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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian yang menjadi perhatian pertama kali 

adalah objek penelitian. Dimana objek penelitian tersebut akan menjadi sasaran 

dalam penelitian untuk mendapatkan jawaban maupun solusi dari permasalahan 

yang terjadi. Pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017) 

menyatakan bahwa objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid dan 

reliabel tentang suatu hal (variabel tertentu). 

Sedangkan menurut I Made Wirartha (2006) Objek penelitian (variabel 

penelitian) adalah karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran 

yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang 

diberi lebih dari satu nilai.. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa objek penelitian yaitu suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran 

yang berbeda. Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Simpeg 

(X1), Motivasi Kerja (X2), Kinerja Pegawai (Y) dan yang menjadi subjek 

penelitian adalah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Imigrasi Imigrasi 

Kelas I TPI Bandung. 

 

3.1.1 Profil Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung adalah Kantor Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Keimigrasian yang berada dilingkungan Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, bertugas melaksanakan 

sebagian tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam hal 

ini berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan di bidang keimigrasian seperti 

dokumen perjalanan, visa, izin tinggal dan alih status, intelijen, penyidikan dan 
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penindakan, lintas batas serta sistem informasi keimigrasian. Pelaksanaan tugas 

pokok secara teknis mengacu pada ketentuan Juklak (petunjuk pelaksanaan) 

Direktur Jenderal Imigrasi sedangkan secara administratif bertanggung jawab 

kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Jawa Barat. 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung merupakan salah satu Kantor 

Imigrasi yang memiliki letak yang cukup penting dan strategis. Sesuai dengan 

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. M.05-

PR.07.04 Tahun 2002 tanggal 25 September 2002, maka wilayah kerja Kantor 

Imigrasi Kelas I TPI Bandung meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, 

Kabupaten Subang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten 

Sumedang.  

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung terdiri dari Kantor Imigrasi di Jalan 

Surapati No. 82 Bandung, Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) di Bandar 

Udara Husein Sastranegara Bandung, Unit Layanan Paspor (ULP) di Gedung 

Bina Citra Lantai 3 Jalan Soekarno Hatta No. 162 Bandung dan Layanan Terpadu 

Satu Pintu LTSP.P2TKI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang 

Jl. Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 48 Karanganyar Kec. Subang Kabupaten 

Subang.  

 

3.1.2 Visi dan Misi 

1. Visi 

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum 

2. Misi 

Melindungi Hak Asasi Manusia 

3. Logo Organisasi 

  

Gambar 3.1 Logo Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung 
(Sumber: http://bandung.imigrasi.go.id) 

http://bandung.imigrasi.go.id/
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3.1.3 Struktur Organisasi 

Robbins (2017) berpendapat bahwa struktur organisasi dapat diartikan 

sebagai pengakuan organisasi akan adanya kebutuhan untuk mengkoordinasikan 

pola interaksi para anggota organisasi secara formal. Adapun struktur organisasi 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung adalah sebagai berikut : 

Kasubag TU

M. Agus Irianto

Kepala Kantor

Uray Avian

Karus 

Kepegawaian

Ermawansyah

Karus Keuangan

Tatang Kusdinar

Karus Umum

Emil Malik

Kasi Lantaskim

Andi Ridwan Said

Kasi Wasdakim

Vodka Yosa 

Anggakara 

Kasi Statuskim

 Arya Pradhana A

Kasi Insarkom

 

Kasubsi Lintas 

Batas

Sigit Jatmiko

Kasubsi Perizinan

 Raden Vidiandra

Kasubsi 

Pengawasan

 Aditia Mawardi

Kasubsi 

Penindakan

Widhi Mosakajaya 

Kasubsi 

Penelaahan

 Christine Ingke

Kasubisi Status

Firman Santoso

Kasubsi Tikim

 Wahyu Purwanto

Kasubsi 

Komunikasi

Rahayu Chandra

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung 
(Sumber : Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Bandung) 

 

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung jabatan tertinggi dipimpin oleh 

seorang Kepala Kantor yang membawahi Sub bagian Tata Usaha dengan fungsi 

melakukan urusan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan umum serta 4 

(empat) seksi, yaitu Seksi Lalu Lintas dan Perizinan Keimigrasian (Lantaskim), 

Seksi Status Keimigrasian (Statuskim), Seksi Pengawasan dan Penindakan 

Keimigrasian (Wasdakim) dan Seksi Informasi dan Saran Komunikasi 

Keimigrasian (Insarkom). Kepala Kantor memiliki tugas untuk bertanggung 

jawab, mengkoordinasikan serta mengendalikan seluruh pelaksanaan aktivitas 

pegawai dari setiap sub bagian dan seksi tersebut. 
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3.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Sub bagian dan Seksi pada Kantor Imigrasi 

Kelas I TPI Bandung 

3.1.4.1 Sub Bagian Tata Usaha 

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Bandung, kegiatan tugas pokok dan fungsi untuk jabatan Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha yaitu:  

a) Menyusun konsep program dan rencana kerja;  

b) Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan; 

c) Melaksanakan tugas dibidang umum perkantoran;  

d) Melaksanakan tugas pengelolaan kepegawaian. 

2. Kepala urusan keuangan  

Bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan 

kalender kerja pada urusan keuangan, mencatat, membukukan, menyimpan dan 

mengeluarkan buku kas umum anggaran rutin serta membuat pertanggungjawaban 

keuangan setiap bulan. Membuat laporan pertanggungjawaban bendahara dan juga 

rekonsiliasi ke Kanwil dan KPPN. 

3. Kepala urusan kepegawaian  

Bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan 

kalender kerja pada urusan kepegawaian, melakukan pengawasan terhadap kerja 

bawahan, memberikan petunjuk dan bimbingan pelaksanaan tugas, melakukan 

penilaian terhadap pegawai kantor imigrasi, serta memenuhi semua tugas-tugas 

yang di perintahkan oleh atasan untuk proses kepegawaian.  

4. Kepala urusan umum  

Bertugas untuk menyusun program kerja, membuat rencana kerja dan 

kalender kerja pada urusan umum, mengolah data barang milik negara, menyusun 

dan membuat laporan rencana pengadaan dan pengeluaran ATK dan barang-

barang persediaan, serta memenuhi semua kebutuhan yang berhubungan dengan 

bagian umum. 
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3.1.4.2 Seksi Lalu Lintas dan Perizinan Keimigrasian (Lantaskim) 

1. Kepala Seksi Lantaskim 

Tugas pokok dan fungsi untuk Kepala Seksi Lantaskim berdasarkan 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung adalah:  

a) Membuat program dan rencana kerja seksi Lantaskim; 

b) Melaksanakan pemberian perizinan dibidang lintas batas, izin masuk / 

izin keluar dan fasilitas keimigrasian;  

c) Melaksanakan pemberian dokumen perjalanan sesuai dengan aplikasi 

SPRI;  

d) Membuat laporan hasil evaluasi seksi lalu lintas keimigrasian. 

2. Kepala SubSeksi lintas batas keimigrasian  

 Bertugas melakukan pemeriksaan terhadap dokumen paspor, 

menandatangi dokumen dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas pada 

subseksi lintas batas, serta melakukan koordinasi eksternal dengan pihak otoritas 

pelabuhan dan instansi terkait pada pemberitahuan kedatangan dan keberangkatan 

pesawat.   

3. Kepala SubSeksi Perizinan keimigrasian  

 Bertugas melayani pemohon paspor untuk melakukan pembayaran, photo, 

sidik jari dan interview, melakukan penyimpanan map permohonan yang sudah di 

verifikasi dan berkas paspor yang sudah di tanda tangani kepala kantor serta 

membantu pengembalian paspor yang sudah selesai untuk diserahkan ke pemohon 

dan map yang telah selesai ke informasi dan sarana keimgrasian. 

 

3.1.4.3 Seksi Status Keimigrasian (Statuskim)  

1. Kepala Seksi Statuskim 

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung 

dijelaskan tugas pokok untuk Kepala Seksi Statuskim yaitu: 

a) Membuat program dan rencana kerja seksi status keimigrasian;  

b) Melaksanakan tugas dalam penelaahan status keimigrasian;  

c) Melaksanakan tugas pemberian dalam penentuan status keimigrasian;  

d) Membuat laporan hasil evaluasi seksi status keimigrasian. 



49 
 

2. Kepala SubSeksi Penentuan status keimigrasian  

Bertugas melaksanakan permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) , Izin 

Tinggal Tetap (ITAP) dan alih status, pemberian SKIM serta penentuan status 

kewarganegaraan. 

3. Kepala SubSeksi Penelaahan status keimigrasian  

Bertugas melaksanakan permohonan Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Visa 

On Arrival (VOA) dan melaksanakan pemberian Affidavit serta penelaahan status 

kewarganegaraan. 

 

3.1.4.4 Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian (Wasdakim) 

1. Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian  

Memiliki tugas dan fungsi antara lain yaitu: 

a) Membuat program dan rencana kerja seksi wasdakim; 

b) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelanggaran 

perizinan keimigrasian;  

c) Melakukan penyidikan pelanggaran keimigrasian dalam rangka 

projustitia;  

d) Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengawasan 

orang asing (TIM PORA);  

e) Melaksanakan tindakan administratif pelanggaran keimigrasian; 

f) Melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap segala permasalahan 

yang berkaitan dengan pengawasan dan penindakan keimigrasian; 

g) Membuat laporan pengawasan dan penindakan keimigrasian 

Menyusun, memelihara, dan mengamankan daftar pencegahan dan 

penangkapan. 

2. Kepala SubSeksi Pengawasan Keimigrasian  

 Bertugas untuk melaksanakan pengawasan, pemantauan, dan pengecekan 

terhadap pelanggaran dan tenaga kerja WNA serta melakukan koordinasi masalah 

pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait.  
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3. Kepala SubSeksi Penindakan Keimigrasian  

 Bertugas untuk  membantu tugas seksi wasdakim dan melakukan 

penindakan pelanggaran keimigrasian. 

 

3.1.4.5 Seksi Informasi dan Saran Komunikasi Keimigrasian (Insarkom)   

Kepala Seksi Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian memiliki 

memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a) Membuat program dan rencana kerja Sisimfokim;  

b) Melakukan pengumpulaan, penelaahan, analisis data, evaluasi, 

penyajian informasi, dan penyebarannya untuk penyelidikan 

keimigrasian; 

c) Melakukan pemeliharaan, pengamanan dokumentasi keimigrasian dan 

pengguna serta pemeliharaan sarana komunikasi; 

d) Membuat laporan hasil evaluasi pada seksi informasi dan sarana 

komunikasi. 

 

3.2 Metode Penelitian yang Digunakan 

Sugiyono (2017) mendefinisikan metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian kuantitatif dengan 

metode survei, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

populasi dan sampel tertentu yang pengumpulan datanya menggunakan data 

primer dengan menggunakan instrumen penelitian yang dilakukan secara 

sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan (Cooper & Schindler, 2014). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif dengan dengan pendekatan kuantitatif. Uma Sekaran (2015) 

mengemukakan bahwa penelitian deskriptif adalah jenis penelitian konklusif yang 

memiliki tujuan utama untuk mendeskripsikan sesuatu biasanya penjelasan 

mengenai karakteristik pasar atau fungsi. Dalam penelitian ini, pendekatan 



51 
 

deskriptif digunakan untuk mengetahui bagaimana Simpeg, motivasi kerja dan 

kinerja pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung. 

  Penelitian verifikatif menurut Nazir (2013) adalah sebagai berikut:  

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat) antar variabel melalui suatu 

pengujian hipotesis menggunakan suatu perhitungan statistik sehingga di dapat 

hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima”. Penelitian 

dengan pendekatan verifikatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh Simpeg 

dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Bandung. 

Selanjutnya Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa penelitian kuantitatif 

yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel secara 

umum dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. 

 

3.3 Definisi Variabel dan Operasionalisasi Variabel 

3.3.1 Definisi Variabel 

Dalam sebuah penelitian terdapat beberapa variabel yang harus ditetapkan 

dengan jelas sebelum mulai pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017) definisi 

variabel penelitian adalah sebagai berikut: Segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hasil tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel-variabel yang 

terkait dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel ini sering disebut sebagai variabel bebas, stimulus, predictor, dan 

antecedent. Menurut Sugiyono (2017) variabel bebas merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel 
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dependen (terikat). Maka dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) 

adalah Simpeg (X1) dan Motivasi Kerja (X2). 

a. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (X1)  

Rivai (2013) mengemukakan bahwa sistem informasi sumber daya manusia 

atau Simpeg adalah Prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, 

menarik dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi 

tentang sumber daya manusia, aktivitas-aktivitas personalia dan 

karakteristik-karakteristik organisasinya guna meningkatkan keputusan 

sumber daya manusia. 

b. Motivasi Kerja (X2)  

Mc.Clelland yang dikutip oleh Hasibuan (2017), menyatakan bahwa 

motivasi merupakan cadangan energi potensial yang dimiliki seseorang 

untuk dapat digunakan dan dilepaskan yang tergantung pada kekuatan 

dorongan serta peluang yang ada dimana energi tersebut akan dimanfaatkan 

oleh karyawan karena adanya kekuatan motif dan kebutuhan dasar, harapan 

dan nilai insentif. 

 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel terikat sering disebut sebagai variabel dependen, output, kriteria, 

dan konsekuen. Menurut Sugiyono (2017), variabel terikat merupakan variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Pegawai (Y). Bernardin dan 

Russel (2013) memberikan pengertian kinerja sebagai berikut : “Performance is 

defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity 

during time period”. (Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh 

dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu tertentu). 

 

3.3.2 Operasionalisasi Variabel 

Operasionalisasi variabel menjelaskan mengenai variabel yang diteliti, 

konsep, indikator, serta skala pengukuran yang akan dipahami dalam 
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operasionalisasi variabel penelitian. Tujuannya adalah untuk memudahkan 

pengertian dan menghindari perbedaan persepsi dalam penelitian. Secara lebih 

rinci operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1, 

Tabel 3.2, dan Tabel 3.3 berikut: 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (X1) 

 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Sistem Informasi 

Manajemen 
Kepegawaian 

(X1) 

 
Rivai (2013) 

mengemukakan 

SISDM 
merupakan 

prosedur 

sistematik untuk 

pengumpulan, 
menyimpan, 

mempertahankan, 

menarik, 
memvalidasi data 

yang dibutuhkan 

oleh sebuah 
perusahaan untuk 

meningkatkan 

keputusan SDM. 

Fungsi Masukan 

( 
Penggunaan 

Sistem / System 

Use) 
 

 

 

1. Kemudahan dalam 

menginput / 
mengumpulkan 

data ke dalam 

sistem. (who use it 
/ siapa yang 

menggunakan, 

level of user / 
tingkat 

penggunaanya. 

Tingkat kemudahan 

dalam menginput / 
mengumpulkan data ke 

dalam sistem. (who use 

it / siapa yang 
menggunakan, level of 

user / tingkat 

penggunaanya. 

Ordinal 

2. Kenyamanan user 

dalam 
menggunakan 

sistem. 

Tingkat kenyamanan 

user dalam 
menggunakan sistem. 

Ordinal 

3. Respon (sikap 

menerima / 
acceptance atau 

menolak / 

resistance  
pegawai saat 

pengumpulan data. 

Tingkat respon (sikap 

menerima / acceptance 
atau menolak / 

resistance  pegawai 

saat pengumpulan 
data. 

Ordinal 

4. Pemahaman akan 

standar prosedur 
pengoperasian 

sistem. 

Tingkat pemahaman 

akan standar prosedur 
pengoperasian sistem. 

Ordinal 

Fungsi 
Pemeliharaan 

Data (Kepuasan 

Pengguna / User 

Satisfaction) 

5. Kegunaan / 
kesesuaian sistem 

yang digunakan 

dalam membantu 

pengolahan data. 

Tingkat kegunaan / 
kesesuaian sistem yang 

digunakan dalam 

membantu pengolahan 

data. 

Ordinal 

6. Pengelolaan dan 

pengorganisasian 

data pada sistem 
terkait dengan 

kecepatan, 

kemudahan 

penggunaan (ease 
of use), kemudahan 

Tingkat pengelolaan 

dan pengorganisasian 

data pada sistem 
terkait dengan 

kecepatan, kemudahan 

penggunaan (ease of 

use), kemudahan untuk 
dipelajari (ease of 

Ordinal 
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Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 

untuk dipelajari 

(ease of learning), 

response time, 
usefulness, 

ketersediaan dan 

fleksibilitas. 

learning), response 

time, usefulness, 

ketersediaan dan 
fleksibilitas. 

7. Persepsi manfaat 
(usefulness) dan 

kemampuan 

beroperasi sistem 
sesuai dengan 

kebutuhan user. 

Tingkat persepsi 
manfaat (usefulness) 

dan kemampuan 

beroperasi sistem 
sesuai dengan 

kebutuhan user. 

Ordinal 

8. Kapasitas sistem 

untuk 
menempatkan dan 

menyimpan data. 

Tingkat kapasitas 

sistem untuk 
menempatkan dan 

menyimpan data. 

Ordinal 

9. Kualitas sistem 

terkait dengan dan 
sekuritas / 

keamanan data. 

Tingkat kualitas sistem 

terkait dengan dan 
sekuritas / keamanan 

data. 

Ordinal 

10. Kelengkapan data 
dalam mendukung 

penyebaran 

informasi. 

Tingkat kelengkapan 
data dalam mendukung 

penyebaran informasi. 

Ordinal 

Fungsi Keluaran 
(Kualitas 

Informasi dan 

Kualitas 
Layanan) 

 

11. Kualitas informasi 
yang dihasilkan 

sistem 

(kelengkapan, 
keakuratan, 

ketepatan waktu, 

ketersediaan, 

relevansi, dan 
konsistensi) 

sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh 
para pengguna 

informasi. 

Tingkat kualitas 
informasi yang 

dihasilkan sistem 

(kelengkapan, 
keakuratan, ketepatan 

waktu, ketersediaan, 

relevansi, dan 

konsistensi) sehingga 
dapat dimanfaatkan 

oleh para pengguna 

informasi. 

Ordinal 

12. Kualitas layanan 

sistem yaitu terkait 
dengan kecepatan 

respon, jaminan, 

empati dan tindak 
lanjut layanan. 

Tingkat kualitas 

layanan sistem yaitu 
terkait dengan 

kecepatan respon, 

jaminan, empati dan 
tindak lanjut layanan. 

Ordinal 
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Tabel 3.2 

Operasionalisasi Variabel Motivasi Kerja (X2) 

 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Motivasi Kerja 
(X2) 

 

Mc.Clelland yang 

dikutip oleh 
Hasibuan (2017), 

menyatakan 

bahwa motivasi 
merupakan 

cadangan energi 

potensial yang 
dimiliki 

seseorang untuk 

dapat digunakan 

dan dilepaskan 
yang tergantung 

pada kekuatan 

dorongan serta 
peluang yang ada 

dimana energi 

tersebut akan 

dimanfaatkan 
oleh karyawan 

karena adanya 

kekuatan motif 
dan kebutuhan 

dasar, harapan 

dan nilai insentif. 

Kebutuhan 
pencapaian (need 

for achievement) 

13. Semangat pegawai 
untuk berhasil 

dalam pekerjaan. 

Tingkat semangat 
pegawai untuk berhasil 

dalam pekerjaan. 

Ordinal 

14. Ketepatan waktu 

pegawai dalam 
menyelesaikan 

pekerjaan. 

Tingkat ketepatan 

waktu pegawai dalam 
menyelesaikan 

pekerjaan. 

Ordinal 

15. Keinginan pegawai 

untuk bekerja 
melebihi target 

yang telah 

ditetapkan 
organisasi. 

Tingkat keinginan 

pegawai untuk bekerja 
melebihi target yang 

telah ditetapkan 

organisasi. 

Ordinal 

16. Keinginan pegawai 

menghadapi 

tantangan demi 
kemajuan. 

Tingkat keinginan 

pegawai menghadapi 

tantangan demi 
kemajuan. 

Ordinal 

17. Keinginan pegawai 

untuk 
menyelesaikan 

pekerjaan dengan 

cara yang inovatif. 

Tingkat keinginan 

pegawai untuk 
menyelesaikan 

pekerjaan dengan cara 

yang inovatif. 

Ordinal 

Kebutuhan untuk 
berafiliasi atau 

bersahabat (need 

for affiliation) 

18. Hubungan pegawai 
dengan rekan kerja. 

Tingkat  hubungan 
pegawai dengan rekan 

kerja. 

Ordinal 

19. Kepercayaan 

pegawai dengan 
rekan kerja. 

Tingkat kepercayaan 

pegawai dengan rekan 
kerja. 

Ordinal 

20. Kepedulian 

pegawai dalam 
membantu rekan 

kerja 

Tingkat kepedulian 

pegawai dalam 
membantu rekan kerja. 

Ordinal 

21. Keinginan untuk 

bekerjasama 
dengan rekan kerja. 

Tingkat keinginan 

untuk bekerjasama 
dengan rekan kerja. 

Ordinal 

Kebutuhan untuk 

kekuasaan (need 

for power) 

22. Keinginan pegawai 

untuk mendapatkan 

promosi jabatan 

Tingkat keinginan 

pegawai untuk 

mendapatkan promosi 
jabatan. 

Ordinal 

23. Keinginan pegawai 

untuk dihormati 
dan dihargai rekan 

kerja. 

Tingkat keinginan 

pegawai untuk 
dihormati dan dihargai 

rekan kerja. 

Ordinal 
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Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 

24. Keinginan untuk 

bisa berpengaruh 

dalam lingkungan 
kerja. 

Tingkat keinginan 

untuk bisa berpengaruh 

dalam lingkungan 
kerja. 

Ordinal 

 

Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel Kinerja Pegawai (Y) 

 

Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Kinerja Pegawai 

(Y) 

 
Bernardin dan 

Russel (2013) 

mendefinisikan 
kinerja sebagai 

berikut : “ 

performance is 

defined as the 
record of 

outcomes 

produced on a 
specified job 

function or 

activity during 
time period”. 

Kualitas 

(Quality) 

 
 

 

 
 

 

25. Ketepatan kerja 

dan kualitas 

pekerjaan 

Tingkat ketepatan 

kerja dan kualitas 

pekerjaan. 

Ordinal 

26. Ketelitian 

mengerjakan 

pekerjaan 

Tingkat ketelitian 

mengerjakan 

pekerjaan. 

Ordinal 

27. Kemampuan dalam 
bekerja 

Tingkat kemampuan 
menyelesaikan 

pekerjaan. 

Ordinal 

28. Kemampuan 
menganalisis data 

atau informasi 

Tingkat kemampuan 
menganalisis data atau 

informasi. 

Ordinal 

Kuantitas 

(Quantity) 

29. Pencapaian target 

kerja 

Tingkat pencapaian 

target kerja. 

Ordinal 

30. Jumlah kesalahan 

dalam 

melaksanakan 

pekerjaan 

Tingkat jumlah 

kesalahan dalam 

melaksanakan 

pekerjaan. 

Ordinal 

31. Kesesuaian 

pegawai melakukan 

pekerjaan sesuai 
prosedur 

Tingkat kesesuaian 

pegawai melakukan 

pekerjaan sesuai 
prosedur. 

Ordinal 

Ketepatan Waktu 

(Timeliness) 

32. Pemanfaatan waktu Tingkat pemanfaatan 

waktu. 

Ordinal 

33. Jam lembur 
pegawai 

Tingkat jam lembur 
pegawai. 

Ordinal 

Efektivitas Biaya 

(Cost 

Effectiveness) 

34. Penggunaan 

sumber daya 

organisasi 

Tingkat penggunaan 

sumber daya 

organisasi. 

Ordinal 

Kebutuhan untuk 

supervisi (Need 

for Supervision) 

35. Kebutuhan  

pengawasan dari 

atasan 

Tingkat kebutuhan 

pengawasan dari 

atasan. 

Ordinal 

36. Kemandirian dalam 
bekerja 

Tingkat kemandirian 
dalam  bekerja. 

Ordinal 

37. Kreatif dalam 

bekerja 

Tingkat kreatif dalam 

bekerja. 

Ordinal 
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Variabel Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Dampak 

Interpersonal / 

Konstekstual 
Kinerja 

(Interpersonal 

Impact) 

38. Mematuhi 

peraturan 

Tingkat mematuhi 

peraturan. 

Ordinal 

39. Penghargaan 
pekerjaan 

Tingkat penghargaan. Ordinal 

40. Kerjasama 

interpersonal 

Tingkat kerjasama 

interpersonal. 

Ordinal 

 

3.4 Sumber dan Cara Penentuan Data 

3.4.1 Sumber Data 

Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan sumber 

data primer dan data sekunder. Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa sumber 

data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. 

 

3.4.2 Populasi 

Dalam melakukan penelitian terdapat objek yang akan diteliti. Populasi 

merupakan objek dalam penelitian ini, dengan menentukan populasi maka peneliti 

akan mampu melakukan pengolahan data. Pemberian sampel diperlukan jika 

populasi yang diambil sangat banyak, dan peneliti memiliki keterbatasan untuk 

menjangkau seluruh populasi. Maka penelitian terlebih dahulu harus menentukan 

populasi, menetapkan jumlah sempel dan teknik sampling yang akan digunakan. 

Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang 

sama dan menjadi objek inferensi. Statistika inferensi mendasarkan diri pada dua 

konsep dasar, populasi sebagai keseluruhan data, baik nyata maupun imajiner, dan 

sampel, sebagai bagian dari populasi yang digunakan untuk melakukan inferensi 

(pendekatan/penggambaran) terhadap populasi tempatnya berasal. Populasi 

menurut Cooper & Schindler (2014) adalah kumpulan dari seluruh obyek yang 

akan diteliti. Dengan kata lain populasi merupakan wilayah generalisasi yang 
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terdiri atas subyek/obyek yang mempunyai karakteristik yang sama yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 115 orang terdiri dari enam belas 

(16) orang pejabat struktural, dua puluh (20) orang Jabatan Fungsional Tertentu 

(JFT), tujuh puluh delapan (78) orang Jabatan Fungsional Umum (JFU) dan satu 

(1) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Tabel 3.4 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan 

 

No Jabatan Jumlah 

1 Pejabat Struktural  

 - Esselon III 1 

 - Esselon IV 4 

 - Esselon V 11 

2 Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) 20 

3 Jabatan Fungsional Umum (JFU) 78 

4 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 1 

Total 115 

 

Tabel 3.5 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Posisi dan Jenis Kelamin 

 

No Seksi/Bagian 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Pria Wanita 

1 Tata Usaha 18 8 26 

2 Lantaskim 37 14 51 

3 Inteldakim 15 1 16 

4 Tikim 7 2 9 

5 Intaltuskim 5 8 13 

Total 82 33 115 
Sumber : Data diolah untuk penelitian 

Semua anggota populasi dijadikan sampel dalam penelitian. Hal ini 

menandakan bahwa populasi yang diambil bersifat homogen, dimana populasi 

homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga 

tidak perlu mempersoalkan jumlah secara kuantitatif (Riduwan & Kuncoro, 

2017). Pengumpulan data dilakukan dengan angket/ kuesioner yang disusun 

dalam skala likert. Teknik analisis data untuk menguji hipotesis penelitian 

menggunakan analisis regresi. 
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3.4.3 Sampel Jenuh (Metode Sensus) 

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam 

melakukan penelitian dan pengujian data. Sampel yang diambil dari populasi 

harus betul-betul representatif (mewakili). Ukuran sampel merupakan banyaknya 

sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Uma Sekaran (2015) 

mendefinisikan sampel adalah bagian dari populasi. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2017) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. 

Menurut Arikunto (2016) jika jumlah populasinya kurang dari 100 orang, 

maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika populasinya lebih 

besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15% atau 20-25% dari jumlah 

populasinya. Berdasarkan penelitian ini jumlah populasinya lebih besar dari 100 

orang responden, namun penulis akan mengambil sampel yang jumlahnya sama 

dengan populasi yang ada dengan total seratus lima belas (115) orang. Dengan 

demikian penggunaan seluruh populasi tanpa harus menarik sampel penelitian 

sebagai unit observasi disebut sebagai metode sensus. 

Pengertian dari sampling jenuh atau metode sensus menurut Sugiyono 

(2017), adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui 

bahwa sampling jenuh atau sensus teknik penentuan sampel dengan menggunakan 

semua anggota populasi. Berbeda dengan metode-metode lainnya, metode sensus 

ini digunakan untuk mengumpulkan data secara menyeluruh (generalisasi), 

dimana akurasi atau tingkat kebenaran data diharapkan mendekati 100 persen. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebgai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)  

Melakukan studi kepustakaan, yaitu penulis berusaha untuk memperoleh 

berbagai informasi sebanyak-banyaknya untuk dijadikan sebagai dasar teori 
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dan acuan untuk mengolah data dengan cara membaca, mempelajari, 

menelaah, dan mengkaji literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah 

maupun penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Simpeg, 

motivasi dan kinerja pegawai. 

2. Observasi  

Observasi menurut Uma Sekaran (2015) menyangkut menonton, merekam, 

analisa yang direncanakan dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa. 

Hasil dari observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan 

mengambil kesimpulan. 

3. Kuesioner 

Menurut Uma Sekaran (2015) kuesioner adalah merumuskan set pertanyaan 

tertulis pada responden untuk mendapatkan jawaban. Menyebarkan kuesioner 

kepada responden, dalam hal ini adalah pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI 

Bandung dengan tujuan untuk menganalisis jawaban responden mengenai 

pengaruh Simpeg tehadap motivasi kerja serta dampaknya pada kinerja 

pegawai. 

4. Wawancara 

Pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada 

orang-orang terpilih di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung berdasarkan 

pertimbangan tertentu. Wawancara dapat dijadikan alat kontrol data 

(crosscheck) yang dianggap meragukan yang diperoleh dari hasil kuesioner 

maupun observasi. Selain itu untuk menghindari salah interprestasi atau 

kesalahan dalam pengisian selagi tidak menyimpang dari tujuan penelitian. 

 

3.5.2 Uji Kualitas Instrumen 

Uji yang digunakan untuk menguji kualitas instrumen yaitu uji validitas 

dan reliabilitas. Cooper & Schindler (2014) menjelaskan valid berarti instrumen 

tersebut dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabel adalah 

instrumen yang jika digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama.  
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3.5.2.1 Uji Validitas 

Ghozali (2018) menyatakan uji validitas digunakan untuk mengukur sah 

atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner sebagai instrumen penelitian 

dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2017). 

Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu mengkorelasikan skor dari 

setiap pertanyaan dengan skor total seluruh pertanyaan. Menurut Sugiyono 

(2017), nilai standar dari validitas adalah sebesar 0,3. Apabila angka korelasi yang 

diperoleh lebih besar daripada nilai standar maka pertanyaan tersebut valid 

(signifikan), tetapi jika koefisien korelasinya dibawah 0,3 maka dinyatakan tidak 

valid. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Product Moment, dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝐫 =   
𝐧(∑ 𝐗𝐘)−(∑ 𝐗)(∑ 𝐘)

√[𝐧(∑ 𝐗𝟐)−(∑ 𝐗)𝟐][𝐧(∑ 𝐘)𝟐−(∑ 𝐘)𝟐]

           Rumus (1) 

Keterangan: 

r  = Koefisien korelasi 

n  = Jumlah responden 

∑ X = Jumlah skor item 

∑ Y = Jumlah total skor jawaban 

∑ X2 = Jumlah kuadrat skor item 

∑ Y2 = Jumlah kuadrat total skor jawaban 

∑ XY  = Jumlah perkalian skor jawaban suatu item dengan total skor jawaban 

 

3.5.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh 

mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama, akan 

menghasilkan data yang sama. Data yang tidak reliabel, tidak dapat di proses lebih 

lanjut karena akan menghasilkan kesimpulan yang bias, suatu alat ukur yang 



62 
 

dinilai reliabel jika pengukuran tersebut menunjukan hasil-hasil yang konsisten 

dari waktu ke waktu.  

Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa uji reliabilitas dapat dilakukan 

secara bersama-sama terhadap seluruh butir atau item pertanyaan dalam angket 

(kuesioner) penelitian. Jika nilai Apha > 0,60 maka dinyatakan reliabel, dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝐫 = (
𝐧

𝐧−𝟏
) (𝟏 −

∑ 𝛔𝐭𝟐

𝛔𝐭𝟐 )          Rumus (2) 

Keterangan: 

r = koefisien reliability instrument (cronbach alpha) 

k = jumlah butir pertanyaan 

σt2 = total varians skor tiap butir  

σ2 = total varians 

Kehandalan atau reliabilitas dengan nilai 0,6 atau kurang dari 0,6 secara umum 

mengindikasikan keandalan yang tidak memuaskan. Kuesioner yang dikatakan 

reliabel atau konsisten jika nilai Cronbach’s Alpha  > 0,60. 

 

3.5.3 Uji Model / Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga data 

diketahui  keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi bias. Pengujian 

asumsi klasik ini menggunakan tiga uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, 

dan uji  heterokedastisitas. 

 

3.5.3.1 Uji Normalitas 

Ghozali (2018) menyatakan uji normalitas bertujuan apakah dalam model 

regresi tersebut nilai residualnya berdistribusi normal ataukah tidak. Untuk 

menguji ini menggunakan probability plot, yang dimana data dapat dikatakan 

normal apabila data penyebaran titik-titik tersebut berdekatan pada diagonal. Dan 

juga dapat menggunakan dengan uji statistik non – parametik Kolmogorov – 
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Smirnov, yang menyatakan apabila nilai residual bernilai signifikan > 0,05 maka 

data berdistribusi normal. 

 

3.5.3.2 Uji Multikolinearitas 

Menurut Ghozali (2018) pengujian multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Suatu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas (tidak terjadi multikonolieritas). Pengujian 

multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai 

Tolerance. 

Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model 

regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak 

dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya 

kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 

0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10. Pengujian multikolineraritas dapat 

dilakukan sebagai berikut: 

- Tolerance value < 0,10 atau VIF > 10 : terjadi multikolinearitas. 

- Tolerance value > 0,10 atau VIF < 10 : tidak terjadi multikolinearitas. 

 

3.5.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedasititas adalah uji asumsi klasik yang digunakan untuk 

menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lainnya. Apabila di grafik scatterplots terdapat titik-titik yang 

menyebar secara acak di angka 0 pada sumbu Y dan dapat disimpulkan bahwa 

tidak adanya heteroskedastisitas. 
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3.6 Teknik Analisis dan Uji Hipotesis 

3.6.1 Analisa Deskriptif 

3.6.1.1 Pengukuran Variabel 

Skala ukur dalam penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner 

dalam penelitin ini menggunakan Skala Likert. Menurut Sugiyono (2017) yang 

dimaksud dengan Skala Likert adalah sebagai berikut: Skala Likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan 

secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. 

Skor tertinggi menunjukkan sikap yang paling positif atau most favourable 

terhadap gejala yang akan diteliti. Adapun pengukuran variabel pada tabel  

penelitian tersebut adalah: 

Tabel 3.6 

Skala Likert 

 

Klasifikasi Keterangan 
Skor 

Positif 

Skor 

Negatif 
SS Sangat Setuju 5 1 

S Setuju 4 2 

N Netral/Ragu-ragu 3 3 

TS Tidak Setuju 2 4 

STS Sangat Tidak Setuju 1 5 
        Sumber : Sudjana, 2005 

Menurut Sudjana (2009) untuk menentukan panjang kelas interval 

digunakan rumus sebagai berikut:   

Jarak Interval  = 
Interval

Jenjang
 

= 
Skor tertinggi−Skor terendah

banyaknya  kriteria yang disusun pada objektif suatu variabel
 

= 
5−1

5
 = 0,80 

Dengan menggunakan pedoman tersebut, peneliti menggunakan lima jenjang 

kriteria. Berikut disajikan mengenai skoring untuk jawaban kuesioner dengan 

interval 0,80 sebagai berikut:  
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 Tabel 3.7  

Rentang Klasifikasi Skor Item Pernyataan 

 

Rentang Skor Kategori 

1 - 1,8 Sangat Rendah / Sangat Tidak Baik 

1,8 - 2,6 Rendah / Tidak Baik 

2,6 - 3,4 Cukup / Cukup Baik 

3,4 - 4,2 Tinggi / Baik 

4,2 - 5 Sangat Tinggi / Sangat Baik 

 

3.6.2 Analisa Verifikatif dan Hipotesis 

3.6.2.1 Analisis Regresi Linear Berganda (Multiple Regression) 

Menurut Sugiyono (2017) analisis regresi linier berganda merupakan 

regresi yang memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel 

independen. Adapun persamaan regresi berganda yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

Y= α + b1X1 + b2X2 + ε         Rumus (4) 

Keterangan: 

Y  = Variabel Kinerja Pegawai 

α  = Konstanta 

b1,b2 = Koefisien regresi variabel independen 

X1  = Variabel Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) 

X2  = Variabel Motivasi Kerja 

ε  = Standar error 

 

Dalam penelitian ini, variabel terikat (dependent variable) adalah kinerja pegawai, 

dan variabel bebas (independent variable) yaitu sistem informasi manajemen 

kepegawaian (Simpeg) dan Motivasi Kerja. Sehingga model regresi pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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 KP = b0 + b1SIMK + b2MK + ε         Rumus (5) 

Keterangan: 

KP  = Kinerja Pegawai 

SIMK = Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian 

MK  = Motivasi Kerja 

b0   = Konstanta 

b1,b2  = Koefisien 

ε   = Pengaruh faktor lain 

 

3.6.2.2 Analisis Korelasi Berganda (Multiple Correlation) 

Analisis korelasi berganda yaitu analisis yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel X1 (Simpeg) dan X2 (motivasi 

kerja) dan Y (kinerja pegawai). Hubungan atau korelasi variabel yang diteliti 

dapat dilihat dengan menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono 

(2017). Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Koefisien Korelasi 

 

Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0 – 0,19 Sangat Rendah 

0,20 – 0,39 Rendah 

0,40 – 0,59 Cukup 

0,60 – 0,79 Kuat 

0,80 – 1,00 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2017) 
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3.6.2.3 Koefisien Determinasi 

Keselarasan atau kecocokan model regresi atau Goodness of Fit khusus 

untuk analisis regresi merupakan penjelasan mengenai seberapa besar variasi 

variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas dalam model regresi (Basuki 

dan Prawoto, 2017). Dalam menilai kecocokan model atau goodness of fit dari 

sebuah model regresi, dalam penelitian ini menggunakan nilai R-squared (R2) 

atau Koefisien Determinasi. 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel 

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Tetapi penggunaan koefisien determinasi tersebut memiliki suatu 

kelemahan, yaitu terdapatnya suatu bias terhadap jumlah variabel independen 

yang dimasukkan kedalam model. 

Agar terhindar dari bias tersebut, maka digunakan nilai adjusted R2, 

dimana nilai adjusted R2 mampu naik atau turun apabila terjadi penambahan satu 

variabel independen (Ghozali, 2018). Menurut Sugiyono (2017), rumus untuk 

menghitung koefisien determinasi secara simultan yaitu: 

Kd = r2 x 100%          Rumus (6) 

Dimana : 0 ≤  r2 ≤ 1 

Keterangan: 

Kd = Koefisien Determinasi 

r2  = Koefisien Korelasi 

Analisis koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar persentase pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara 

parsial. Untuk mencari besarnya koefisien determinasi secara parsial dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

Kd = β x Zero Order x 100%          Rumus (7) 
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Keterangan: 

β    = Standar koefisien beta 

Zero Order = Matrik korelasi variabel independen dengan variabel dependen 

 

3.6.2.4 Uji Kesesuaian Model (Uji Hipotesis Statistik) 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada atau tidak ada pengaruh Simpeg dan motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai. Uji hipotesis untuk korelasi ini dirumuskan dengan hipotesi nol (H0) dan 

hipotesis alternatif (Ha). 

Pengujian ini menggunakan uji f dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis statistik 

H0 : r1 = r2 = 0 

Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan 

variabel Simpeg dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai.  

H0 : b1, b2, ≠ 0 

Artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel 

Simpeg dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. 

2. Menentukan tingkat signifikasi, yaitu 5% atau 0,05 dan derajat bebas (db) 

= n – k – 1, untuk mengetahui daerah Ftabel sebagai batas daerah 

penerimaan dan penolakan hipotesis. 

3. Menghitung nilai Fhitung untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

koefisien korelasi signifikan atau tidak, dengan rumus sebagai berikut: 

𝐹 =
𝑅2

𝐾⁄

(1 − 𝑅2)(𝑛 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan : 

R2 = Koefisien korelasi ganda yang telah ditentukan 

K = Banyaknya variabel bebas 

N = Ukuran sampel 

F = Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel (n-k-1) 
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4. Dari perhitungan tersebut akan diperoleh distribusi F dengan pembilan K 

dan penyebuk dk (n-k-1) dengan ketentuan sebagai berikut: 

H0 ditolak jika Fhitung > Ftabel Ha diterima (signifikan) 

H0 diterima jika Fhitung < Ftabel Ha ditolak (tidak signifikan) 

 

3.6.2.5 Uji Hipotesis Penelitian (Uji t) 

Menurut Sugiyono (2017) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan 

baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui data yang terkumpul.  

Rancangan pengujian hipotesis digunakan untuk mengetahui korelasi dari 

kedua variabel, dalam hal ini adalah Simpeg, motivasi kerja terhadap kinerja 

pegawai menggunakan perhitungan statistik. Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t) dan dalam pengujian hipotesis ini 

peneliti menetapkan dengan menggunakan uji signifikan, dengan penetapan 

hipotesis (H0) dan hipotesis alternatif (Hα). Menurut Ghozali (2018), uji t 

digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukan pengaruh tiap 

variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Uji t adalah 

pengujian koefisien regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

Hipotesis nol (H0) adalah suatu hipotesis yang menyatakan bahwa tidak 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan dependen. 

Sedangkan hipotesis alternatif (Hα) adalah hipotesis yang menyatakan bahwa 

adanya pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

dependen. Untuk pengujian parsial digunakan rumus hipotesis sebagai berikut: 

1. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) 

H0 : β1 ≤ 0  Simpeg tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai 

H0 : β1 > 0 Simpeg berpengaruh secara positif terhadap kinerja pegawai 
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2. Motivasi Kerja 

H0 : β2 ≤ 0  Motivasi kerja tidak berpengaruh secara positif terhadap kinerja 

pegawai 

H0: β2 > 0 Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Uji signifikan terhadap hipotesis yang telah ditentukan dengan 

menggunakan uji t. Menurut Sugiyono (2017), rumus untuk menguji uji t sebagai 

berikut: 

𝐭 =  
𝐫√𝐧−𝟐

√𝟏−𝐫𝟐
          Rumus (8) 

Keterangan: 

t = Nilai Uji t 

r = Koefisien korelasi 

r2 = Koefisien determinasi 

n = Jumlah sampel 

Kriteria untuk penerimaan dan penolakan hipotesis nol (H0) yang 

digunakan dengan tingkat kesalahan 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut:  

- H0 diterima apabila : sig > 0,05 

- H0 ditolak apabila : sig < 0,05   

Apabila H0 diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen dinilai tidak berpengaruh signifikan dan 

sebaliknya apabila H0 ditolak, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel 

independen secara parsial terhadap variabel dependen dinilai berpengaruh secara 

signifikan. 

 

3.7 Model Penelitian 

Model penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena yang diteliti. 

Sesuai dengan judul penelitian, pengaruh Simpeg dan Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai, maka model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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SISTEM INFORMASI 

MANAJEMEN 

KEPEGAWAIAN /

SIMPEG

(X1)

MOTIVASI KERJA

(X2)

KINERJA PEGAWAI

(Y)

ρyx1

ρyx2

 

Gambar 3.3 Model Penelitian 

 

Bila dijabarkan secara sistematis, maka hubungan variabel di atas adalah: 

Y = f (X1, X2) 

Dimana: 

Y   = Kinerja Pegawai 

f   = Fungsi 

X1   = Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) 

X2   = Motivasi Kerja 

Ρyx1  = Pengaruh Simpeg terhadap Kinerja Pegawai 

Ρyx2  = Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai 

 


