata

mempunyai kekakuan yang tinggi dan merupakan bahan yang getas sehingga

tidak mampu menahan gaya tank dan lentur, oleh karena itu cendemng akan

mengalami kemsakan yang besar saat terjadi bencana gempa bumi.

Kemampuan dinding bata menahan gaya tekan sangat dipengamhi kualitas

bahan, campuran, dan pelaksanaannya. Kemampuan dindmg batu bata dalam

menahan gaya-gaya tekan ditampilkan dalam gambar berikut:

Tekan —>

IB ,.. D
V> / / / / / / / / / , / / }

Tank

Gambar 3.1. Kemampuan Dinding Batu Bata dalam Menahan Gaya-Gaya
Tekan ( Tular, 1981 )
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Pada dinding bata AB,C,D dibebani beban gempa ( gaya horizontal ),

maka untuk mengimbangi gaya tersebut timbul reaksi-reaksi yaitu :

1. Gaya Q bempa gaya tekan dalam diagonal AD.

2. Gaya tarik T dalam arah vertikal AB.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa plaster hanya memperkaku

dinding terhadap gaya gempa tegak lums dinding tetapi tidak mampu menahan

gaya dari T sehingga tidak banyak manfaat untuk memperkaku dinding dengan

plaster. Oleh sebab itu pada bangunan dinding bata sebaiknya diperkuat dengan

sistem rangka. Sistem rangka meliputi pondasi, balok sloof kolom praktis,

ringbalk, dan balok lintel.

Bahan untuk adukan dinding bata dipergunakan :

1. 1Portland semen : !/2 kapur : 5pasir, atau 1portland semen :5pasir

2. Adukan untuk plaster 1pc : 3 pasir sedangkan untuk plaster kedap air 1

pc: 2 pasir.

3. Bahan adukan diatas seperti plaster dan spesi hams melalui ayakan dan

bersih dari kotoran.

4. Tebal spesi tidak terlalu tebal berkisar antara 0,8 sampai 1,5 cm.

5. Ikatan antar bata agar didapat tembok yang kokoh, hams memenuhi

persyaratan antara iam :

a. Bata hams dibasahi sampai gelembung udara keluar semua.

b. Tidak boleh ada perekat tegak yang merupakan satu garis lums dari

bawah sampai keatas, untuk pasangan setengah bata selisih perekat
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tegak setengah bata, dan untuk pasangan satu bata selisih perekat

tegak seperempat bata.

c. Hindari potongan bata yang kurang dan setengah bata, agar

menghemat tenaga dan wakfu.

d. Dalam arah datar maupun tegak, siar hams meliputi tebal tembok,

untuk memperkuat bidang lekat antara spesi dan bata.

e. Pada dua lapis bertumt-tumt siar tegak saling berselisih setengah strek

(tidak berhimpit) pada bagian luar maupun dalam.

f Tidak boleh memasang datar dan lebih dari satu meter setiap han.

g. Untuk memperoleh pasangan bata yang tegak lums, dipakai batang

kayu yang dipasang tegak lums pada kedua tepinya.

r 1 ^^\d

1 ^^

1 V.
II ^

b< 1 c.\ 1 1

i. 1

1 1 1
1 I

1 1 1 1
1 1 L 1

1 1 1 1 1

e

<->

Lapis 2 ! 1 1 1 1 1 1

Lapis 1 i i 1 1 1 1 1

Gambar 3.2 Ikatan V2 Bata( diambil dari tugasakhir Sigit Riyanto dan

Herlina Adriany)
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3.3 Sistem Perkuatan

3.3.1 Pondasi

Pondasi mempakan elemen struktur yang beriungsi menemskan beban

kedalam tanah. Beberapa hal yang hams diperhatikan dalam pembuatan pondasi

antara lain :

a. Pondasi hams ditempatkan pada tanah yang mantap, yaitu pada tanah

yang kenng, padat dan merata kekerasannya. Dasar pondasi sebaiknya

terletak lebih dalam dan 45 cm dibawah permukaan tanah dengan lebar

galian tanah minimum 1,5 kali tebal dinding.

b. Pondasi sebaiknya dibuat menems keliling bangunan tanpa terputus. Bila

pondasi terdin dan pasangan batu maka perlu dipasang sloof sepanjang

pondasi tersebut.

c. Pondasi tidak boleh diletakkan terlalu dekat dengan dinding tebing agar

tidak terjadi longsor.

d. Perbandingan campuran untuk spesi pondasi bam kali yang dianjurkan

adalah :

1 semen : 3 pasir atau

1 semen : V2 kapur : 5 pasir atau

1 semen merah : 1 kapur : 1 pasir
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3.3.2 Sloof

Balok sloof beriungsi untuk meratakan beban yang bekeria pada pondasi,

juga berfungsi untuk stabilitas struktur dan kemungkinan terjadinya penurunan,

pergeseran akibat beban dan atas.

a. Balok sloof terletak diatas pondasi.

b. Balok sloof hams diangkerkan pada pondasi dengan jarak angker ±1,5 m

dengan tulangan diameter 10 mm, dengan jarak begel maksimum 20 cm.

c. Perbandingan campuran yang dianjurkan untuk bahan cor balok adalah 1,5

air : 2 semen.

3.3.3 Kolom

Kolom adalah bagian vertikal dari bangunan dan mempakan bagian yang

penting karena kolom memikul semua beban-beban yang bekerja dan beratnya

sendin, kemudian diteruskan ke pondasi. Beberapa hal yang hams diperhatikan
antara lain :

a. Jarak antar kolom krra-kira 10 kali tebal dinding ( maksimum 4m) atau

luas maksimum dinding diantara kolom 12 m2.

b. Kolom hams diangker ke balok sloof atau ikatannya diteruskan pada

pondasi. Pada bagian atasnya hams diikat dan disatukan dengan balok

keliling / hngbalk.
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c. Antara tembok dengan kolom perlu diadakan pengikatan dengan jangkar-
jangkar.

d. Untuk BRTST, diameter tulangan kolom yang dianjurkan minimum

adalah 12 mm dengan jarak begel maksimum 20 cm.

e. Perbandingan campuran yang dianjurkan untuk bahan cor kolom adalah

1,5 air : 2 semen.

3.3.4 Balok Bangunan

Balok pada bangunan beriungsi sebagai pengaku untuk menahan gaya

lateral gempa. Balok pada bangunan mmah sederhana terdiri dan ringbalk (balok
kehling ) dan balok lintel.

1. Balok lintel

a. Balok lintel umumnya terletak diatas kusen sebagai perknatan
horizontal.

b. Balok lintel perlu dukat dengan kolom-kolom pengaku dinding.

c. Diameter tulangan yang dianjurkan minimum 10 mm, jarak begel
maksimum 20 cm.

2. Balok Ring / Ring Balk

a. Ring balk terl etak dibagian atas dinding.

b. Ring balk juga perlu diikat dengan kolom-kolom pengaku dinding.

c. Hubungan antar ring balk pada sudut pertemuan dinding juga dibuat
teguh.
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d. Diameter tulangan yang dianjurkan sama dengan tulangan pada balok
lintel, yaitu minimum 10 mm, dengan jarak begel maksimum 20 cm.

e. Perbandingan campuran yang dianjurkan untuk cor balok (dalam hal

mi balok lintel dan ring balk) sama dengan cor untuk kolom yaitu 1,5
air: 2 semen.

3.4 Persyaratan Bahan Baugunan

3.4.1 Semen

Semen yang digunakan untuk plesteran dan spesi adalah semen portland
yang bempa semen hidrolik yang berfungs, sebaga, perekat susunan bata,
plesteran dan spes,. Dengan jems semen tersebut dmerlukan air untuk proses
hidras,. Pada proses h,drasi semen mengeras dan mengikat susunan bata, plesteran,
maupun spes, sehingga membentuk massa padat. Sesuai dengan tujuan

pemakainya, semen portland yang dipaka, d, Indonesia hams memenuhi syarat
dan Peraturan Umum Bahan Indonesia (PUBI ) 1982, khususnya untuk adukan
atau pembuatan beton, yaitu :

a. Semen tidak menggumpal, membatu, atau mengeras.

b. Tidak terasa tajam bila digosok antara ibu jan dan telunjuk.

c Penimbunan semen tidak boleh langsung diatas lanta, dan tidak boleh
terlalu tinggi ( kurang dari 1,5 meter ).

d. Bila dicampur air hams merata (tidak ada semen yang mengapung).



18

3.4.2 Bahan Agregat ( Pasir dan Kerikil)

Agregat terdiri atas agregat halus dan kasar. Agregat pada dasamya adalah

sebagai pengisi diantara sela-sela tulangan atau acuan.

1. Agregat Halus ( Pasir)

a. Agregat halus bempa pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami dan

batuan-batuan atau bempa pasir buatan yang dihasilkan oleh alat-alat

pemecah batu.

b. Agregat halus terdin dan butir-butir yang tajam dan keras. Butir-butir

agregat halus hams bersifat kekal, artmya tidak pecah atau hancur oleh

pengaruh-pengamh cuaca.

c. Agregat halus tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 5 % atau

ditentukan terhadap berat ringan,yang diartikan dengan lumpur adalah

bagian-bagian yang dapat melalui ayakan 0,063 mm. Apabila kadar

lumpur melampaui 5 %, maka agregat halus hams dicuci.

d. Agegat halus tidak boleh mengandung bahan-bahan organis yang terlalu

banyak, yang hams dibuktikan dengan percobaan wama dari Abrams

Harder ( dengan larutan NaOH )

e. Agregat halus hams teidrn dari butir-butir yang beraneka ragam besamya

dan apabila diayak dengan susunan ayakan yang ditentukan hams

memenuhi syarat-syarat:

- Sisa diatas ayakan 4 mm, hams minimum 2 %berat.

- Sisa diatas ayakan 1mm, hams minimum 10 %berat.
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- Sisa diatas ayakan 0,25 mm, hams berkisar antara 80 %dan 95 % berat.

f Pasir laut tidak boleh dipakai sebagai agregat halus, kecuali dengan

petunjuk-petunjuk dari lembaga pemeriksaan bahan-bahan yang diakui

2. Agregat Kasar ( Kerikil dan Batu Pecah )

a. Yang dimaksud dengan agregat kasar adalah agregat dengan besar butir

lebih dari 5 mm.

b. Agregat kasar hams terdin dan butir-butir yang keras dan tidak berpon.

Agregat kasar yang mengandung butir-butir pipih hanya dapat dipakai,

apabila jumlah butir-butir pipih tersebut tidak melampaui 20 %dari berat

agregat seluruhnya.

c. Agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dan I %( ditentukan

terhadap berat kering ) yang diartikan dengan lumpur adalah bagian-

bagian yang dapat melalui ayakan 0,063 mm. Apabila kadar lumpur

melampaui 1 %, maka agregat halushams dicuci.

d. Agregat kasar tidak boleh mengandung zat-zat yang reaktif alkali.

e. Kekerasan dari butir-butir agregat kasar diperiksa dengan bejana penguji

dari Rudeloff dengan beban penguji 20 ton, atau dengan mesin pengaus

Loss Angelos yang mana tidak boleh terjadi kehilangan berat lebih dari

50 %.

f. Agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang beraneka ragam besamya

dan apabila diayak dengan susunan ayakan yang ditentukan hams

memenuhi syarat-syarat:

- Sisa diatas ayakan 31,5mm, hams0 % berat.



20

- Sisa diatas ayakan 4mm, haras berkisar antara 90 %sampai 98 %berat.

- Selisih antara sisa-sisa komulatif diatas dua avakan yang berurutan, adalah

maksimum 60 % dan minimum 10 % berat.

3.4.3 Air

Air mempakan bahan dasar pembuatan adukan, spesi, dan plester yang paling

penting dan paling murah. Air diperlukan untuk bereaksi dengan semen serta

untuk menjadi bahan pelumas antara butir-butir agregat agar dapat mudah

dikerjakan dan dipadatkan. Air hams memenuhi syarat antara lam :

a. Tidak mengandung lumpur atau benda-benda melayang Iainnya lebih dan

2 gram/liter.

b. Tidak mengandung garam-garam (asam, zat-zat organik) serta bahan-

bahan kimia sepert, klorida, senyawa sulfat yang dapat merusak adukan,

spesi, maupun plesteran.

3.4.4 Batu Bata

Dindmg beriungsi sebagai pemisah antara mangan yang satu dengan yang

lain. Dinding terdiri dari susunan bam bata yang terbuat dari tanah liat atau

lempung. Batu bata sebagai salah satu unsur dan bahan bangunan hams melalui

peisyaratan ( menurut SII-0021-78 dan PUBI-1982 ),yaitu :
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a. Bentuk standar batu bata adalah prisma segi empat panjang, bersudut siku-

sikudan tajam, permukaannya ratadantidak retak-retak.

b. Ukuran standar:

c Modul M-5a . 190 x 90 x 65 mm

d. Modul M-5b : 190 x 140 x 65 mm

e. Modul M-6 : 230 x 110 x 55 mm

f Bata dibagi menjadi enam kelas kekuatan, yang diketahui dari besar

kekuatan tekannya, yaim : kelas 25, kelas 50, kelas 100 kelas 150, kelas

200,dan kelas 250. Kelas kekuatan ,tu menunjukkan kekuatan tekan rata-

rata minimum ( dalam kg/cm2 ) dan paling sedikit 30 buah bata contoh

yang diuji.

g. Bata merah tidak boleh mengandung garam yang dapat lamt sedemikian

banyaknya sehingga pengknstalannya dapat mengakibatkan lebih dari

50 %pennukaan bata tertutup tebal oleh bercak-bercak putih.

3.4.5 Baja Tulangan

Syarat- syarat baja tulangan antara lain :

a. Baja tulangan tidak boleh mengandung serpih-serpih maupun retak-retak.

b. Hanya diperkenankan berkarat ringan pada permukaan.

c. Batang baja hams tidak tertekuk sehingga pada waktu akan digunakan

tidak perlu diluruskan terlebih dahulu.
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3.5 Pengolahan Data

Setelah data terkumpul,analisa data atau pengolahan data adalah proses

penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah di baca dan di

intcrpretasikan. Proses analisa ini menggunakan deskriptif dan statistik. Untuk

analisis statistik terdiri dari regresi tunggal ( linier, non linier, korelasi ), regresi

ganda dan uji beda dengan test Friedman, diolah dengan SPSS 12.Setelah

kuisioner tensi semua maka dilakukan koding data yang berdasarkan tabel 3.1 dan

3.2. Dengan demikian semua dataterbentuk ordinal atau nominal.

Tabel 3.1 Skoring kualitas dan pelaksanaan persyaratan

Kualitas Skor Diskripsi

Sangat buruk Tidak pernah sesuai standar

Bumk Jarang sesuai standar

Sedang Kadang-kadang sesuai standar

Baik Sering sesuai standar

Sangat baik Selalu sesuai standar

Tabel 3.2 Skoring kemsakan

Kerusakan

Sangat ringan

Ringan

Sedang

Berat

Diskipsi

Kemsakan non struktural yang

sangat kecil seperti retak yang halus

Kemsakan non stukrural yang ringan

seperti retak-retak kecil nada tembok

Kemsakan pada rangka, kuda-kuda,

atau stuktur bangunan tetapi dapat

diperbaiki

Kemsakan parah pada stuktur
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bangunan seperti rangka, kuda-kuda,

tetapi masih dapat diperbaiki tanpa

merobohkan bangunan

Sangat berat 5 Bangunan roboh / kemsakan sangat

parah sehingga tidak dapat diperbaiki

lagi

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisa deskriptif dilakukan untuk memahami pola data secara umum

tanpa uji hipotesis. Jadi analisa ini tidak bertujuan menyimpulkan, namun hanya

memaparkan data agar lebih mudah difahami. Deskripsi dalam penelitian ini

dilakukan dengan menampilkan tabel. Tabel ini bempa data pelaksanaan

persyaratan. Pelaksanaan dianggap telah memenuhi persyaratan apabila

mempunyai skor > 3. Persyaratan untuk masing-masing variabel antara lain :

Tabel 3.3 Persyaratan pelaksanaan

No Variabel Persyaratan

1 Perbandingan pc : air pada beton Menggunakan 1,5 air : 2 semen

2 Campuran spesi pondasi Menggunakan campuran

1 semen : Vi kapur : 5 pasir

3 Pasangan bata Dibuat overlap / xxg-mg

4 Campuran plesteran tembok Menggunakan campuran

1 semen : Vi kapur : 5 pasir
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5 Campuran dinding kedap air Menggunakan campuran

1semen : 2 pasir

6 Kedalaman pondasi Kedalaman galian untuk pondasi

mencapai tanah keras

7 Pemberian lapisan pasir di bawah 10 cm untuk bawah pondasi dan
pondasi 5 cm untuk lantai kerja

8 Penggunaan sloof Hams menggunakan sloof

Luas max dinding antar kolom Luas max dinding 12 n?
10 Penggunaan balok latei Hams menggunakan balok latei

n Pertimbangan beban angin dan gempa Dipertimbangkan beban angin

dan gempa

12 Kondisi pondasi Batu saling mengunci dan spesi

memenuhi rongga

13 Pengangkuran sloof Diangkur dengan pondasi dan

ujung tulangan dikaitkan dengan

kuat

14 Pengangkuran kolom Ujung bawah diangkur dengan

pondasi, ujung atas menyatu

dengan ringbalok dan jarakbegel

maksimum 20 cm

15 Dukungan terhadap balok latei Kedua ujungnya didukung /

diikat oleh kolom

16 Dukungan terhadap ringbalk Kedua ujungnya didukung /

diikat oleh kolom

17

1

Tebal dan kondisiplesteran Mempunyai tebal minimal 1cm

dan tidak bergelombang
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3.5.2 Analisis Regresi

Hubungan antara dua atau lebih variabel ada dua macam, yaitu bentuk

hubungan dan keeratan hubungan. Bila ingin diketahui bentuk hubungan antara

dua variabel atau lebih, digunakan analisis regresi. Sedangkan bila yang ingin

diketahui adalah keeratan hubungannya, digunakan analisis korelasi

( Supramono, 1993 ).

Regresi mempakan alat statistika yang dapat membantu melakukan

prediksi atas variabel terikat dengan mengetahui kondisi variabel bebas. Salah

satu syarat untuk dapat melakukan prediksi atau variabel terikat diwaktu yang

akan datang, maupun didalam populasinya, dengan dasar beberapa skor vanabel

bebas dan variabel terikat ( sebagai sampel ) adalah adanya hubungan yang

signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Bentuk regresi dapat diperkirakan dengan metode tangan bebas. Yaitu

dengan memperhatikan letak titik-titik dalam diagram hasil pengamatan. Jika

letak titik-titik itu disekitar garis lums, maka cukup beralasan untuk menduga

regresi lmier. Jika letak titik-titik disekitar garis lengkung, wajarlah unmk

menduga regresi non linier ( Sndjana, 1984 ).
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3.5.2.1 Regresi Linier sederhana

Analisis regresi sederhana mempakan suatu alat analisis yang digunakan

unmk mengestimasi atau memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan nilai

variabel lain yang diketahui ( Supramono, 1993 ).

Melalui persamaan gans lums dapat dilakukan prediksi rata-rata nilai

variabel terikat. Jadi dengan mengetahui nilai vanabel bebas maka dapat diketahui

rata-rata nilai variabel tenkatnya. Tentunya dengan kondisi dan situasinya yang

tidak berbeda dengan sampel, atau dengan kata lain nilai yang diprediksi terbatas

pada populasi yang diambil sampel. Apabila pola gans hubungan antara vanabel

bebas dan variabel terikat membentuk suatu gans lums, maka persamaan regresi

linier lebih tepat untuk melakukan prediksi.

Pola hubungan antara dua variabel X dan Y dikatakan linier bila besar

pembahan nilai Y yang diakibatkan oleh pembahan nilai-nilai X konstan pada

jangkauan nilai Xyang diperhitungkan. Bila pola hubungan tersebut dinyatakan

dalam bentuk grafik, maka hubungan linier antara Xdan Ybenar-benar berupa

gans lums maka kedua variabel tersebut dapat dihubungkan dengan formula:

Y = Po + PiX,

Po menunjukkan intersep garis ( mempakan titik potong antara garis

regresi dengan sumbu Y) dan p, menunjukkan slope dan gans ( pembahan dalam

Ybila X berubah satu satuan ). Meskipun demikian, di dalam kchidupan sehari-

hari jarang dijumpai hubungan dua variabel yang benar-benar eksak

( Supramono, 1993 ).
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3.5.2.2 Regresi Non Linier Sederhana

Regresi non linier sederhana terdiri dari beberapa model, yaitu model

parabola kuadratik. model logarithmic, model eksponensial, model geometrik,

model logistik, dan model hiperbola, dan sebagamya. Akan tetapi dalam

penyusunan laporan in, penulis hanya mengambil dua model yaitu model

loganthmic dan model parabola kuadratik, hal ini dikarenakan dalam pengolahan

data lapangan yang telah diperoleh tidak didapatkan hasil untuk model yang
lainnya.

1 Model Logarithmic

Model ini senng digunakan untuk mengatasi problem regresi yang semula

diduga linier ternyata tidak terbukti bahwa persamaannya linier. Perkiraan untuk

model ini, persamaannya adalah :

Y = a + b In ( X )

2. Model Parabola Kuadratic

Bentuk persamaan model parabola kuadratik sedikit berbeda dengan

model lmier, dimana garis persamaannya mempakan garis lengkung (cembung ).

Penaksiran untuk model parabola kuadratik mempunyai persamaan umum

( Sudjana, 1984 ) :

Y = a + bX + cX2
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3.5.2.3 Regresi Linier Multipel

Secara umum data hasil pengamatan Y bisa terjadi karena pengaruh

variabel-variabe! bebas X,, X2 Xk . Akan ditentukan hubungan antara Y

dan X,, X2, , Xk sehingga akan di dapat regresi Yatas X,, X2, , Xk

Yang akan ditinjau disini hanyalah garis regresi yang sederhana yang dikenal

dengan nama regresi linier multipel. Persamaan untuk model regresi linier

berganda Y atas X,, X2, Xk adalah :

Y = a0 + a,X1 + a2X2 + + akXk

Dimana ao, a,, a2,...., ak koefisien yang hams ditentukan berdasarkan data.

3.5.3 Analisis Korelasi

Analisis regresi digunakan untuk memperoleh persamaan estimasi dan

untuk mengetahiu apakah dua variabel memiliki hubungan atau tidak, sedangkan

analisis korelasi dipergunakan untuk mengukur tingkat keeratan hubungan antara

kedua variabel tersebut. Ada dua pengukuran yang bisa digunakan dalam

pengukuran keeratan hubungan yaim ( Supramono, 1993 )

a. Koefisien Determinasi

Kegunaan koefisien determinasi adalah :

1. Sebagai ukuran ketepatan / kecocokan garis regresi yang dibuat dari hasil

estomasi terhadap sekelompok data hasil observasi. Semakin besar nilai R,
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semakin bagus regresi yang terbentuk, sebaliknya semakin kecil nilai R

makin tidak tepat garis regresi tersebut mewakili data hasil regresi.

2. Untuk mengukur prosentase dan jumlah variasi Yyang diterangkan oleh

model regresi atau unmk mengukur besar sumbangan dari variabel X

terhadap variasi variabel Y.

Ada dua kondisi yang ekstrim dari nilai R2 ini yaitu bila nilai R2 = 1berarti

vanabel Xdan Ymempunyai hubungan yang sempuma dan jika R2 =0maka

tidak ada hubungan sama sekali antara dua variabel tersebut. Dengan

demikian nilai Rakan berkisar 0 dan 1, yaitu 0<R2 < 1.

b. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan

tingkat keeratan hubungan lmier antara dua variabel. Besaran ( rho ) adalah

mlai koefisien korelasi populasi sedangkan r mempakan koefisien korelasi

sampel.

Koefisien korelasi mempunyai sifat sebagai berikut:

1. Mempakan besaran yang tidak mempunyai satuan.

2. Nilai r akan terletak antara -1 dan 1.

3. Tanda koefisien korelasi menunjuklcan arah hubungan. Pada hubungan yang

searah atau positif maka nilai r akan terletak antara 0 dan 1, sedangkan

pada hubungan yang bersifat beriawanan atau negatif mlai r akan terletak

antara 0 dan -1.
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4. Koefisien korelasi hanya mencermmkan keeratan hubungan linier dan dua
variabel yang teriibat.

5. Bersifat simetris, rxy = ryx = r.

6. Variabel yang teriibat tidak hams vanabel dependent dan independent.

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang

ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada

ketentuan yang tertera pada tabel 3.3 sebagai berikut (Sugiyono, 1992 )

Tabel 3.4 Pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,00-0,199 Sangat rendah

0,20 - 0.399 Rendah

0,40 - 0,599 Sedang

0,60 - 0,799 Kuat

0,80-1,000 Sangat Kuat

3.5.4 Uji Beda dengan Test Friedman

Friedman Two Way Anova ( .Analisis Varian Dua Jalan Friedman ),

digunakan untuk menguji hipotesis komparatif ksampel yang berpasangan atau

related bila datanya berbentuk ordinal atau rangking. Dalam test Friedman

distribusi yang terbentuk adalah distnbusi Chi Square, maka mmus yang
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digunakan untuk pengujian adalah ramus Chi Square ( x2), seperti yang tertera
dibawah ini:

X2 12

Nk(k+1) J=I
I (R,)2-3N(k+l)

Dimana :

N = banyak baris dalam tabel

k = banyak kolom

Rj = jumlah rangking dalam kolom

Ketentuan pengujian : jika harga Chi Square hitung < Chi Square tabel

maka Ho diterima, dan sebaliknya yaitu jika Chi Square hitung > Chi Square
tabel maka Ha diterima, dengan hipotesis :

Ho - tidak ada perbedaan kualitas pelaksanaan tembok dan perkuatannya antara
tiga wilayah

Ha =ada perbedaan kualitas pelaksanaan tembok dan perkuatannya antara tiga
wilayah
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3.6 Tentang SPSS versi 12

Untuk mempermudah dalam pemecahan masalah statistik diatas maka

digunakan program computer yaitu program SPSS 12.

SPSS adalah program computer statistic yang paling laris dan populer di

dunia. Jika pada mulanya SPSS dibuat untuk pemecahan masalah statistic pada

ilmu-ilmu sosial, sekarang SPSS dapat diaplikasikan pada semua bidang.

SPSS sebagai software statistic, pertama kali dibuat pada tahun 1968 oleh

tiga mahasiswa Stanford University, yang dioperasikan pada komputer mainframe.

Pada tahun 1984, SPSS pertama kali muncul dalam vers, PC dengan nama

SPSS/PC dan sejalan dengan mulai populeraya sistem operas, windows, SPSS

pada tahun 1992 juga mengeluarkan versi windows, selain itu antara tahun 1994

sampai 1998, SPSS melakukan berbagai kebijakan strategis unyuk pengembangan

software statistic, dengan mengakuisi software house terkemuka seperti

SYSTAT.inc, BMDP Statistical Software, jenderal Statistical Software, Clear

Software, Quantime Ltd, Intuitive Technologies A/S dan Integral Solution dalam

business mtellegence. SPSS juga menjalin aliansi stategis dengan software house

terkemuka dunia lainnya seperti Oracle Corp, Business Object, serta Ceres
Integrated Solutions.

Saat mi SPSS diperluas unmk melayani berbagai Jems user, seperti untuk

proses produksi d, pabrik, riset ilmu-ilmu sains dan lainnya. Sehingga sekarang

kepanjangan SPSS adalah Statistical Product and Service Solutions ( Smggih
Santoso, 2002 ).
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Proses pengolahan data pada SPSS adalah sebagai berikut:

INPUT DATA

dengan
DATA EDITOR

PROSES

dengan
DATA EDITOR

>

>

OUPUT DATA
dengan

PPVOT TABLE EDrTOR
TEXT OUTPUT EDITOR
CHART EDITOR

»

Gambar 3.1 Proses Statistic dengan SPSS

Penjelasan proses statistic dengan SPSS :

1. Data yang akan diproses dimasukkan lewat menu data editor yang otomatis
muncul di layar saat SPSS dijalankan.

2. Data yang telah di input kemudian diproses, juga lewat data editor.

3. Hasil pengolahan data muncul di layar (windows )yang lam dan SPSS, yaim
output navigator

Pada menu output navigator, informasi atau output statistic dapat ditampilkan
secara:

a. Teks atau fulisan

Pengerjaan yang berhubungan dengan output berbentuk teks dapat

dilakukan lewat menu Teks Output Editor.

b. Tabel

Pengerjaan yang berhubungan dengan output berbentuk tabel dapat
dilakukan lewat menu Pivot Table Editor.

c. Chart atau Grafik

Pengerjaan yang berhubungan dengan output berbentuk grafik dapat
dilakukan lewatmenu Chart Editor.


