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BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah PT Mandala

Multifinance Tbk Cabang Bandung, Jalan BKR no. 3-A, Cijagra, Lengkong,

40265. Dalam penelitian skripsi tersebut penulis meneliti Insentif dan Motivasi

Kerja terhadap Disiplin Kerja.

3.1.1 Sejarah Perusahaan

PT Mandala Multifinance disahkan berdasarkan Keputusan Menteri

Keuangan RI No. 323/KMK.017/1997 pada tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan

keputusan tersebut, kegiatan usaha Perusahaan meliputi Sewa Guna Usaha, Anjak

Piutang, Usaha Kartu Kredit, dan Pembiayaan Konsumen. Sampai saat ini

Perusahaan memfokuskan diri pada kegiatan usaha pembiayaan konsumen,

khususnya pembiayaan kendaraan roda dua.

Perusahaan mencatatkan sahamnya dengan kode MFIN di Bursa Efek

Indonesia pada tanggal 6 September 2005 dengan menjual sahamnya kepada

publik sebesar 24,53%. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat struktur

permodalan serta meningkatkan sumber dana untuk modal kerja Perusahaan.

Guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan dengan

skema syariah, Perusahaan telah membentuk Unit Usaha Syariah pada bulan April

2006 berdasarkan Rekomendasi Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama

Indonesia No.U-075/ DSN-MUI/IV/2006.

Perusahaan memegang teguh komitmen untuk memberikan pelayanan

terbaik terhadap konsumen dan mitra bisnis, melalui pelayanan optimal yang

didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia yang terarah, terpadu dan

berkesinambungan, serta ketersediaan infrastruktur yang memadai.
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3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan pembiayaan terbaik secara finansial yang berorientasi

pada pelanggan

b. Misi Perusahaan

 Menyediakan fasilitas pembiayaan dengan cepat dan efektif melalui

perbaikan proses kerja, teknologi informasi serta perluasan jaringan

 Mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra usaha

 Menjaga kredibilitas dan kepercayaan perbankan

3.1.3 Struktur Organisasi

Bagi suatu perusahaan atau instansi mempunyai arti penting karena dengan

mengetahui struktur organisasi maka mendapatkan gambaran mengenai bagian-

bagian yang terdapat pada perusahaan atau instansi maka mendapatkan gambaran

mengenai bagian-bagian yang terdapat pada perusahaan atau instansi tersebut dan

sampai mana wewenang dan tanggung jawab dalam bagian-bagian tersebut dan

dapat melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan begitu akan dapat diketahui siapa

yang akan bertanggung jawab atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan ataupun

yang sedang dilakukan.

Struktur organisasi dapat disebut sebagai kerangka dasar yang bisa

menetapkan hubungan-hubungan dan fungsi-fungsi antar karyawan yang

melaksanakan hubungan maupun fungsi tersebut. Suatu struktur organisasi  yang

baik harus menetapkan pembagian kerja dan penetapan seseorang dalam posisi

tertentu. Hal ini bertujuan agar atasan dan bawahan dapat mengetahui apa yang

menjadi tugas dan apa yang menjadi tanggung jawabnya.Dengan mencapai

sasaran dan tujuan organisasi maka dibutuhkannya kesatuan kerja Sumber Daya

Manusia (SDM) yang ada didalamnya agar dapat melaksanakan tugas dengan

bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Berikut ini mengenai struktur organisasi pada PT. Mandala Multifinace

Tbk:
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Gambar 3.1

Struktur Organisasi PT. Mandala Multifinance Tbk.

Gambar 3.2

Struktur Organisasi PT. Mandala Multifinance Tbk. Cabang Bandung
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3.1.4 Deskripsi Jabatan

 BM Sales (Brand Manager Sales): Mengatur, mengelola pencapaian target

penjualan cabang Bandung.

 BM CCO (Brand Manager Credit Collection Operation): Mengatur,

mengelola pencapaian target pelepasan kredit dan target penagihan kredit

cabang Bandung.

 SPV (CRS, KBM, MAX): Membangun, membina tim sales untuk

mencapai pencapaian target penjualan cabang Bandung.

 Credit (Surveyor): Membantu pelepasan kredit penjualan cabang

Bandung.

 Collection (Kolektor): Membantu penagihan angsuran kredit konsumen

cabang Bandung.

 Operasional: Membantu administrasi proses kerja marketing dalam

pencairan kredit konsumen cabang Bandung.

3.1.5 Logo PT. Mandala Multifinance Tbk.

PT. Mandala Multifinance Tbk memiliki logo sebagai berikut:

Gambar 3.3

Logo PT. Mandala Multifinance Tbk

Sumber: www.mandalafinance.com
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3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif

dan verifikatif. Data penelitian yang diperoleh tersebut diolah, dianalisis secara

kuantitatif. Serta diproses lebih lanjut dengan alat bantu berupa dasar-dasar teori

yang dipelajari sebelumnya sehingga dapat memperjelas gambaran mengenai

objek yang ditelitit dan kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan.

Metode deskriptif  menurut Sugiyono (2016 : 53) adalah

“Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel

mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan

atau menghubungkan dengan variable lainnya variabel mandiri adalah variabel

yang berdiri sendiri, bukan variabel independen, karena kalau variabel independen

selalu dipasangkan dengan variabel dependen”.

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif akan digunakan untuk

mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai prosedur penjualan, manfaat

anggaran penjualan dan efektivitas penjualan.

Menurut Sugiyono (2016:6) mendefinisikan metode verifikatif adalah

“Metode penelitian melalui pembuktian untuk menguji hipotesis hasil

penelitian deskriptif dengan perhitungan statistika sehingga didapat hasil

pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima.”

Verifikatif yaitu analisis model dan pembuktian yang berguna untuk

mencari kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Penelitian verifikatif dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh manajemen laba dan asimetri

informasi terhadap biaya modal ekuitas.

3.3 Populasi dan Sample Penelitian

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2015:117) pengertian populasi diuraikan sebagai

berikut:

“Populasi adalah wilayah generalisasi, yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang
diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik
kesimpulannya”.
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Tabel 3.1

Total Karyawan PT. Mandala Multifinance Tbk Cab. Bandung

JABATAN JUMLAH KARYAWAN

Direktur Regional 1

Direktur Utama 1

General Manajer 1

Brand Manajer 2

Sales dan Marketing 5

Kepala Surveryor 1

Surveyor 5

Operasional 9

Koordinator Wilayah 2

Kolektor 10

Security 1

Freelance 7

Magnet 162

Total Karyawan 207

(Sumber: Staf HRD PT. Mandala Multifinance Tbk Cabang Bandung)

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Mandala Multifinance

Tbk Cabang Bandung berjumlah 207 orang karyawan.

3.3.2 Sample

Menurut Margono (2004:121) menyatakan bahwa sampel adalah sebagian

bagian dari populasi. Hadi (Margono, 2004:121) menyatakan bahwa sampel

dalam suatu penelitian timbul disebabkan hal berikut:

a. Peneliti bermaksud mereduksi objek penelitian sebagai akibat dari

besarnya jumlah populasi, sehingga harus meneliti sebagian saja.

b. Peneliti bermaksud mengadakan generalisasi dari hasil-hasil

kepenelitiannya, dalam arti mengenakan kesimpulan-kesimpulan kepada

objek, gejala, atau kejadian yang lebih luas.
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3.3.3 Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016:82) terdapat dua teknik sampling yang dapat

digunakan, yaitu:

1. Probability Sampling

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk

dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, simple random sampling,

proportionate stratifed random sampling, disproportionate

stratifies random sampling, sampling area (cluser).

2. Non Probability Sampling

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak

memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling

sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowball.”

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan

sample size dengan menggunakan rumus propotional Slovin besarnya sampel:= 1 +
Keterangan:
n = Ukuran Sampel
N = Ukuran Populasi
1 = Konstanta
e = Batas toleransi kesalahan (error tolerance) (10%)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut := 2071 + 207(0,1)= 	 , 	 ≈ 	
Berdasarkan perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal dalam

penelitian ini ditetapkan dengan α = 0,1 (derajat kepercayaan 90%) maka

diperoleh ukuran sampel (n) minimal sebesar 68, maka pada penelitian ini

ditentukan sampel yang berjumlah  sebesar 68 karyawan di PT. Mandala

Multifinance Tbk. Cabang Bandung.
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3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini diperlukan data-data untuk dijadikan sebagai bahan

penelitian. Data yang diperoleh untuk kepentingan dalam proses penelitian ini

dikelompokan dalam dua golongan, yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti dapat berupa

tanggapan, saran, kritik, pernyataan dan penilaian dari karyawan sebagai

responden, penjelasan serta hasil pengamatan secara langsung atas Budaya

Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT.

Mandala Multifinance Tbk Cabang Bandung.

2. Data Sekunder

Data-data pendukung yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, majalah-majalah

ilmiah serta literatur lainnya ataupun sumber bacaan lainnya yang di anggap

relevan dengan topik penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini cara pengumpulan data yang dipakai adalah sebagai

berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field Research)

Melakukan penelitian dengan terjun langsung ke objek penelitian untuk

memperoleh keterangan yang sesungguhnya tentang data dan informasi

mengenai program perlatihan dan pengembangan kepada karyawan yang

dilakukan oleh perusahaan.melaksanakan dengan teknik sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2015:145) observasi merupakan

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai

proses dari biologi maupun psikologis. Dua diantara yang terpenting

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
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b. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:231) wawancara merupakan

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya

jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

c. Kuesioner

Tekhnik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kuesioner yakni menurut Sugiyono (2015:142) angket atau

kuesioner merupakan tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada

responden untuk dijawab.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Merupakan suatu pengumpulan data sekunder dengan cara

mempelajari dan membaca buku-buku literatur serta sumber-sumber

lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Selanjutnya data

tersebut akan dijadikan sebagai landasan teori dalam penelitian ini.

3.6 Operasional Variabel

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2017:38) adalah

sebagai berikut:

“Segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti

untuk mempelajari sehingga diperoleh informasi tentang hasil tersebut,

kemudian ditarik kesimpulannya.”

Terdapat dua variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini,

yaitu:

1. Variabel Bebas ( Independent Variable )

Yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas

(Dependent Variable). Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah Insentif (X1) Motivasi Kerja (X2).
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2. Variabel Terikat ( Dependent Variable )

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain (Independent

Variabel). Variabel terikat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

Disiplin Kerja (Y)

Tabel 3.2

Operasional Variabel Penelitian

Variabel Konsep
Variabel

Indikator Sub Indikator Skala No
Item

Insentif
(X1)

Insentif adalah
tambaham balas

jasa yang
diberikana

kepada
karyawan

tertentu yang
prestasinya di
atas prestasi

standar. Upah
insentif ini

merupakan alat
yang

dipergunakan
pendukung
prinsip adil

dalam
pemberian
kompensasi
(Hasibuan
(2013:118))

Bonus

Tingkat capaian
kinerja yang
diharapkan
sehingga
perusahaan
memberikan
bonus.

Ordinal 1

Tingkat keadilan
pembagian bonus

Ordinal 2

Tingkat kepuasan
atas bonus yang
diterima.

Ordinal 3

Tunjangan
Lembur

Tingkat
kesesuaian
tunjangan yang
diterima.

Ordinal 4

Tingkat
kesesuaian
insentif yang
diterima dengan
target pekerjaan.

Ordinal 5

Tingkat kepuasan
atas tunjangan
yang diterima.

Ordinal 6

Pemberian
Penghargaan

Tingkat apresiasi
yang diberikan
perusahaan.

Ordinal 7

Tingkat prestasi
yang diberikan
untuk mendapat
penghargaan.

Ordinal 8
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Tingkat peluang
untuk mendapat
promosi jabatan.

Ordinal 9

Motivasi
Kerja (X2)

Motivasi kerja
adalah

penggerak atau
pendorong
dalam diri

seseorang untuk
mau berperilaku

dan bekerja
dengan giat dan

baik sesuai
dengan tugas

dan kewajiban
yang telah
diberikan

kepadanya.
(Kadarisma
(2012:278))

Gaji

Tingkat
kesesuaian
standar gaji yang
diberikan.

Ordinal 10

Tingkat
kebutuhan hidup
yang terpenuhi
dengan gaji yang
diberikan.

Ordinal 11

Tingkat tanggung
jawab yang sesuai
dengan gaji yang
diberikan

Ordinal 12

Kebijakan dan
Administrasi

Tingkat
kesesuaian
kebijakan yang
sudah ditetapkan.

Ordinal 13

Tingkat
kemudahan
administrasi yang
ditetapkan

Ordinal 14

Tingkat
kepatuhan
terhadap
kebijakan dan
administrasi

Ordinal 15

Hubungan
Kerja

Tingkat
keharmonisan di
dalam
perusahaan.

Ordinal 16

Tingkat
kerjasama antar
karyawan dalam
perusahaan.

Ordinal 17

Tingkat saling
mendukung
sesama karyawan
dalam
perusahaan.

Ordinal 18
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Peluang untuk
maju

Tingkat potensi
diri dalam
berkembang.

Ordinal 19

Tingkat motivasi
untuk maju dalam
perusahaan.

Ordinal 20

Tingkat rintangan
dalam pekerjaan
untuk
meningkatkan
jenjang karir.

Ordinal 21

Disiplin
Kerja (Y)

Disiplin kerja
adalah sikap

kesediaan dan
kerelaan

seseorang untuk
mematuhi dan

menaati norma-
norma peraturan
yang berlaku di

sekitarnya
(Sutrisno
(2016:86))

Kehadiran

Tingkat ketepatan
waktu absen.

Ordinal 22

Tingkat
kedisiplinan tidak
meninggalkan
pekerjaan selama
jam kerja.

Ordinal 23

Tingkat kejujuran
dalam absensi
kerja.

Ordinal 24

Tanggung
Jawab atas
pekerjaan

Tingkat
penyelesaian
pekerjaan sesuai
dengan waktu
yang ditetapkan.

Ordinal 25

Tingkat
memperhatikan
prosedur kerja
yang sudah di
tetapkan.

Ordinal 26

Tingkat
kepatuhan dengan
peraturan di
perusahaan.

Ordinal 27

Pelaksanaan
supervisi oleh

atasan

Tingkat
kepatuhan atas
arahan atasan.

Ordinal 28

Tingkat
pengendalian
atasan terhadap
karyawan.

Ordinal 29
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Tingkat
keberhasilan atas
supervisi oleh
atasan.

Ordinal 30

Rendahnya
tingkat konflik

di dalam
organisasi

Tingkat
kenyamanan di
dalam
perusahaan.

Ordinal 31

Tingkat
keamanan di
dalam
perusahaan.

Ordinal 32

Tingkat
ketenganan di
dalam
perusahaan.

Ordinal 33

Penggunaan
jam kerja yang

efektif

Tingkat
keefektifan sesuai
dengan jam kerja.

Ordinal 34

Tingkat
kefokusan dalam
bekerja.

Ordinal 35

Tingkat tanggung
jawab terhadap
waktu selama
bekerja.

Ordinal 36

3.7 Metode Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam Penlitian ini akan dilakukan dengan

analisis kualitatif dan analisis kuantitatif.

3.7.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah data yang berbentuk alphabetic yang digunakan

untuk mendukung penelitian dan dapat menyatakan kebenaran dan

hipotesisnya.Data yang digunakan dalam penelitian berasal dari kuesioner yang

terdiri dari beberapa pernyataan.Indikatornya diukur dengan menggunakan skala

ordinal berdasarkan teknik skala Likert. Menurut Sugiyono (2015:93) bahwa

skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.
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Tabel 3.3

Bobot Penilaian Berdasarkan Skala Likert

Keterangan Jawaban Bobot Nilai

Sangat Setuju SS 5

Setuju S 4

Cukup Setuju CS 3

Tidak Setuju TS 2

Sangat Tidak Setuju STS 1

Selanjutnya dicari rata-rata dari setiap jawaban responden, untuk

memudahan penilaian dari rata-rata tersebut maka digunakan interval untuk

menentukan panjang kelas interval dengan menggunakan rumus menurut

Riduwan (2013:24-25).

P = 	 	
Keterangan :

Rengtang (R) = Nilai Tertinggi – Nilai Terendah

Jumlah Kelas (K) = 5

P =
(5 1)

5
=  0,8

Tabel 3.4

Interval Kelas Insentif, Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja

Interval Kelas

Alternatif Jawaban

Insentif (X1) dan Motivasi Kerja

(X2)
Disiplin Kerja (Y)

1,00 -1,79 Sangat Tidak Baik Sangat Rendah

1,80-2,59 Tidak Baik Rendah

2,60-3,39 Cukup Baik Cukup Tinggi

3,40-4,19 Baik Tinggi

4,20-5,00 Sangat Baik Sangat Tiggi
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3.7.2 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

3.7.2.1 Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2015:361) menyatakan bahwa validitas merupakan

derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang

dapat dilaporkan oleh peneliti.Uji validitas yang dilakukan bertujuan untuk

menguji sejauh mana item kuesioner yang valid dan mana yang tidak.Valid berarti

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur

Sugiyono (2015). Hal ini dilakukan dengan mencari korelasi setiap item

pertanyaan dengan skor total pertanyaan untuk hasil jawaban responden yang

mempunyai skala pengukuran interval. Adapun untuk pengujian validitas

digunakan dengan melihat korelasi item indikator dengan Pearson Product

Moment (Sugiyono 2015:356) sebagai berikut:= 	 	 ∑ − (∑ .∑ )	 ∑ − (∑ ) . 	(∑ − (∑ ) )
Keterangan:

r = Pearson Product Moment

n = Jumlah responden

X = Skor salah satu pernyataan

Y = Total skor pernyataan

Prosedur uji validitas yaitu membandingkan r hitung dengan r tabel yaitu

angka kritik tabel korelasi pada derajat kebebasan (dk = n-2) dengan taraf

signifikan α = 5%.

Syarat tersebut menurut Sugiyono (2015:173-174) yang harus dipenuhi

yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut :

a. Jika rhitung ≥ r tabel, maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah valid,

b. Jika r hitung ≤ r tabel , maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak

valid.
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3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2013:47), uji reliabilitas sebenernya adalah alat untuk

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Butir kuesioner

dikatakan reliabel (layak) jika cronbach’s alpha> 0,06 dan dikatakan tidak

reliabel jika cronbach’s alpha< 0,06. Pengujian reliabilitas dapat dihitung

menggunakan formula Cronbach’s Alpha yang dirumuskan sebagai berikut:

= ( − 1)(1 − ∑ )
Keterangan:

r11 = Reliabilitas instrument

K = Jumlah instrument pertanyaan

= Varians total∑ = Jumlah varians dari setiap instrument

Sebelumnya dicari jumlah varians dari setiap instrument terlebih dahulu

dengan cara mencari nilai varians tiap butir, kemudian jumlahkan. Rumus varians

yang digunakan yaitu sebagai berikut:

= 	∑ (∑ )
Dimana:

N = Jumlah responden

X = Nilai skor yang dipilih (total nilai dari nomor-nomor butir pernyataan)

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Model Regresi berganda harus dilakukan uji asumsi klasik adapun uji

asumsi klasik yang dilakukan yaitu: multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan

normalitas, uji autokorelasi lebih ditunjukan untuk data peneltian yang bersifat

time series, maka pada penelitian ini tidak dilakukan uji autokorelasi.
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3.7.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menurut Ghozali (2013 : 160 ) mengemukakan bahwa : “Uji

normalitas untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal

atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan pengujian –

pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti

distribusi normal.Untuk menguji suatu data berdistribusi normal atau tidak, dapat

diketahui dengan menggunakan grafik normal plot. Dengan melihat histogram

dari residualnya. Dasar pengambil keputusan (Ghozali, 2013: 163) :

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model

regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal

atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

3.7.3.2  Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2013 : 105), uji multikolinieritas bertujuan untuk

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

vaiabel independen.Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang

memiliki nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2013 : 139) Uji heteroskedastisitas yaitu untuk menguji

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2013:139) model regresi yang baik

adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika p value

> 0,05 tidak signifikan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model
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regresi lolos uji heteroskedastisitas. Kebanyakan data crossection mengandung

situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili

berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar).

3.7.4 Metode Analisis  Data

3.7.4.1 Uji F

Menurut Ghozali (2013:98) Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan

apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model secara

bersama-sama dapat memprediksi variabel Y. Untuk menguji kedua hipotesis ini

digunakan uji statistik F :

a. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 pada derajat kepercayaan 5%,

menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan

signifikan memModeli variabel dependen artinya model regresi dapat

diterapkan.

b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila

nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel.

Rumus F tabel :

Df1(pembilang) = k-1

Df2(penyebut) = n-k

Keterangan:

K = Jumlah Variabel (bebas-terikat)

N = Jumlah sampel
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3.7.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan

analisis regresi linear berganda (Multiple Regression). Menurut Ghozali, 2013

adalah analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan

variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen

(penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-

rata populasi atau nilai-nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel

independen yang diketahui.

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih,

regresinya disebut juga regresi berganda.Oleh karena variabel independen diatas

mempunyai variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui seberapa besar Model variabel independen atau bebas yaitu

Insentif (X1), Motivasi Kerja (X2) terhadap Disiplin (Y). Rumus matematis dari

regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Keterangan :

Y = Disiplin Kerja

a = constanta

b1 = Koefisien regresi antara Insentif dengan Disiplin Kerja

b2 = Koefisien regresi antara Motivasi Kerja dengan Disiplin Kerja

X1 = Variabel Insentif

X2 = Variabel Motivasi Kerja

e = error disturbances
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3.7.4.3 Analisis Koefisien Korelasi

Sugiyono (2015:216) menyatakan bahwa analisis korelasi parsial ini

digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antara korelasi kedua variabel

dimana variabel lainnya yang dianggap berModel dikendalikan atau dibuat tetap

(sebagai variabel kontrol).Karena variabel yang diteliti adalah data interval maka

teknik statistik yang digunakan adalah Pearson Correlation Product Moment.

Menurut Sugiyono (2015:248) penentuan koefisien korelasi dengan

menggunakan metode analisis korelasi Pearson Product Moment dengan

menggunakan rumus sebagai berikut:

Pada hakikatnya, nilai r dapat berkisar dari -1 melalui 0 hingga +1 (-1 < r

< +1).

1. Bila nilai r = 0 atau mendekati 0, maka hubungan antara kedua variabel sangat

lemah atau tidak terdapat hubungan sama sekali.

2. Bila nilai r = +1 atau mendekati 1, maka korelasi antara kedua variabel

dikatakan positif dan sangat kuat sekali. Hubungan antara kedua variabel

bersifat korelasi positif (korelasi searah), artinya kenaikan variabel X akan

diikuti dengan kenaikan variabel Y atau sebaliknya.

3. Bila nilai r = -1 atau mendekati -1, maka korelasi antara kedua variabel

dikatakan negatif dan sangat kuat. Hubungan antara variabel bersifat  korelasi

negatif (korelasi tidak searah), artinya kenaikan variabel X akan diikuti

dengan penurunan variabel Y atau sebaliknya. (Sudjana, 2009:244-247)

Koefisien korelasi diatas digunakan apabila data berdistribusi normal,

apabila data tidak berdistribusi normal maka digunakan statistik nonparametik.

Tabel 3.5

Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199 Sangat Rendah
0,20 - 0,399 Rendah
0,40 – 0,599 Sedang
0,60 – 0,799 Kuat
0,80 – 1,000 Sangat Kuat
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3.7.4.4 Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Uji determinasi (R2) menurut Ghozali (2013) pada intinya mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi

variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen.

KD = r2 x 100%

Keterangan:

KD = koefisien determinasi

r2 = nilai koefisien korelasi berganda

3.7.5 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2013:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh Model satu variabel independen secara individual dalam

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan

signifikansi level 0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan

dengan kriteria :

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai

Model secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut

mempunyai Model yang signifikan terhadap variabel dependen.

Kriteria Uji :

a. Tolak H0 jika T hitung> T tabel, sebaliknya terima Ho jika T hitung< T tabel

b. Rumus menghitung T tabel : df = n - k, dimana k adalah jumlah variabel

bebas dan terikat dan n adalah jumlah sampel.

c. Menentukan T hitung dengan rumus :



63

r	√ − 21 −
Keterangan :

t = nilai t hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah sampel

Maka pengujian hipotesisnya adalah:

1. H0 :ρ= 0 : Artinya Insentif (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap

Disiplin Kerja (Y).

H1 :ρ≠ 0: Artinya Insentif (X1) memiliki pengaruh terhadap Disiplin

Kerja (Y).

2. H0 :ρ= 0 : Artinya Motivasi Kerja (X2) tidak memiliki pengaruh terhadap

Disiplin Kerja (Y).

H1 :ρ≠ 0: Artinya Motivasi Kerja (X2) memiliki pengaruh terhadap

Disiplin Kerja (Y).


