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 BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan data yang diambil dari 

objek penelitian sesuai dengan menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul 

“Metode Penelitian Kuantitaif, kualitatif dan R & D”, objek penelitian diartikan 

sebagai “sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu suatu hal objektif, valid dan reliabel tentang suatu hal mengenai variabel 

tertentu.”. (Sugiyono : 2016). 

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengaruh analisis jabatan 

berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung, dimana objek penelitian dalam tesisi 

ini adalah: 

1. Analisis Jabatan  

2. Kompetensi 

3. Kinerja Karyawan 

 

Dalam penyusunan tesis ini peneliti memilih melakukan penelitian disalah 

satu Area PT. Pertamina Geothermal Energy yaitu PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung, dengan topik analisis jabatan 

berbasis komptenesi dalam kinerja karyawan. Peneliti melakukan observasi pada 

tanggal 01 Desember 2018 – 08 Maret 2019 untuk memenuhi kebutuhan data 

dalam penyelesaian tugas akhir tesis. Data jumlah karyawan tetap sampai 28
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Februari 2019 di PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang adalah 85 

karyawan. Lokasi tempat penelitian ini dilakukan di PT. Pertamina Geothermal 

Energy Area Kamojang, Jalan Raya Kamojang No.10 Desa Laksana Kecamatan 

Ibun Kabupaten Bandung. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan penulis adalah metode deskriptif dan verifikatif. 

 

3.2.1 Desain Penelitian dan Jenis Penelitian 

Desain penelitian merupakan pedoman atau prosedur serta teknik dalam 

perencanaan penelitian yang berguna sebagai panduan untuk membangun strategi 

yang menghasilkan model penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian survey, menurut (Kerlinger : 1996) yang dikutip 

oleh Riduwan, dalam bukunya yang berjudul “Metode dan Teknik Menyusun 

Tesis”, mengemukakan bahwa: 

“Penelitian survey merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi 

besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

relative, distribusi dan hubungan antar variabel sosiologis maupun 

psikologis. Penelitian survey biasanya dilakukan untuk mengambil suatu 

generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam tetapi generalisasi yang 
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dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatife.” 

(Riduwan, 2014 : 49). 

 

Sedangkan bedasarkan jenis dan analisisnya penelitian ini merupakan 

penelitian kuantatif, menurut V. Wiratna Sujarweni dalam bukunya yang 

berjudul “Metodelogi Penelitian Bisnis dan Ekonomi”, menyatakan bahwa: 

“Penelitian kuantatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan 

– penemuan yang dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur 

– prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). 

Pendekatan kuantatif memusatkan perhatian pada gejala-gejala yang 

mempunyai karakteristik tertentu didalam kehidupan manusia yang 

dinamakan sebagai variabel. Dalam pendekatan kuantitatif hakikatnya 

hubungan diantara variabel-variabel dianalisis dengan menggunakan teori 

yang objektif.” (Sujarweni, 2015 : 12). 

Deskripsi teori disini menerangkan tenatng variabel yang diteliti baik yang 

bersifat (satu variabel) atau lebih dari dua variabel (hubungan, pengaruh dan 

komparatif). Deskirpsi teori menggambarkan variabek bebas dan variabel terikat 

yang akan menjadi landasan teori atau kajian teori dalam peneltian yang memuat 

dalil-dalil atau argumen-argumen variabel yang diteliti. Maksud dari penelitian 

deskriptif ini yaitu untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan mengenai 

komitmen organisasional, kepuasan kerja dan kinerja karyawan PT. Pertaminta 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan deskripsi teori verifikatif, 

dimana pada hakikatnya penelitian verifikatif menurut Sugiyono dalam bukunya 
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yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, diartikan 

sebagai: “Penelitian yang dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” (Sugiyono, 2017 : 

8). Sedangkan dalam penelitian ini juga akan diuji kebenaran hipotesis melalui 

pengumpulan data dilapangan mengenai analisis jabatan berbasis kompetensi 

terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 

Bandung. 

 

3.2.2 Operasional Variabel 

Operasional Variabel adalah mendefinisikan variabel-variabel yang 

dgunakan dalam suatu penelitian, dan cara pengukuran masing-masing variabel 

tersebut, pada setiap indikator yang dihasilkan dari data sekunder dan dari suatu 

perhitungan terhadap formulasi yang mendasarkan pada konsep teori. Pengertian 

variabel menurut Hatch dan Fardahany (1987) yang dikutip oleh V.Wiratna 

Sujarweni dalam bukunya yang berjudul “Metodelogi Penelitian Bisnis dan 

Ekonomi”, secara teoritis variabel sendiri dapat didefinisikan sebagai “Atribut 

seseorang atau objek yang mempunyai variasi satu orang dengan yang lain atau 

satu objek dengan objek lain.” (Sujarweni, 2015 : 75), selain menguraikan 

pengertian dari variabel, Sujarweni juga menguraikan jenis-jenis dari variabel 

adalah: 

- Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi 

sebab perubahaannya atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah analisis jabatan berbasis kompetensi 

yang dilambangkan sebagai variabel X1. 
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- Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau akibat, karena 

adanya variabel terikat. Variabel dependen yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kinerja karyawan yang dilambangkan dengan variabel Y. 

 

Menurut V. Wiratna Sujarweni dalam bukunya yang berjudul 

“Metodelogi penelitian Bisnis dan Ekonomi”, disebutkan definisi variabel 

penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setipa variabel penelitian 

sebelumnya dilakukan analisis, instrument, serta sumber pengukuran berasal dari 

mana.” (Sujarweni, 2015 : 77).  

Berikut dibawah ini tabel yang menggambarkan variabel-variabel pokok, 

konsep variabel, indikator, skala, dan item pernyataan yang digunakan untuk 

penelitian ini: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel  

Analisis Jabatan, Kompetensi dan Kinerja Karyawan 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Item 

Perta- 

nyaan 

Analisis Jabatan  

Berbasis Kompetensi 

(X1) 

 

Analisis jabatan sebagai 

pengumpulan, penilaian, 

dan penyusunan 

informasi secara 

sistematis mengenai 

tugas-tugas dalam 

organisasi, yang 

biasanya dilakukan oleh 

Uraian jabatan (Job Description) 

 

 

Wewenang, merupakan kesesuaian 

wewenang yang diberikan dengan 

jelas dari perusahaan pada setiap 

karyawan untuk posisisi dalam 

jabatan pekerjaan karyawan.  

 Kesesuaian 

wewenang 

dengan posisi 

dalam 

pekerjaan. 

 Kewenangan 

yang diberikan 

perusahaan 

dapat dipahami 

dengan jelas. 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

1 

 

 

 

 

2 

Tanggungjawab Karyawan, 

merupakan pertanggungjawaban 

 Arahan Ordinal 

 

3 
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seseorang ahli yang 

disebut job analysis. 

(Danang Sunyoto :  

2012). 

 

Sedangkan kompetensi 

yaitu karakteristik dasar 

perilaku individu yang 

berhubungan dengan 

kriteria acuan efektif dan 

atau kinerja unggul 

didalam pekerjaan atau 

situasi. 

(Spencer dalam 

Sudarmanto, 2014). 

 

yang diberikan kepada karyawan 

atas pekerjaan yang sudah dilakukan 

dengan memberikan kompensasi 

atas pekerjaan yang sudah 

dikerjakan.  

pertanggungja

waban 

pekerjaan yang 

diberikan jelas. 

 Kompensasi 

yang diberikan 

perusahaan 

sesuai dengan 

tanggung 

jawab 

pekerjaan. 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

4 

Kondisi Pekerjaan, merupakan 

kebijakan yang diberikan 

perusahaan dalam menerapkan 

aturan dan  koordinasi pekerjaan 

setiap karyawan.  

 

 

 

 Peraturan atau 

kebijaksanaan 

dapat 

dipahami. 

 Adanya 

kejelasan 

koordinasi 

melaksanakan 

pekerjaan. 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

5 

 

 

 

6 

Fasilitas Pekerjaan, merupakan 

fasilitas yang diberikan oleh 

perusahaan untuk menunjang 

kebutuhan kegiatan berkerja 

didalam perusahaan.  

 Kelengkapan 

fasilitas untuk 

mendukung 

kelancaran 

pekerjaan. 

 Kesesuaian 

fasilitas 

dengan 

kebutuhan 

pekerjaan. 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Standar Hasil Kerja, merupakan 

prosedur kerja yang diberikan 

perusahaan sebagai standar 

pekerjaan yang harus dicapai 

karyawan.  

 

 

 

 Kejelasan 

mengenai 

target yang 

diharapkan. 

 Kesesuaian 

target dengan 

bidang 

pekerjaan. 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal 

 

9 

 

 

 

10 
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Persyaratan Jabatan (Job 

Specification) 

 

Pendidikan dan Pelatihan, 

merupakan kesesuaian 

tanggungjawab pekerjaan dan 

efektivitas pelatihan dalam 

menunjang pekerjaan dengan latar 

belakang pendidikan dan 

pengalaman kerja. 

 

 

 

 

 Kesesuaian 

tanggungjawab 

pekerjaan 

dengan latar 

belakang 

pendidikan dan 

pengalaman 

kerja. 

 

 Efektivitas 

pelatihan 

dalam 

menunjang 

pekerjaan. 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Kompetensi: 

 

ACH (Achievement Orientation), 

merupakan Kompetensi semangat 

untuk berprestasi atau untuk 

mencapai target kerja. Derajat 

kepedulian seseorang terhadap 

pekerjaannya sehingga ia terdorong 

berusaha untuk bekerja dengan lebih 

baik atau di atas standar.  

 

TW (Team Work), merupakan 

Kompetensi kerjasama kelompok. 

Dorongan atau kemampuan untuk 

bekerja sama dengan orang lain; 

dorongan atau kemampuan untuk 

menjadi bagian dari suatu kelompok 

dalam melaksanakan suatu tugas.  

 

OC (Organitational commitment), 

merupakan Kompetensi komitmen 

 

 

 Bekerja untuk 

memenuhi 

standar yang 

ditetapkan 

perusahaan. 

 

 

 

 

 Meminta ide 

dan pendapat 

dalam 

mengambil 

keputusan atau 

merencanakan 

sesuatu. 

 

 Memilih untuk 

memenuhi 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

15 
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terhadap organisasi. Dorongan dan 

kemampuan seseorang untuk 

menyesuaikan perilakunya dengan 

kebutuhan, prioritas dan tujuan 

organisasi, untuk bertindak dengan 

cara yang menunjang tujuan 

organisasi atau memenuhi 

kebutuhan organisasi.  

 

CO (Concern for Order), 

Merupakan kompetensi perhatian 

terhadap kejelasan tuga kualitas dan 

ketelitian kerja. Dorongan dalam 

diri seseorang untuk memastikan 

ketidakpastian khususnya berkaitan 

dengan penugasan, kualitas dan 

ketepatan/ketelitian data dan 

nformasi di tempat kerja.  

 

EXP (Expertise), merupakan 

keahlianteknikal/profesional/manaje

rial. Penguasaan bidang 

pengetahuan yang terkait dengan 

pekerjaan (dapat teknik, manajerial 

maupun profesional), dan motivasi 

untuk menggunakan, 

mengembangkan dan membagikan 

pengetahuan yang terkait dengan 

pekerjaan kepada orang lain. 

 

RB (Relationship Bulding), 

merupakan Kompetensi: 

membangun hubungan kerja. 

Besarnya usaha menjalin dan 

membina hubungan sosial atau 

jaringan hubungan sosial agar tetap 

hangat dan akrab.  

 

 

 

kebutuhan 

organisasi dari 

pada mengejar 

kepentingan 

sendiri. 

 

 

 

 

 Mengawasi 

dan memeriksa 

informasi 

mengenai 

pekejaan. 

 

 

 

 

 

 Menjaga 

keterampilan 

dan 

pengetahuan 

pada bidang 

teknik dengan 

pekerjaan. 

 

 

 

 

 Membangun 

hubungan 

dengan banyak 

orang dalam 

perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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TL (Team Leadership), merupakan 

Kompetensi memimpin kelompok. 

Dorongan dan kemauan untuk 

berperan sebagai pemimpin 

kelompok, biasanya ditunjukan 

dalam ortoritas formal.  

 

DEV (Develophing Others), 

merupakan kompetensi 

mengembangkan orang lain. 

Keinginan untuk mengajarkan atau 

mendorong pengembangan atau 

proses belajar orang lain. 

 

 

 

 Memastikan 

bahwa 

kebutuhan 

kelompok 

terpenuhi. 

 

 

 Mengidentifik

asi dan 

merancang 

progam baru 

untuk 

kebutuhan 

pelatihan. 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Kuantitas, merupakan pengukuran 

kinerja dapat dilakukan dengan 

melihat pekerjaan yang dihasilkan 

melalui proses tertentu sebagai 

persyaratan standar pekerjaan.  

 

 Melakukan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

target output 

perusahaan 

 

 

 

 Menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

dengan jumlah 

standar 

perusahan. 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 Kualitas, merupakan pengukuran 

kinerja dapat pula dilakukan dengan 

melihat kualitas yang dihasilkan 

oleh seseorang yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu.  

 

 

 

 

 Melakukan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

operational 

perusahaan. 

 Tingkat 

tanggung 

jawan dalam 

pekerjaan. 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

23 

 

 

 

 

24 
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 Waktu (Jangka Waktu), 

merupakan jenis pekerjaan tertentu 

diberikan batas waktu dalam 

penyelesaikan pekerjaannya.  

 

 Menyelesaikan 

pekerjaan 

sesuai dengan 

deadline yang 

telah 

ditentukan. 

 Memanfaatkan 

waktu 

pengerjaan 

secara optimal 

untuk 

menghasilkan 

output. 

Ordinal 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

25 

 

 

 

 

 

26 

 Penekanan Biaya, merupakan 

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap 

aktivitas perusahaan sudah 

dianggarkan sebelum aktivitas 

dijalankan.  

 

 Memanfaatkan 

biaya secara 

optimal sesuai 

dengan 

anggaran yang 

sudah 

perusahaan 

tetapkan. 

 Mengurangi 

seminimal 

mungkin 

kesalahan saat 

produksi agar 

meminimalisir 

biayang yang 

tidak terduga. 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 Pengawasan, merupakan seluruh 

jenis pekerjaan perlu melakukan dan 

memerlukan pengawasan dari 

seorang pimpinan terhadap 

pekerjaan yang sedang berjalan.  

 

 Mengawasi 

setiap 

pekerjaan 

yang 

dilakukan 

karyawan 

sesuai dengan 

jam kerja yang 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

29 
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telah 

ditentukan 

oleh pimpinan. 

 Tingkat 

pengarahan 

dari pimpinan 

untuk setiap 

pekerjaan 

yang 

dilakukan 

karyawan. 

 

 

Ordinal 

 

 

 

30 

 Hubungan antar Karyawan, 

merupakan antara penilaian kinerja 

sering kali dikaitkan dengan kerja 

sama atau kerukunan antar 

karyawan dan atar pimpinan.  

 

 Menghargai 

rekan kerja 

satu sama lain. 

 Bekerja sama 

dengan rekan 

kerja maupun 

pimpinan 

dengan baik. 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

 

31 

 

 

32 

Sumber: Hasil Olahan Data Oleh Peneliti 2019. 

 

Dalam penyusunan instrument penelitian harus mengetahui dan paham 

tentang jenis skala pengukuran yang digunakan dan tipe-tipe skala pengukuran 

agar instrumen bisa diukur sesuai apa yang hendak diukur dan bisa dipercaya serta 

reliabel (konsisten) terhadap permasalahan instrumen penelitian. Maksud dari 

skala pengukuran ini untuk mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya 

tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian 

selanjutnya. Adapun jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Skala Ordinal. Menurut Riduwan dalam bukunya yang berjudul “Metode 

dan Teknik Menyusun Tesis”, pengertian skala ordinal yaitu: 



106 

 

 

 

“Skala yang didasarkan pada rangking diurutkan dari jenjang yang lebih 

tinggi sampai jenjang terendah atau sebaliknya. Analisis statistik yang 

cocok adalah: Uji Kolmogorov Smirnov Satu Sampel (One Sample Run 

Test), Uji Tanda (Sign Test), Uji Pasangan Tanda Wilcoxon (Wilcoxon 

Matched Pairs Sign Rang Test), Uji Median (Median Test), Uji  Mann-

Whitney U (Mann Withney U Test), Uji Kolmogorov – Smirnov Dua 

Sampel (Kolmogorov-Smirnov Two Sample Test), Uji Reaksi Ekstrim 

Moses (Moses Test of Ectreme Reaction), Uji Analisis Varians Dua Arah 

Friedman (Friedman Two Way Analysis of Variance), Uji Koefisien Korela 

Rang Spearman (Spearman Rank Correlaction Coeffisien), Uji Koefisien 

Korelasi Rang Parsial Kendall (Kendall Partial Rank Correlation 

Coefficient of oncordance). Analisis statistik yang digunakan adalah 

statistik non parametrk.” (Riduwan, 2014 : 82 - 83). 

 

Instrument dalam penelitian ini menekankan pada pengukuran sikap 

dengan menggunakan skala sikap yang digunakan adalah skala Likert. Menurut V. 

Wiratna Sujarweni dalam bukunya yang berjudul “Metodelogi Penelitian Bisnis 

dan Ekonomi”, menyebutkan bahwa skala likert yaitu: 

“Skala likert digunakan untuk mengatur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala 

likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun 

butir-butir pertanyaan. Jawaban setiap butir pertanyaan yang menggunakan 

skala likert dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting 
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(P), Ragu-Ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP). 

Dapat juga berupa kata-kata: Sangat Baik (SB), Baik (B), Ragu-Ragu (R), 

Tidak Baik (TB), Sangat Tidak Baik (STB). Selain itu dapat juga, Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-Ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak 

Setuju (STS).” (Sujarweni, 2015 : 104). 

 

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data 

Salah satu kegiatan pokok dalam penelitian adalah kegiatan mengumpulkan 

data penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan diperlukan. Dalam 

penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik atau cara-

cara dengan menggunakan alat bantu yang dipilih agar dalam kegiatan penelitian 

menjadi sistematis sehingga benar-benar didapat data-data yang valid dan 

realiabel. Dalam memperoleh data penelitian ini, berdasarkan jenis dan 

sumbernya menggunakan data primer dan sekunder. 

Menurut Riduwan dalam bukunya yang berjudul “Metode dan Teknik 

Menyusun Tesis”, pengertian dari sumber data primer dan sumber data sekunder 

adalah sebagai berikut: 

 

“Sumber data primer adalah pengambilan data yang dihimpun langsung 

oleh peneliti dari hasil penelitian secara empiris melalui penyebaran 

kuesioner dan wawancara sedangkan bahan-bahan lain yang berasal dari 

literatur-literatur yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.” 

(Riduwan, 2014 : 97). 
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Data yang dikumpulkan dalam penelitian digunakan untuk menguji 

hipotesis atau menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan, karena data yang 

diperoleh akan dijadikan landasan dalam mengambil kesimpulan, data yang 

dikumpulkan harus data yang benar agar data yang dikumpulkan baik dan benar. 

Ada beberpa instrument pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan upaya penelitian yang dilakukan dapat menjadi 

baik karena tidak hanya berdasarkan pemikiran sendiri selaku peneliti melainkan 

pemikiran-pemikiran dan pendapat para ahli atau penulis lainnya, sehingga dapat 

menjadi bahan referensi yang dapat memberikan kepada peneliti. Memahami apa 

yang diteliti maka upaya untuk menjadikan penelitian tersebut baik. Perlu adanya 

materi-materi yang diperoleh dari pustaka-pustaka lainnya. Menurut V. Wiratna 

Sujarweni dalam bukunya yang berjudul “Metodologi Penelitian Bisnis dan 

Ekonomi”, bahwa: 

“Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang tersimpan dalam 

bahan yang berbentuk dokumentasi, sebagian besar data berbentuk surat, 

catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan 

sebagainya. Bahan dokomenter terbagi beberapa macam yaitu, otobiografi, 

surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen 

pemerintah atau swasta, data di server dan flasdisk, data tersimpan di website 

dan lain-lain.” (Sujarweni, 2015 : 33). 
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2. Kuesioner 

Kuesioner menurut V. Wiratna Sujarweni dalam bukunya yang berjudul 

“Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi”, bahwa: 

“Kuesioner merupaka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para 

respoden untuk dijawab. Kuesioner merupakan instrument pengumpulan data 

yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu 

yang bisa diharapkan dari para responden.” (Sujarweni, 2015 : 34). 

 

Dalam kuesioner memiliki beberapa prinsip penulisan kuesioner, prinsip 

penulisan kuesioner dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Uma Sekaran 

(1992) dalam V. Wiratna Sujarweni yang bukunya berjudul “Metodologi 

Penelitian Bisnis dan Ekonomi”, adalah sebagai berikut: 

a. Isi dan tujuan pertanyaan, isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk 

pengukuran atau bukan. Kalau berbentuk pengukuran maka dalam membuat 

pertanyaan harus teliti, setiap pertanyaan harus ada skala pengukuran dan 

jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. 

b. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan dengan 

kemampuan berbahasa responden. 

c. Tipe dan bentuk pertanyaan dalam kuesioner dapat berupa terbuka atau 

tertutup dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif dan negatif. 

d. Pernyataan tidak mendua. 

e. Tidak menanyakan yang sudah lupa. 
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f. Pertanyaan tidak menggiring, artinya usahakan pertanyaan tidak menggiring 

pada jawaban yang baik saja atau yang jelek saja. 

g. Panjang pertanyaan dalam kuesioner sebaiknya tidak terlalu panjang sehingga 

akan membuat jenuh responden dalam mengisi. 

h. Urutan pertanyaan dalam kuesioner dimulai dari yang umum menuju ke hal 

yang spesifik atau dari yang mudah menuju hal yang sulit. 

(Sujarweni, 2015 : 35). 

 

3.2.4 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel merupakan sumber data yang diharapkan dapat 

memberikan informasi dan keterangan yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. Pengertian populasi menurut Sugiyono (2002 : 57) dalam Riduwan yang 

bukunya berjudul “Metode dan Teknik Menyusun Tesis”, menyatakan bahwa, 

“populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek suatu subjek yang 

menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” (Riduwan, 2014 : 54). 

Sedangkan pengertian sample menurut Arikunto (1998 : 17) dalam 

Riduwan yang bukunya berjudul “Metode dan Teknik Menyusun Tesis”, 

menyatakan bahawa sampel adalah, “sampel adalah bagian dari populasi 

(sebagian atau wakil populasi yang diteliti) dan sebagian dari populasi yang 

diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.” (Riduwan, 

2014 : 56). 
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Dalam penelitian ini data populasi adalah pekerja tetap dan pekerja mitra 

(outsourching) pada PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 

Kabupaten Bandung yang berjumlah 294 karyawan. Berikut rincian data adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Data Karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy 

Area Kamojang Kabupaten Bandung Periode Tahun 2019 

Fungsi/Divisi Pekerjaan 
Pekerja 

Tetap 

Pekerja 

Mitra 

Area Operation Direktorat 3 0 

Area Operation 41 19 

Area Maintenance 14 51 

Area Planning & Engineering 9 2 

Area HSSE 6 51 

Area SCM 3 53 

Area Finance 4 3 

Area HR 3 25 

Area ICT 1 3 

Area CSR Area 1 2 

Jumlah Karyawan 85 209 

Sumber: Data Bagian Fungsi HR PT. PGE. 

 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa jumlah pekerja tetap 

sebanyak 85 karyawan sedangkan untuk pekerja mitra (outsourching) sebanyak 

209 karyawan. Peneliti hanya mengambil data populasi dari pekerja tetap yang 

memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, dari 85 pekerja tetap ada 59 pekerja tetap 

yang memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun sedangkan 27 karyawan memiliki 

masa kerja kurang dari 5 tahun. Sedangkan peneliti tidak mengambil populasi dari 

pekerja mitra karena pekerja mitra merupakan outsorching yang sifatnya tidak 
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memiliki hak penuh dalam perusahaan. Maka berikut dibawah ini jumlah data 

pekerja tetap dengan masa kerja lebih dari 5 tahun pada PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3 

Data Pekerja Tetap dengan Masa Kerja Lebih Dari 5 Tahun  

PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang Kabupaten Bandung 

No Area Fungsi/Divisi Jabatan 
Lama 

Bekerja 

1 

Area Operation Direktorat 

General Manager Area Kamojang 25 

2 Secretary 8 

3 Legal Counsel Area Kamojang 5 

4 

Operation 

Manager Operation 15 

5 Assistant Manager Production 10 

6 Analyst Production Planning 7 

7 Senior Supervisor Production 5 

8 Supervisor Shift Production 10 

9 Supervisor Shift Production 10 

10 Supervisor Shift Production 10 

11 Supervisor Shift Production 10 

12 Operator Central Control Room 6 

13 Operator Central Control Room 6 

14 Operator Central Control Room 6 

15 Operator Central Control Room 6 

16 Operator Central Control Room 6 

17 Operator Central Control Room 10 

18 Operator Central Control Room 9 

19 Operator 8 

20 Operator 8 

21 Operator 8 

22 Operator 8 

23 Operator 9 

24 Operator 9 

25 Operator 7 
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26 Operator Well Testing 8 

27 Operator Well Measurement 8 

28 Assistant Manager Laboratory 10 

29 Analyst Fluid 5 

30 Analyst Rock 5 

31 

Maintenance 

Manager Maintenance 15 

32 Senior Engineering Maintenance Planning 8 

33 Junior Engineer Cost Control 10 

34 Senior Engineer Construction 10 

35 
Senior Supervisor Non - Rotating 

Equipment 
5 

36 Senior Supervisor Instr. & Contr Maint. 9 

37 Supervisor Facility Maintenance 9 

38 Operator Facility Maintenance 8 

39 Supervisor Rotating Equipment 9 

40 Senior Supervisor Electrical Maintenance 10 

41 

Planning & Engineering 

Manager Planning & Engineering 10 

42 Assistant Manager Facility & Reliability 8 

43 Engineer QA/QC 5 

44 Assistant Manager Budget Planning 10 

45 Analyst Budget Evaluation 5 

46 

HSSE 

Area Manager HSSE 6 

47 Analyst Safety 7 

48 Analsyt Environmental 5 

49 Senior Supervisor Security 6 

50 

SCM 

Area Manager SCM Kamojang 24 

51 Analyst Inventory & Transportation 10 

52 Junior Analyst Procurement 5 

53 

Finance 

Manager Finance 33 

54 Senior Supervisor Controller 5 

55 Supervisor General Accounting 8 

56 

HR 

Area Manager HR Kamojang 35 

57 Analyst HR Development 10 

58 Assistant HR Services 8 

59 ICT Junior Analyst ICT Kamojang 5 

Sumber: Data Bagian Fungsi HR PT. PGE. 
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Berdasarkan pemaparan tabel 3.3 diatas teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan ukuran sampel menggunakan 

metode sensus dimana jumlah populasi = jumlah sampel (N = n) dengan N= 59 

dan n = 59, maka sampel dalam penelitian ini terdiri 59 sebagai respoden. Dengan 

keseluruhan sampel 59 responden Karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy 

Area Kamojang Kabupaten Bandung. 

 

3.3 Uji Data Statistik 

Sebelum dilakukan analisi data untuk mengetahui pengaruh analisis jabatan 

berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian data statistik yaitu uji data validitas dan reliabilitas untuk mengetahui 

baik atau tidaknya data untuk digunakan dan melakukan uji asumsi klasik. Berikut 

uraiannya adalah sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Pendapat dari ahli menurut Sugiyono dalam Riduwan yang bukunya berjudul 

“Metode dan Teknik Menyusun Tesis”, bahwa setelah pengujian konstruk selesai 

dari para ahli, maka diteruskan uji coba instrumen. Instrument yang telah disetujui 

para ahli tersebut dicobakan pada sampel dari mana populasi diambil. Setelah data 

didapat dan ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan 

analisis faktor, yaitu dengan mengkolerasikan antara skor item instrument. 

(Riduwan, 2014:109). 

Untuk menguji validitas alat ukur dalam penelitian ini, terlebih dahulu dicari 

harga korelasi antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara 

mengkorelasikan setiap butir alat ukur dengan skor total yang merupakan jumlah 
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tiap skor atau butir, dengan teknik analisis data Korelasi Pearson Product Moment 

(PPM). Korelasi ini dikemukakan oleh Karl Pearson Tahun 1990. Kegunaannya 

untuk mengetahui derajad hubungan antara variabel bebas (idependen) dengan 

variabel terikat (dependen). 

Teknik analisis korelasi PPM termasuk teknik statistik parametrik yang 

menggunakan data interval dan ratio dengan persyaratan tertentu, misalnya: data 

dipilih secara acak (random), datanya berdistribusi normal: data yang 

dihubungkan berpola linier; dan data yang dihubungkan mempunyai pasangan 

yang sama sesuai dengan subjek yang sama. Kalau salah satu tidak terpenuhi 

persyaratan tersebut analisis korelasi tidak dapat dilakukan. Rumus yang 

digunakan Kolerasi Pearson Product Moment sebagai berikut: 

 

 

Dimana: 

rxy = Koefesien kolerasi antara x dan y rxy 

N = Jumlah Subyek 

X = Skor Item 

Y = Skor Total 

ΣX = Julmah Skor Item 

ΣΥ = Julmah Skor Total  

ΣX2 = Julmah Kuadrat Skor Item 
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ΣΥ2 = Julmah Kuandrat Skor Total  

 

Metode yang digunakan adalah dengan membandingkan antara nilai nilai 

korelasi atau r hitung dari variabel penelitian dengan nilai r tabel. Pengujian 

validitas dan reabilitas dalam penelitian ini menggunakan bantuan Software SPPS 

(Statistic Package and Social Science) 25 for Windows. Kriteria pengujian 

validitas keputusan pada sebuah butih pertanyaan dapat dianggap valid dan dapat 

dilakukan dengan beberapa cara berikut: 

 Jika rhitung > rtabel, maka butir pertanyaan tersebut valid. 

 Jika rhitung < rtabel, maka butir pertanyaan tersebut tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali dikutip dalam bukunya V.Wiratna Sujarweni yang berjudul 

“Meiodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi”, bahwa “Uji reliabilitas dilakukan 

terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Uji ini digunakan untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk” 

(Sujarweni, 2015: 169). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Uji Reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Cronbach Alpha 

yang dihitung menggunakan Statistical Package for Social Science (SPSS) For 

windows 25, dengan ketentuan suatu variabel dikatakan reliable jika memeiliki 

Cronbach Alpha > 0,60. Metode mencari reliabilitas internal yaitu menganalisis 

reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran, rumus yang digunakan adalah 

Alpha sebagai berikut: 
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𝑟11= (
𝑘

𝑘−1
) . (1 −  

∑𝑆𝑖

𝑆𝑡
) 

Dimana: 

𝑟11 = Nilai Reliabilitas 

∑𝑆𝑖 = Jumlah varians skor tiap-tiap 

𝑆𝑡 = Varians total 

𝑘 = Jumlah item 

 

Langkah – langkah mencari nilai reliabilitas dengan metode Alpha sebagai 

berikut: 

Langkah 1: Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus: 

𝑆𝑖 = 
∑𝑖

2− 
(∑𝑋𝑖)2

𝑁

𝑁
 

Dimana: 

𝑆𝑖 = Varians skor tiap-tiap item 

∑𝑖
2 = Jumlah kuadrat item Xi 

(∑𝑋𝑖)
2 = Jumlah Xi dikuadratkan 

N = Jumlah Responden 

Langkah 2: Kemudian menjumlahkan varians semua item dengan rumus: 

 

∑𝑆𝑖 = S1 + S2 + S3 …………….Sn 
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Dimana: 

∑𝑆𝑖   = Jumlah varians semua item 

S1 + S2 + S3 ………n = Varians item ke – 1, 2, 3 ……n 

 

 

 

Langkah 3: Menghitung varians total dengan rumus: 

 

𝑆𝑡 = 
∑𝑡

2− 
(∑𝑋𝑡)2

𝑁

𝑁
 

 

Dimana: 

𝑆𝑡 = Varians total 

∑𝑡
2 = Jumlah kuadrat X total 

(∑𝑋𝑡)2 = Jumlah X total dikuadratkan 

N = Jumlah Responden 

 

Langkah 4: Memasukan nilai Alpha dengan rumus: 

 

𝑆𝑖 = 
∑𝑋𝑖

2− 
(∑𝑋𝑖)2

𝑁

𝑁
 

 



119 

 

 

 

Pengujian akan dilakukan dengan menggunakan Statistical Package for Social 

Science (SPSS) for Windows. Menurut V. Wiratna Sujarweni dalam bukunya 

yang berjudul “Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi”, bahwa: “SPSS 

merupakan salah satu software yang dapat digunakan untuk membantu 

pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik.”  

(Sujarweni, 2015 : 127). 

 

3. Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik untuk menghasilkan data yang akurat suatu persamaan 

regresi sebaiknya terbebas dari uji asumsi-asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikoliniritas, 

dan uji heteroskedastisitas. Peneliti tidak melakukan uji autokorelasi karena data 

pada penelitian ini merupakan data cross section artinya pengukuran semua 

variabel dilakukan secara serempak pada saat bersamaan dan menggunakan alat 

ukur kuesioner. 

a. Uji Normalitas  

Uji normalitas data ini diperlukan karena hasil uji statistik (uji t atau uji F) 

akan diinterpretasikan kedalam parameter dalam populasi. Karena data dalam 

populasi memiliki distribusi normal, maka data dalam sampel (terutama sampel 

kecil harus memiliki distribusi normal juga. Sehingga dalam ujit dan uji F 

diasumsikan bahwan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika dilanggar 

atau tidak dipenuhi maka uji statstik menjadi tidak valid. Untuk melakukan uji 

normalitas, peneliti dapat melakukannya melalui uj asumsi ini grafik dan uji 

statistik. 
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Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini 

digunakan metode kolmogrov-Smirnov (K-S) dan dengan melihat grafik Normal 

P-P Plot of Regression Standardized Residual, cara ini untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak adalah dengan desain grafik. Jika data 

menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikuti arah garis diagonal, atau grafik 

histrogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas (Ghozali dalam Nurul, 2016). Pengambilan 

keputusan dalam uji normalitas kriterianya adalah: 

 Apabila nilai Asymp.Sig < 0.05 berarti distribusi data tidak normal, 

 Apabila nilai Asymp.Sig > 0.05 berarti distribusi data normal.  

 

Uji grafik merupakan cara termudah untuk melihat normalitas residual, yaitu 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi 

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian dengan 

hanya melihat grafik histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah 

sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat norma 

probabilitas plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal, 

adalah sebagai berikut:  

 Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan data 

ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal.  

 Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data 

sesuangguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Sehingga dengan 

melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal atau dari grafik 
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histogram, peneliti dapat mengambil kesimpulan apakah data berdistribusi 

normal atau tidak.  

 Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi nomal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.  

 Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Model multiple regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang tinggi 

diantara variable-variabel independent karena akan menyebabkan nilai koefisien 

regresi berfluktuasi tinggi sehingga mengurangi keyakinan akan hasil pengujian. 

Karena itu perlu dilakukan pengujian terhadap data sampel, apakah terjadi 

multikolineritas atau tidak. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala 

multikolonearitas di dalam model regresi berganda ini adalah: 

 Dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai toleransi 

bahwa nilai toleransi tidak melebihi 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 Menyatakan bahwa jika nilai tolerance lebih besar dari 0.10 menunjukkan 

tidak ada masalah multikolinearitas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variable dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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Jika vanian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian 

dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Uii heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dengan cara melihat grafik plot dan uji Glejser. Grafik 

Scatterplotdan dasar analisis heteroskedastisitas adalah sebagai berikut: 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur, maka terjadi heteroskedastisitas, 

 Jika tidak ada pola yang jelas atau titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi 

homoskedastisitas. 

 

3.4 Jenis Analisis Data  

Analisis Data data menurut V. Wiratna Sujarweni  dalam bukunya yang 

berjudul “Metologoli Penelitian Bisnis dan Ekonomi”,  yaitu: “Analisis data 

merupakan upaya data yang sudah tersedia kemudian diolah dengan statistik dan 

dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Dengan 

demikian teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analsisi 

terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut untuk menjawab rumusan 

masalah.” (Sujarweni, 2015 : 121). 

1. Tujuan Analisis Data 

a. Mendeskripsikan data, biasanya dalam bentuk frekuensi, dibuat tabel, 

grafik sehingga dapat dipahami karakteristik datanya. Dalam statistika, 

kegiatan mendeskripsikan data ini dibahas pada statistika deskriptif. 
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b. Membuat induksi atau menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi 

atau karakteristik populasi berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. 

Kesimpulan yang diambil biasanya dibuat berdasarlan dugaan atau estimasi 

dan pengujian hipotesis. Dalam statistika, kegiatan membuat induksi atau 

menarik kesimpulan tentang karakteristik populasi atau sampel ini dibahas 

pada statistika inferensial. 

(Sujarweni, 2015 : 122). 

 

2. Langkah dan Prosedur Analisis Data  

a. Tahap mengumpulkan data dilakukan melalui intrumen pengumpulan data. 

b. Tahap editing yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan pengisian 

intrusmen pengumpulan data. 

c. Tahap koding yaitu proses identifikasi dan klasifikasi dari setiap 

pertanyaan.  

d. Tahap evaluasi data yaitu, mencatat atau ntri data ke dalam tabel induk 

penelitian. 

e. Tahap pengujian kualitas data, yaitu validitas dan reliabilitas instrument 

pengumpulan data. 

f. Tahap mendeskripsikan data yaitu, tabel frekuensi atau diagram, serta 

berbagai ukuran tendensi sentral, maupun ukuran dispresi. Tujuannya 

memahami karakteristik data sampel penelitian. 

g. Tahap pengujian hipotesis yaitu, tahap pengujian terhadap proposisi-

proposisi yang dibuat apakah proposisi tersebut ditolak atau diterima serta 
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bermakna atau tidak. Atas dasar pengujian hipotesis inilah selanjutnya 

keputusan dibuat. 

 

3. Macam – Macam Analisis Data  

Macam – macam analisis data berdasarkan teknik pengolahannya dibagi 

menjadi 2 yaitu: 

a. Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif berusaha untuk menggambarkan berbagai karakteristik 

data yang berasal dari suatu sampel. Statistic deskriptif seperti: mean, median, 

modus, presentil, desil quartile, dalam bentuk analisis angka maupun 

gambar/diagram. Dalam analisis deskriptif diolah pervariabel. 

Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari hasil pengisian 

kuesioner yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Indikator-indikatornya diukur 

dengan menggunakan skala ordinal berdasarkan teknik skala likert. Menurut 

Sugiyono dalam V. Wiratna Sujarweni bukunya yang berjudul “Metologoli 

Penelitian Bisnis dan Ekonomi”, bahwa Skala Likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial.  

Tabel 3.4 

Bobot Penilaian Berdasarkan Skala Likert 

Bobot Penilaian Berdasarkan 

Skala Likert 
Jawaban Bobot nilai 

Sangat Setuju SS 5 

Setuju S 4 

Cukup Setuju CS 3 
Tidak Setuju TS 2 

Sangat Tidak Setuju STS 1 
Sumber: (Sugiyono dalam Sujarweni, 2015 : 123) 
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Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk 

memudahkan penilaian dibuat interval dan kelas interval diperoleh sebagai 

berikut:  

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
Rentang Nilai

Panjang Kelas Intal
 

Keterangan:  

Rentang nilai = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah  

Banyak kelas interval = 5  

Berdasarkan rumus diatas, maka panjang kelas interval adalah:  

 

𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
5 − 1

5
 

       = 0,80 

Maka interval dari kriteria penilaian adalah sebagai berikut:  

Tabel 3.5 

Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan 

Interval Kelas 

Alternatif Jawaban 

Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 

(X1) 

Kepuasan Kerja 

(Variabel Y) 

1.00 - 1.79 Sangat Tidak Sesuai Sangat Rendah 

1.80 - 2.59 Tidak Sesuai Rendah 

2.60 - 3.39 Cukup Sesuai Cukup Tinggi 

3.40 - 4.19 Sesuai Tinggi 

4.20 - 5.00 Sangat Sesuai Sangat Tinggi 
Sumber: (Sugiyono dalam Sujarweni, 2015 : 123) 
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b. Analisis Verifikatif 

Deskripsi teori verifikatif, dimana pada hakikatnya penelitian verifikatif 

menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul “Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, diartikan sebagai: “Penelitian yang 

dilakukan terhadap populasi atau sampel tertentu dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.” (Sugiyono, 2017 : 8). Data berbentuk 

numerik, dapat digunakan untuk menjawab hipotesis yang diajukan dengan 

menggunakan analisis kuantitatif, analisis kuantitatif digunakan peneliti untuk 

mengetahui hasil jawaban dari responden dengan bantuan alat statistik melalui 

program Software SPPS (Statistic Package and Social Science) for Windows 

versi 25. 

 

3.5 Analisis Data Statistik 

Analisis data statistik untuk mengetahui besarnya kontribusi dari pengaruh 

variabel analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan secara 

simultan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, analisis koefisien 

korelasi, koefisien determinasi. Sedangkan untuk mengetahui faktor dominan 

pada indikator variabel analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja 

menggunakan analisis (Confirmatory Factor Analysis) CFA. 

 

3.5.1 Kontribusi Pengaruh Variabel Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 

Terhadap Kinerja Karyawan 

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah melihat jenis skala data dan 

dalam penelitian memperoleh data dari hasil penyebaran kuesioner data yang 
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didapat masih dalam bentuk skala ordinal. Data harus dirubah dari skala ordinal 

menjadi skala interval hal ini karena dalam penelitian ini menggunakan metode 

analisis linier berganda dalam pengolahan datanya. maka data harus dirubah 

kedalam jenis data interval dengan menggunakan MSI (Methode Successive 

Interval). 

1. MSI (Methode Successive Interval) 

Data yang didapat dari skala ordinal masih berupa kalimat sehingga harus 

dorubah menjadi angka-angka yaitu skala interval. Menurut (Sedarmayanti dan 

Syarifudin Hidayat, 2011:55) mengenai Method of Successive (MSI) adalah: 

“Method of Successive (MSI) adalah metode penskalaan untuk menaikkan skala 

pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval.” Bedasarkan konsep tersebut 

dapat ditinjau bahwa MSI merupakan alat untuk mengubah data ordinal menjadi 

interval. Dalam proses pengolahan data MSI menggunakan bantuan Additional 

Instrument (Add-Ins) pada Microsoft Excel. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penggunaan MSI tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang 

disebarkan. 

b. Setiap butir pertanyaan telah menetentukan frekuensi (f) dari jawaban 

responden yang menjawab skor 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk setiap item pertanyaan. 

c. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut 

sebagai proporsi. 

d. Setelah mendapatkan proporsi, selanjutnya menentukan proporsi komulatif 

dengan cara menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor.  
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e. Menentukan nilai Z untuk setiap PF (proporsi frekuensi) yang diperoleh 

dengan menggunakan tabel distribusi normal. 

f.  Menentukan skala (scale value = SV) untuk setiap skor jawaban yang 

diperoleh dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas. 

g. Menentukan skala dengan menggunakan rumus persamaan sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

Density at Lower Limit   = Kepadatan batas bawah  

Density at Upper Limit   = Kepadatan batas Atas  

Area Below Upper Limit   = Daerah di bawah batas atas 

Area Below Lower Limit   = Daerah di bawah batas bawah  

 

h. Setelah menentukan SV maka nilai skala ordinal ke interval, yaitu nilai SV 

yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi sama 

dengan 1 (satu). Adapun rumus yang digunakan untuk menentukan nilai 

transformasi adalah sebagai berikut: 

 

i. Setelah mendapatkan nilai dari Transformed Scale Value, nilai tersebut adalah 

nilai skala interval. 
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi ganda adalah pengembangan dari analisis regresi sederhana. 

Kegunaannya yaitu untuk meramalkan nilai variabel terikat (Y) apabila variabel 

bebas minimal dua atau lebih. Analisis regresi ganda ialah suatu alat analisis 

peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal 

antara dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), (X3), …. …. ….. …..(Xn) dengan 

satu variabel terikat.Asumsi dan arti persamaan regresi sederhana berlaku pada 

regresi ganda, tetapi bedanya terletak pada rumusnya sedangkan analisis regresi 

ganda dapat dihitung dengan cara komputer dengan program Software SPPS 

(Statistic Package and Social Science) for Windows versi 25. 

 

Persamaan regresi ganda dirumuskan: 

a. Dua Variabel Bebas : Y = a + b1X1 + b2X2 

b. Tiga Variabel Bebas : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 

c. Empat Variabel Bebas : Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

d. Ke-n Variabel Bebas : Y = a + b1X1 + b2X2 … … … + bnXn 

(Riduwan, 2014 : 154). 

 

Dalam penelitian ini analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh analsisi jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan. Selain 

itu juga analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini. Berikut adalah modelnya: 
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Y = a + b1X1 + e 

Dimana: 

Y = Kinerja Karyawan 

X1 = Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi  

b1 = Koefisien Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi 

a = Konstanta 

 

Untuk melihat ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual 

dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistic F dan nilai koefisien determinasi.  

(Sujawerni, 2015 : 160). 

 

3. Analisis Koefisien Korelasi Rank Spearman 

Koefisien dari korelasi ini lebih mengukur keeratan hubungan antar peringkat 

dan lebih cocok untuk digunakan dalam data melalui skala ordinal. Metode 

analisa ini digunakan untuk menganalisis ada tidaknya hubungan antara variabel. 

Analisis korelasi rank spearman ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa 

kuat hubungan analisis jabatan berbasis kompetensi dengan kinerja karyawan 

yang masing-masing dinyatakan dengan rumus X dan Y. Rumus-rumus yang 

digunakan untuk perhitungan korelasi rank spearman ada dua macam, yaitu :  

 Untuk angka yang tidak mempunyai angka kembar: 

Rumus:  

𝑟𝑠 = 1
6∑𝑑𝑖2

𝑛(𝑛2 − 1)
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Dimana: 

𝑟𝑠  =  Korelasi Spearman 

∑𝑑𝑖2 = Selisih Ranking data variabel X dan Y 

𝑛 = Jumlah responden 

 

 Jika proporsi angka sama dalam variabel X dan Y cukup besar maka 

digunakan rumus koefisien korelasi rank spearman sebagai berikut: 

 

𝑟𝑠 =
∑𝑥2 +  ∑𝑦2 − ∑𝑑𝑖2

2√∑𝑥2 . ∑𝑦2
 

 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 

∑𝑥2 =
𝑛3 −  𝑛

12
− ∑𝑇𝑥 

∑𝑦2 =
𝑛3 −  𝑛

12
− ∑𝑇𝑦 

 

Jika angka tersebut jumlahnya banyak, maka dalam perhitungan perlu 

dirumuskan  faktor korelasi dengan rumus sebagai berikut : 

Rumus : 

∑𝑇𝑥 = ∑𝑇𝑦 =
𝑡3 −  𝑡

12
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Dimana: 

 rs     = Koefisien Korelasi Rank Spearman 

 di     = Selisih rank X dan Y 

 n      = Banyaknya sampel 

 t       = Banyaknya angka yang sama pada suatu ranking tertentu 

∑𝑥2 = Jumlah kuadrat variabel X 

∑𝑦2 = Jumlah kuadrat variabel Y 

∑𝑇𝑥 = Faktor korelasi jumlah kuadrat variabel X 

∑𝑇𝑦 = Faktor korelasi jumlah kuadrat variabel Y 

 

Keterangan : 

 Bila  𝑟𝑠  = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara variabel sangat lemah 

atau tidak berhubungan sama sekali. 

 Bila 𝑟𝑠  = 1 atau mendekati +1, maka hubungan antara kedua variabel 

dikatakan sangat kuat dan searah antara kedua variabel (x dan y). 

 Bila 𝑟𝑠  = -1 atau mendekati – 1, maka hubungan antara kedua variabel 

dikatakan sangat kuat namun berlawan arah antara kedua variabel (x dan y). 

 

Dalam pengolahan uji korelasi memiliki tingkat keakuratan yang baik dan 

untuk mengetahui interprestasi terhadap kuatnya hubungan maka dapat digunakan 

pedoman seperti yang tertera pada tabel berikut: 
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Tabel 3.6 

Kriteria Penilaian Korelasi 

Interval 

Koefisien 
Tingkat Hubungan 

0.80 – 1.000 Sangat Kuat 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.40 – 0.599 Cukup Kuat 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.00 – 0.199 Sangat Rendah 

Sumber: (Riduwan, 2014 : 80) 

 

4. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui presentase perubahan 

variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X1). Jika R2 

semakin besar, maka presentase peruabahan variabel tidak bebas (Y) yang 

disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi. Jika R2 semakin kecil, maka 

presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel 

bebas (X) semakin rendah. (Sujarweni, 2015 :164). 

 

Kd = r2 x 100 

 

Kd = Koefisien Determinasi 

r = Koefisien Korelasi 

 

5. Pengujian Hipotesis 

Dalam menentukan ada atau tidaknya hubungan antara analisis jabatan 

berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan PT. Pertmina Geothermal Energy 
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Area Kamojang Kabupaten Bandung, maka digunakan uji hipotesis simultan     

(Uji F). Uji F adalah pengujian koefisien regresi simultan yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen 

(Y).  Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 

Ho : ryp1p2 = 0, artinya analisis jabatan berbasis kompetensi secara simultan 

tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang. 

Ha : ryp1p2 = 0, artinya analisis jabatan berbasis kompetensi secara simultan 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang. 

 

Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% karena 

dinilai cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti 

serta tingkat signifikan 5% umum digunakan dalam penelitian ilmu sosial. Untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel koefisien korelasi signifikan atau tidak, 

adapun kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

 Jika Fhitung > Ftabel , maka Ho ditolak dan jika Sig < 0.05 maka Ha ditolak 

 Jika Fhitung < Ftabel , maka Ho diterima dan jika Sig > 0.05 maka Ho diterima 

 

3.5.2 Analisis Faktor Konfirmatori (Confirmatory Factor Analysis) CFA 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator-indikator yang 

mempengaruhi kinerja karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang yang dinilai dari analisis jabatan berbasis kompetensi. Efektifitas 

diukur dengan analisis faktor konfirmatori sehingga analisis yang dilakukan 
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adalah untuk membuktikan pengaruh indikator yang paling dominan pada variabel 

analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja karyawan PT. Pertamina 

Geothermal Energy Area Kamojang. Menurut (Syofian, 2012: 33) analisis faktor 

merupakan bagian dari multivariate yang berguna untuk mereduksi variabel. Cara 

kerjanya adalah mengumpulkan variabel-variabel yang berkorelasi ke dalam satu 

atau beberapa faktor, dimana antara satu faktor dengan faktor lainnya saling bebas 

atau tidak berkorelasi. Prinsip dasar analisis faktor adalah mengekstraksi sejumlah 

faktor bersama (common factors) dari gugusan variabel asal 𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, … , 𝑋𝑝, 

sehingga: 

a. Banyaknya faktor lebih sedikit dibandingkan dengan banyak variabel asal 𝑋. 

b. Sebagian besar informasi variabel asal X, tersimpan dalam faktor. 

 

Kegunaan: 

1. Mengekstrasi variabel laten dari indikator atau mereduksi variabel 

obersvasi menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit. 

2. Mempermudah interpretasi hasil analisis, sehingga diperoleh informasi 

yang lebih riil dan sangat berguna. 

3. Pemetaan dan pengelompokan objek berdasarkan karakteristik faktor 

tertentu. 

 

Analisis faktor merupakan teknik analisis multivariat yang bertujuan untuk 

meringkas sejumlah 𝑝 variabel yang diamati menjadi sejumlah 𝑚 faktor penting, 

dengan 𝑚 < 𝑝. Misal 𝑋 adalah vektor random teramati yang memiliki 𝑝 

komponen pada pengamatan ke-i, dengan vektor rata-rata dan matriks kovarians 
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∑. vektor 𝑋 bergantung secara linier dengan variabel yang disebut faktor bersama 

dan sejumlah sumber variansi dari yang disebut faktor spesifik. Model analisis 

faktor menurut Johnson dan Wichern adalah: 

𝑋1 − 𝜇1 = 𝑙11𝐹1 + 𝑙12𝐹2 + ⋯ + 𝑙1𝑚𝐹𝑚 + 𝜀1 

𝑋2 − 𝜇2 = 𝑙21𝐹1 + 𝑙22𝐹2 + ⋯ + 𝑙2𝑚𝐹𝑚 + 𝜀2 

⋮ 

𝑋𝑝 − 𝜇𝑝 = 𝑙𝑝1𝐹1 + 𝑙𝑝2𝐹2 + ⋯ + 𝑙𝑝𝑚𝐹𝑚 + 𝜀𝑝 

 
Keterangan: 

𝑋𝑝 = Variabel ke-𝑝 

𝜇𝑝  = Rata-rata variabel ke-𝑝 

𝑙𝑝𝑚  = Bobot variabel (factor loading) ke-𝑝 pada faktor ke-𝑚. 

𝐹𝑚  = Faktor bersama (common factor) ke-𝑚 

𝜀𝑝  = Faktor spesifik ke-𝑝 

 

Faktor spesifik berkolerasi satu dengan yang lain dan dengan common 

factor. Common factor dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel 

yang diteliti, dengan persamaan: 

𝐹𝑗 = 𝑊𝑗1𝑋1 + 𝑊𝑗2𝑋2 + ⋯ + 𝑊𝑗𝑝𝑋𝑝 

Keterangan: 

𝐹𝑗 = Faktor ke-𝑗 yang diestimasi 

𝑊𝑗𝑝 = Bobot atau koefisien skor faktor ke-𝑝 

𝑋𝑝 = Banyaknya variabel 𝑋 pada faktor ke-𝑝 

𝑝 = 1, 2, . . . , 𝑛 ; 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛. 
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Jika dituliskan dalam notasi matriks, model analisis faktor adalah: 

(𝑝𝑥1) − (𝑝𝑥1) = (𝑝𝑥𝑚)(𝑚𝑥1) + 𝜀(𝑝𝑥1) 

 

 

Dalam penelitin ini menggunakan jenis analisis faktor konfirmatori. 

Analisis faktor konfirmatori adalah suatu teknik analisis faktor yang secara apriori 

telah diketahui atau ditentukan terlebih dahulu variabel-variabel mana saja yang 

berhubungan dengan faktor-faktor mana saja (Gudono dalam Nusmala 2018). 

Analisis faktor konfirmatori menghipotesiskan telah ditemukannya sejumlah 

faktor dari variabel dan analisis dilakukan untuk menegaskan kemandirian faktor 

dan menguji kontribusi butir kepada faktor-faktornya. Maka analisis faktor 

konfirmatori adalah analisis faktor yang bertujuan untuk meringkas atau 

mereduksi variabel amatan secara keseluruhan menjadi beberapa variabel atau 

faktor baru, akan tetapi variabel atau faktor baru yang terbentuk tetap mampu 

merepresentasikan variabel utama yang digunakan apabila faktor yang terbentuk 

telah ditetapkan terlebih dahulu. Adapun model analisis faktor konfirmatori dapat 

diilustrasikan pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.1  

Model Analisis Faktor Konfirmatori dengan Dua Faktor 

 

Dari gambar 3.1 dapat dilihat bahwa model tersebut melibatkan dua faktor 

dengan dua indikator tiap faktor. Dari model tersebut diperlihatkan pula bahwa 

kedua faktor saling berkorelasi. 𝑟12 adalah koefisien jalur yang menghubungkan 

antara 𝐹1 dan 𝐹2. Hubungan antara variabel indikator dengan faktor dapat 

dinyatakan dengan persamaan berikut: 

𝑥1 = 𝑏1. 𝐹1 + 𝑒1; 

𝑥2 = 𝑏2. 𝐹1 + 𝑒2; 

𝑥3 = 𝑏3. 𝐹2 + 𝑒3; 

𝑥4 = 𝑏4. 𝐹2 + 𝑒4; 

Keterangan: 

𝐹𝑖  = faktor atau konstruk yang tidak dapat diobservasi secara langsung. 

𝑖  = 1,2. 𝑥𝑖  

x𝑖  = variabel yang terukur, i = 1, 2, 3, 4. 
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b𝑖  = nilai keofisien atau factor loading, i = 1, 2, 3, 4.  

𝑒𝑖  = error term, i = 1, 2, 3, 4.  

 

Tujuan utama dalam analisis faktor konfirmatori adalah menentukan nilai 

koefisien atau factor loading yang dapat menghasilkan matriks kovarians ∑ yang 

sedekat mungkin dengan matriks kovarians sampel 𝑆. Analisis faktor konfirmatori 

juga bertujuan untuk meguji validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian 

validitas dan reliabilitas instrumen ini perlu dilakukan untuk mendapatkan data 

yang valid dan reliabel. 

a. Matrik 

Matriks merupakan susunan atau jajaran persegi panjang dari bilangan 

bilangan. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut disebut dengan unsur dalam 

matriks (Anton, 1987). Matriks juga dapat digunakan untuk menyingkat penulisan 

dari suatu data multivariat. Matriks berorde 𝑚 𝑥 𝑛 adalah unsurunsur bilangan 

yang tersusun dalam 𝑚 baris dan 𝑛 kolom, yang dapat dinyatakan dengan notasi  

𝐴 = (𝑎𝑖𝑗); 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑚 ; 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑛 ; 

atau dapat dinotasikan sebagai berikut: 

 

 

Notasi 𝑎𝑖𝑗 menyatakan unsur dari baris ke-𝑖 dan kolom ke-𝑗. Unsurunsur dari 

sebuah matriks disebut dengan skalar. Unsur-unsur ini biasanya merupakan 

bilangan-bilangan real atau kompleks. 
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b. Determinan 

Determinan adalah suatu fungsi tertentu yang menghubungkan suatu bilangan 

real dengan suatu matriks bujur sangkar (Anton, 1991).  

 

Pada Ordo 2 x 2 

Matriks 𝐴 = [
𝑎 𝑐
𝑏 𝑑

], untuk mencari determinan matriks A, maka dapat 

dirumuskan sebagai berikut: Det 𝐴 = 𝑎𝑑 – 𝑏c 

pada Ordo 3 x 3 

Terdapat beberapa cara dalam menentukan determinan matriks berordo 3 x 3, 

yaitu dengan ekspansi kofaktor dan metode sarrus.  

 Determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama 

 

Matriks A = [

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

] 

 

Kemudian menentukan kofaktor dari 𝑎11 dengan rumus sebagai berikut: 

𝐶11 = (−1) 1+1(𝑎22𝑎33 − 𝑎23𝑎32) 

 

Kofaktor dan minor hanya berbeda pada tanda 𝑐𝑖𝑗 = ±𝑀𝑖𝑗, cara menentukan 

tanda pada kofaktor adalah dengan memulai tanda positif terlebih dahulu pada 

unsur pertama pada matriks (𝑎11) kemudian negatif secara bergantian sampai 

unsur terakhir pada baris pertama (𝑎13). Definisi determinan matriks A berordo 3 

x 3 ini secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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det𝐴 = 𝑎11𝑐11 + 𝑎12𝑐12 + 𝑎13𝑐13 

 

 Determinan dengan metode Sarrus 

Matriks A = [

𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23

𝑎31 𝑎32 𝑎33

] 

Untuk mencari determinan matriks A dengan metode Sarrus dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

 

Uji validitas dan reliabilitas dilakukan dengan menggunakan bantuan software 

IBM SPSS. Apabila indikator-indikator yang dibentuk telah valid dan reliabel, 

selanjutnya dilakukan uji Kaisyer-Meisyer-Olkin (KMO) measure of sampling 

adequacy dan Barlett Test of spericity sebagai tindak lanjut apakah indikator 

tersebut layak dilakukan analisis faktor atau tidak. 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Nilai KMO 

0.9 – 1.0 Data Sangat Baik 

0.8 – 0.9 Data Baik 

0.7 – 0.8  Data Cukup Baik 

0.6 – 0.7 Data Lebih Dari Cukup Baik 

0.5 – 0.6  Data Cukup Layak 

< 0.5 Data Tidak Layak 

Sumber: (Nasution, 2018) 
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Dengan demikian, jika nilai KMO yang didapat lebih rendah dari 0,5, maka 

tidak perlu melakukan analisis faktor. Adapun rumus untuk indeks KMO adalah 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

𝑟𝑖𝑗 = koefisien korelasi antara variabel 𝑖 dan 𝑗 

𝑎𝑖𝑗 = koefisien korelasi parsial antara variabel 𝑖 dan j 

Barlett Test of spericity digunakan untuk melihat apakah variabel yang 

digunakan berkorelasi dengan variabel lainnya. Hipotesis yang digunakan adalah 

tidak ada korelasi antar variabel untuk hipotesis nol (𝐻0) dan terdapat korelasi 

antar variabel untuk hipotesis alternatif (𝐻𝑎). Statistik uji yang digunakan untuk 

Uji barlett: 

 

Keterangan:  

𝑛 = jumlah observasi  

|𝑅| = determinan matriks korelasi  

𝑝 = jumlah variabel  

 

Apabila KMO dan Barlett test telah memberikan kesimpulan yang tepat, 

barulah analisis faktor dilakukan. Beriku merupakan tabel tahapan penyelesaian 

analisis faktor konfirmatori analisis jabatan berbasis kompetensi terhadap kinerja 

karyawan PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang: 
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Tabel 3.8 

Tahapan Penyelesaian Analisis Faktor Konfirmatori 

Analisis Jabatan Berbasis Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang 

No 
Analisis Faktor Konfirmatori 

Jenis Pengujian Keterangan 

1. 
Penentuan jumlah sampel 

penelitian. 
Teknik sampling Jenuh (N = n) 

2. 
Perhitungan rata-rata dan standar 

deviasi. 

Menggambarkan rata-rata 

sebenarnya dan mengetahui sebaran 

sampel penelitian. 

3. Uji Validitas. 

Mengetahui ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur 

melakukan fungsi ukurannya. 

4. Uji Reliabilitas. 
Mengetahui apakah kuesioner 

reliabel atau konsisten. 

5. 
Uji KMO (Kaiser Meyer Olkin) dan 

Barlett’s Test. 

Mengukur tingkat kecukupan 

sampel, apakah semua data telah 

layak untuk difaktorkan. 

6. MSA (Measure of Sampling). 

Mengetahui apakah proses 

pengambilan sampel telah memadai 

atau belum. 

7. 
Total Varians Explained and  

Scree Plot. 

Menggambarkan hubungan antara 

banyaknya faktor yang terbentuk 

dengan nilai eigenvalue dalam 

bentuk grafik. 

8 Rotated Component Factor Matrix. 

Menggambarkan distribusi 7 

dimensi variabel analisis jabatan 

berbasis kompetensi dengan 20 

indikator  pernyataan menjadi 

beberapa komponen yang terbentuk 

dan mengetahui distribusi variabel 

yang lebih jelas dan nyata. 

9. Communalities. 

Menggambarkan korelasi setiap 

variabel dengan setiap faktor yang 

diekstrak. 

Sumber: (Nasution, 2018) 
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Analisis faktor digunakan untuk mengetahui faktor dominan dalam 

menjelskan suatu masalah. Adapun konsep yang perlu diperhatikan sebelum 

melakukan analisis faktor adalah variabel, faktor, loading factor, communality, 

rotasi, ekstraksi, dan eigenvalue. 

1. Variabel 

Menurut Syofian (2012: 18) Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya 

telah diberi angka (kuantitatif) atau juga dapat diartikan sebagai konsep yang 

mempunyai bermacam-macam nilai, berupa kuantitatif maupun kualitatif yang 

dapat berubah-ubah nilainya. Syofian (2012: 18) Variabel dapat dibedakan 

menjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Variabel bebas (independent variable) 

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang menjadi sebab 

atau berubah/memengaruhi suatu variabel lain (variabel dependent). 

b. Variabel terikat (dependent variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, 

karena adanya variabel lain (variabel bebas). 

c. Variabel Moderating 

Variabel Moderating adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

d. Variabel intervening (variabel penghubung) 

Variabel intervening (variabel penghubung) adalah variabel yang menjadi 

media pada suatu hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
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e. Variabel kontrol 

Variabel ini ditetapkan oleh peneliti, jika peneliti ingin mengontrol supaya 

variabel di luar yang diteliti tidak memengaruhi hubungan antara variabel 

bebas dan terikat atau ingin melakukan penenlitian yang bersifat 

membandingkan. 

2. Loading factor 

Dinotasikan dengan 𝜆 yang menunjukkan besarnya kontribusi variabel awal 

terhadap faktor bersama (𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑚) dan pengaruh variabel awal terhadap 

vektor faktor bersama (Syofian, 2012). Nilai 𝜆 dapat ditentukan dengan rumus: 

𝜆 = 𝑐𝑗√𝑏𝑗 

 

Keterangan: 

𝑐𝑗 = vektor normal untuk komponen ke-𝑗 

𝑏𝑗 = nilai eigen untuk komponen ke-𝑗 

3. Faktor 

Model analisis faktor menggunakan asumsi bahwa himpunan variabel awal 

tersusun atas dua macam faktor. Secara matematis asumsi ditulis dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑋𝑖 = 𝜆𝑖1𝑓1 + 𝜆𝑖2𝑓2 + ⋯ + 𝜆𝑖𝑗𝑓𝑗 + 𝑒𝑖 

Keterangan: 

𝑋𝑖 = Variabel hasil pengamatan; 𝑖 = 1, 2, . . . , 𝑛 

𝑓𝑗  = common factor ke-𝑗; 𝑗 = 1, 2, . . . , 𝑚; 𝑚 < 𝑛 
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𝜆𝑖𝑗 = loading factor (nilai keofisen atau nilai kontribusi variabel 𝑋𝑖 

terhadap 𝑓𝑗) 

𝑒𝑖 = unique factor atau error 

 

Secara sederhana persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk sebagai 

berikut: 

𝑋 = 𝜆𝑓 + 𝑒  

Keterangan: 

𝑋 = vektor variabel awal 

𝝺 = matriks faktor 

𝑓 = common factor 

𝑒 = unique factor atau error 

 

4. Communality 

Communality menyatakan varians setiap variabel yang dijelaskan oleh faktor 

yang terbentuk. Nilai yang dilihat adalah extraction yang terdapat pada tabel 

communalities. Makin kecil nilainya, makin lemah hubungan antara variabel yang 

terbentuk. Perhitungan communality setiap variabel dengan persamaan: 

ℎ𝑖
2 = 𝑙𝑖1

2 + 𝑙𝑖2
2 + ⋯ + 𝑙i𝑗2 

 

Keterangan: 

ℎ𝑖
2 = Communality variabel ke-i 

𝑙𝑖1
2 = Faktor Loading 
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5. Rotasi 

Rotasi faktor dilakukan untuk memperoleh tafsiran yang lebih baik dari data 

yang telah diolah. Ada dua metode rotasi faktor yaitu metode rotasi ortogonal dan 

metode rotasi miring. Metode rotasi ortogonal sering digunakan karena 

penggunaan metode ini setiap faktor tidak saling berkorelasi atau bebas antara 

faktor satu dan lainnya. Adapun macam-macam rotasi ortogonal adalah rotasi 

Varimax, Quartimax, Equamax, dan Parsimax. Sedangkan rotasi miring dilakukan 

apabila peneliti tidak peduli terhadap ada tidaknya korelasi yang melandasi 

variabel. Beberapa rotasi yang termasuk rotasi miring adalah rotasi Promax, 

Procustes, dan Harris-Kaiser. Penelitian ini mengggunakan rotasi ortogonal 

dengan metode varimax. Adapun rumus rotasi ortogonal dengan metode varimax 

adalah sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

𝜆𝑖𝑗 = nilai loading factor pada variabel ke-𝑖 dan faktor ke-𝑗 

𝑛 = jumlah variabel 

𝑚 = jumlah faktor 

 

6. Ekstraksi 

Beberapa variabel kemungkinan akan mengukur faktor yang sama, prosedur 

ekstraksi dilakukan untuk mengekstrak variabel-variabel sampai ditemukan 

beberapa faktor yang menjadi intinya. 

 



148 

 

 

 

 

7. Eigenvalue 

Eigenvalue adalah ukuran nilai tertentu dari varians suatu variabel agar dapat 

dikonstruksi menjadi sebuah faktor. Jika 𝐴 adalah matriks 𝑛 𝑥 𝑛, maka vektor 

tak nol 𝑥 di dalam 𝑅𝑛 dinamakan vektor eigen dari 𝐴. Jika 𝐴𝑥 adalah kelipatan 

scalar dari 𝑥, yakni 𝐴𝑥 = 𝜆𝑥 untuk suatu skalar 𝝺, maka skalar 𝝺 tersebut 

dinamakan nilai eigen (eigenvalue) dari 𝐴 dan 𝑥 dikatakan vektor eigen yang 

bersesuaian dengan 𝝺 (Anton, 1987). Adapun proses untuk mencari nilai eigen 

adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mencari nilai eigen matriks 𝐴 yang berukuran 𝑛 𝑥 𝑛 maka dapat 

dituliskan kembali 𝐴𝑥 = 𝞴𝒙 sebagai 𝐴𝑥 = 𝞴𝒍𝒙 atau secara ekivalen 

dituliskan dengan (𝐴 − 𝜆𝐼) = 0. 

b. Agar 𝝺 menjadi suatu nilai eigen, maka harus ada pemecahan tak nol dari 

persamaan tersebut. Persamaan (𝐴 − 𝜆𝐼) = 0 akan mempunyai pemecahan 

tak nol jika dan hanya jika det(𝐴 − 𝜆𝐼)𝑥 = 0. Persamaan ini kemudian 

disebut juga dengan persamaan eigen 𝐴, skalar yang memenuhi persamaan 

ini adalah nilai eigen dari 𝐴. 

c. Bila diperluas, maka det( 𝐴 − 𝜆𝐼) adalah polinom 𝜆 yang sering disebut 

dengan polinom eigen dari 𝐴. Jika 𝐴 adalah matriks 𝑛 𝑥 𝑛, maka polinom 

eigen 𝐴 harus memenuhi 𝑛 dan koefisien adalah 1. Jadi polinom eigen dari 

matriks 𝑛 𝑥 𝑛 mempunyai bentuk sebagai berikut: 

det (𝐴 − 𝜆𝐼) = 𝜆𝑛 + 𝑐1𝜆𝑛−1 + ⋯ + 𝑐𝑛 
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Keterangan: 

𝐴 = matriks korelasi dengan orde 𝑛𝑥𝑛 

𝐼 = matriks identitas 

𝜆 = 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 

 

Jika suatu faktor memiliki nilai eigen lebih besar dari 1 atau lebih, maka 

faktor tersebut dianggap valid. Sebaliknya, jika terdapat faktor yang memiliki 

nilai 𝑒𝑖𝑔𝑒𝑛 kurang dari 1 maka faktor tersebut tidak valid. 

 


