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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mencari, memperoleh, dan 

menyimpulkan atau mencatat data dari suatu masalah yang diteliti. Untuk mencapai 

tujuan dalam penelitian tersebut diperlukan suatu metode yang relevan. 

Pengertian metode penelitian menurut Sugiyono (2017:2) adalah sebagai 

berikut : 

“Cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, 

tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan peneliti itu didasarkan pada 

kegiatan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Setiap 

penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan 

penelitian ada tiga macam yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan 

pengembangan.”   

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode 

kuantitatif dengan pendekatan survey. Sugiyono (2016:8) menyatakan bahwa : 

“Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.” 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, karena data yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan data-

data kuantitatif seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) kas, akuntabilitas 

publik, dan efektivitas kinerja instansi pemerintah.
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 Sedangkan menurut Sugiyono (2015:11) penelitian survey adalah sebagai berikut: 

“Metode survey digunakan untuk mendapat data dari tempat tertentu yang 

alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam 

mengumpulkan data misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, 

wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam 

eksperimen).” 

 

3.1.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian menjadi sasaran untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari 

permasalahan yang terjadi. Objek penelitian merupakan objek yang akan diteliti, 

dianalisis, dan dikaji. 

Menurut Sugiyono (2015:38) pengertian objek penelitian adalah : 

“Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” 

 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian yaitu Pengaruh SOP Kas 

(X1) dan Akuntabilitas Publik (X2) sebagai variabel independen serta  Efektivitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebagai variabel dependen. Adapun tempat 

penelitian adalah instansi pemerintah di bawah Kementerian Komunikasi dan 

Informatika Republik Indonesia yaitu Balai Monitor Spektrum Radio Kelas I 

Bandung. 

 

3.1.2 Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini pendekatan yang digunakan penulis adalah 

metode deskriptif dan metode verifikatif. Tujuan dari pendekatan penelitian ini 
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yaitu untuk mengetahui hubungan atau pengaruh suatu variabel terhadap variabel 

lainnya.  

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2015:147) adalah sebagai 

berikut : 

“Metode deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku 

untuk umum atau generalisasi.” 

 

Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk menjawab 

permasalahan mengenai seluruh variabel penelitian secara independen yaitu untuk 

mengetahui bagaimana pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) kas, 

akuntabilitas publik dan efektivitas kinerja instansi pemerintah. 

Sedangkan metode verifikatif menurut  Sugiyono (2014:55) adalah sebagai 

berikut : 

“Metode verifikatif adalah metode penelitian yang pada dasarnya untuk 

menguji teori dengan pengujian hipotesis. Pengajuan hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan perhitungan statistik yang digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel X1, X2, terhdap Y. verifikatif berarti menguji teori dengan 

pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak.”  

 

Metode verifikatif digunakan untuk mengetahui hubungan yang bersifat sebab 

akibat (kausal) antara variabel independen dan variabel dependen yaitu mengenai 

pengaruh pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur)  kas terhadap 

efektivitas kinerja instansi pemerintah, dan pengaruh akuntabilitas publik terhadap 

efektivitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun simultan. 
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3.1.3 Model Penelitian 

Model penelitian merupakan abstraksi dari fenomena yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian ini sesuai dengan judul skripsi penulis yaitu “Pengaruh SOP 

(Standar Operasional Prosedur) Kas dan Akuntabilitas Publik terhadap Efektivitas 

Kinerja Instansi Pemerintah.”, maka model penelitian yang dapat digambarkan 

adalah sebagai berikut : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Model Peneitian 

 

Keterangan :  

  : Pengaruh Parsial 

  : Pengaruh Simultan 

SOP (Standar 

Operasional 

Prosedur) Kas 

(X1) 

Akuntabilitas 

Publik 

(X2) 

Efektivitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (Y) 
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3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.2.1 Definisi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk 

apa saja yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 

informasi tentang hal tersebut yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

Sugiyono (2013:58) mendefinisikan variabel sebagai  berikut : 

“Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai vaiasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulan.” 

 

Menurut Kerlinger dalam Sugiyono (2017:39) variabel adalah sebagai berikut: 

“Variabel adalah konstruk (constructs) atau sifat yang akan dipelajari. Di 

bagian lain Kerlinger menyatakan bahwa variabel dapat dikatakan sebagai  

suatu sifat yang diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values). 

Dengan demikian variabel itu merupakan suatu yang bervariasi.” 

 

Sedangkan menurut Kidder dalam Sugiyono (2017:39) variabel adalah: 

“Suatu kualitas (qualities) dimana peneliti mempelajari dan menarik 

kesimpulan darinya.” 

Berdasarkan ketiga pengertian di atas, maka penulis menginterpretasikan 

bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi objek dalam 

penelitian. Dalam penelitian terdapat suatu sasaran, sehingga variabel merupakan 

fenomena yang menjadi perhatian untuk diobservasi dan ditarik kesimpulan. 

Sesuai dengan judul yang telah dipilih yaitu Pengaruh Pelaksanaan SOP 

(Standar Operasional Prosedur) Kas dan Akuntabilitas Publik terhadap Efektivitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, maka variabel-variabel dalam judul penelitian 
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dikelompokkan dalam dua macam variabel, yaitu variabel independen dan variabel 

dependen. 

 

3.2.1.1 Variabel Independen  (X) 

Variabel Independen adalah variabel bebas, dimana variabel ini merupakan 

variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab timbulnya variabel dependen 

(terkait). Menurut Sugiyono (2013:59) variabel independen adalah : 

“Variabel independen sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, dan 

antecedent. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen.” 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yaitu SOP (Standar 

Operasional Prosedur) Kas dan Akuntabilitas publik. Penjelasan kedua variabel 

tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Pengertian SOP (Standar Operasional Prosedur) Kas (X1) 

SOP adalah sebuah acuan kerja yang baik, baku dan dapat mempermudah, 

mengontrol dan mengendalikan kegiatan operasional dalam suatu perusahaan. 

(Hartatik, 2014:36)  

Kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan (SAP, Nomor 14) 

Dari kedua pengertiaan tersebut dapat diintrepretasikan SOP (Standar 

Operasional Prosedur)  Kas merupakan sebuah acuan kerja baku yang dapat 

mengontrol dan mengendalikan  kegiatan operasional perusahaan/instansi 

pemerintah dalam membiayai kegiatan perusahaan/instansi pemerintahan. 
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b. Pengertian Akuntabilitas Publik (X2) 

Menurut Mahmudi (2013:20) pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai 

berikut :  

“Kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, 

dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan 

penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.”   

 

3.2.1.2 Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, ataupun 

konsukuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. 

Sugiyono (2013:59)  mendefinisikan variabel dependen adalah: 

“Variabel dependen adalah variabel terkait, yang di pengaruhi atau yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu Efektivitas kinerja 

Instansi Pemerintah 

Menurut Sudarwan Danim (2004) efektivitas kinerja diartikan sebagai suatu 

kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan yang 

telah ditetapkan dari awal. 

Sedangkan Kinerja instansi pemerintah menurut keputusan kepala Lembaga 

Administrasi Negara No: 239/IX/6/8/2003 adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, 

misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 
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dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang ditetapkan. 

Dari kedua pengertian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Efetivitas 

Kinerja Instansi Pemerintah merupakan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan 

instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi 

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam 

memilih sasaran yang tepat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dari 

awal. 

 

3.2.2 Operasional Variabel Penelitian 

Operasional variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikator dari 

variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Disamping itu , tujuan dari 

operasionalisasi variabel yaitu untuk menentukan skala pegukuran yang akan 

dipahami dalam operasionalisasi variabel penelitian.  

Sesuai dengan judul yang dipilih, maka penelitian ini terdapat tiga variabel, 

yaitu : 

1. SOP (Standar Operasional Prosedur) Kas (X1). 

2. Akuntabilitas Publik (X2). 

3. Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y). 

Agar lebih jelas untuk mengetahui variabel penelitian yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini dapat dilihat tabel berikut ini : 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Independen (X1) : SOP (Standar Operasional Prosedur) Kas  

Definisi Variabel Dimensi Indikator Skala 

SOP adalah sebuah 

acuan kerja yang baik, 

baku dan dapat 

mempermudah, 

mengontrol dan 

mengendalikan 

kegiatan operasional 

dalam suatu 

perusahaan. (Hartatik, 

2014:36)  

 

Kas sebagai uang tunai 

dan saldo simpanan di 

bank yang setiap saat 

dapat digunakan untuk 

membiayai kegiatan 

pemerintahan (SAP, 

Nomor 14) 

 

1. SOP 

(Standar 

Operasional 

Prosedur) 

Pembayaran 

Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Memperlancar 

Tugas Karyawan 

dalam hal 

pembayaran 

langsung  

- Sebagai dasar 

Hukum 

- Sebagai 

pedoman 

pekerjaan rutin 

dalam hal 

pembayaran 

langsung 

- Sebagai proses 

penyelenggaraan 

waktu, tempat, 

dan aktor yang 

berperan dalam 

Ordinal 
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Dari kedua pengertiaan 

tersebut dapat 

diintrepretasikan SOP 

Kas merupakan sebuah 

acuan kerja baku yang 

dapat mengontrol dan 

mengendalikan  

kegiatan operasional 

perusahaan/instansi 

pemerintah dalam 

membiayai kegiatan 

perusahaan/instansi 

pemerintahan. 

 

2. SOP 

(Standar 

Operasional 

Prosedur)  

Uang 

Persediaan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hal pembayaran 

langsung 

- Memperlancar 

Tugas Karyawan 

dalam 

membiayai 

kegiatan 

operasional 

sehari-hari 

- Sebagai dasar 

Hukum 

- Sebagai 

pedoman 

pekerjaan rutin 

dalam 

membiayai 

kegiatan 

operasional 

sehari-hari 

- Sebagai proses 

penyelenggaraan 

waktu, tempat, 

dan aktor yang 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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3. SOP 

(Standar 

Operasional 

Prosedur)  

Permintaan 

Penggantian 

Uang 

Persediaan 

 

 

berperan dalam 

membiayai 

kegiatan 

operasional 

sehari-hari 

 

-  Memperlancar 

Tugas Karyawan 

dalam pengajuan 

permintaan 

penggantian 

uang persediaan 

- Sebagai dasar 

Hukum 

- Sebagai 

pedoman 

pekerjaan rutin 

dalam pengajuan 

permintaan 

penggantian 

uang persediaan 

- Sebagai proses 

penyelenggaraan 
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waktu, tempat, 

dan aktor yang 

berperan dalam 

pengajuan 

permintaan 

penggantian 

uang persediaan 
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Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Independen (X2) : Akuntabilitas Publik 

Definisi Variabel Dimensi Indikator Skala 

 Kewajiban agen 

(Pemerintah) untuk 

mengelola sumber 

daya, melaporkan, 

dan mengungkapkan 

segala aktivitas dan 

kegiatan yang 

berkaitan dengan 

penggunaan sumber 

daya publik kepada 

pemberi mandat. 

(Mahmudi,2013:20) 

1. Akuntabilitas 

Hukum dan 

Kejujuran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kepatuhan terhadap 

hukum dan aturan lain 

yang disyaratkan 

dalam menjalankan 

organisasi 

- Penghindaran 

penyalahgunaan 

jabatan (abuse of 

power) 

- Penegakkan hukum 

apabila terjadi 

kesalahan 

- Adanya praktik 

organisasi yang sehat 

- Adanya legalitas 

kejujuran penggunaan 

dana sesuai dengan 

angaran 

Ordinal 
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2. Akuntabilitas 

Manajerial 

 

 

 

 

 

3. Akuntabilitas 

Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Akuntabilitas 

Kebijakan 

- Pengelolaan organisasi 

secara efektif dan 

efisien 

- Pertanggungjawaban 

lembaga publik dalam 

penyusunana laporan 

kinerja organisasi 

- Mempertanggungjawa

bkan program yang 

dibuat sampai pada 

pelaksanaan program 

oleh lembaga publik 

- Mempertanggungjawa

bakan pencapaian 

tujuan dan efektivitas 

program dalam 

menghasilkan hasil 

(outcome) 

- Ketercapaian tujuan 

yang diterapkan pada 

program  

- Mempertanggungjawa

bkan kebijakan dengan 

Ordinal 

 

 

 

 

 

  

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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5. Akuntabilitas 

Finansial  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mahmudi 

2013:21) 

mempertimbangkan 

dampaknya dimasa 

depan 

 

- Tujuan dibuatnya 

kebijakan 

 

- Manfaat dibuatnya 

kebijakan 

 

 

- Penggunaan uang 

secara ekonomis, 

efektif, dan efisien 

 

- Membuat dan 

mempublikasikan 

laporan keuangan 

 

- Menyusun laporan 

keuangan setiap 6 

bulan sekali 

 

- Menyusun laporan 

keuanan tiap tahun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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 Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Dependen (Y) : Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah 

Definisi Variabel Dimensi Indikator Skala 

Kinerja instansi 

pemerintah dapat 

didefinisikan sebagai 

gambaran mengenai 

tingkat pencapaian hasil 

pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijkan 

Pemerintah Daerah dalam 

mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi, visi Daerah 

yang tertuang dalam 

dokumen perencanaan 

Daerah. 

(Chabib Soleh dan 

Suripto, 2011:3) 

 

1. Dimensi 

keuangan 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensi 

Kepuasan 

masyarakat 

daerah 

 

 

 

 

 

 

  

- Pengelolaan 

secara hati-hati 

- Tidak ada 

pemborosan 

- menghilangkan 

atau mengurangi 

biaya yang tidak 

perlu 

 

- Memberikan 

pelayanan sesuai  

dengan yang 

diharapkan 

masyarakat 

 

- Pimpinan 

organisasi secara 

terus menerus 

menggali 

 

Ordinal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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informasi atas 

tingkat 

pelayanan yang 

diharapkan oleh 

masyarakat 

 

- Pimpinan 

organisasi secara 

terus menerus 

menggali 

informasi atas 

tingkat 

pelayanan yang 

diharapkan 

masyarakat 

 

- Pimpinan 

organisasi secara 

terus menerus 

merespon 

harapan 

masyarakat 

dalam bentuk 

tindak nyata 
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3. Dimensi 

operasi 

Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Melakukan 

kegiatan 

organisasi 

sejalan dengan 

upaya 

pencapaian visi 

dan misi instansi 

- Manajemen 

mendapatkan 

informasi 

operasional 

kegiatan 

- Manajemen 

dapat melakukan 

pengendalian 

internal secara 

efektif melalui 

informasi 

operasional 

kegiatan yang 

diperoleh 

- Manajemen 

dapat 

Ordinal 
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meluruskan dan 

memperbaiki 

aktivitas 

organisasi yang 

dianggap kurang 

kurang fokus 

pada orientasi 

pencapaian 

tujuan, melalui 

informasi 

operasional 

kegiatan yang 

diperoleh 

 

-  Manajemen 

dapat 

memperbaharui 

aktivitas 

organisasi yang 

dianggap kurang 

berfokus pada 

orientasi  
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4. Dimensi 

Kepuasan 

Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pencapaian 

tujuan, melalui 

informasi 

operasional 

kegiatan yang di 

peroleh 

 

 

- Kualitas 

pegawai yang 

bekerja di 

organisasi sesuai 

dengan yang 

dibutuhkan 

 

- Jumlah pegawai 

sepadan dengan 

beban kerja yang 

diterima 

 

- Organisasi 

mampu 

menyejahterakan 

pegawai 

 

Ordinal 
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5. Dimensi 

Kepuasan 

para 

pemangku 

kepentingan 

 

 

 

 

 

 

- Promosi jabatan 

yang dilakukan 

didasarkan atas 

pertimbangan 

yang adil dan 

objektif 

 

- Organisasi 

memotivasi 

pegwai untuk 

menunjukkan 

prestasi kerja 

 

- Informasi 

kinerja didesain 

dan disusun 

berdasarkan 

kebutuhan para 

pemangku 

kepentingan 

(DPR,  

Kementerian, 

masyarakat) 
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- Informasi 

Kinerja disusun 

dan didesain 

sesuai sudut 

pandang para 

pemangku 

kepentingan 

 

- Organisasi 

merespon 

kebutuhan para 

pemangku 

kepentingan 

secara memadai  

 

- Variabel-

variabel yang 

diperhitungkan 

dalam 

pengukuran 

kinerja 

disesuaikan 

dengan 

kebutuhan para 
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6. Dimensi 

Waktu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chabib Soleh 

dan Suripto, 

2011:12-16) 

pemangku 

kepentingan 

 

 

- Informasi 

Kinerja disajikan 

valid secara 

material 

- Informasi 

kinerja disajikan 

secara lengkap 

- Informasi 

kinerja 

disampaiakan 

tepat waktu 

 

 



89 
 

 
 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Dari penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi, maka penulis 

menentukan populasi. Populasi menurut Sugiyono (2013:115) adalah sebagai 

berikut : 

“ Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.” 

 

Populasi dari penelitian ini adalah instansi pemerintah dibawah Kementrian 

Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yaitu Balai Monitor Spektrum 

Radio Kelas I Bandung. Dalam penelitian ini jumlah populasi yaitu 36 orang. 

 

Tabel 3.4 Populasi Penelitian 

No Nama Divisi Instansi Jumlah Pegawai 

1. Ka Balmon (ASN) 01 Orang 

2. Tata Usaha & Rumah Tangga (ASN) 10 Orang 

3. Seksi Sarana & Pelayanan (ASN) 10 Orang 

4. Seksi Pemantauan & Penertiban (ASN) 15 Orang 

5 Tenaga Kontrak 13 Orang 

 Total Populasi 39 Orang 

Sumber : SDM Balai Monitoring Frekuensi Radio Kelas I Bandung 
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3.3.2 Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2015:82) teknik sampling adalah sebagai berikut : 

“ Teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampling pada dasarnya 

dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling dan Non Probability 

Sampling.” 

a. Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, Simple random 

sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate, 

stratified random, sampling area (Cluster). 

b. Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi sampling 

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

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Non Probability 

Sampling dengan jenis sampling Purposive. 

Menurut Sugiyono (2013:118) definisi sampling purposive adalah : 

“Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu.” 

Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaiakan dengan kriteria-

kriteria tertentu yang diterakan berdasarkan tujuan penelitian dan masalah yang ada 

dalam penelitian ini, yaitu kinerja instansi pemerintah. 
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3.3.3 Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2015:116) pengertian sampel adalah : 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk 

menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian 

suatu objek untuk menentukan besarnya estimasi penelitian. Pengambilan 

sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang 

benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi 

yang sebenarnya, dengan istilah lain harus representatif (mewakili).” 

 

Maka, dalam penelitian ini sampel yang diambil dari populasi mewakili 

(representatif) dan dapat menggambarkan populasi sebenarnya. Dalam penelitian 

ini yang menjadi sampel adalah seluruh divisi yang berada di Balai Monitor 

Spektrum Radio Kelas I Bandung. Penulis menggunakan sampling jenuh atau 

disebut juga sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Jumlah 

sampel yang penulis ambil dalam penelitian ini sebanyak 26 responden, dimana 

jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. 

Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi 

digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif 

kecil, kurang dari 30 responden, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana 

semua anggota populasi dijadikan sampel. (Sugiyono, 2016:85). 

Berdasarkan uraian di atas, maka populasi sekaligus sampel yang digunakan 

peneliti sebanyak 39 responden yang merupakan observasi pada unit instansi 

pemerintah yaitu, Balai Monitor Spektrum Radio Kelas I Bandung.  
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3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber Data 

Sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung secara 

empirik kepada pelaku langsung atau yang terlihat langsung dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data tertentu.   

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau hasil peneliti pihak 

lain. 

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer. Menurut Sugiyono (2015:193) definisi sumber data primer adalah sebagai 

berikut: 

“Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.” 

Data primer tersebut bersumber dari hasil pengumpulan data berupa kuesioner 

kepada responden pada instansi yang telah ditetapkan oleh peneliti sebagai objek 

penelitian. 

 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

penulis untuk mendapatkan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. 
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Penelitian lapangan ini merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan 

data primer, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui kuesioner 

agar dengan mudah mendapatkan data yang berhubungan langsung dengan masalah 

yang penulis teliti. 

Menurut Sugiyono (2016:137) definisi kuesioner adalah: 

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan 

tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau 

dikirim melalui pos, atau internet. ” 

 

Skala dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, menurut Sugiyono 

(2012:91) skala likert atau ordinal adalah sebagai berikut: 

“Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.” 

 

Setelah adanya analisis data antara data di lapangan dengan kepustakaan 

kemudian diadakan penghitungan hasil kuesioner agar hasil analisis dapat teruji dan 

dapat diandalkan. Setiap masing-masing item dari kuesioner memiliki nilai yang 

berbeda yaitu: 

Tabel 3.5 

Ukuran Alternatif Jawaban Kuesioner 

 

Pilihan Jawaban 

Bobot Nilai 

Positif (+) Negatif (-) 

Sangat Setuju/Selalu/Sangat Positif 5 1 

Setuju/Sering/Positif 4 2 

Ragu-ragu/Kadang-kadang/Cukup 

Positif 

3 3 

Kurang Setuju/Jarang/Kurang Positif 2 4 

Tidak Setuju/Tidak Pernah/Tidak 

Positif 

1 5 

Sumber: Sugiyono (2014:133) 
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3.5 Rancangan Analisis Data dan Uji Hipotesis 

3.5.1 Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan salah satu kegiatan penelitian berupa proses 

penyusunan dan pengolahan data guna menafsirkan data yang telah diperoleh. 

Menurut Sugiyono (2015:206) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai 

berikut: 

“Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden/sumber 

data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 

variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan 

perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diujikan.” 

Analisis data merupakan salah satu kegiatan dalam penelitian yang berupa 

proses penyusunan serta pengolahan data, dengan tujuan untuk memperoleh data 

tersebut menjadi informasi yang mudah dipahami. Data yang dianalisis merupakan 

data hasil penelitian lapangan yang akan dianalisa untuk menarik kesimpulan. 

Dalam metode analisis data ini penulis mengambil analisis deskriptif yaitu analisis 

yang digunakan untuk menganalis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul. 

Menurut Sugiyono (2015:147) definisi analisis deskriptif adalah sebagai berikut: 

“Menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.” 

Dalam kegiatan menganalisis data langkah-langkah yang penulis lakukan 

sebagai berikut: 

1. Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode random sampling, dimana 
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pengambilan angggota sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.   

2. Setelah metode pengumpulan data ditentukan, kemudian ditentukan alat 

pengukuran untuk memperoleh data dari elemen-elemen yang akan diselidiki. 

Alat pengukuran yang digunakan penelitian ini berupa daftar pernyataan dalam 

kuesioner (angket). 

3. Penulis membuat kuesioner dalam bentuk pernyataan yang akan diberikan dan 

diisi oleh responden. Setiap kuesioner terdapat pernyataan positif yang memiliki 

5 jawaban dengan masing-masing nilai yang berbeda. 

4. Saat data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan uji statistik. Untuk menilai variabel independen dan variabel 

dependen, maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata dari masing-

masing variabel. Dalam penelitian ini, alat ukur yang digunakan dalam skala 

pengukuran untuk menghasilkan data kuantitatif adalah skala likert. 

Menurut Sugiyono (2017:93) skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen 

tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka sehingga hasilnya akan lebih pakurat. 
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Tabel 3.6 

Skor Skala Likert 

No Kriteria Skor item 

1.  Selalu (SL) 5 

2.  Sering (SR) 4 

3.  Normal (N) 3 

4.  Kadang-kadang (KK) 2 

5.  Tidak Pernah (TP) 1 

 

Apabila data telah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data, disajikan 

dan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistik. Untuk 

mengetahui nilai variabel X dan variabel Y, maka analisis yang digunakan 

berdasarkan rata-rata (mean) dari setiap variabel. Rumus untuk mengetahui rata-

rata (mean) yang digunakan menurut Sugiyono (2015:43) adalah: 

Untuk variabel X:   Untuk Variabel Y: 

Me = 
∑𝑥𝑖

𝑁
    Me = 

∑𝑦𝑖

𝑁
                

Keterangan: 

Me = Rata-rata (mean) 

∑ = Jumlah (sigma) 

Xi  = Nilai X ke i sampai ke n 

Y  = Nilai Y ke i sampai ke n  

N  = Jumlah responden 
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 Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel kemudian 

dibandingkan dengan kriteria yang peneliti tentukan berdasarkan nilai terendah dan 

nilai tertinggi dari hasil kuesioner.  

Berdasarkan nilai tertinggi dan nilai terendah tersebut, maka dapat ditentukan 

rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kriteria. 

Sudjana (2005:47) menyatakan bahwa: 

a. Tentukan rentang, ialah data terbesar yang dikurangi data terkecil 

b. Tentukan banyak kelas interval yang diperlukan. Banyak kelas sering diambil 

paling sedikit 5 kelas dan paling banyak 15 kelas, dipilih menurut keperluan. 

Cara lain yang cukup bagus untuk n berukuran besar n > 200, misalnya dapat 

menggunakan aturan sturges, yaitu banyak kelas = 1 + (3,3) log n 

c. Tentukan panjang kelas interval p 

 

𝑝 =
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

 

Variabel X1 memiliki 12 pertanyaan dengan nilai: 

- Tertinggi (12x5) = 60 

- Terendah (12x1) = 12 

Variabel X2 memiliki 15 pertanyaan dengan nilai: 

- Tertinggi (15x5) = 75   

- Terendah (15x1) = 15 

Variabel Y memiliki 25 pertanyaan dengan nilai: 

- Tertinggi (25x5) =  125 

- Terendah (25x1) = 25 

Berdasarkan nilai tertinggi dan terendah tersebut, maka dapat ditentukan 

rentang interval yaitu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi jumlah kriteria. 
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Dengan demikian maka akan dapat ditentukan panjang interval kelas masing-

masing variabel sebagai berikut: 

A. Kriteria pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) Kas (X1) kelas 

interval sebesar 

60 − 12

5
= 9,6 

 

Tabel 3.7 

Kriteria Fungsi SOP (Standar Operasional Prosedur) Kas (X1) 

Nilai Kriteria 

             12 – 21,6 Tidak Memadai 

21,6 – 31,2 Kurang Memadai 

31,2 – 40,8 Cukup Memadai 

40,8 – 50,4 Memadai 

 50,4 – 60 Sangat Memadai 

 

B. Kriteria Akuntabilitas Publik (X2) kelas interval sebesar 

75 − 15

5
= 12 

 

Tabel 3.8 

Kriteria Akuntabilitas Publik (X2) 

Nilai Kriteria 

15 – 27 Tidak Efektif 

27 – 39 Kurang Efektif 

39 – 51 Cukup Efektif 

51 – 63 Efektif 

63 – 75 Sangat Efektif 
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C. Kriteria Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) kelas interval sebesar 

125 − 25

5
= 20 

 

Tabel 3.9 

Kriteria Efektivitas Pencegahan Kecurangan (Y) 

     Nilai Kriteria 

          25 – 45 Tidak Efektif 

 45 – 65 Kurang Efektif 

  65 – 85 Cukup Efektif 

  85 – 105 Efektif 

        105 – 125 Sangat Efektif 

 

 

3.5.1.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

Pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas. Kedua uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah setiap instrumen 

penelitian layak untuk dipakai dalam penelitian. Intrumen penelitian yang 

digunakan peneliti adalah kuesioner. 

 

3.5.1.1.1 Uji Validitas Instrumen 

 Uji Validitas digunakan untuk menunjukan tingkat keandalan atau 

ketepatan suatu alat ukur. Validitas menunjukan derajat ketepatan antara data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. 

Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. 
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Dalam penelitian ini alat ukur yang digunakan adalah kuesioner. Untuk 

mencari validitas, harus mengkorelasikan skor dari setiap pertanyaan dengan skor 

total seluruh pertanyaan. Jika memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 maka 

dinyatakan valid tetapi jika koefisien korelasinya dibawah 0,3 maka dinyatakan 

tidak valid. Dalam mencari nilai korelasi, maka penulis menggunakan rumus 

pearson product moment:  

 

 

 

Keterangan : 

r = Koefisien Korelasi person 

n  = Jumlah Responden (sampel) 

𝑋𝑖  = Variabel Independen (variabel bebas)  

𝑌𝑖 = Variabel Dependen (variabel terikat) 

𝑋𝑖𝑌𝑖  = Jumlah perkalian variabel bebas dan variabel terikat 

Angka yang diperoleh harus dibandingkan dengan standar nilai korelasi 

validitas, menurut Sugiyono (2017:125) nilai standar dari validitas adalah sebesar 

0,3. Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar daripada nilai standar maka 

pertanyaan tersebut valid. 

 

 

 

𝑟 =
𝑛Σ𝑥𝑖𝑦𝑖 − (Σ𝑥𝑖)(Σ𝑦𝑖)

√{𝑛Σ𝑥𝑖
2 − (Σ𝑥𝑖)2}{𝑛Σ𝑦𝑖

2 −  (Σ𝑦𝑖)2}
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3.5.1.1.2 Uji Reliabilitas Instrumen  

Uji reliabilitas menurut Sugiyono (2010:354) dilakukan untuk 

mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan 

alat pengukur yang sama. 

Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrumen yang digunakan, 

penulis menggunakan Koefisien Alpha Cronbach (α) dengan menggunakan fasilitas 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) untuk jenis pengukuran interval. 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai alpha cornbach lebih besar dari 

batasan yang ditentukan yaitu 0,60 atau nilai korelasi hasil perhitungan lebih besar 

daripada nilai dalam tabel dan dapat digunakan untuk penelitian. 

 

Koefisien alpha cronbach ditunjukkan sebagai berikut : 

𝑟 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1

∑ 𝜎𝑏
2

𝜎1
2

] 

Sumber: Suharismi Arikunto, (2014:221) 

Keterangan : 

r     = Koefisien reliabilitas instrumen 

k     = Banyaknya jumlah item pertanyaan  

∑σb
2= Jumlah varian skor item 

σ1
2   = Varians skor total  
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3.5.1.2 Tranformasi Data Ordinal Menjadi Interval 

 Transformasi data dari ordinal menjadi interval gunanya untuk memenuhi 

sebagian dari syarat analisis statistik parametik yang mana data setidak-tidaknya 

memiliki skala interval. Teknik transformasi yang paling sederhana adalah 

menggunakan MSI (Methode of Succesive Interval). Langkah-langkah 

menganalisis data dengan menggunakan  metode Succesive Interval adalah sebagai 

berikut : 

a. Menentukan frekuensi setiap responden yaitu banyaknya  responden yang 

memberikan respon untuk masing-masing kategori yang ada.  

b. Menentukan nilai proposi setiap responden yaitu dengan membagi setiap 

bilangan pada frekuensi, dengan banyaknya responden keseluruhan.  

c. Jumlahkan proporsi secara keseluruhan (setiap responden), sehingga 

diperoleh proposi kumulatif. 

d. Tentukan nilai Z untuk setiap proporsi  kumulatif. 

e. Menghitung Scala Value (SV) untuk masing-masing responden dengan 

rumus :  

 

SV 

 

= 

(densitas pada batas bawah – densitas pada batas atas) 

(area di bawah batas atas – area di bawah batas bawah) 

 

f. Melakukan transformasi nilai skala dari nilai skala ordinal ke nilai skala 

interval, dengan rumus : 

𝑌 = 𝑆𝑣𝑖 +  [𝑆𝑉𝑚𝑖𝑛] 

Mengubah Scala Value (SV) terkecil menjadi sama dengan satu (=1) dan 
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mentranformasikan masing-masing skala menurut perubahan skala terkecil 

sehingga diperoleh Transformed Scaled Value. 

 

3.5.1.3 Analisis Korelasi dan Regresi 

3.5.1.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas yang akan diuji 

untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel terikat, maka proses analisis 

regresi yang dilakukan adalah analisis regresi linear berganda. Menurut Sugiyono 

(2015:277) bentuk persamaan dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

  Y = α + β1X1 + β2X2 + ε  

Keterangan: 

Y = Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah 

X1 = SOP Kas 

X2 = Akuntabilitas Publik 

α = Kostanta 

β1 β2 = Koefisien regresi 

ε = Faktor lain yang mempengaruhi variabel Y 

 

3.5.1.3.2 Analisis Korelasi Berganda 

Analisis korelasi berganda digunakan untuk mengetahui besarnya atau 

kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara bersamaan. 

Menurut Sugiyono (2015:256) koefisien korelasi tersebut dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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 R 𝑦𝑥1𝑥2 = 
𝑟

𝑦𝑥1
2+ 𝑟

𝑦𝑥2
2−2𝑟𝑦𝑥1

 𝑟𝑦𝑥2
 𝑟𝑦𝑥1

 𝑥2

1−𝑟2
𝑥1

 𝑥2
 

 

Keterangan: 

 R 𝑦𝑥1𝑥2  = Korelasi antara variabel X1 dan X2 secara bersama-sama dengan 

variabel Y 

 𝑟𝑦𝑥1
  = Korelasi product moment antara X1 dengan Y 

 𝑟𝑦𝑥2
  = Korelasi product moment antara X2 dengan Y 

 𝑟  
𝑥1

 𝑥2
 = Korelasi product moment antara X1 dengan X2 

Untuk dapat memberikan interprestasi seberapa kuat hubungan antara 

variabel X1, X2, dan Y, maka dapat digunakan pedoman interprestasi data yang 

dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 3.10 

Pedoman untuk Memberikan Interprestasi Koefisien Korelasi 

Interval Koefisiensi Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Lemah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0, 599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Sumber: Sugiyono (2015:250) 
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3.5.2 Rancangan Hipotesis 

Hipotesis menurut Sugiyono (2009:96) yaitu jawaban sementara terhadap 

masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. 

Hipotesis akan ditolak jika salah, dan akan diterima jika benar. Penolakan dan 

penerimaan hipotesis bergantung pada hasil penyelidikan terhadap fakta yang sudah 

dikumpulkan.  

  

3.5.2.1 Uji Statistik T (T-Parsial) 

Uji parsial digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh 

variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

H₀ 1 : (𝛽₁=0) : SOP Kas tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

Hα1 : (𝛽₁≠0) : SOP Kas berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

H₀ 2 : (𝛽₂=0) :   Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Hα2 : (𝛽₂≠0) : Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas 

Kinerja Instansi Pemerintah. 

H₀ 3 : (𝛽₂=0) :   SOP Kas dan Akuntabilitas Publik tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Hα3 : (𝛽₂≠0) : SOP Kas dan Akuntabilitas Publik berpengaruh signifikan 

terhadap Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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Dengan Ketentuan : 

Jika Thitung<Ttabel dan Sig>0.05 maka Ho diterima dan Hα ditolak 

Jika Thitung>Ttabel dan Sig<0.05 maka Ho ditolak dan Hα diterima. 

 

3.5.2.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

Uji simultan digunakan untuk menguji tingkat signifikan dari pengaruh 

variabel independen secara serempak (bersama-sama) terhadap variabel dependen, 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

Ho: β1 β2 = 0, artinya SOP Kas dan Akuntabilitas Publik tidak terdapat pengaruh 

yang signifikan terhadap Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Hα: β1 β2 ≠ 0, artinya SOP Kas dan Akuntabilitas Publik terdapat pengaruh yang 

signifikan terhadap Efektivitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Dengan Ketentuan : 

Jika Fhitung<Ftabel dan Sig>0.05 maka Ho diterima dan Hα ditolak 

Jika Fhitung>Ftabel dan Sig<0.05 maka Ho ditolak dan Hα diterima 

 

3.5.2.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Berdasarkan perhitungan koefisien korelasi, maka dapat dihitung koefisien 

determinasi yaitu untuk melihat besarnya persentase pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial. 

Koefisien determinasi simultan dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 
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    Sumber: Sugiyono (2014:292) 

Dimana: 

              Kd= Koefisien determinasi 

             R2 = Kuadrat dari koefisien korelasi berganda 

Sedangkan koefisien determinasi parsial dapat dihitung dengan 

manggunakan rumus mengalikan nilai standardized coefficients beta dengan 

correlations (zero order), yang mengacu pada hasil perhitungan dengan 

menggunakan SPSS. 

  

  

 

 

Kd = R2 x 100% 


