
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh (Mylonas dkk, 2013) membahas tentang 

infrastrusktur perlindungan keamanan informasi yang berlandaskan security 

awareness respondennya 458 orang yang menggunakan smartphone yang ada di 

sekitar jalanan kota Athena dan distasiun bawah tanah. Dari hasil analisis yang 

dilakukan ditemukan adanya keluhan keamanan umum, dengan pengguna 

smartphone, kepercayaan aplikasi penyimpanan tidak sepenuhnya menggunakan 

pengendalian keamanan dan mengabaikan kemanan selama pemilihan dan 

instalasi aplikasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Ngoqo dkk, 2015) mengemukakan tentang 

teori Information Security Behaviour Profiling Framework (ISBPF) dengan 

melakukan penelitian kepada 92 mahasiswa yang ada di provinsi Eastern Cape 

Afrika Selatan bahwa dalam menentukan kesadaran siswa tentang keamanan 

informasi, pengetahuan bagi mahasiswa sebagai pengguna ponsel tentang istilah 

dan ancaman keamanan informasi ternyata rendah. Sebuah pengamatan yang 

dilakukan adalah bahwa sikap responden terhadap keamanan informasi lebih 

positif di daerah yang lebih memiliki pengetahuan. Analisis tentang BI 

mengungkapkan bahwa di beberapa bidang pengetahuan yang ditingkatkan, 

ditambah dengan sikap positif, diasosiasikan dengan BI keamanan informasi 

positif.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Chin dkk, 2012) membahas tentang 

pengukuran tingkat kepercayaan pengguna smartphone terhadap keamanan 

berdasarkan security and priacy perceptions ditemukan bahwa 60 responden di 

San Fransisco sebagai pengguna cenderung tidak melakukan tugas sensitif pada 

perangkat smartphone, karena adanya kekurangan edifikasi dan kesalahpahaman 

tentang tingkat keamanan aplikasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Jones et al, 2012) menceritakan bahwa 205 

mahasiswa sebagai responden tidak mempraktekkan keamanan smartphone yang 
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baik, mereka mengambil bagian aktivitas yang beresiko tinggi sementara tidak 

menggunakan pengendalian keamanan. 

2.2. Kemanan Sistem Informasi 

Menurut G. J. Simons di dalam buku (Rahardjo, 2003), keamanan informasi 

adalah bagaimana kita dapat mencegah penipuan (cheating) atau, paling tidak, 

mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, dimana 

informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Selain itu keamanan sistem 

informasi bisa diartikan sebagai kebijakan, prosedur, dan pengukuran teknis yang 

digunakan untuk mencegah akses yang tidak sah, perubahan program, pencurian, 

atau kerusakan fisik terhadap sistem informasi. Sistem pengamanan terhadap 

teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan menggunakan teknik-teknik dan 

peralatan-peralatan untuk mengamankan perangkat keras dan lunak komputer, 

jaringan komunikasi, dan data.  

Keamanan informasi meliputi perlindungan terhadap aspek-aspek berikut: 

1. Confidentiality (kerahasiaan) aspek yang menjamin kerahasiaan data atau 

informasi, memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh orang yang 

berwenang dan menjamin kerahasiaan data yang dikirim, diterima dan 

disimpan. 

2. Integrity (integritas) aspek yang menjamin bahwa data tidak dirubah tanpa ada 

ijin pihak yang berwenang, menjaga keakuratan dan keutuhan informasi serta 

metode prosesnya untuk menjamin aspek integritas ini. 

3. Availability (ketersediaan) aspek yang menjamin bahwa data akan tersedia 

saat dibutuhkan, memastikan user yang berhak dapat menggunakan informasi 

dan perangkat terkait (aset yang berhubungan bilamana diperlukan). 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Triad CIA 

(sumber : www.techtarget.com) 
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Ketiga aspek tersebut dikenal dengan CIA Triad. Selama lebih dari 20 tahun 

CIA Triad ini sudah dipegang menjadi prinsip dasar keamanan informasi. 

Keamanan informasi diperoleh dengan mengimplementasikan kumpulan 

kontrol yang sesuai, termasuk kebijakan, proses, prosedur, struktur organisasi, dan 

fungsi-fungsi perangkat lunak dan perangkat keras. Kontrol-kontrol ini perlu 

dibuat, diimplementasikan, dimonitor, ditinjau, dan ditingkatkan untuk 

memastikan kesesuaian antara keamanan yang spesifik tersebut dan tujuan bisnis. 

Ini harus dilakukan dalam kaitan dengan proses pengelolaan bisnis lainnya. 

Standar-standar untuk menyediakan keamanan sistem informasi menjadi 

perlu sekali di lingkungan sistem informasi karena lingkungan tersebut cukup 

kompleks mencakup berbagai macam sistem storage, server, workstation, 

jaringan lokal, Internet, dan koneksi jaringan jarak jauh lainnya. Standar dapat 

menentukan cakupan kebutuhan fungsi-fungsi dan fitur-fitur keamanan, 

kebijakan-kebijakan untuk mengelola aset-aset informasi dan manusia, kriteria 

untuk mengevaluasi keefektifan dari tindakan-tindakan keamanan, teknik-teknik 

pengukuran yang berkesinambungan dari keamanan, dan untuk pengawasan terus-

menerus dari pelanggaran-pelanggaran keamanan, dan prosedur-prosedur untuk 

menghadapi kegagalan-kegagalan keamanan. 

2.3. Smartphone 

Smartphone adalah telepon selular dengan mikroprosesor, memori, layar 

dan modem bawaan. Smartphone merupakan ponsel multimedia yang 

menggabungkan fungsionalitas PC dan handset sehingga menghasilkan gadget 

yang mewah, dimana terdapat pesan teks, kamera, pemutar musik, video, game, 

akses email, televisi digital, search engine, pengelola informasi pribadi, fitur GPS, 

jasa telepon internet dan bahkan terdapat telepon yang juga berfungsi sebagai 

kartu kredit (Brian K. Williams, 2011) 

2.4. Information Security Awareness (ISA) 

Information Security Awareness ( ISA ) didefinisikan sebagai keterlibatan 

individu pasif dan meningkatkan minat terhadap isu-isu tertentu yang dianggap 

sebagai salah satu komponen kunci dari tingkat kesadaran tindakan lainnya. 

(Namjoo dkk, 2006). Menurut Information Security Forum (ISF) (2003), ISA 
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didefinisikan sebagai sejauh mana setiap anggota staf memahami pentingnya 

kemanan informasi, tingkat keamanan informasi yang sesuai untuk organisasi dan 

bertindak sesuai tanggung jawab masing-masing keamanan. Kampanye kesadaran 

ditujukan untuk memperbaiki pengetahuan, sikap dan perilaku pengguna terhadap 

keamanan informasi yang telah digunakan sebagai intervensi dalam tindakan 

penelitian. (Kruger dan Kearney, 2006) mengakui pentingnya menilai dampak 

sebuah kampanye kesadaran. Diindetifikasikan beberapa aspek yang terkait yang 

harus diketahui pengetahuan, sikap, dan perilaku. Pelajaran ini diadopsi dari 

pendekatan pengukuran tingkat kesadaran yang telah diusulkan oleh Kruger dan 

Kearney untuk diusulkan sebagai pengukuran tingkat ISA bagi pengguna 

smartphone. ISA berfokus pada sejauh mana karyawan memahami pentingnya 

dan implikasi kebijakan keamanan informasi, aturan dan pedoman, dan, sejauh 

mana mereka berperilaku sesuai dengan kebijakan, aturan dan pedoman ini. 

Dalam konteks ISA sebagai tingkat pengetahuan karyawan tentang kebijakan dan 

prosedur InfoSec meningkat, sikap mereka terhadap kebijakan dan prosedur 

InfoSec meningkat, yang menghasilkan perilaku InfoSec yang lebih baik. Model 

KAB telah dikritik oleh beberapa peneliti. Hubungan positif kecil antara 

pengetahuan, sikap dan perilaku, bukti lemah penerapannya dalam bidang 

kesehatan. Ada validitasnya berkaitan dengan perubahan iklim, dan 

mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara pengetahuan, sikap, dan 

perilaku. Masalahnya bukan pada model itu sendiri, tetapi dengan cara 

penerapannya. Penting untuk secara jelas membuat konsep tipe pengetahuan yang 

dipelajari oleh suatu studi tertentu. Penting juga untuk mempertimbangkan 

bagaimana model berhubungan dengan variabel-variabel lain yang menarik, dan 

bagaimana mereka diukur. 

Alat pengukuran yang telah dikembangkan untuk menilai tingkat 

pengetahuan, sikap, dan perilaku responden. Kerangka kerja yang diusulkan untuk 

memetakan tingkat kesadaran pengguna smartphone dalam keamanan informasi 

dan niat perilaku, serta profil perilaku yang telah diusulkan. Pengukuran Level of 

Awareness (LoA) didasari oleh pengguna smartphone yang dikalkulasikan 

cakupan untuk Knowledge (K), Attitude (A), dan Behaviour (B), sebagai panduan 
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oleh (Kruger dan Kearney, 2006) tiga dimensi yang digunakan untuk mengukur 

tingkatan kesadaran dan hasilnya diinterpretasikan menurut skala yang telah 

ditentukan. 

Tabel 2.1 Skala Pengukuran Awareness 

Awareness Pengukuran (%) 

High 75-100 

Medium 60-74 

Low 59 – lebih kurang 

(Sumber : Kruger dan Kearney,2006) 

2.5. Populasi dan Sampel 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas subyek atau obyek dengan kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

Menurut Sangadji dan Sopiah (2010), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, sehingga dibuat sebuah 

kesimpulan yang benar-benar dapat mewakili dari sebuah populasi. 

2.5.1. Teknik Sampling 

Pada dasarnya, ada dua teknik penarikan sample yaitu, Probability Sampling 

dan Non-Probability Sampling. Berikut penjelasan dari kedua kelompok teknik 

sampling: 

1. Probability Sampling 

Menurut Sugiono (2015), teknik ini digunakan untuk penarikan sampel yang 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik sampling ini meliputi: 

a. Simple Random Sampling 

Teknik ini digunakan apabila pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi 

atau dianggap homogen. Pengambilan sampel ini dapat dilakukan dengan 

cara undian dan memilih bilangan dari daftar bilangan secara acak.  
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1) Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota yang tidak 

homogen dan berstrata secara proporsional. Sebagai contoh suatu 

organisasi mempunyai pegawai yang terdiri dari latar belakang 

pendidikan yang berbeda yaitu: Strata 1 (S1) = 45, Strata 2 (S2) = 30, 

Sekolah Teknik Mesin (STM) = 800, Sekolah Teknik (ST) = 900, 

Sekolah Menengah Ekomoni Atas (SMEA) = 400, Sekolah Dasar (SD) 

=300. Jumlah anggota populasi untuk setiap strata pendidikan tidak 

sama atau bervariasi. Jumlah sampel yang harus diambil harus meliputi 

strata pendidikan yang ada yang diambil secara proporsional. 

2) Disproportionate Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang proporsional. Sebagai contoh sebuah perusahaan 

mempunyai personil sebagai berikut: 3 orang Strata 3 (S3), 4 orang S2, 

90 orang S1, 800 orang Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 700 orang 

Sekolah Menengah Pertama (SMP), lulusan S3 dan S2 diambil 

keseluruhannya menjadi sampel karena dua kelompok tersebut terlalu 

kecil bila dibandingkan dengan kelompok lain. 

b. Cluster Sampling (sampling daerah) 

Teknik cluster sampling (sampling daerah) digunakan untuk menentukan 

sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya 

penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk menetukan 

penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan 

sampelnya berdasarkan daerah dari populasi yang telah ditetapkan. Teknik 

cluster sampling dilakukan dalam dua tahap yaitu: 

1) Menentukan sampel daerah. 

2) Menentukan orang-orang yang ada pada daerah dengan cara sampling 

juga. 

2. Non-Probability Sampling 

Menurut Sugiono (2015), non-probability sampling merupakan teknik 

penarikan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama 
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bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk terpilih menjadi sampel. Teknik 

sampling ini meliputi: 

a. Sampling Sistematis 

Sampling sistematis adalah teknik penarikan sampel dengan cara penentuan 

sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor 

urut. Sebagai contoh jumlah anggota populasi sebanyak 100 orang. Anggota 

populasi diberi nomor urut dari nomor 1 sampai 100. Selanjutnya 

pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor urut ganjil atau 

genap saja atau kelipatan dari bilangan tertentu, seperti bilangan 5 dan 

lainnya. 

b. Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik penarikan sampling dari populasi yang 

mempunyai ciri-ciri tertentu sampai pada jumlah yang diinginkan. Sebagai 

contoh akan melakukan penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap 

pelayanan masyarakat dalam urusan Izin Membangun Bangunan (IMB). 

Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. Apabila pengumpulan data 

belum memenuhi kuota 500 orang tersebut, maka penelitian dipandang 

belum selesai. Bila pengumpulan data dilakukan secara kelompok yang 

terdiri atas lima orang pengumpul data, maka setiap anggota kelompok 

harus dapat menghubungi 100 orang anggota sampel atau lima orang 

tersebut harus dapat mencari data dari 500 anggota sampel. 

c. Sampling Insidential 

Sampling insidential adalah teknik penentuan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat digunakan sebagai sampel, bila orang ditemukan pada waktu 

menentukan sampel cocok dengan diperlukan sebagai sumber data. 

d. Purposive Sampling 

Purposive sampling adalah teknik penarikan sampel yang dilakukan dengan 

pertimbangan tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian tentang 

disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam 

bidang kepegawaian saja. 
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e. Sampling Total 

Sampling total adalah teknik penarikan sampel apabila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah 

populasi relative kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain dari sampling total 

ini adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

f. Snowball Sampling 

Snowball sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-mula 

jumlahnya kecil kemudian membesar, seperti bola salju yang bergelinding 

makin lama makin besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih 

satu atau dua orang tetapi peneliti merasa data yang di dapat belum lengkap 

dari satu atau dua orang tersebut maka dicari orang lain yang dianggap lebih 

tahu dan dapat melengkapi data yang di dapat dari satu atau dua orang 

sebelumnya, seperti itu seterusnya hingga peneliti merasa data yang didapat 

sudah lengkap. 

2.5.2. Menentukan Ukuran Sampel 

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel. Semakin 

besar jumlah sampel mendekati populasi makin kecil peluang kesalahan 

generalisasi. Kemudian makin kecil jumlah populasi makin besar kesalahan 

generalisasi (diberlakukan umum). Jumlah sampel yang paling tepat digunaan 

penelitian tergantung pada tingkat kesalahan yang dikehendaki. Pedoman 

menentukan jumlah sampel menurut pendapat Slovin dapat dilihat pada Rumus 

2.1. 

n= ...................................................................................................(2.1) 

Keterangan: 

n merupakan ukuran Sampel,sedangkan N  artinya ukuran populasi,dan e adalah 

persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel, 

misalnya 10% 

2.6. Kuesioner 

Menurut Soehartono (2002), kuesioner adalah teknik pengumpulan data 

dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh 
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responden. Responden adalah orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan. 

Menurut Soewadji (2012), kuesioner digunakan jika sumber data atau 

sampel berada ditempat yang tersebar dan lokasinya luas sehingga tidak 

memungkinkan peneliti datang langsung ke sumber data. Namun demikian bukan 

berarti penggunaan angket atau kuesioner dapat dikirim melalui pos atau bisa juga 

dibawa langsung oleh si peneliti ke sumber data atau responden. 

2.6.1. Jenis-Jenis Kuesioner 

Adapun jenis kuesioner berdasarkan pertanyaan yang akan digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya, sebagai berikut: 

1. Kuesioner Tidak Berstruktur 

a. Pertanyaan (kuesioner) Terbuka 

Pertanyaan yang memberi kesempatan bebas untuk menjawab pertanyaan 

dan tidak diberikan pilihan jawaban.  

Contoh: 

Bagaimana pendapat anda tentang tampilan website Pekanbaru Store? 

b. Kuesioner Semi Terbuka 

Responden tinggal memilih jawaban di antara pilihan yang sudah 

disediakan. 

Contoh: 

Informasi yang disediakan website Pekanbaru Store jelas: 

a. Sangat Setuju 

b. Setuju 

c. Tidak Setuju 

d. Sangat Tidak Setuju 

c. Kombinasi Tertutup dan Terbuka 

Jawaban pada kuesioner ini sudah disediakan namun ditambah dengan 

pertanyaan tambahan yang terbuka 

Contoh: 

Apakah informasi yang diberikan website Pekanbaru Store sudah sesuai 

dengan kebutuhan dan apa alasan anda?  
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a. Sudah sesuai  

b. Belum sesuai 

2. Kuesioner Berstruktur 

a. Kuesioner tertutup (dengan pertanyaan tertutup) 

Bentuk Kuesioner dua alternatif (firce choice item). 

Bentuk kuesioner ini hanya memberi kesempatan untuk memilih. jawaban: 

setuju atau tidak setuju, ya atau tidak, benar atau salah. 

b. Kuesioner Pilihan Ganda 

Pada kuesioner ini responden disediakan jawaban lebih dari dua pilihan. 

c. Kuesioner dengan Jawaban Singkat 

Kuesioner ini adalah gabungan antara kuesioner berstruktur dengan 

kuesioner tidak berstruktur. 

2.7. Teknik Pengukuran 

Teknik pengukuran dengan kuesioner yang paling populer adalah Likert’s 

Summated Rating (LSR). LSR diciptakan oleh Rensis Likert pada tahun 1932. 

Skala ini digunakan dalam pengukuran skala ordinal. Skala ini ingin membedakan 

intensitas sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu hal tertentu. Penilaian 

untuk jawaban yang menggunakan metode LSR diberi skor dari yang paling kecil 

sampai yang paling besar yakni: 

Tabel 2.2 Skala Likert 

2.8. Uji Validitas 

Menurut Tika (2006), validitas adalah kebenaran dan keabsahan instrumen 

penelitian yang digunakan. Setiap penelitian selalu dipertanyakan mengenai 

keabsahan mengenai validitas alat yang digunakan. Suatu alat pengukur dikatakan 

valid jika alat tersebut dipakai untuk mengukur sesuai dengan kegunaannya. 

Sangat Tidak Setuju 1 
Tidak Setuju 2 
Ragu-ragu mungkin tidak setuju 3 
Ragu-ragu mungkin setuju 4 
Setuju 5 
Sangat Setuju 7 
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Menurut Putra (2014), untuk mengetahui kevalidan instrumen yang 

digunakan dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara 

mengkorelasikan setiap skor variabel jawaban responden dengan total skor 

masing-masing variabel, kemudian hasil dari korelasi dibandingkan dengan total 

skor masing-masing variabel dan hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis 

pada taraf signifikan 0,05.  

Pada program SPSS teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti 

untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate pearson (produk 

momen pearson) dan corrected item-total correlation. 

1. Bivariate Pearson (Korelasi Produk Momen Pearson) 

Analisis ini dilakukan dengan cara mengorelasikan masing-masing skor item 

dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-

item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan 

item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa 

yang ingin diungkap. Koefisien korelasi item-total dengan bivariate pearson 

dapat dihitung dengan menggunakan Rumus yang dapat dilihat pada Rumus 

2.2. 

𝑟  
(∑ ) (∑ )(∑ )

[ .∑ (∑ )  ].[ ∑ (∑ ) ]
 ..............................................................(2.2) 

Keterangan: 

Rhitung  aadalah koefisien korelasi item-total (bivariate pearson), sedangkan x 

merupakan skor variabel,y adalah skor total variabel, dan n merupakan jumlah 

responden. 

Pengujian menggunakan uji dua pihak dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria 

pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji dua pihak dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

valid). 

b. Jika r hitung < r tabel (uji dua pihak dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 
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2.9. Uji Reliabilitas 

Menurut Putra (2014), uji reabilitas adalah data untuk mengukur suatu 

kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Dalam program SPSS yang sering digunakan dalam penelitian adalah 

dengan menggunakan metode Alpha Cronbach’s. Metode alpha sangat cocok 

digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1 sampai 4, 1 sampai 5) atau skor 

rentangan (misal 0-20, 0-50). Rumus reliabilitas dengan menggunakan metode 

alpha dapat dilihat pada Rumus 2.3. 

𝑟 = (1 −
∑

) .......................................................................................(2.3) 

Keterangan: 

r11  = Reliabilitas instrumen 

n = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑𝑠  = Jumlah varian skor tiap item 

𝑠  = Varian total 

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reabilitas mencukupi sementara jika alpha > 

0,8 ini mensugesti seluruh item reliabel dan seluruh tes secara konsisten secara 

internal karena memiliki reabilitas yang kuat dan ada pula yang memaknainya jika 

alpha > 0,90 maka reabilitas sempurna. Jika alpha antara 0,70 sampai 0,90 maka 

reabilitas tinggi. Jika alpha antara 0,50 sampai 0,70 maka reabilitas moderat. Jika 

alpha 0,50 maka reabilitas rendah. Jika alpha rendah, kemugkinan satu atau 

beberapa item tidak reliabel. 

2.10. Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier dapat disebut sebagai model yang baik jika model 

tersebut memenuhi beberapa asumsi klasik, yaitu Uji Normalitas, Uji 

Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi. 

2.10.1. Uji Normalitas  

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 

dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang 
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baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. 

Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada 

sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized residual 

atau dengan uji One Sample Kolmogrov Smirnov. 

Pengambilan keputusan Normal P-P Plot of regression standardized 

residual dilihat dari titik-titik yang menyebar sekitar garis dan pola titik-titik 

tersebut. Jika titik-titik menyebar disekitar garis dan mengikuti garis diagonal, 

maka nilai residual tersebut telah normal. Sedangkan pengambilan keputusan 

untuk One Sample Kolomogrov Smirnov dilihat dari nilai signifikannya, jika nilai 

signifikan lebih dari 0,05 maka distribusi redisual dinyatakan normal. 

2.10.2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk menemukan ada atau tidaknya 

korelasi yang sempurma atau mendekati sempurna antar variabel independen. 

Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna 

atau mendekati sempurna diantara variabel bebas (korelasinya 1 atau mendekati 

1). Beberapa metode uji multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai Tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF) pada model regresi atau dengan 

membandingkan nilai koefisien determinasi individual dengan nilai determinasi 

secara serentak. 

2.10.3. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan cara melihat grafik Scatterplot antara 

Standardized Predicted Value (ZPRED) dengan Studentized Residual (SRESID), 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi-Y sesungguhnya). Dasar pengambilan keputusan yaitu: 

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

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi 

heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

2.10.4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara 

residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya (t-1). Model 

regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode 

pengujian menggunakan uji Durbin Watson (DW test). 

Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut: 

1. Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

2.10.5. Uji Regresi Linear Berganda 

Menurut Prayitno (2012) uji regresi linear berganda adalah analisis untuk 

mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap 

satu variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Perbedaannya 

dengan regresi linear sederhana adalah variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model, pada regresi linear sederhana hanya terdapat satu variabel 

independen sedangkan pada regresi linear sederhana terdapat dua atau lebih 

variabel independen. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

1. Regresi 2 predikator: 

Y = a + b1x1 + b2x2 

2. Regresi 3 prediktor: 

Y = a + b1x1+b2x2 

3. Regresi n prediktor: 

Y = a + b1x1 + b2x2 + .... bnxn 

2.11. SPSS 20.0 

SPSS merupakan program olah data statistik yang sudah sangat populer dan 

banyak digunakan, baik untuk penelitian umum, penelitian skripsi, tesis, dan 

sebagainya. SPSS sendiri singkatan dari Statistical Product and Services Solution 

yaitu sebuah software untuk keperluan olah data statistik. 
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Menurut Prayitno (2012) SPSS awalnya dibuat pada tahun 1968 oleh 

Noman Nie, mahasiswa pascasarja ilmu politik di Stanford University. Pada saat 

software tersebut dioperasikan pada komputer mainframe. Pada 1984 SPSS hadir 

dengan versi PC dengan nama SPSS/PC+ dan selanjutnya pada tahun 1992 SPSS 

mengeluarkan versi wimdows hingga merilis SPSS versi 18 dengan nama 

Predictive Analytics Software (PASW) Statistic 18. Pada tahun 2010 versi 19 

dirilis dengan nama IBM SPSS Statistic 19 dan pada Agustus 2011 SPSS versi 20 

telah dirilis. 

Pada penelitian ini SPSS 20.0 digunakan sebagai alat bantu untuk 

pengolahan data statistik dan untuk membantu memeriksa kevalidan dari data 

yang telah dikumpulkan. 

2.12. Hipotesis 

Menurut asal kata atau secara etimologis hipotesis berasal dari kata hypo 

yang berarti kurang dari dan thesis berarti pendapat atau pernyataan atau teori. 

Dari kata tersebut dapat diartikan sebagai pendapat atau pernyataan atau 

kesimpulan yang masih kurang atau bersifat sementara. Menurut Soewadji (2016) 

mendefinisikan hipotesis sebagai keterangan sementara dari satu fakta yang dapat 

diamati. 

Secara teknis hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan 

populasi sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi yang akan diuji 

keberhasilannya berdasarkan data yang didapat dari sampel penelitian. Menurut 

Soewadji (2012) secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai 

keadaan parameter (populasi) yang akan diuji melalui statistik sampel. 

Berdasarkan kedua pengertian tersebut maka hipotesis dapat diartikan 

sebagai pernyataan prediksi yang taraf ketepatan prediksi tersebut sangat 

bergantung dengan taraf ketepatan atau kebenaran landasan teoritis yang 

mendasarinya. 

2.12.1. Fungsi Hipotesis 

Menurut Sangadji dan Sopiah, (2010) sebagaimana dalam buku penelitian 

pendidikan, Hasan (2004) mengemukakan empat fungsi hipotesis, yaitu: 
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1. Hipotesis berfungsi memberikan penjelasan sementara mengenai fenomena 

sehingga pengetahuan kita bertambah luas dalam salah satu bidang ilmu. 

2. Hipotesis berfungsi sebagai suatu pernyataan tentang hubungan yang langsung 

dapat diuji melalui penelitian. 

3. Hipotesis berfungsi menggambarkan tujuan yang spesifik, sehingga dapat 

mengetahui data yang diperlukan untuk menguji proposi. 

4. Hipotesis berfungsi sebagai kerangka kerja untuk membuat kesimpulan. 

Secara garis besar, kegunaan hipotesis sebagai berikut: 

1. Memberikan batasan serta memperkecil jangkaun penelitian dan kerja 

penelitian. 

2. Menyiagakan pada kondisi fakta dan hubungan antar fakta yang kadang hilang 

begitu saja dari perhatian. 

3. Sebagai alat sederhana dalam memfokuskan fakta yang tercerai berai tanpa 

koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan meneyeluruh. 

4. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar 

fakta. 

Tinggi rendahnya kegunaan hipotesis sangat bergantung pada: 

1. Pengamatan yang tajam. 

2. Imajinasi serta pemikiran kreatif. 

3. Kerangka analisis yang digunakan. 

4. Metode serta desain peneliti yang dipilih. 

2.12.2. Jenis–Jenis Hipotesis 

Hipotesis merupakan pernyataan yang penting kedudukannya dalam 

penelitian. Oleh karena itu, perlu mengerahkan kemampuannya agar dapat 

merumuskan hipotesis dengan jelas. Jadi, hipotesis harus memiliki persyaratan 

dan penyusunannya. Buckley (2006), mengajukan adanya persyaratan untuk 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis harus singkat, tetapi jelas. 

2. Hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau 

lebih variabel. 
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3. Hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau 

hasil penelitian yang relevan. 

Ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Hipotesis kerja atau disebut hipotesis alternatif, disingkat Ha. 

Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau 

adanya perbedaan antara dua kelompok. 

2. Null Hypotesis (Hipotesis Nol) disingkat H0 

Hipotesis nol merupakan dugaan yang menyatakan hubungan dua variabel 

adalah jelas dan tidak memiliki perbedaan. Alternatif hypotesis (hipotesis 

alternatif) yang berlawanan dengan hipotesis nol menunjukkan adanya 

perbedaan antara dua variabel. 

Dalam pembuktian, hipotesis alternatif (Ha) diubah menjadi H0 agar peneliti 

tidak mempunyai prasangka. Jadi, peneliti diharapkan jujur dan tidak terpengaruh 

pernyataan Ha. Kemudian, hipotesis dikembangkan lagi ke Ha pada rumusan 

akhir pengetesan hipotesis. Kemudian, hipotesis dapat diklasifikasikan menjadi 

dua macam, yaitu: 

1. Descriptive Hypotesis (Hipotesis Deskriptif)  

Hipotesis deskriptif adalah pernyataan tentang keberadaan variabel tunggal. 

2. Relational Hypotesis (Hipotesis Gabungan) 

Hipotesis gabungan merupakan pernyataan tentang hubungan dua variabel. 

Hipotesis gabungan dapat diklasifikasikan kembali menjadi dua, yaitu: 

a. Correlation Hypothesis (Hipotesis Korelasi) 

Hipotesis korelasi merupakan hipotesis yang mengatakan dua variabel 

menjadi bersamaan tanpa diketahui mana yang mempengaruhi lainnya. 

b. Explanatory Hypotesis atau Casual Hypotesis (Hipotesis penjelasan atau 

kasual) 

Hipotesis penjelas atau hipotesis kasual adalah hipotesis yang menyatakan 

hubungan satu variabel menyebabkan perubahan variabel yang lainnya. 

Arah hubungan kasual pada hipotesis ditentukan oleh hubungan pada 

pengalaman masa lalu. 
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2.12.3 Kriteria Hipotesis yang Baik 

Hipotesis yang baik memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Dikembangkan dengan menggunakan teori yang sudah ada, penjelasan logis, 

atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Untuk mengkonfirmasi teori, hipotesis 

dikembangkan dengan teori yang ada. Arah dari hubungan variabel hipotesis 

dikembangkan melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jika hipotesis 

merupakan hal baru yang belum ada teorinya, penjelasan logis digunakan 

untuk membangun hipotesis. 

2. Hipotesis menunjukkan maksudnya dengan jelas. 

3. Hipotesis dapat diuji jika tersedia alat analisis untuk mengujinya. 

4. Hipotesis ini lebih baik dari hipotesis kompetisinya jika dapat menjelaskan dan 

memprediksi lebih baik. 

Sekaran (2004) memberikan beberapa sumber untuk menggali hipotesis, 

yaitu: 

1. Ilmu pengetahuan dan pengertian mendalam tentang ilmu. 

2. Wawasan, serta pengertian yang mendalam tentang suatu wawasan. 

3. Imajinasi serta angan-angan. 

4. Materi bacaan dan literatur. 

5. Pengetahuan tentang kebiasaan atau kegiatan di daerah yang sedang diselidiki. 

6. Data yang tersedia. 

7. Analogi atau kesamaan. 

2.12.4 Landasan Perumusan Hipotesis 

Hipotesis berasal dari dua sumber utama, yaitu: 

1. Pengalaman, pangamatan dan dugaan sendiri.  

2. Hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan teori yang sudah 

terbentuk. 

Sumber pertama berhubungan dengan hasil penemuan yang relevan dengan 

sumber-sumber acuan khusus (proses induksi). Sementara itu, sumber kedua 

berhubungan dengan teori atau konsep tertentu yang relevan dengan sumber-

sumber acuan umum (proses deduksi). Berdasarkan dua proses tersebut, hipotesis 

dapat disusun secara deduktif dan induktif.  
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Hipotesis induktif dilakukan melalui pengamatan terhadap tingkah laku, 

memperhatikan kecenderungan atau kemungkinan hubungan, dan selanjutnya 

mengajukan hipotesis yang menjelaskan tingkah laku yang diamati. Pada hipotesis 

ini, peneliti membuat generalisasi dari hubungan yang diamati. Prosedur kegiatan 

terdiri atas pengamatan, memikirkan masalah, meninjau kepustakaan untuk 

mendapatkan petunjuk, melakukan observasi tambahan, dan merumuskan 

hipotesis untuk diuji. 

Penelitian dan pengujian hipotesis induktif bersifat praktis, yaitu masalah 

diambil dari kehidupan sehari-hari. Namun ruang lingkup hipotesis ini terbatas. 

Kemudian hasil pengujiannya merupakan himpunan penemuan yang layak, tetapi 

terpusat satu dengan lainnya sehingga ruang lingkup kekuatan penjelasannya 

terbatas. 

Hipotesis deduktif adalah hipotesis yang dideduksi dari teori. Hipotesis ini 

dapat memperkaya teori karena pengetahuan yang dihasilkan berkaitan dengan 

teori dari mana hipotesis dideduksi. Penemuan yang dihasilkan menjadi kerangka 

kerja untuk digabungkan ke dalam kumpulan pengetahuan (body of knowledge) 

yang telah ada dalam teori. Pengujian empiris terhadap hipotesis deduktif 

dilakukan melalui pengumpulan data. Apabila data mendukung hipotesis, 

penemuan digabungkan ke dalam teori. 

Untuk memberi landasan dan penyusunan hipotesis yang kuat, peneliti 

harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga hubungan-hubungan yang 

terjadi dapat diterka. Dalam menggali hipotesis, peneliti harus: 

1. Mempunyai banyak informasi tentang masalah yang ingin dipecahkan dengan 

banyak membaca literatur yang berhubungan dengan penelitian.  

2. Mempunyai kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat, objek, 

serta hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedang 

diselidiki. 

3. Mempunyai kemampuan menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan lain 

yang sesuai dengan kerangka teori ilmu dan bidang terkait. 

 

 


