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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Analisis 

Penyelesaian Analisis sistem diartikan sebagai suatu proses untuk 

memahami sistem yang ada, dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas 

(business process), ketentuan atau aturan (business rule), masalah dan mencari 

solusinya (business problem dan solution) dan rencana-rencana perusahaan 

dengan metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, daftar 

pertanyaan, pengambilan sampel, wawancara dan studi kepustakaan (Yakub, 

2012). Analisis merupakan tahap awal dalam pengembangan sistem dan 

merupakan tahap fundemental yang sangat menetukan kualitas sistem infromasi 

yang dikembangkan (Hanif, 2007). 

2.1.1 Analisis Sistem 

Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh 

kedalam bagian-bagian komponennya agar dapat mengidentifikasi dan 

mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-

hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat 

diusulkan perbaikan-perbaikannya. Tahap ini merupakan tahap yang penting, 

karena jika terjadi kesalahan pada tahap ini dapat menyebabkan kesalahan pada 

tahap berikutnya (Hartono, 2005). 

2.1.2 Analisis Data 

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, 

memanipulasi, serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca (Nazir, 

2005). 

2.2 Konsep Dasar Sistem 

Suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari 

unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berintraksi, 

saling ketergantungan satu sama lain (Sutabri, 2004). 
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2.2.1 Sistem 

 Sistem dapat didefinisikan dengan pendekatan prosedur dan pendekatan 

komponen, dengan pendekatan prosedur sistem dapat didefinisikan sebagai 

kumpulan dari prosedur-prosedur yang mempunyai tujuan tertentu (Jogiyanto, 

2008). 

Pendekatan sistem yang lebih menerapkan pada elemen atau komponennya 

dan didefinisikan sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang saling 

berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005). 

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan tujuan 

yang sama untuk mencapai tujuan (Yakub, 2012). 

2.2.2 Elemen-elemen Sistem 

Menurut McLeod (2004) tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen-

elemen yang sama, tetapi susunan dasar sama. Dikutip dari buku pengantar sistem 

informasi Yakub (2012) ada beberapa elemen yang membentuk sebuah sistem 

yaitu: 

1. Tujuan, tujuan ini menjadi motivasi yang mengarah pada sistem, karena 

tanpa tujuan yang jelas sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. 

2. Masukan, masukan atau input sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke 

dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan untuk diproses. Masukan dapat 

berupa hal-hal berwujud. Masukan berwujud adalah bahan mentah, 

sedangkan yang tidak berwujud adalah informasi. 

3. Proses, proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau 

transformasi dari masukan menjadi keluaran yang lebih berguna dan lebih 

bernilai. 

4. Keluaran, keluaran atau output merupakan hasil dari pemprosesan sistem 

dan keluaran dapat menjadi masukkan untuk subsistem. 

5. Batasan, batasan atau boundary sistem adalah pemisah antara sistem dan 

daerah diluar sistem. Batasan sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup 

atau kemampuan sistem. 

6. Mekanisme pengendalian dan umpan balik, mekanisme pengendalian 

diwujudkan dengan menggunakan umpan balik, sedangkan umpan balik ini 
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digunakan untuk pengendalian masukan maupun proses. Tujuannya untuk 

mengatur sistem agar sistem berjalan sesuai tujuan. 

7. Lingkungan, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada diluar sistem. 

2.2.3 Klasifikasi Sistem 

Menurut Yakub (2012) Sistem dapat diklasifikasikan dari beberapa sudut 

pandang, diantaranya: 

1. Sistem tak tentu (probabilistic system), adalah suatu sistem yang kondisi 

masa depannya tidak dapat diprediksikan karena mengandung unsur 

probabilitas. Contohnya adalah sistem arisan. 

2. Sistem abstrak (abstact system), adalah sistem yang berupa pemikiran atau 

ide-ide yang tidak tampak secraa fisik. Sistem teologia yang berisi gagasan 

tentang hubungan manusia dengan tuhan merupakan contoh sistem abstrak. 

3. Sistem sistem fisik (physical sistem), adalah sistem yang ada secara fisik. 

Sistem komputer, sistem akuntasi, sistem produksi, sistem sekolah, sistem 

transformasi merupakan sistem fisik. 

4. Sistem tertentu (deterministic system), adalah sistem yang beroperasi 

dengan tingkah laku yang dapat diprediksi, interaksi antar bagian dapat 

dideteksi dengan pasti sehingga keluarannya dapat diramalkan. Sistem 

komputer sudah diprogramkan, merupakan contoh sistem tententu karena 

program komputer dapat diprediksi dengan pasti. 

5. Sistem tertutup (close sysem), sistem yang tidak tertukar materi, informasi, 

atau energi dengan lingkungan, misalnya reaksi kimia dalam tabung yang 

terisolasi. 

6. Sistem terbuka (open system), adalah sistem yang berhubungan dengan 

lingkungan. Sistem perdagangan merupakan contoh open system, karena 

dapat dipengaruhi lingkungan. 

2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah suatu cara tertentu untuk menyediakan informasi 

yang dibutuhkan oleh organisasi untuk beroperasi dengan cara yang sukses dan 

untuk organisasi bisnis dengan cara yang menguntungkan (Wahyono, 2004). 
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Sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses jenis transaksi rutin tertentu, memberi 

sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadiaan-kejadiaan internal 

dan eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk 

pengambil keputusan yang cerdik (Jogiyanto, 2005). Sistem informasi terdiri dari 

enam komponen yaitu: 

1. Komponen input merupakan data yang masuk ke dalam sistem informasi 

jika sistem informasi tdak adanya data maka mustahil akan menghasilkan 

informasi. 

2. Komponen model merupakan informasi yang dihasilkan oleh sistem 

informasi dari data yang diambil dari basis data yang diolah lewat model 

logika maupun model matematik. 

3. Komponen output merupakan informasi yang dikeluarkan dari sistem 

informasi yang berguna bagi para pemakainya. 

4. Komponen teknologi merupakan media untuk menampilkan informasi pada 

sistem informasi. 

5. Komponenen basis data merupakan kumpulan data yang saling 

berhubungan dengan lainnya, tersimpan di perangkat keras yang digunakan 

perangkat lunak untuk memanipulasi. 

6. Komponen kontrol merupakan komponen yang menjamin bahwa informasi 

yang dihasilkan oleh sistem informasi merupakan informasi yang akurat. 

2.4 Human-Organization-Tecnology (HOT-Fit) Model 

Menurut Yusof et al (2008), mengemukakan bahwa dalam suatu sistem 

informasi terdapat tiga komponen penting dan mendasar yang mempengaruhi 

keberhasilan dalam adopsi sistem informasi. Tiga komponen dasar tersebut 

meliputi Proses Bisnis Organisasi (Bussiness process), Manusia (People) dan 

Teknologi Informasi (Information Technology) atau secara umum disebut bahwa 

komponen manusia (Human), Organisasi (Organization) dan Teknologi 

(Technology) adalah komponen yang penting dalam keberhasilan penerapan 
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sistem informasi. Adapun model HOT-Fit Yusof et al (2006) dapat dilihatn pada 

Gambar 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 HOT-Fit Model (Yusof et al, 2006) 

Netbene Fit dapat diukur dan dianalisis menggunakan jumlah definisi yang 

diberikan dari ketiga faktor yaitu human, organisasi dan teknologi (Raden dan 

Eko 2013). Ketiga faktor tersebut berhubungan dalam delapan dimensi relasi atas 

kesuksesan implementasi, yaitu system quality, information quality, service 

quality, system use, user satisfaction, organizational structure, organizational 

environment dan net benfits. Pada jurnal Raden & Eko (2013) mengatakan 

hubungan kedelapan dimensi ini seperti pada gambar adalah berikut: 

1. Saling mempengaruhi baik secara sementara dan sebab akibat antara system 

quality, information quality, service quality secara tunggal maupun 

bersama-sama mempengaruhi system use dan user satisfaction. 

2. system use dan user satisfaction memiliki hubungan timbal balik dengan 

information quality. Sistem akan menghasilkan keluaran informasi yang 

baik jika pengguna mahir dan puas menggunakan sistem informasi. 

Kemahiran pengguna tergantung pada pengetahuan pengguna dan pelatihan 

terhadap penggunaan sistem informasi. 
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3. System use juga memiliki hubungan timbal balik dengan user satisfaction. 

Pengguna akan semakin puas dalam menggunakan sistem informasi jika 

pengguna mahir dan memahami sistem informasi. 

4. Faktor environtment seperti aturan pemerintah dan politik dapat 

mempengaruhi struktur organisasi (structure), structure juga akan 

mempengaruhi environtment, yaitu populasi yang akan dilayani. 

5. System use dan user satisfaction akan memberikan informasi langsung 

kepada net benefit. net benefit akan memberikan timbal balik juga kepada 

system use dan user satisfaction.  

6. Structure dan environtment organisasi akan memberikan informasi langsung 

kepada net benefit. Net benefit akan memberikan timbal balik juga kepada 

structure dan environtment organisasi. 

Yusof et al (2006) memberikan suatu kerangka baru yang dapat digunakan 

untuk melakukan evaluasi sistem informasi yang disebut Human-Organization-

Technology (HOT) Fit Model. Model ini menempatkan komponen penting dalam 

sistem infromasi yakni manusia (Human), Organisasi (Organization) dan 

teknologi (Technology) serta kesesuaian hubungan diantaranya. Adapun Model 

Human-Organization-Technology Fitness (HOT Fit) dapat dilihat pada Gambar 

2.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Human-Organization-Technology Fitness (HOT Fit) 

    (Sumber: Eko Nugroho 2008)  
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Komponen manusia (human) menilai sistem dari sisi penggunaan sistem 

(system use) pada frekuensi dan luasnya fungsi dan penyelidikan sistem informasi 

(Eko, 2008). System use juga berhubungan dengan siapa yang menggunakan (who 

use), tingkat kepuasan (level of use), pelatihan pengetahuan, harapan dan sikap 

menerima (acceptance) atau menolak (resistance) sistem. Komponen ini juga 

menilai sistem dari aspek kepuasan pengguna (user satisfaction). Kepuasan 

pengguna adalah keseluruhan evaluasi dari pengalaman pengguna dalam 

menggunakan sistem informasi dan dampak potensial dari sistem informasi. User 

satisfaction dapat dihubungkan dengan persepsi manfaat (usefullness) dan sikap 

pengguna terhadap sistem informasi yang dipengaruhi oleh karakteristik personal. 

Komponen organisasi menilai sistem dari aspek struktur organisasi dan 

lingkungan organisasi. Struktur organisasi terdiri dari tipe, kultur, politik, hierarki, 

perencanaan dan pengendalian sistem, strategi, manajemen dan komunikasi.  

Kepemimpinan, dukungan dari top manajemen dan dukungan staf merupakan 

bagian yang penting dalam mengukur keberhasilan sistem. Sementara itu, 

lingkungan organisasi terdiri atas sumber pembiayaan, pemerintahan, politik, 

kompetisi, hubungan interorganisasional dan komunikasi. 

Komponen teknologi terdiri atas kualitas sistem (system quality), kualitas 

informasi (information quality) dan kualitas layanan (service quality). Kualitas 

sistem dalam sistem informasi di institusi pelayanan kesehatan menyangkut 

keterkaitan fitur dalam sistem termasuk performa sistem dan user interface. 

Kemudahan penggunaan (ease of use), kemudahan untuk dipelajari (ease of 

learning), respone time, usefulness, ketersediaan, fleksibelitas dan sekuritas 

merupakan variabel atau faktor yang dapat dinilai dari kualitas sistem. Kualitas 

informasi berfokus pada informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi 

termasuk rekam medis pasien, laporan dan peresepan. Kriteria yang dapat 

digunakan untuk menilai kualitas informasi antara lain adalah kelengkapan, 

keakuratan, kecepatan waktu, ketersediaan, relevansi, konsistensi dan data entry. 

Adapun kualitas layanan berfokus pada keseluruhan dukungan yang diterima oleh 

service provider sistem atau teknologi. Kualitas layan itu sendiri dapat dinilai 

dengan kecepatan tanggapan, jaminan, empati dan tindak lanjut layanan. 
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Sedangkan kutipan dari jurnal Raden Kodarisman 2013, bahwa kerangka 

teori HOT-Fit adalah: 

1. Human 

Ada dua hal berikut menjadi komponen penting: 

a. System Use: mengacu pada keseringan dan cakupan penggunaan fungsi-

fungsi sistem, pelatihan, pengetahuan, pengharapan, dan penerimaan atau 

penolakan. 

b. User Satisfaction: merupakan evaluasi secara keseluruhan dari 

pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem informasi dan potensi 

pengaruh sistem informasi. User satisfaction berhubungan dengan 

pengetahuan kedayagunaan sistem dan sikap pengguna tentang sistem 

informasi yang dipengaruhi karakteristik penggunaan. 

2. Organisasi 

Dua hal berikut menjadi komponen penting: 

a. Structure: struktur organisasi mencerminkan keadaan instansi, budaya, 

politik, hirarki, autonomi, perencanaan dan sistem control, strategi, 

manajemen, kepemimpinan dan komunikasi. 

b. Environment: lingkungan ini adalah lingkungan diluar dari organisasi 

seperti, politik, kebijakan pemerintah, sumber keuangan (pemilik modal), 

lokasi, kompetisi, hubungan antar instansi, populasi yang dilayani dan 

komunikasi. 

3. Teknologi 

Komponen dalam teknologi tiga hal berikut: 

a. System Quality: pengukuran fitur-fitur yang terdapat pada sistem 

informasi terutama kemampuan sistem dan tampilan antar muka. Contoh: 

kemudahan penggunaan, kemudahan pembelajaran, waktu tanggapan, 

kedayagunaan, ketersediaan, tahan uji, penyesuaian, keamanan dan 

ketersediaan dukungan teknis. 

b. Information Quality: berkaitan dengan proses informasi dan informasi 

yang dihasilkan oleh sistem. Kriteria dari kualitas informasi adalah 

kelengkapan, ketepatan, kemudahan pembacaan, tepat waktu, 
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ketersediaan, relevansi, konsistensi, tahan uji, metode input data, dan 

kualitas. 

c. Service Quality: pengukuran secara keseluruhan dari dukungan penyedia 

jasa sistem atau teknologi. Kriteria yang diukur adalah kecepatan 

respons, jaminan layanan, empati dan penanganan layanan. 

4. Net Benefits. 

Net Benefit adalah keseimbangan antara dampak positif dan negatif dari 

pengguna (para pekerja medis, manajer, pegawai non medis, developer 

sistem dan semua bagian yang terkait). Net benefit dapat diakses 

menggunakan benefit langsung, efek pekerjaan, efisiensi dan efektivitas, 

menurunkan tingkat kesalahan, komunikasi, mengendalikan pengeluaran 

dan biaya. Semakin tinggi dampak positif yang dihasilkan semakin berhasil 

implementasi sistem informasi. 

2.5 Teknik Penelitian dan Pengumpulan Data 

 Variabel adalah segala sesuatu apa saja yang ditetapkan untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2013). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel independen atau bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). 

2. Variabel dependen atau terikat, yaitu sebagai variabel output, kriteria atau 

variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. 

3. Variabel intervening, yaitu variabel penyela atau antara yang terletak 

diantara variabel independen dan dependen, sehingga variabel independen 

tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel 

dependen. 

2.6 Skala Pengukuran 

Riduwan dan Akdon (2013) ada lima jenis skala pengukuran yang sering 

digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Skala Likert, digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Variabel 
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yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi-dimensi dijabarkan menjadi 

sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-

indikator yang dapat diukur. Akhirnya indikator-indikator yang terukur ini 

dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa 

pertanyaan atau pernyataan yang perlu dijawab oleh responden. 

Dalam perkembangan, skala ini sudah dimodifikasi dengan berbagai bentuk, 

mulai dari skala empat titik sampai sembilan titik. Skala likert empat titik (versi 

modifikasi) berikut: 

a. Strong disagree 

b. Disagree 

c. Angree 

d. Strongly angree 

2. Skala Guttman, skala kumulatif jika seseorang menyisakan pertanyaan yang 

berbobot lebih berat dan bersifat jelas (tegas) dan konsisten. Misalnya yakin 

atau tidak, ya atau tidak, benar atau salah, positif atau negatif, pernah atau 

belum pernah, setuju atau tidak setuju, dan lain sebagainya. 

3. Skala diferensial semantik, berisikan serangkaian karakteristik bipolar (dua 

kutub) seperti panas atau dingin, populer atau tidak populer, baik atau tidak 

baik dan sebagainya. 

4. Skala rating, responden tidak menjawab dari data kualitatif yang sudah 

tersedia tersebut, tetapi menjawab salah satu dari jawaban kuantitatif yang 

telah disediakan. skala rating lebih fleksibel, tidak terbatas untuk 

pengukuran sikap saja, tetapi mengukur persepsi responden terhadap gejala 

atau fenomena lainnya. 

5. Skala thurstone, meminta responden untuk memilih pernyataann yang 

disetujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang 

berbeda-beda. Pada umumnya setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 

sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui pernyataan yang 

dipilih oleh responden mengenai angket. 
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2.7 Populasi dan Sampel 

Menurut Sarwono (2006) populasi adalah seperangkat unit analisis yang 

lengkap yang sedang diteliti. Sedangkan sampel adalah sub dari seprangkat 

elemen yang dipilih untuk dipelajari. 

Menurut Arikuntoro (2013) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. 

Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah 

penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau 

penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota 

populasi yang bersifat representatif (Morissan, 2012).  

Ada terdapat dua kelompok teknik sampling yaitu: 

1. Probability Sampling 

 Probability Sampling merupakan teknik 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 

Untuk menghilangkan kemungkinan bias, kita perlu mengambil sampel 

random sederhana atau sampel acak. Pengambilan sampel dari semua 

anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang 

ada dalam anggota populasi. Hal ini dapat dilakukan apabila anggota 

populasi dianggap homogen. Tenik sampling sebagai berikut: 

1) Proportinate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau 

karakteristik yang tidak homogen dan berstrata secara proportional. 

Sebagai contoh suatu organisasi mempunyai personil yang terdiri dari 

latar belakang pendidikan yang berbeda yaitu SLTP, SLTA, S1, dan 

S2 dengan jumlah setiap kelas pendidikan juga berbeda. 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 profesional. 
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2) Disproportionate Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang profesional. Sebagai contoh sebuah perusahaan 

mempunyai personil sebagai berikut: tiga orang S3, lima orang S2, 

100 orang S1, 800 orang SLTA, dan 700 orang SLTP. Dalam 

penarikan sampel maka personil yang berijazah S2 dan S3 semuanya 

diambil sebagai sampel, karena kedua kelompok tersebut jumlahnya 

terlalu kecil jika dibandingkan dengan kelompok lainnya. 

b. Sampel daerah (Cluster Sampling) 

Teknik sampel daerah (cluster sampling) digunakan untuk menentukan 

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

misalnya penduduk suatu negara, provinsi atau kabupaten. Untuk 

menentukan 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) Menetukan orang-orang yang ada pada daerah dengan cara sampling 

juga. 

2. Nonprobability Sampling 

Nonprobability sampling merupakan teknik penarikan sampel yang 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau 

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

a. Sampling Sistematis 

Teknik sampling ini merupakan teknik penarikan sampel dengan cara 

penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah 

diberi nomor urut. Sebagai contoh jumlah anggota populasi sebanyak 200 

orang. Anggota populasi diberi nomor urut dari no 1 sampai nomor 200. 

Selanjutnya pengambilan sampel dilakukan dengan memilih nomor urut 

ganjil atau genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu, seperti 

bilangan limas dan lainnya. 
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b. Sampling Kuota 

Sampling kuota adalah teknik penarikan sampling dari populasi yang 

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

Sebagai contoh akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan II 

pada suatu instansi, dan penelitian terhadap pegawai golongan II pada 

suatu instansi, dan penelitian dilakukan secara kelompok. Jumlah sampel 

ditetapkan 100 orang sementara penelitian sebanyak 5 orang, maka setiap 

anggota dapat memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang 

telah ditentukan (golongan II) sebanyak 20 orang. 

c. Sampling Aksidental 

Sampling Aksidental adalah teknik penentuan sampel, berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu 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 

untuk tujuan tertentu saja. Misalnya akan melakukan penelitian tentang 

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

bidang kepegawaian saja. 

e. Sampling Jenuh 

Sampling Jenuh 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 

jenuh ini adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. 

f. Snowball Sampling 

Snowball Sampling adalah teknik penarikan sampel yang mula-mula 

dilakukan dalam jumlah kecil (informan kecil) kemudian sampel yang 

terpilih pertama disuruh memilih sampel berikutnya, yang akhirnya 

jumlah sampel akan bertambah banyak seperti bola salju yang 

bergelinding makin lama makin besar. 
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g. Sampling Seadanya 

Merupakan pengambilan sampel sebagian dari populasi berdasarkan 

seadanya data atau kemudahannya mendapatkan data tanpa perhitungan 

apapun mengenai derajat representatip. Dalam pembuatan kesimpulan 

masih sangat kasar dan bersifat sementara. 

h. Sampling Purposif (sampling pertimbangan) 

Sampling Purposif dikenal juga dengan sampling pertimbangan, terjadi 

apabila pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan 

perorangan atau pertimbangan. Sampling purposif akan baik hasilnya di 

tangan seorang ahli yang mengenal populasi. Cara penarikan sampel ini 

sangat tepat digunakan untuk studi kasus. 

2.8 Menentukan Jumlah Sampel 

Menurut Morissan (2012) metode penarikan sampel, atau disebut juga 

dengan prosedur sampling (sampling procedures) pada umumnya terbagi pada 

dua bagian besar, yaitu: 

1. Teknik sampling probabilitas. Teknik penarikan sample probabilitas 

dilakukan dengan menggunakan panduan metematis berdasarkan teori 

kemungkinan dimana peluang setiap unit untuk terpilih sebagai sampel 

probabilitas dilakukan dengan cara memilih atau menarik sampel secara 

acak dari suatu daftar yang berisi seluruh nama anggota populasi yang 

tengah diambil sampelnya. 

2. Teknik sampel nonprobabilitas merupakan teknik penarikan sampel yang 

tidak mengikuti panduan probabilitas matematis. Namun demikian, 

karekteristik paling penting membedakan kedua tipe sampel adalah bahwa 

sampel probabilitas memungkinkan peneliti untuk menghitung jumlah 

kesalahan atau sampling error pada suatu penilitian. Sedangkan, 

nonprobabilitas sampling tidak. 

Satu satunya alasan penentuan sampel menggunakan metode penarikan 

sampel nonprobabilitas adalah mempertimbangkan aspek manfaat atau nilai 

informasi yang diperoleh dari sampel tersebut dan biaya pengumpulan informasi 

tersebut (Sudaryono, 2011). 
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2.9 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sudaryono, 2011). Selanjutnya 

instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh 

peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan lebih mudah dilakukan (Arikunto, 2004). 

Pada buku Sudaryono (2011) ada beberapa instrumen pengumpulan data 

yaitu: 

1. Kuesioner 

Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik atau cara pengumpulan data 

secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan 

responden). Instrumen kuesioner ini berisi sejumlah pertanyaan yang harus 

dijawab atau ditanggapi oleh responden. Tujuan menyebar kuesioner ini 

adalah mencari informasi lengkap mengenai suatu masalah dari responden 

tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak 

sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan kuesioner 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 

a. Kuesioner terbuka berisi pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan pokok 

yang bisa dijawab atau ditanggapi oleh responden secara bebas. 

b. Kuesioner tertutup berisi pertanyaan atau pernyataan yang sudah disusun 

secara berstruktur. 

2. Checklist  

Checklist atau daftar cek adalah suatu daftar yang berisi subyek dan aspek-

aspek yang akan diamati. Checklist dapat menjamin bahwa peneliti mencatat 

tiap-tiap kejadian sekecil apapun yang dianggap penting. 

3. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawnacara digunakan 

bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta 

jumlah responden sedikit. Ada beberapa faktor wawancara yang 
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mempengaruhi atas informasi dalam wawancara, yaitu: pewawancara, 

responden, pedoman wawancara (Subana, 2006). 

Situasi wawancara ini berhubungan waktu dan tempat wawancara. 

Berdasarkan sifat pertanyaan, wawancara dapat dijadikan menjadi:  

a. Wawancara terpimpin, dalam wawancara ini pernyataan diajukan 

menurut daftar pertanyaan yang telah disusun. 

b. Wawancara bebas, pada wawancara ini terjadi tanya-jawab bebas antara 

pewawancara dengan responden, tetapi pewawancara menggunakan 

tujuan penelitian sebagai pedoman. Kelebihan wawancara ini adalah 

responden tidak menyadari sepenuhnya bahwa ia sedang diwawancarai. 

c. Wawancara bebas terpimpin, wawancara ini merupakan perpaduan antara 

wawancara bebas dan terpimpin, dalam pelaksanaannya pewawancara 

membawa pedoman yang hanya merupakn garis besar tentang hal-hal 

yang akan ditanya. 

4. Observasi 

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Pengamatan 

merupakan suatu cara pengumpulan data dengan jalan mengadakan 

pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat 

dilakukan dengan partisipasi atau nonpartisipasi. Dalam observasi 

pastisipasi pengamat ikut serta dalam kegiatan yang sedang berlangsung. 

Dalam observasi nonpartisipasi pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan. 

Dia hanya mengamati kegiatan tidak ikut dalam kegiatan. 

5. Tes  

Tes sebagai instrumen pengumpulan data adalah serangkaian pertanyaan 

atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pegetahuan, 

intelegensi, situasi dan kondisi atau bakat yang dimiliki oleh individu atau 

kelompok. Secara umum tes diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk 

mengukur pengetahuan atau penguasaan obyek ukur terhadap seperangkat 

konten atau materi tertentu. Menurut sudijono (2003), tes adalah alat ukur 

atau prosedur yang dipergunakan dalam rangka pengukuran dan penilaian. 
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6. Dokumentasi  

Dokumentasi bertujuan memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, 

foto-foto, film dokumenter, serta data yang berkaitan dengan peneitian. 

2.10 Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

Menurut Dwi Priyatno (2008) SPSS adalah program atau software yang 

digunakan untuk olah data statistik. Dari berbagai program olahan data statistik 

lainnya, SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para 

peneliti. Dahulu SPSS digunakan untuk olah data statistik pada ilmu sosial 

sehingga saat itu kepanjangan SPSS adalah Statistical Package for the Social 

Science, tapi seiring berjalannya waktu SPSS mengalami perkembangan dan 

penggunaan semakin kompleks untuk berbagai ilmu seperti ekonomi, psikologi, 

pertanian, teknologi dan industri, sehingga kepanjangan SPSS adalah Statistical 

Product and Service Solution. Program SPSS dibuat pada tahun 1968 oleh 

mahasiswa Standford University, saat itu dioperasikan pada komputer mainframe. 

Pada tahun 1984 SPSS muncul dengan versi PC (bernama SPSS/PC+) dan pada 

tahun 1992 tercipta untuk versi windows. Setelah itu SPSS terus mengalami 

perkembangan dan mengalami perbaikan dan penyempurnaan. 

Langkah-langkah pengolahan data SPSS sangatlah praktis. Setelah data di-

input pada SPSS data editor, kemudian kita mencari alat analisis yang diperlukan, 

memasukkan variabel dan lain-lain. Setelah proses olah data dilakukan dengan 

sangat cepat, singkat, akurat, cermat, handal dan muncullah output data. 

2.11 Uji Validitas 

Validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Dalam pengujian instrument pengumpulan data, 

validitas bisa dibedakan menjadi validitas faktor dan validitas item. Validitas 

faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih besar dari faktor (antara 

faktor satu dengan yang lain ada kesamaan). Pengukuran validitas faktor ini 

dengan cara mengorelasikan antara skor faktor (penjumlahan faktor) dengan skor 

total faktor (total keseluruhan faktor), sedangkan pengukuran validitas item 

dengan cara mengorelasikan skor item dengan skor total item. Validitas item 
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ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total (skor 

total), perhitungan dilakukan dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan 

skor total item. Bila menggunakan lebih dari satu faktor berarti pengujian validitas 

item dengan cara mengorelasikan antara skor item dengan skor faktor, kemudian 

dilanjutkan mengorelasikan antara skor item dengan skor total faktor 

(penjumlahan dari beberapa faktor). Dari hasil perhitungan korelasi akan didapat 

suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu 

item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. 

Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, 

biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikan 0,05 

artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total, 

atau jika melakukan penilaian langsung terhadap koefisien korelasi, bisa 

digunakan batas nilai minimal 0,30 semua item yang mencapai koefisien korelasi 

minimal 0,30 daya pembedanya dianggap memuaskan (Priyatno, 2008). 

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) 

Menurut Dwi Priyatno (2008) analisis ini 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. 

Pada buku Priyatno (2008) koefisien korelasi item-total dengan bivariate 

pearson dapat dicari dengan menggunakan rumus yang dapat dilihat pada Rumus 

2.1: 

 ∑   (∑ )(∑ )

√   ∑   (∑ )   ∑ ) ]
    = (2.1) 

Keterangan: 

rix  = koefisien korelasi item-total (bivariate pearson) 

i  = skor item 
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x  = skor total 

n  = banyaknya subjek 

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

pengujian adalah sebagai berikut: 

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

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

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

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

2. Corrected Item-Total Correlation 

Menurut Priyatno (2008) analisis ini dilakukan dengan cara mengorelasikan 

masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap 

nilai koefisien korelasi yang overestimasi. Analisis ini menghitung korelasi 

tiap item dengan skor total (teknik bivariate pearson), tetapi skor total disini 

tidak termasuk skor item yang akan dihitung. 

Agar memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai korelasi antara 

item dengan tes diperlukan suatu rumus koreksi terhadap efek spurious overlap. 

Formula koreksi terhadap efek spurious overlap dapat dilihat pada Rumus 2.2: 

        

√                 ]
ri(x-1)  (2.2) 

keterangan:  

ri(x-1) = koefisien korelasi item-total setelah dikoreksi dari efek spurious overlap 

rix = koefisien korelasi item-total sebelum dikoreksi 

si = standar deviasi skor item yang bersangkutan 

si = standar deviasi skor total 

atau dapat menggunakan standar alternative perhitungan korelasi dengan 

langsung menerapkan pada Rumus 2.3: 

 ∑ (   ) (∑ )(∑(   ))

√  ∑   (∑ )   ∑(   )  (∑(   ))
  

]
ri(x-i) =  (2.3) 

keterangan: 
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i  = Skor item 

(x-i)   = Skor total dikurangi skor item 

n  = Banyaknya subjek 

Jika menggunakan perhitungan ini kita membuat variabel (x-i) atau skor 

total item dikurangi skor item sebanyak item yang telah kita buat. Kemudian mulai 

menghitung antara skor item dengan skor total item setelah dikurangi skor item 

yang bersangkutan (x-1). 

Pengujian pada buku Priyatno (2008) menggunakan uji dua sisi dengan taraf 

signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 

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

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

b. Jika r hitung < r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

2.12 Uji Reliabilitas 

Menurut Priyatno (2008) uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui 

konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan 

tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Ada beberapa metode pengujian 

reliabilitas diantaranya metode tes ulang, formula belah dua dari Spearmen-

Brown, formula rulon, formula Flanagan, Cronbach’s Alpha, metode formula 

KR-20, KR-21, dan metode Anova Hoyt. Dalam program SPSS yang sering 

digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan metode 

AlphaCronbach’s. Metode alpha sangat cocok digunakan pada skor berbentuk 

skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 0-20, 0-50). 

Priyatno (2008), rumus reliabilitas dengan menggunakan metode Alpha dapat 

dilihat pada Rumus 2.4: 

[
 

   
] [  

∑   

   ]R11= 

    (2.4) 

Keterangan: 
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r11  = reliabilitas instrument 

k = banyaknya butir pertanyaan 

∑∂b
2
 = jumlah varian butir 

∂1
2
 = varian total 

Uji signifikan dilakukan pada taraf signifikansi 0,05, artinya instrument 

dapat dikatakan reliabel bila nilai alpha lebih besar dari r kritis product momen. 

Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 

0,8 adalah baik. 

2.13 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis linear berganda adalah suatu metode statistik umum yang 

digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel dependen dengan 

variabel independen, serta tujuan analisis linear berganda adalah menggunakan 

nilai-nilai variabel independen yang diketahui, untuk meramalkan variabel 

dependen (Wahid, 2004). 

Analisis linear berganda adalah suatu teknik ketergantungan. Maka, untuk 

menggunakannya, harus dapat membagi variabel menjadi variabel dependen dan 

independen. Regresi linear berganda ini juga merupakan alat statistik yang 

digunakan bila variabel dependen dan independen berbentuk metrik, akan tetap 

dalam keadaan tertentu veriabel independen yang berupa data nonmetrik (variabel 

dummy, data yang berbentuk ordinal atau nominal) dapat juga digunakan. 

Menurut Wahid (2004) bentuk matematis analisis regresi linear berganda 

adalah: 

 Y= β0 - β1.X1 – β2 .X2 - … ….  – βK.X1 – Ɛ                    (2.5) 

Dengan: 

β0, β1, β2, ……., βk, adalah koefisien regresi 

X1, X2, ……, Xk, adalah variabel independen 

 Ɛ  adalah suatu variabel random yang berdistribusi normal dengan nilai rata rata 

nol (rata-rata Ɛ ) dengan mempunyai varians VƐ . 

1. Asumsi Linear Berganda 

Menurut Gujarati (2003) asumsi-asumsi pada model regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 
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a. Model regresinya adalah linier dalam parameter. 

b. Nilai rata-rata dari error adalah nol. 

c. Variansi dari error adalah konstan (homoskedastik). 

d. Tidak terjadi autokorelasi pada error. 

e. Tidak terjadi multikolinieritas pada variabel bebas. 

f. Error berdistribusi normal. 

2. Estimasi Para Meter Model Regresi Linear Berganda 

Estimasi parameter ini bertujuan untuk mendapatkan model regresi linier 

berganda yang akan digunakan dalam analisis. Pada materi pelatihan ini, 

metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi linier 

berganda adalah metode kuadrat terkecil atau sering juga disebut dengan 

metode Ordinary Least Square (OLS) Metode OLS ini bertujuan 

meminimumkan jumlah kuadrat error. Berdasarkan Persamaan 2.5 dapat 

diperoleh penaksir (estimator) OLS untuk adalah sebagai berikut (Kutner, 

2004). 

β = (X
T 

X)
- 1

X
T
Y           (2.6) 

Penaksir OLS pada Persamaan 2.6 merupakan penaksir yang tidak bias, 

linier dan terbaik (best linear unbiased estimator/BLUE) (Sembiring, 2003), 

(Gujarati, 2003), (Greene, 2003), (Widarjono, 2007). 

3. Pengujian Parameter Model Regresi Linier Berganda 

Pengujian parameter ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, baik secara serentak 

maupun secara parsial. 

a. Pengujian parameter secara serentak (Simultan) 

Prosedur pengujian parameter secara simultan adalah sebagai berikut: 

a) Membuat Hipotesis 

H0: β1 = β2 = …. = βp – 1 = 0 

H1: Tidak semua βk sama dengan nol, untuk k=1, 2, …... p-1 

(Kutner,2004) 

b. Menentukan tingkat signifikan (α). 
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Tingkat signifikan (α) yang sering kali digunakan dalam penelitian 

adalah 5%. 

c. Menentukan statistik uji. 

Statistik uji yang digunakan dapat dilihat pada Rumus 2.7: 

   F = 
     

     
               (2.7) 

Dengan: 

RKR adalah rata-rata kuadrat regresi (dapat diperoleh dari Tabel Analisis 

Variansi). RKE adalah rata-rata kuadrat error (dapat diperoleh dari tabel 

analisis variansi). 

d. Menentukan daerah kritik (penolakan H0) 

Daerah kritik yang digunakan adalah H0 ditolak bila F >F(α ;p – 1 ,n – p ) . 

Dengan F(α ;p – 1 ,n – p ) disebut dengan Ftabel. 

Selain dari daerah kritik di atas, dapat juga digunakan daerah kritik yang 

lain yaitu jika nilai peluang (Sig.) < tingkat signifikansi (α), maka H0 

ditolak. 

e. Menarik kesimpulan 

4. Pengujian Parameter Secara Individu (Parsial) 

Prosedur pengujian parameter secara parsial adalah sebagai berikut: 

a. Membuat hipotesis. 

H0: βk = 0 

H1: βk ≠ 0, untuk k = 1, 2, …, p-1. 

(Kutner, 2004)  

atau:  

H0: Variabel bebas ke-k tidak berpengaruh terhadap variabel tidak bebas 

H1: Variabel bebas ke-k berpengaruh terhadap variabel tidak bebas untuk 

k = 1, 2, …, p-1. 

b. Menentukan tingkat signifikansi (α). 

Tingkat signifikansi (α) yang seringkali digunakan dalam penelitian 

adalah 5%. 

c. Menentukan statistik uji. 
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Statistik uji yang digunakan dapat dilihat pada Rumus 2.8: 

   T = 
  

  (  )
          (2.8) 

dengan:  

bkadalah nilai taksiran parameter βk (yang diperoleh dari metode OLS). 

s (bk) adalah standar deviasi nilai taksiran parameter βk. 

d. Menentukan daerah kritik (penolakan H0).  

Daerah kritik yang digunakan adalah: 

H0 ditolak bila t >t ( 
 

 
     ) atau t <−t( 

 

 
      ), dengan t ( 

 

 
      ) disebut 

dengan t tabel.  

Selain dari daerah kritik di atas, dapat juga digunakan daerah kritik yang 

lain yaitu jika nilai peluang (Sig.) < tingkat signifikansi (α), maka H0 

ditolak. 

e. Menarik kesimpulan. 

5. Pelanggaran-Pelanggaran terhadap Asumsi Regresi Linear Berganda 

Dalam analisis regresi linier berganda terdapat beberapa pelanggaran-

pelanggaran yang seringkali dilakukan terhadap asumsi-asumsinya, 

diantaranya diuraikan berikut ini. 

a. Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah terjadinya hubungan linier antara variabel bebas 

dalam suatu model regresi linier berganda (Gujarati, 2003). Hubungan 

linier antara variabel bebas dapat terjadi dalam bentuk hubungan linier 

yang sempurna (perfect) dan hubungan linier yang kurang sempurna 

(imperfect). 

Adapun dampak adanya multikolinieritas dalam model regresi linier 

berganda adalah (Gujarati, 2003) dan (Widarjono, 2007): 

1) Penaksir OLS masih bersifat BLUE, tetapi mempunyai variansi dan 

kovariansi yang yang besar sehingga sulit mendapatkan taksiran 

(estimasi) yang tepat. 

2) Akibat penaksir OLS mempunyai variansi dan kovariansi yang yang 

besar, menyebabkan interval estimasi akan cenderung lebih lebar dan 
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nilai hitung statistik uji t akan kecil, sehingga membuat variabel bebas 

secara statistik tidak signifikan mempengaruhi variabel tidak bebas. 

3) Walaupun secara individu variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel tidak bebas melalui uji t, tetapi nilai koefisien determinasi 

(R
2
) masih bisa relatif tinggi. Selanjutnya untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas dalam model regresi linier berganda dapat digunakan 

nilai variance inflation factor (VIF) dan tolerance (TOL) dengan 

ketentuan jika nilai VIF melebihi angka 10, maka terjadi 

multikolinieritas dalam model regresi. Kemudian jika nilai TOL sama 

dengan satu, maka tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. 

6. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah variansi dari error model regresi tidak konstan 

atau variansi antar error yang satu dengan error yang lain berbeda 

(Widarjono, 2007). Dampak adanya heteroskedastisitas dalam model regresi 

adalah walaupun estimator OLS masih linier dan tidak bias, tetapi tidak lagi 

mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan perhitungan 

standard error metode OLS tidak bisa dipercaya kebenarannya. Selain itu 

interval estimasi maupun pengujian hipotesis yang didasarkan pada 

distribusi t maupun F tidak bisa lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. 

Akibat dari dampak heteroskedastisitas tersebut menyebabkan estimator 

OLS tidak menghasilkan estimator yang BLUE dan hanya menghasilkan 

estimator OLS yang linear unbiased estimator (LUE). 

Selanjutnya dilakukan deteksi masalah heteroskedastisitas dalam model 

regresi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

heteroskedastisitas dalam model regresi adalah dengan Metode Glejser. 

Glejser merupakan seorang ahli ekonometrika dan mengatakan bahwa nilai 

variansi variabel error model regresi tergantung dari variabel bebas. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah pola variabel error mengandung 

heteroskedastisitas Glejser menyarankan untuk melakukan regresi nilai 

mutlak residual dengan variabel bebas. Jika hasil uji F dari model regresi 
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yang diperoleh tidak signifikan, maka tidak ada heteroskedastisitas dalam 

model regresi (Widarjono, 2007). 

7. Autokorelasi 

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan 

variabel error yang lain. Autokorelasi seringkali terjadi pada data time 

series dan dapat juga terjadi pada data cross sectiontetapi jarang 

(Widarjono, 2007). Adapun dampak dari adanya autokorelasi dalam model 

regresi adalah sama dengan dampak dari heteroskedastisitas yang telah 

diuraikan di atas, yaitu walaupun estimator OLS masih linier dan tidak bias, 

tetapi tidak lagi mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan 

perhitungan standard error metode OLS tidak bisa dipercaya kebenarannya. 

Selain itu interval estimasi maupun pengujian hipotesis yang didasarkan 

pada distribusi t maupun F tidak bisa lagi dipercaya untuk evaluasi hasil 

regresi. Akibat dari dampak adanya autokorelasi dalam model regresi 

menyebabkan estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang BLUE dan 

hanya menghasilkan estimator OLS yang LUE (Widarjono, 2007). 

Selanjutnya untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi 

linier berganda dapat digunakan metode Durbin-Watson. Durbin-Watson telah 

berhasil mengembangkan suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

masalah autokorelasi dalam model regresi linier berganda menggunakan 

pengujian hipotesis dengan statistik uji yang cukup populer seperti pada Rumus 

2.9: 

d =
∑ (       ) 

   

   

∑   
    

   

                (2.9) 

Kemudian Durbin-Watson berhasil menurunkan nilai kritis batas bawah 

(dL) dan batas atas (dU) sehingga jika nilai d hitung dari persamaan (2.9) terletak 

di luar nilai kritis ini, maka ada atau tidaknya autokorelasi baik positif atau negatif 

dapat diketahui. Deteksi autokorelasi pada model regresi linier berganda dengan 

metode Durbin-Watson adalah seperti pada Tabel 2.1: 
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Tabel 2.1 Uji Statistik Durbin-Watson 

Nilai Statistik Durbin-Watson Hasil 

0 < d < dL Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif 

DL ≤ d ≤ dU Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

dU ≤ d ≤ 4 − dU 
Menerima hipotesis nol, tidak ada autokorelasi 

positif/negatif 

4 − dU ≤ d ≤ 4 − dL Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan 

4 − dL ≤ d ≤ 4 Menolak hipotesis nol, ada autokorelasi positif 

Sumber: Widarjono (2007) 

 Salah satu keuntungan dari uji Durbin-Watson yang didasarkan pada error 

adalah bahwa setiap program komputer untuk regresi selalu memberi informasi 

statistik d. Adapun prosedur dari uji Durbin-Watson adalah: 

1. Melakukan regresi metode OLS dan kemudian mendapatkan nilai error-nya. 

2. Menghitung nilai d dari Persamaan 2.9 (kebanyakan program komputer 

secara otomatis menghitung nilai d). 

3. Dengan jumlah observasi (n) dan jumlah variabel bebas tertentu tidak 

termasuk konstanta (p-1), kita cari nilai kritis dan di statistik Durbin-

Watson. 

4. Keputusan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi didasarkan 

pada Tabel 2.1. 

Selain Kriteria uji seperti pada Tabel 2.1, dapat juga digunakan kriteria lain 

untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai d < −2, maka ada autokorelasi positif. 

b. Jika −2 ≤ d ≤ 2, maka tidak ada autokorelasi. 

c. Jika nilai d > 2, maka ada autokorelasi negatif. 

2.14 Profil Perusahaan 

2.14.1 Sinar Mas Forestry 

Sinar mas forestry (SMF) yg berkolesi di pulau sumatra dan Kalimantan, 

Indonesia merupakan pemasok bahan baku kayu eksklusif untuk pabrik pulp dan 

kertas di Sumatra. SMF menerapkan prinsip berdasarkan manajememen 

pengelolahan hutan yang berkelanjutan, dengan menerapkan pengelolahan hutan 
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lestari secara menyeluruh, harmonis dengan lingkungan sosial dan ramah 

lingkungan, untuk menjamin legalitas atas usul dan keberlanjutan pasokan 

kayunya. Sebagai wujud nyata dan penerapan prinsip–prinsip kelestarian, SMF 

berkomitmen dengan terus mengembangkan hutan tanaman dengan specis cepat 

tumbuh pada lahan yang telah di tetapkan oleh pemerintah agar mampu secara 

berkelanjutan menghasilkan bahan baku untuk produktif pulp dan kertas. 

SMF berupa meningkatkan jumlah kayu dengan melakukan serangkaian 

penelitian dan pengembangan secara kontinyu serta penerapan teknologi terkini. 

Species utama yang tang dikembangkan sebagai bahan serat pulp dan kertas 

adalah scacia mangium, acacia crasicarpa, dan eucalyptus pellita. Menghadapi 

tantangan dan peluang yang muncul dalam pengelolahan hutan lestari abadi ke 21 

ini SMF, berkomiten pada, conservation beyound compliance sebagai dasar dari 

hubungan kerja sama yang saling mengutungkan untuk memprioritas dan 

menerapkan program tanggung jawab sosial di semua areal wilayah kerjanya. 

2.14.2  Sejarah Perusahaan PT. Arara Abadi 

Di hadapan Raden Soeratman, SH Notaris di Jakarta. Disahkan dihadapan 

oleh mentri Kehakiman dengan keputusan No Ya5/72/9/ tanggal 13 Februari. 

Seluruh areal Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Arara Abadi telah menjadi 

Hutan Industri (HI). Areal sebelumnya berupa hutan produksi terbatas seluas 

137.000 Hadan hutan produksi ndapat dikonversi seluas 12.400 Ha yang telah di 

alih fungsikan kehutan produk tetap berdasarkan SK MENHUT no 655/Kpts-

/1992 tertanggal 19 November 1992. PT. Arara Abadi memperoleh areal kerja 

HPHTI Bersadarkan MENHUT No 1070/Kpts –II/92 tanggal 19 November 1992 

seluas 300.000 Ha di Provinsi Riau. Dari hasil evaluasi yang di tuangkan dalam 

Derktur jendral pengusaha Hutan No. 1436/IV-PPH/1994 tanggal 31 Mei 1994 di 

tetapkan luas aral kerja tersebut menjadi 223.65 Ha. 

2.14.3  Letak dan Geografis Perusahaan. 

Secara geografis aral HTI Areal Abadi secara terbesar pada 5 Kabupaten 

yaitu Kabupaten Siak, Kampar, Bengkalis, Pelalawan, dan Rokan Hilir. Secara 

hidrolis terletak pada 3 daerah aliran sungai yaitu Sungai Siak, Siak Kecil, Rawa, 

Kampar, Rokam, Nilo Sungai Kateman. Lokasi yang terbesar secara administratif 
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pemerintah ini akan sangat terpengaruh pada proses perizinan, mengingat 

penerapan sistim otonomi daerah saat ini. 

2.15 Visi 

Sebagai langkah awal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maka 

perlu ditetapkan suatu visi. Adapun visi yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 

“Menjadi perusahaan pengelola Hutan Tanaman Industri terdepan dengan 

mempraktekan pengelolaan hutan tanaman yang menjamin kelestarian 

fungsi produksi, ekologi dan sosial’’. 

2.16 Misi  

Menyelenggarakan pengusahaan hutan tanaman berdasarkan prinsip-prinsip 

pengelolaan hutan secara lestari melalui kegiatan sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan produk utama bahan 

bakumelalui implementasi teknologi tepat guna dengan dukungan 

manajerial dan sumber daya manusia profesional. 

2. Menjaga kelestarian lingkungan hidup melalui pengelolaan sumber daya 

hayati dan ekosistemnya. 

3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

2.17 Komitmen 

1. Memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan. 

2. Melaksanakan dan mempertahankan sistem manajemen lingkungan, 

keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu berdasarkan standard 

internasional dalam bidang masing-masing. 

3. Menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi tujuan, sasaran dan program 

yang terukur dalam rangka pencegahan pencemaran terhadap lingkungan, 

menjaga keselamatan dan kesehatan kerja serta upaya-upaya dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

4. Menetapkan secara ketat kebijakan pembukaan lahan tanpa bakar dan 

mendukung semua inisiatif dari pihak luar perusahaan untuk mencegah 

kebakaran hutan dan lahan. 
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5. Tanggap terhadap permasalahan lingkungan, sosial, keselamatan dan 

kesehatan kerja didalam kegiatan operasional. 

6. Mensosialisasikan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap karyawan, 

tenaga kerja kontraktor dan masyarakat disekitar wilayah operasional 

perusahaan. 

7. Melakukan pemberdayaan masyarakat di sekitar areal perusahaan dalam 

rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

8. Melakukan pemantauan dan meningkatkan kinerja lingkungan, sosial serta 

kesehatan dan keselamatan secara terus menerus. 

9. Memastikan bahwa kebijakan lingkungan dan sosial ini dikomunikasikan 

dan dapat dipahami oleh seluruh karyawan dan seluruh pihak yang bekerja 

untuk dan atas nama perusahaan, dan mewajibkan setiap individu tersebut 

untuk melaksanakan setiap standard operating procedures (SOP) 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

10. Memastikan bahwa kebijakan lingkungan dan sosial ini terbuka untuk 

publik dan seluruh pihak yang berkepentingan dan mendorong mitra-mitra 

usaha kerja lainnya untuk menerima dan melaksanakan kebijakan tersebut. 

11. Mengevaluasi kebijakan lingkungan dan sosial ini secara berkala untuk 

memastikan bahwa kebijakan tersebut tetap relevan dan layak. 

2.18 Struktur Organisasi Regu Pengendalian Kebakaran 

Struktur Organisasi Regu Pengendalian Kebakaran (RPK) dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Struktur Organisasi Regu Pengendalian Kebakaran (RPK) 

(Sumber: Data Skunder 2017) 

2.19 Fire Danger Rating System (FDRS) 

FDRS merupakan sistem yang digunakan untuk memberikan informasi 

harian peta potensi hotspot dari citra satelit secara detail dengan ruang lingkup 

yang lebih kecil. Selain itu, FDRS juga memberikan informasi harian peta 

kesulitan pengendalian dan penanggulangan jika terjadi kebakaran hutan (BMG, 

2003). FDRS untuk Asia Tenggara dikembangkan berdasarkan Canadian Forest 

Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran. Variabel meteorologi yang digunakan 

adalah (suhu, kelembaban, curah hujan, kecepatan angin) yang diukur pada 

stasiun meteorologi di seluruh wilayah Asia Tenggara yang dibuat, tersedia pada 

Sistem Telekomunikasi Global (GTS). Analisis spasial dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak ArcView. 

Sistem FDRS adalah sistem infromasi dengan tampilan web yang berisikan 

peta harian potensi kebakaran hutan dan lahan. Tapilan awal sistem FDRS lama 

secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Tampilan awal sistem FDRS lama secara keseluruhan 

(Sumber: Data Skunder 2017) 

2.20  Fire Rating Online System (FROS) 

Sistem FROS ini digunakan untuk memantau keberadaan titik api dan 

mengatur semua data RPK serta peralatan/perlengkapan kebakaran supaya dapat 

melakukan kontrol dan memantau ketersediaan RPK dan perlengkapan kebakaran 

di seluruh region dan distrik. Menu tampilan login pada sistem FROS dapat 

dilihat pada Gambar 2.5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Tampilan Login FROS 

 (Sumber: Data Skunder 2017) 
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Kemudian tampilan menu home pada sistem FROS dapat dilihat pada 

Gambar 2.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Tampilan Home pada FROS 

(Sumber: Data Skunder 2017) 

Gambar diatas adalah tampilan home pada sistem FROS, pada home dapat 

melihat menu dari sistem FROS seperti (pengaturan RPK, persetujuan RPK, 

pelatihan RPK, persetujuan pelatihan RPK, pelatihan RPK, register asset, alokasi 

peralatan, stok digudang, peralatan regu kebakaran, alokasi peralatan pribadi, 

alokasi peralatan regu kebaran, asset unit management, log tranfer, pengembalian 

peralatan, verifikasi alokasi peralatan, laporan harian alokasi peralatan, laporan 

pelatihan RPK, laporan asset/peralatan). Tampilan external report receipt dapat 

dilhat pada Gambar 2.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Tampilan External Report 

(Sumber: Data Skunder 2017)
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Pada sistem FROS ada beberapa menu yang tidak ter-update seperti 

(pelatihan RPK, external report receipt, register asset) diatas adalah contoh salah 

satu menu yang tidak update yaitu external report receipt. 

2.21 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Nasir dan Hadi (2014) tentang faktor-faktor 

pendukung dalam penerapan sistem paket aplikasi sekolah pada pendidikan SMA 

N di Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk memastikan fakto-faktor yang 

mempengaruh keberhasilan dari penerapan sistem PAS (Paket Aplikasi Sekolah), 

yang dilihat dari manusia, organisasi dan teknologi dan kesesuaian hubugan 

diantaranya sebagai faktor-faktor penentu terhadap keberhasilan implementasi dan 

penggunaan sistem PAS pada SMA di kota Palembang. Kesimpulan dari Hasil 

pengujian regresi yang dilakukan secara bersama-sama atau uji serentak di 

peroleh hasil bahwa untuk pengujian serentak antara variabel human, variabel 

organization dan variabel technology dapat berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel net benefits secara besama-sama (simultan). Sedangkan secara 

parsial pengujian secara parsial dapat membuktikan bahwa variabel human dan 

variabel technology berpengaruh secara signifikan dan positif terdahap variabel 

net benefits Sedangkan variabel organization secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap variabel net benefits. Pengujian faktor dominan 

dalam penelitian membuktikan bahwa pernyataan pada variabel human (X1) yaitu 

Persentase penggunaan sistem (H6) memiliki tingkat persetujuan yang paling 

besar yaitu 4,02 dibandingkan pernyataan lain dalam kuisioner. Sedangkan 

variabel yang paling dominan dalam penelitian ini dalam mempengaruhi variabel 

Y (net benefit) adalah variabel X1 (human) dengan rata- rata nilai persetujuan 

3,81 lebih besar dibandingkan semua variabel yang mempengaruhi penelitian.  

Penelitian yang dilakukan oleh Perwira (2016) membahas tentang 

kesesuaian model HOT-FIT dalam sistem informasi E-Learning UPN 

“VETERAN” Yogyakarta. Dalam penelitiannya, bertujuan untuk mencari 

pernyataan adakah hubungan antara manusia, organisasi dan teknologi dalam 

kesuksesan atau keggalan penerapan sistem tersebut. Hasil dari penelitian ini akan 

melihat hubungan antar komponen manusia, organisasi. dapat diambil kesimpulan 
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yaitu informasi, konten, rekomendasi, help desk dan dukungan yang adad didalam 

sistem e-learning tidak berpengaruh signifikan terhadap penggunaan sistem 

karena pengguna lebih mengutamakan kehandalan sistem. Semakin handal sistem 

kama semakin banyak pengguna yang tertarik. Kualitas layanan yang ada di e-

learning sangat berdampak pada kepuasan pengguna. Kebergunaan e-learning 

dapat dikatan belum maksimal, solusinya adalah masih perlu banyak upaya-upaya 

untuk memperbaiki hubungan antara manusia, organisasi, teknologi supaya 

kesuksesan inplementasi e-learning dapat dirasakan menyeluruh. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kodarisman dan Nugroho (2013), mengenai 

evalusi penerapan Sistem Infromasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di 

pemerintahan kota Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi 

terhadap tingkat keberhasilan penerapan sistem informasi manajemen 

kepegawaian dengan menggunakan model HOT-Fit, dengan mengetahui bukti 

empiris yang dihasilkan oleh penelitian ini, maka pengembangan SIMPEG dapat 

dilakukan dengan tepat oleh para penentu kebijakan dalam mengelola SIMPEG 

tersebut, sehingga pemanfaatan sistem infromasi lebih baik dan optimal. 

Penelitisn ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

melakukan survei dan mengumpulkan data primer melalui wawancara dan 

kuisioner. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesuksesan penerapan SIMPEG 

dipengaruhi oleh fakor kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, 

penggunaan sistem, kepuasan pengguna serta peran struktur organisasi. Kualitas 

sistem berpengaruh terhadap penggunaan sistem dan kepuasan pengguna, kualitas 

layanan berpengaruh terhadap penggunaan sistem dna kepuasan pengguna. 

Penggunaan sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna, struktur organisasi 

tidak berpengaruh terhadap net benefit, kepuasan pengguna berpengaruh terhadap 

net benefit, struktur organisasi berpengaruh terhadap net benefit. 

Penelitian yang dilakukan oleh Gallaran dkk (2015), dengan judul “Model 

Konseptual Faktor-Faktor Keberhasilan Sistem Informasi Flight Travel 

Authorization” pada PT Vale Indonesia.  Permasalahan pada kinerja sistem Flight 

Travel Authorization PT. Vale Indonesia Tbk belum memberikan benefit sesuai 

dengan yang diharapkan, sebab sistem masih membuat karyawan kesulitan dalam 
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penggunanya serta infromasi yang diberikan masih kurang. Oleh sebab itu, 

penelitian ini hendak melakukan evaluasi faktor-faktor keberhasilan sistem 

infromasi Flight Travel Authorization,  dengan harapan evaluasi ini akan 

memberikan hasil tingkat keberhasilan implementasi sistem Flight Travel 

Authorization dari sisi kualitas sistem, kualitas informasi maupun kualitas layanan 

sehingga dapat dijadikan umpan balik dalam pengembangan sistem Flight Travel 

Authorization selanjutnya. Keberhasilan sebuah sistem tidak hanya ditentukan 

bagaimana sistem dapat memproses masukan dan menghasilkan informasi dengan 

baik, tetapi juga mampu mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan alasan 

kesesuaian dan permasalahan yang ada pada sistem Flight Travel Authorization 

maka penelitian mengusulakan model penelitian konseptual berdasarkan pada 

model HOT-Fit. Kesimpulan pada penelitian ini adalah evaluasi sistem informasi 

telah banyak dilakukan dan mendapat masukan untuk pengembangan sistem 

informasi.  Cukup banyak upaya yang dilakukan untuk memahami dan 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem informasi 

terhadap kesesuaian human, organization, dan  thecnology. 

Penelitian Basri dkk (2013) dengan judul penelitian Evaluasi Implementasi 

Sistem Informasi Manajemen Hotel Terhadap Perencanaan Strategi Perusahaan 

yang dilakukan pada sistem informasi fidelio pada hotel wisanti Yogyakrta. 

Penelitian ini bertuan untuk bagaimana pengaruh hubungan antara manusia, 

organisasi dan teknologi dalam HOT-Fit model atau sebaliknya secara signifikan 

pada sistem informasi fidelio dan unutk mengetahui hasil evaluasi keberhasilan 

sistem infromasi fidelio menggunakan HOT-Fit model dengan melihat kesesuaian 

hubungan antara manusia, organisasi, teknologi dihotel wisanti. Kesimpulan dari 

penelitian ini menerangkan bahwa, variabel manusia berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap net benefit. Hal ini mengandung arti semakin tinggi tingkat 

kualitas manusia maka semakin baik net benefit di hotel wisanti. Variabel 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap net benefit. Hal ini 

mengandung arti semakin baik struktur organisasi maka semakin baik net benefit 

pada hotel wisanti. Variabel teknologi berpengaruh posistif dan signifikan 
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terhadap net benefit. Hal ini mengandung arti semakin tinggi kualitas teknologi 

maka semakin tinggi net benefit di hotel wisanti. 


