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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Gedongkuning No.03 

Banguntapan Yogyakarta PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Tengah dan 

DIY. 

3.1.1   Gambaran Umum Perusahaan 

   Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di 

Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang 

bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik 

untuk keperluan sendiri. 

   Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan-

perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada 

pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.Proses peralihan kekuasaan 

kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang 

menyerah kepada sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan 

buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-

sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif mengdap Presiden Soekarno 

untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah 

Republik Indonesia Pada 27 Oktober 1945. Presiden Soekarno membentuk 
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Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga 

dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. 

Pada tanggal 1 Januari1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi 

BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang 

bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang dibubarkan pada tangga 1 

Januari 1965. Pada saat yang sama 2 (dua) perusahaan negara yaitu 

Perusahaan Listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas 

diresmikan. 

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No.17 status 

Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara Perusahaan Listik 

Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PKUK) 

dengan tugas menyediakan tenaga listik bagi kepentingan umum. 

3.1.2   Visi dan Misi Perusahaan 

Visi : 

Diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang bertumbuh kembang. Unggul 

dan Terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. 

Misi : 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, beroroentasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 



40 

 

 

 

kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan agar tenaga kerja listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi. 

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

3.2  Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.2.1 Variabel Penelitian 

   Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang atau 

objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam 

kelompok itu (Sugiyono, 2009 :39). Berdasarkan telaah pustaka dan 

perumusan hipotesis variabel-variabel dalam penelitian antara lain : 

1. Variabel Bebas (Independent) 

 Variabel independent (variabel stimulus/ predictor/antecedent/ eksogen/ 

bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahan atau timbulnya variabel dependent (terikat) (Sugiyono, 

2009:39). Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah 

Disiplin Kerja (X1) dan Etos Kerja (X2) 

2. Variabel Terikat (Dependent) 

 Variabel yang terikat atau dependent merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas 
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(independent) (Sugiyono, 2009:39). Dalam penelitian ini yang merupakan 

variabel terikatnya adalah Efektivitas kerja karyawan. 

3.2.2 Definisi Operasional dan Indikator 

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu 

variabeldi ukur, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya 

pengukuran tersebut. 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah : 

1. Disiplin Kerja (X2) 

Menurut Siagian (2006: 306) bahwa disiplin kerja suatu bentuk 

pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk sikap dan perilaku 

keryawan sehingga para karyawan lain semangat dalam meningkatkan 

prestasi kerjanya agar dapat mencapai tujuan organisasi yang maksimal. 

Variabel disiplin kerja yang akan diukur menggunakan indikator-indikator 

sebagai berikut :  

a. Sikap adalah unsur dalam dari karyawan yang ddidalamnya terdapat 

beberapa komponen. Komponen-komponen itu terdiri dari komponen 

kognitif, komponen afektif, dan komponen kognatif. 

Indikator-indikator variabel sikap meliputi : 

1)   Komponen Kognitif : 

 Sikap dalam menghadapi kendala-kendala teknis 

 Adanya faktor noon teknis dalam bekerja 
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 Pekerjaan rumit mempengaruhi efektivitas 

2)  Komponen Afektif  : 

 Suka melakukan pekerjaan yang menantang 

 Mengharapkan bantuan rekan sekerja 

3)  Komponen Konatif 

 Dalam bekerja sama pencapaian tujuan wajib ditaati 

 Menegur teman yang tidak mentaati peraturan 

 Saling menghargai dalam melakukan pekerjaan 

 b. Perilaku disiplin adalah tingkah laku yang dimiliki oleh 

seseorang karyawan dalam hal ini sangat berhubungan dengan 

ketaatan karyawan pada peraturan tata tertib perusahaan. 

  Indikator-indikator variabel perilaku meliputi : 

 Perilaku beradaptasi dengan lingkungan perusahaan 

 Perilaku beradaptasi dengan peraturan perusahaan 

 Tingkat Absensi karyawan 

 Penggunaan pakaian kerja 

 Sanksi dalam tata tertib perusahaan 

 

2.  Etos Kerja (X2)  

Menurut Nawawi (2003:395) etos kerja merupakan suatu totalitas 

kepribadian dari individu serta cara individu mengekspresikan, memandang, 
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meyakini dan memberikan makna terhadap suatu yang mendorong individu 

untuk bertindak dan meraih hasil yang optimal dengan cara memberikan 

kesetiaan, tanggung jawab, ketaatan dan kerja sama yang baik. 

a. Kesetiaan : Setia dalam melaksanakan sesuatu yang ditaati dalam peraturan 

perusahaan. 

Indikator dari kesetian : 

 Peduli terhadap situasi dan kondisi 

 Menjaga nama baik perusahan 

 Melakukan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan 

 Menjaga rahasia perusahaan 

b. Tanggung jawab : Sanggup dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya 

Indikator dari Tanggung Jawab : 

 Melakukan pekerjaan secara efektif di dalam perusahaan 

 Mampu memegang amanah yang diberikan oleh atasan 

 Sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP perusahaan 

 Berani menanggung resiko atas hasil kerja 

c. Ketaatan : Sanggup dalam mentaati segala peraturan perundangan 

pemerintahan. 

Indikator dari ketaatan :  

 Selalu datang tepat waktu 
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 Tidak meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja berlangsung 

 Pulang tepat waktu 

 Berusaha patuh terhadap perintah atasan 

 Mentaati peraturan yang ada di dalam perusahaan 

d. Kerja Sama : Kemampuan seorang karyawan untuk bekerja sama dengan 

orang lain. 

Indikator dari Kerja sama : 

 Pegawai mampu bekerja sama dengan pegawai yang lainnya 

 Menjalin hubungan baik dengan atasan dan karyawan lain 

 Mampu menerima pendapat dari karyawan lain 

 Berusaha menolong orang lain walaupun itu tidak diminta 

3. Efektivitas Kerja (Y) 

Menurut Hasibuan (2003: 205) efektivitas kerja 

merupakanpenyelesaian tugas dengan tepat waktu sehingga menghasilkan 

pekerjaan yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh organisasi tersebut. 

a. Kuantitas Kerja  

Kuantitas kerja merupakan volume kerja yang dihasilkan dibawah 

kondisi normal.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya beban kerja dan 

keadaan yang didapat atau dialaminya selama bekerja. 

Indikator dari kuantitas kerja yaitu : 
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 Target kerja dalam kapasitas kerja 

 Tambahan pekerjaan diluar jam kerja biasa  

 Hasil kerja yang diperoleh dalam pencapaian target 

b.  Kualitas Kerja  

Kualitas kerja merupakan sikap yang ditunjukkan oleh karyawan 

berupa hasil kerja dalam bentuk kerapian, ketelitian, dan keterkaitan hasil 

dengan tidak mengabaikan volume pekerjaan didalam mengerjakan 

pekerjaan. 

Indikator dari kualitas kerja yaitu : 

 Ketelitian dalam melaksanakan tugas 

 Memiliki ketrampilan dalam dalam bekerja 

 Melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan  

 Ketelitian dalam menjalankan tugas 

c. Pemanfaatan Waktu  

Pemanfaatanwaktu adalah penggunaan masa kerja yang disesuaikan 

dengan kebijakan perusahaan agar pekerjaan selesai tepat pada waktu yang 

ditetapkan. 

Indikator dari pemanfaatan waktu yaitu : 



46 

 

 

 

 Kemampuan dalam melaksanakan tugasnya diluar pekerjaan 

 Menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu 

 Mampu menggunakan waktu dalam bekerja dengan sebaik-baiknya 

3.3 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

MenurutSupomo (1999: 147) data primer adalah data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media 

perantara), data primer ini diperolehsecara langsung dari responden 

melalui keusioner. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data-data yang diperoleh 

dari perusahaan-perusahaan yang berupa keterangan ataupun dokumen 

yang berkaitan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2009 : 137). Data sekunder 

dalam penelitian biasanya melalui Company Profile, data karyawan, 

maupun melalui studi literatur dengan buku-buku, jurnal ilmiah, dan 

skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini menggunakan 

kuesioner. Kuesioner itu sendiri merupakan alat bantu yang penting dalam 

sebuah riset. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan 
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dengan keselamatan dan kesehatan kerja, semangat keja, dan kinerja 

karyawan yang disusun untuk diberikan kepada responden. 

4. Instrumen Penelitian 

Arikunto (2006 : 11-12) dalam melakukan penelitian ada dua jenis 

metode yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif dituntut untuk menggunakan angka mulai dari pengumpulan 

data, penafsiran data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Sedangkan 

penelitian kualitatif peneliti tidak menggunakan angka dalam 

mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. 

 Skala yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini adalah Skala 

Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2011:93). 

Skala Likert ini berhubungan dengan pernyataan tentang sikap 

terhadap sesuatu, misalnya setuju-tidak setuju, senang-tidak senang, dan 

baik-tidak baik. 

Berikut adalah model skoring jawaban positif menurut Likert : 

Bobot nilai = 4 → Sangat setuju/Sangat baik  

Bobot nilai = 3 → Setuju/Baik 
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Bobot nilai = 2 → Tidak setuju/Tidak baik  

Bobot nilai = 1 → Sangat tidak setuju/Sangat tidak baik 

Jawaban yang telah diberikan bobot dijadikan skor penilaian terhadap 

variabel-variabel yang akan diteliti. Rentangskala penilaian digunakan 

untuk menentukan posisi tanggapan responden dengan mengunakan nilai 

skor. Setiap skor alternatif jawaban yang terbentuk dari teknik skala 

peringkatan terdiri dari kisaran antara 1 hingga 4, kemudian dihitung 

rentang skala dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Skor Jawaban Kuesioner Positif 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 4 

Setuju 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 

 

Berikut adalah model skoring jawaban negatif menurut Likert : 

Bobot nilai = 1 →Sangat setuju/Sangat baik  

Bobot nilai = 2 → Setuju/Baik 

Bobot nilai = 3 → Tidak setuju/Tidak baik  

Bobot nilai = 4 → Sangat tidak setuju/Sangat tidak baik 
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Tabel 3.2 

Skor Jawaban Kuesioner Negatif 

Jawaban Skor 

Sangat Setuju 1 

Setuju 2 

Tidak Setuju 3 

Sangat Tidak Setuju 4 

 

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh 

peneliti untu dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2010 :80). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan 

adalah karyawan PT. PLN (Persero) di Jateng dan DIY sebanyak 297 

orang karyawan. Yang terdiri dari 197 karyawan pada PT. PLN (Persero) 

di Jateng dan 100 karyawan di PT. PLN (Persero) DIY. 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2005), sehingga sampel merupakan bagian dari 

populasi yang terpilih dan dimaksudkan untuk dapat mewakili populasi 

penelitian. 
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  Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan rumus Slovin (Umar, 2002)yaitu : 

 

Di mana: 

n = ukuran sampel  

N = ukuran populasi 

E = margin eror, kelonggaran ketidaksesuaian karena kesalahan 

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh sampel yaitu: 

 

Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 75 karyawan dimana jumlah 

penyebaran kuesioner di PT. PLNwilayah Jateng sebanyak 50 

kuesioner dan DIY sebanyak 25 kuesioner dengan rincian perhitungan 

yang tampak pada table 3.3. 

Tabel 3.3 Sampel Penelitian 

Wilayah Populasi Persentase Sampel Pembulatan 

Jateng 197 66,33% 66,33% × 75 = 49,75 50 

DIY 100 33,67% 33,67% × 75 = 25,25 25 

Total 297 100,0%  75 
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3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas Instrumen 

Menurut Azwar (2001:8) validitas sendiri berasal dari kata validity 

yang mempunyai arti bagaimana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya.Suatu alat ukur yang valid bisa 

menyediakan data dengan tepat tetapi harus memberikan gambaran yang 

nyata sesuai dengan data tersebut. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang hendak diukur serta dapat mengungkapkan data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Menurut Arikunto (2010 : 211-212) Langkah-langkah yang dilakukan 

untuk memperoleh instrumen yang baik yaitu memecah variabel menjadi sub-

variabel dan indikator baru memuaskan pertanyaanya peneliti yang sudah 

bertindak hati-hati. Uji validitas dengan melihat korelasi antar skor masing-

masing item pertanyaan dengan skor total (item total corelation). Perhitungan 

validitas ini dilakukan dengan menggunakan rumus Korelasi Product Moment 

(Azwar. 2009:19) : 

 
    

     2222 yyNxxN

yxxyN
rxy




  



52 

 

 

 

Dimana :  

rxy : koefisien korelasi  X dan Y 

n : jumlah skor butir 

Y  : skor total 

X  : skor butir 

XY  : jumlah dari hasil perkalian antara skor X dam skor Y 

X  : jumlah dari skor X 

Y  : jumlah dari skor Y 

X
2 

: jumlah pengkuadratan skor-skor X 

Y
2
 : jumlah pengkuadratan skor-skor Y 

    Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner.Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaannya pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 

diukur oleh kuesioner tersebut.Uji validitas dilakukan pada setiap butir 

pertanyaan. Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan r hitung 

dengan r tabel (lihat di tabel r) dimana df = n-2 (sig 5%, n = jumlah 

sampel) (Ghozali, 2005 : 45)  
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 jika r hitung > r tabel, maka dinyatakan valid 

 jika r hitung < r tabel, maka dinyatakan tidak valid 

 Untuk mengetahui apakah nilai korelasinya signifikan atau tidak, 

makadiperlukan tabel nilai r product moment. 

3.5.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

  Uji reliabilitas menyatakan sejauh mana hasil pengukuran dapat 

dipercaya(Azwar, 2005: 5). Uji reliabilitas juga merupakan cara untuk 

melihat apakah alternative ukur kuesioner yang digunakan konsisten atau 

tidak. Apabila alat ukur dipakai 2 kali atau lebih dan hasil pengukuran yang 

diperoleh konsisten maka alat ukur tersebut reliable. 

  Rumus formula umm koefisien alpha adalah sebagai berikut 

(Azwar,2000:78) : 

         K  
sj2

  
 

α =   1 – 

      k – 1  Sx 

Dimana : 

K = Banyaknya belahan tes 

Sj
2 
 = Varians belahan j ; j = 1,2...k 

Sx
2
 = Varians skor tes 

  Syarat minimum dianggap reliabel adalah : 

- Menghasilkan r hitung yang positif. 
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- Besarnya r hitung lebih besar dari r tabel. 

   Untuk melakukan uji reliabilitas dapat dilakukan dengan mengukur 

composite realibility dan cronbach alpha dari blok indikator yang mengukur 

konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai composite reliability maupun 

cronbach alpha diatas 0.60 (Siregar, 2013: 90)  

3.6 Metode dan Analisis Data 

3.6.1 Analisis Linier Berganda 

   Analisis linier berganda merupakan  pengembangan dari regresi linier 

sederhana, yaitu sama-sama alat yang dapat digunakan untuk melakukan 

prediksi permintaan dimasa yang akan datang. Dengan tujuan mempengaruhi 

variabel disiplin kerja (X1) dan etos kerja (X2) sebagai variabel independen 

terhadap efektivitas kerja (Y) karyawan sebab variabel dependen ( Siregar, 

2013:405). 

Rumus regresi linear berganda : 

   Y = a+b1.X1+b2.X2+b3.X3 ....+bnXn  

Keterangan : 

  Y = efektivitas kerja 

  X1 = Etos kerja  

  X2 = Disiplin kerja 
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  a = konstanta 

  b1,b2 : Koefisien regresi X1, X2  

Uji regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

analisis regresi linier berganda, dengan variabel bebas : disiplin kerja (X1) 

dan etos kerja (X2), serta variabel terikatnya adalah efektivitas (Y). Dari 

perhitungan dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service 

Solution)v16 for windows (2007). 

3.6.2. Pengujian Hipotesis 

   Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji F dan uji 

t. Uji F digunakan untuk membuktikan hipotesa pertama, yaitu mengetahui 

pengaruh disiplin kerja terhadap efektivitas kerja, sedangkan uji t digunakan 

untuk membuktikan hipotesis kedua yaitu mengetahui disiplin kerja atau etos 

kerja yang berpengaruh dominan terhadap efektivitas kerja. 

1. Uji F 

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh-pengaruh variabel independen 

(variabel bebas) terhadap variabel dependen (terikat) secara bersama-sama 

(simultan/serentak) (Sugiyono, 1999:73). 

Langkah-langkah dalam uji hipotesis serentak adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan formula hipotesis 
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Ho : b1 = b2 = ..... = bk = 0 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 

dari variabel  independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Y) 

Ho : b2 ≠ b2 ≠.... ≠ bk 0 berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari 

variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen (Y) 

  Dengan kriteria pengujian (Ghozali, 2005 : 84) 

 Ho diterima jika F hitung < F tabel pada α = 5 % 

 Ho ditolak  jika F hitung > F tabel pada α = 5% 

2. Uji t 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Apabila koefisien 

regresi signifikan pada t-signifikan ≤ 0,05 atau 5 persen, artinya variabel 

independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

secara parsial. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen secara parsial 

(Sugiyono, 1999: 63). 

Langkah – langkah dalam uji hipotesis parsial adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan formulasi hipotesis 

Ho : b1 = 0 , artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen 
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Ha : b1 ≠ 0, artinya variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

Dengan kriteria pengujian (Ghozali, 2005:85) 

 Ho diterima jika t hitung < table pada α = 5% 

 Ho ditolak jika t hitung > t table pada α = 5% 

Selanjutnya untuk mengetahui besar kecilnya sumbangan variabel 

bebas terhadap variabel terikat, dapat diketahui dari nilai koefisien beta. 

Variabel bebas yang memiliki nilai beta paling besar, berarti variabel tersebut 

mempunyai pengaruh paling dominan atau drngan kata lain variabel bebas 

tersebut mempunyai pengaruhatau sumbangan besar kepada variabel terikat. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik atas persamaan regresi atas persamaan regresi 

berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji 

heterokedastisitas dan uji multikolinearitas  : 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh terdistribusi normal atau tidak.Apabila data terdistribusi 

normal maka menggunakan statistik parametrik, sedangkan jika 

data terdistribusi tidak normal maka menggunakan statistik non 
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parametrik. Data yang terdistribusi normal dapat memperkecil 

kemungkinan terjadinya bias (Ghozali, 2005:83). 

 Ho : Data residual berdistribusi normal 

 Ho : Data residual tidak berdistribusi normal 

2. Uji Heterokedastisitas 

Uji ini untuk mengetahui keadaan dimana seluruh faktor pengguna 

tidak memiliki varians yang sama untuk seluruh pengamatan atas 

seluruh independen. Heteroskedastisitas berarti penyabaran titik 

data populasi pada bidang regresi tidak konstan.Gejala ini 

ditimbulkan dari perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam 

model regresi.Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Gleijser (Ghozali, 2008:77). 

3.  Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi yang 

ditemukan ada tidaknya hubungan linear yang sempurna diantara 

variabel-variabel bebas dalam regresi. Untuk mengetahui ada 

tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai 

Tolerence dan VIF (Varians Inflation Factor) melalui  SPSS. 

Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai Tolerence > 0,1 atau 
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nilai VIF < 5 maka tidak terjadi multikolinearitas ( Situmorang, 

2010 : 136) 

  Sedangkan untuk mengetahui faktor yang dominan diantara 

variabel disiplin kerja dan etos kerja yang terbukti signifikan 

berpengaruh terhadap efektivitas kerja digunakan koefisien 

determinasi parsial. Variabel yang memiliki koefisien determinasi 

paling besar, membuktikan bahwa variabel tersebut merupakan 

faktor disiplin kerja dan etos kerja yang berpengaruh dominan 

terhadap efektivitas kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


