
37 

 

37 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2010) menyatakan bahwa “Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai 

mandiri, baik satu variable atau lebih (independent) tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel 

lainnya. 

Usaha-usaha mendeskripsikan faktor-faktor atau konsep-konsep 

pada tahap permulaan ditunjukan pada usaha mengemukakan gejala-gejala 

secara lengkap di dalam aspek yang diteliti, sehingga keadaan menjadi 

jelas untuk selanjutnya dilakukan pengukuran tentang hubungan di antara 

variable tersebut. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki 

(Nazir, 2009). 

Dalam hubungan ini, peneliti menggunakan metode penelitian 

dengan pendekatan survey yaitu usaha pengamatan untuk mendapatkan 

keterangan-keterangan yang jelas terhadap suatu masalah tertentu dalam 

penelitian. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

metode survey deskriptif cocok untuk digunakan dalam penelitian yang 

sedang penulis laksanakan yaitu untuk memperoleh gambaran tentang 

Implikasi Budaya Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai 

pada Inspektorat Kota Bandung. Adapun desain penelitian tersebut dapat 

digambarkan sebagaimana gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 

Desain Penelitian 

 

  Variabel Bebas                                                                       

                                                                  

 

                          

Variabel Terikat 

                                                           rx1y 

 

rx1x2y 

 

 

rx2y 

 

 

 Sumber :  Sugiyono (2010) 

 

Keterangan: 

X1 =   Budaya Organisasi 

X2   =   Kepemimpinan 

Y     =   Kinerja Pegawai 

rX1Y =   Parameter struktural pengaruh X1 terhadap Y 

rX2Y =   Parameter struktural pengaruh X2 terhadap Y 

rX1X2Y =  Parameter struktural pengaruh X1 dan X2 secara bersama-

sama terhadap Y 

 

3.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Secara operasional variable perlu didefinisikan dengan tujuan untuk 

menjelaskan makna variable penelitian. Singarimbun (2008) memberikan 

pengertian definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberikan 

petunjuk bagaimana variabel itu diukur dalam penelitian ini penulis akan 

Y 

X1 

X2 
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mengoperasionalkan variabel-variabel penelitian, yaitu budaya organisasi, 

kepemimpinan dan kinerja pegawai. 

 

3.2.1 Definisi Operasional Variabel Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah identitas organisasi berdasarkan 

kesesuaian perilaku yang dianut oleh para anggotanya, mengikat 

dan mempengaruhi sikap, perilaku, serta petunjuk dalam 

memecahkan  masalah yang menjadi rujukan untuk bertindak dan 

membedakan organisasi satu dengan organisasi lain dengan 

indikator profesionalisme pegawai, jarak dari manajemen, sikap 

terbuka, keteraturan pegawai, rasa tidak curiga pada rekan kerja,  

integrasi pegawai, yang dapat diurai sebagai berikut : 

1. Profesionalisme, maksudnya adalah pegawai dapat 

melaksanakan pekerjaan secara berkualitas sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. Sikap terbuka adalah membuka diri terhadap kritik dan saran 

dalam mencapai tujuan organisasi.  

3. Keteraturan pegawai merupakan keselarasan dalam 

melaksanakan pekerjaan terhadap dan kepatuhan terhadap 

peraturan yang berlaku. 

4. Rasa tidak curiga pada rekan kerja adalah bentuk kepercayaan 

kepada rekan kerja dalam bekerjasama mencapai tujuan 

organisasi. 

5. Integrasi pegawai adalah keterkaitan antara sesama pegawai 

maupun dengan pimpinan dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan. 
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Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel X1 

Variabel  Dimensi Variabel Indikator Skala Item 

Variabel X1  

Budaya Organisasi: 

Suatu sistem 

makna bersama 

yang dianut oleh 

anggota - 

anggotanya yang 

membedakan 

organisasi itu dari 

organisasi lain. 

1. Profesionalisme  

 

 

 

2. Sikap Terbuka 

 

 

3. Keteraturan Pegawai 

 

 

 

4. Rasa tidak curiga pada  

    rekan kerja 

5. Integrasi pegawai 

- Kompetensi 

- Inovatif 

- Kreativitas 

- Inisiatif 

- Transparansi 

- Komunikatif 

- Pengendalian Diri 

- Reward & Punishment 

- Kepatuhan 

- Disiplin 

- Tepat Waktu 

- Kepercayaan 

- Kerjasama 

- Motivasi 

- Orientasi Tim 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7, 8 

9 

10 

11 

12 

13, 14 

15, 16 

17, 18 

19, 20 

Sumber : (Hofstede et al,1990) dalam (Fuad Mas’ud,2004) 

 

3.2.2 Definisi Operasional Variabel Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk 

memimpin dan mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk 

bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama dengan indikator 

kemampuan analitis, keterampilan berkomunikasi, keberanian, 

kemampuan mendengar, dan ketegasan, yang dapat diurai sebagai 

berikut : 

1. Kemampuan analitis, mampu mencari penyebab dan 

menemukan solusi dari setiap permasalahan yang ada. 

2. Keterampilan berkomunikasi adalah supel dalam berhubungan 

dengan siapapun tanpa hambatan yang berarti. 
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3. Keberanian, kemampuan bersikap dan mengambil keputusan 

sesuai dengan aturan yang berlaku. 

4. Kemampuan mendengarkan maksudnya memiliki kepekaan 

terhadap keluhan dan permasalahan yang disampaikan orang 

lain. 

5. Ketegasan adalah keteguhan dalam menerapkan prinsip-prinsip 

berdasarkan aturan yang berlaku. 

 

Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel X2 

Variabel  Dimensi Variabel Indikator Skala Instrumen 

Variabel X2  

Kepemimpinan: 

kemampuan 

seseorang untuk 

memimpin dan 

mempengaruhi 

orang lain atau 

kelompok untuk 

bekerjasama 

dalam mencapai 

tujuan bersama 

1. Kemampuan analitis 

 

 

 

2. Keterampilan berkomunikasi 

 

 

3. Keberanian 

 

 

 

4. Kemampuan mendengarkan 

 

5. Ketegasan 

- Profesional 

- Ketelitian 

- Kritis 

- Percaya Diri 

- Komunikatif 

- Rasa Peduli 

- Sopan Santun 

- Kreatif 

- Berani mengambil  

   resiko 

- Konsisten 

- Kepedulian 

- Berpikir Kritis 

- Konsisten 

- Pembuat Keputusan 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

21 

22 

23 

24 

25, 26 

27 

28 

29 

30, 31 

 

32 

33, 34 

35, 36 

37, 38 

39, 40 

Sumber : (Martoyo,2000) 

 

3.2.3 Definisi Operasional Variabel Kinerja Pegawai 

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh masing-

masing pegawai yang dalam pelaksanaan tugas pekerjaan 
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berdasarkan ukuran dan waktu yang telah ditentukan guna 

mewujudkan tujuan organisasi, dengan indikator prestasi kerja, 

integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan yang 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Integritas adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan 

nilai, norma dan etika dalam organisasi.  

2. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk 

menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan 

tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas 

daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau 

golongan. 

3. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk 

menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan 

kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi 

hukuman disiplin. 

4. Kerja sama adalah kemauan dan kemampuan PNS untuk 

bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit 

kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas 

dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya 

guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

5. Kepemimpinan adalah kemampuan dan kemauan PNS untuk 

memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan 

organisasi. 
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Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel Y 

Variabel  Dimensi Variabel Indikator Skala Instrumen 

Variabel Y  

Kinerja: 

suatu hasil kerja yang 

dicapai oleh masing-

masing pegawai yang 

dalam pelaksanaan 

tugas pekerjaan 

berdasarkan ukuran 

dan waktu yang telah 

ditentukan guna 

mewujudkan tujuan 

organisasi 

1. Integritas 

 

 

2. Komitmen 

 

3. Disiplin 

 

 

4. Kerja sama 

 

 

5. Kepemimpinan 

- Kompeten 

- Kapabilitas 

- Tanggungjawab 

- Dapat dipercaya 

- Loyalitas 

- Ketaatan 

- Efektif 

- Efisien 

- Dapat diandalkan 

- Kepedulian 

- Cepat dalam beradaptasi 

- Profesional 

- Loyalitas 

- Bijaksana 

- Tanggungjawab 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

Ordinal 

41 

42, 43 

44 

45, 46 

47, 48 

49, 50 

51 

52 

53, 54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Sumber : (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011) 

 

3.3 Metode Penarikan Sampel  

Menurut Sugiyono (2010), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi 

juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah 

yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh 

karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi dalam 

penelitian ini adalah pegawai pada Inspektorat Kota Bandung dengan 

jumlah populasi sebanyak 70 orang 
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Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. 

Jumlah sampel yang diharapkan mewakili populasi adalah sama dengan 

jumlah anggota populasi itu sendiri atau sensus (Sugiyono, 2010). Jadi bila 

jumlah populasi 70 dan hasil penelitian itu akan diberlakukan untuk 70 

orang tersebut tanpa ada kesalahan, maka jumlah sampel yang diambil 

sama dengan jumlah populasi tersebut, yaitu 70 orang. Makin besar jumlah 

sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi makin 

kecil dan sebaliknya makin kecil jumlah sampel  menjauhi populasi, maka 

makin besar kesalahan generalisasi  (diberlakukan umum). 

Berapa jumlah anggota sampel yang paling tepat digunakan dalam 

penelitian (Sugiyono, 2010),  jawabnya tergantung pada tingkat ketelitian 

atau kesalahan yang dikehendaki, tingkat ketelitian/kepercayaan yang 

dikehendaki sering tergantung pada sumber dana, waktu dan tenaga yang 

tersedia. Makin besar tingkat kesalahan maka akan semakin kecil jumlah 

sampel yang diperlukan dan sebaliknya, makin kecil tingkat kesalahan, 

maka akan semakin besar jumlah anggota sampel yang diperlukan sebagai 

sumber data.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.4.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua sumber, 

yaitu sumber primer dan sekunder. 

a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

data kepada pengumpul data. 

b. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. 

Data merupakan yang sangat penting dalam melaksanakan 

kegiatan penelitian karena pada dasarnya kesimpulan suatu hasil 

penelitian merupakan hasil proses pengolahan data. Oleh karena itu, 

untuk memperoleh data yang obyektif, memiliki tingkat validitas 
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dan reliabilitas tinggi diperlukan metode pengumpulan data yang 

memenuhi syarat-syarat ilmiah yang telah diakui dan digunakan 

secara umum. 

Mengingat kebutuhan data penelitian meliputi data primer 

maupun data sekunder, maka untuk memperolehnya digunakan 

beberapa cara atau teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan dengan jalan 

membaca dan mempelajari bahan tertulis yang terdiri dari 

buku-buku ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah yang penulis bahas, majalah-majalah serta hasil kuliah 

yang penulis peroleh selama kuliah. Hal ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan landasan teoritis dalam menganalisa data dan 

informasi yang diperoleh dalam penelitian lapangan. 

2. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Penelitian lapangan penulis maksudkan untuk memperoleh data 

primer dan data sekunder, yaitu dengan mengadakan penelitian 

langsung ke Inspektorat Kota Bandung, metode ini ditempuh 

dengan cara yaitu : Metode Kuesioner adalah metode 

pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara membuat 

daftar pertanyaan yang selanjutnya diserahkan kepada pihak 

yang ditunjuk oleh Inspektorat Kota Bandung untuk diisi 

jawabannya. 

Dalam penelitian di lapangan digunakan skala pengukuran. 

Pada dasarnya pengukur adalah kegiatan mengukur variabel yang 

diteliti. Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang mempunyai skala. 

Dalam hal ini skala pengukuran menurut Sugiyono (2010) 

merupakan seperangkat aturan yang diperlukan untuk 

mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. 
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Pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah Jenis Skala 

Likert, yaitu variabel yang akan diukur, dijabarkan menjadi sub 

variabel dan menjadi komponen yang dapat terukur. 

Dalam perhitungannya, jawaban pertanyaan atau pertanyaan 

pada instrumen mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai 

pada yang sangat negatif, berupa kata-kata yang diberi skor / nilai 

yakni : 

a. Sangat Setuju(SS)   : 5 

b. Setuju (S)    : 4 

c. Kurang Setuju (KS)  : 3 

d. Tidak Setuju (TS)        : 2 

e. Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1 

 

3.4.2 Teknik Pengolahan Data 

Dalam pengolahan data untuk memberikan uraian atau 

deskripsi mengenai masalah yang dibicarakan, maka data yang telah 

dikumpulkan dari responden dalam bentuk jawaban kuesioner akan 

diolah melalui beberapa tahapan-tahapan pengolahan data, yaitu 

meliputi : 

a. Editing 

Dalam tahapan ini, data yang telah dikumpulkan melalui kuesioner, 

kemudian diteliti, apakah sudah terisi semua oleh responden atau 

belum. Jika ada kuesioner yang belum terisi, maka peneliti akan 

mengulang pengajuan kuesioner itu kembali pada responden sampai  

kuesioner tersebut terisi semua. 

b. Skoring 

Kuesioner yang sudah terisi semua itu kemudian diberi penilaian 

sesuai dengan skala yang sudah ditentukan, untuk setiap item 

pernyataan. 
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c. Tabulasi Data 

Kuesioner yang sudah diberi nilainya itu, kemudian ditabulasikan 

dalam sebuah tabel untuk mengetahui jumlah skor mentah tiap item 

dan jumlah skor mentah total tiap item dan rata-rata skor tiap item, 

serta skor rata-rata seluruh item. 

 

3.5 Metode Analisis 

Dalam penelitian ini, metode analisa data dengan memperhatikan              

hal-hal : 

3.5.1 Teknik Analisis Data 

Dalam prosesnya, setelah peneliti melakukan pengumpulan 

data dan mengolah data tersebut, maka langkah selanjutnya adalah 

menganalisanya. Data yang diperoleh dalam bentuk skala ordinal 

selanjutnya dibuat scoring yang kemudian digambarkan melalui 

penggunaan tabel distribusi frekuensi untuk keperluan menganalisa 

data. 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah analisis statistik inference atau statistik indukatif. Dalam 

menganalisa data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu :  

1) Tabulasi data dari hasil jawaban responden  

2) Membuat distribusi frekuensi dari jawaban responden 

3) Menguji hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat 

Sebagai alat untuk mengukur dan menguji hubungan atara 

variabel bebas dengan variabel terikat (Kinerja pegawai), dimana 

variabel bebasnya terdiri dari lebih dari satu variabel (Budaya 

Organisasi dan Kepemimpinan) maka pengujian data dilakukan 

dengan analisa korelasi. Sedangkan untuk mengetahui apakah 

tingkat hubungan antara variabel-variabel tersebut signifikan atau 

tidak, digunakan pengujian koefisien korelasi melalui uji test. 
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Data-data yang diperoleh dari hasil penyebaran angket di 

Inspektorat Kota Bandung, diberi skor yang telah ditetapkan dan 

dianalisis dengan menggunakan uji statistik. Analisis statistik diolah 

dengan mengunakan komputer program Statistical Product for 

Service Solution (SPSS) for windows.   

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1) Uji Validitas Instrumen 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2008), validitas adalah indeks 

yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukuran data itu 

mampu mengukur apa yang ingin diukur dalam penelitian ini. 

Dengan demikian, validitas merupakan suatu kriteria yang dijadikan 

tolak ukur untuk menunjukkan tingkat kesahan suatu alat pengukur 

data. Suatu instrumen atau alat pengukur data dikatakan valid atau 

sah, apabila instrumen digunakan untuk menggali suatu data akan 

menghasilkan data yang mempunyai validitas tinggi dan sebaliknya. 

Uji validitas dengan menggunakan rumus Korelasi Product 

Moment, yaitu : 
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−
=

})(.}.{)(.{
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Keterangan :    

rxy   :  koefisien korelasi product moment 

x   :  variabel bebas 

y   :  varibel terikat 

n   :  jumlah responden 

 

2) Uji Reliabilitas Instrumen 

Tahapan setelah alat pengukuran telah dinyatakan valid adalah 

mengukur reliabilitas dari alat. Uji reliabilitas adalah alat untuk 
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mengukur suatu instrument penelitian yang merupakan indikator 

dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap peryataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Secara internal 

reliabilitas instrument dapat diuji dengan menganalisis konsistensi 

butir-butir yang ada pada instrument dengan teknik tertentu. 

Reliabilitas dapat dilihat dengan menghitung Cronbach Alpha 

masing-masing variabel. Untuk proses pengolahan data pada 

penelitian ini, penulis menggunakan program SPSS. SPSS 

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji 

statistic Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 

2006). 

Sedangkan Alpha Cronbah, diformulasikan sebagai berikut : 

𝑟 = [
𝑘

(𝑘 − 1)
] [

1 − 𝛴𝜎2

𝜎𝑖2
] 

Keterangan : 

r = koefisien reliabilitas yang dicari 

k = jumlah butir pertanyaan (soal) 

σi2 = varian butir pertanyaan (soal) 

σ2  = varian skor tes 

 

3) Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk melihat sampel-sampel 

yang diambil mempunyai data yang berdistribusi normal atau 

tidak. Uji normalitas yang sering digunakan dalam SPSS versi 

21 yaitu uji Kolmobodov-Smirnov (Santoso, 2010) dengan 

dasar pengambilan kepuasan adalah nilai sig atau signifikasi 

(niai probabilitas) < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 
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dan untuk nilai sig atau signifiasi (nilai probabilitas) > 0,05 

maka data berdistribusi normal. 

Selain itu untuk melihat normalitas data juga dapat 

menggunakan grafik dengan dasar pengambilan keputusan 

adalah jika data menyebar disekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi dikatakan 

memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan jika data menyebar 

jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas (Santoso, 2010). 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas ini digunakan untuk menguji apakah 

dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians 

residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika 

varians residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain tetap sama, maka disebut homoskedastisitas. Sedangkan 

jika varians berbeda maka disebut heteroskedastisitas. 

Deteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu dan grafik heterokedastisitas, maka 

sumbu x adalah diprediksi dan sumbu y adalah residual yang 

telah distandar. Dasar pengambilan keputusan adalah jika titik-

titik yang ada membentuk pola tertentu yang diatur, maka telah 

terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, 

maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

c. Uji Multikolinearitas  

Multikolinearitas adalah keadaan dimana variabel-variabel 

bebas dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi 

(hubungan) antara satu dengan yang lain. Uji Multikolinearitas 

bertujuan untuk menguji apakah dalam analisis regresi ini 

ditemukan adanya korelasi tersebut. Apabila terjadi 

multikolonieritas, maka koefisien regresi dari variabel bebas 
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akan tidak signifikan dan mempunyai standart error yang 

tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model 

regresi akan semakin baik. 

Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas (Santoso, 2010) 

adalah : mempunyai angka tolerasi mendekati 1 dan 

mempunyai nilai VIF (Variance Inflation Factor) disekitar 

angka Multikolonieritas, yang mana dapat dihilangkan dengan 

cara (Nachrowi dan Usman, 2002) adalah tidak 

mengikutsertakan salah satu variabel yang koliner, melakukan 

transformasi variabel dan mencari data tambahan. Pedoman 

suatu model regresi yang bebas multikolinieritas adalah VIF 

(Variance Inflation Factor) dan tolerance yang mendekati 1 

(satu). Nilai VIF mendekati 1 menunjukan tidak terjadinya 

multikolinieritas, sedangkan jika VIF 10 terdapat persoalan 

multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. 

 

4) Analisa Regresi Berganda 

Analisa Regresi ini dimanfaatkan oleh penliti dengan 

maksud melakukan prediksi seberapa jauh nilai variabel dependen 

bila nilai variabel independent dirubah (Sugiyono, 2010). Regresi 

digunakan untuk analisa antara satu dengan variabel lain secara 

konsepsional mempunyai hubungan kausal. Analisis regresi linier 

berganda dapat ditulis sebagai berikut : 

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 +∑ 

Dimana : 

a  =  Konstanta 

b1  =  Koefisien regresi variabel X1 

b2  =  Koefisien regresi variabel X2 

   Y  =  Kinerja pegawai 

X1 =  Budaya Organisasi 
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 X2 =  Kepemimpinan 

 ∑  = Disturbance term (kesalahan pengganggu), artinya nilai-nilai  

  dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan 

 

5) Teknik Korelasi Product Moment  

Menurut Sugiyono (2010) teknik ini digunakan untuk mengetahui 

dan mengukur ada dan tidaknya nilai hubungan  antara variabel 

dependent dengan variabel independent. 

  

  
−−

−
=

})(}{)({

))((

2222

1

yxnxxn

yxxyn
rxy  

Dimana :  

rxy =   Koefiensi Korelasi  

y =   Variabel  Dependent  

x  =   Variabel Independent  

n =   Besarnya sampel 

Pada hakekatnya koefisien korelasi r dapat bernilai dari nol (0 = 

menunjukkan tidak ada korelasi) sampai satu (1 = menunjukkan 

adanya korelasi), dengan ketentuan :  

Bila r = 0, maka tidak ada korelasi variabel independent 

terhadap variabel dependent. 

Bila r > 0, maka variabel independent terhadap variabel 

dependen berkorelasi positif. 

Bila r < 0, maka variabel independent terhadap variabel 

dependent berkorelasi negatif. 

Selanjutnya hasil perhitungan korelasi antar variabel itu 

dikonsultasikan dengan tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.4 

Pedoman untuk memberikan 

Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi 

Internal  Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,1999 Sangat rendah 

0,20 – 0,3999 Rendah 

0,40 – 0,5999 Sedang 

0,60 – 0,7999 Kuat 

0,80 – 1,0000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2010) 

 

6) Teknik Korelasi Berganda  

  Rx1x2y      = 
21
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Dimana : 

Rx1x2y =  Korelasi antara variabel X1 dan X2 secara bersama    

dengan variabel Y      

rx1y =    Korelasi Product Moment antara X1 dengan Y 

rx2y =    Korelasi Product Moment antara X2 dengan Y 

rx2 =    Korelasi Product Moment antara X1 dengan X2  

 

7) Analisis Determinasi 

Dari nilai korelasi yang telah diketahui selanjutnya dapat dilakukan 

perhitungan lebih lanjut dengan koefisien determinasi, yaitu untuk 

mengetahui besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel 

terikat (Sugiyono, 2010).  
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Rumus determinasi dapat ditulis sebagai berikut : 

Kd  =  r2 x 100 % 

 

3.5.2 Hipotesis Analisis 

Menurut Sugiyono (2010) hipotesis penelitian yaitu 

hipotessi assosiatif dengan dugaan terhadap ada tidaknya pengaruh 

secara signifikan dengan dua variabel atau lebih, dengan () 5%, 

dengan uji signifikansi korelasi sebagaimana gambar 3.2 berikut : 

 

Gambar 3.2 

Bentuk Daftar Uji Signifikasi Korelasi 

 Daerah Penolakan Ho                Daerah Penolakan Ho 

 

                                                            

 

 

Sumber  : Sugiyono (2004 : 188) 

Dinyatakan bahwa : 

• Hipotesis Nol (Ho), berarti tidak ada pengaruh antara variabel 

independent (Budaya Organisasi = X1 dan Kepemimpinan = 

X2) terhadap variabel dependent (Kinerja pegawai = Y). 

• Hipotesis Alternatif (Ha), berarti terdapat pengaruh positif 

variabel independent (Budaya Organisasi = X1 dan 

Kepemimpinan = X2) terhadap variabel dependent (Kinerja 

pegawai = Y). 

 

 

 

 

Daerah Penerimaan Ho α = 5 

% 
α = 5 

% 
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1) Uji Signifikasi Korelasi  

Menurut Sugiyono (2010) uji ini dimaksudkan untuk mendukung 

lebih nyata pernyataan hasil analisa korelasi diperlukan uji 

signifikasi korelasi (t-test), dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel 

dependent terhadap variabel independent, dengan rumus :  

  
2)(1 r

knr
t

−

−
=  

Keterangan : 

n =  jumlah sampel 

r =  koefisien korelasi 

k = jumlah variabel bebas 

Ketentuan :  

      Bila t-test > tabel, maka Ho …………………. Ditolak 

    Ha …………………. Diterima 

      Bila t-test < tabel, maka Ho …………………. Diterima 

  Ha …………………. Ditolak 

2) Uji Signifikan Korelasi Ganda  

Menurut Sugiyono (2010) untuk mengetahui signifikansi Korelasi 

Ganda, dengan mencari dahulu Fhitung, kemudian dibandingkan 

dengan Ftabel, digunakan rumus : 

              R2 / k 

F    =  

     (1 – R2) / (n – k –1) 
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Dimana :  

R2 =  Koefisien korelasi ganda yang telah ditemukan 

k =  Jumlah variabel independent 

n =  Jumlah anggota sampel 

F   =  F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F tabel  

 

 


