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A. Data
JENIS DATA STATISTIK
Data (bentuk jamak.- bentuk tunggalnya datum) adalah katagori dan
bilangan atau angka yang dihasilkan dari pengamatan yang bersifat
agregatif. Pengamatan dikatakan agregatif jika pengamatan atau pengukuran
tersebut dilakukan minimal terhadap satu individu tapi beberapa kali
pengukuran atau satu kali pengukuran dari beberapa individu. Oleh karena
itu istilah yang dipakai dalam statistika adalah data (jarang sekali
menggunakan istilah datum) karna pengamatan yang bersifat agregatif akan
menghasilkan banyak datum.
Jenis-jenis data dapat diklasifikasikan berdasarkan sudut pandang tertentu.
Data dapat dikalsisfikasikan berdasarkan sifatnya, bentuk angka dan skala
nilai dan sumber dari mana dat itu siperoleh. Secara garis besar, macam dan
jenis data statistik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Berdasarkan sifat angkanya, data dapat diklasifikasikan menjadi data diskrit
dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang dihasilkan melalui kegiatan
membilang, seperti jumlah siswa, jumlah buku di perpustakaan dan lain-lain.
Sedangkan data kontinu adalah data yang dihasilkan melalui kegiatan
pengukuran seperti panjang, berat, suhu, dan lain-lain. Kalau kita
memperoleh data bahwa 1,5 kg permen memuat 230 butir, maka 1,5 kg itu
adalah hasil pengukuran berat, itu adalah data kontinu. Sedangkan 230 butir
merupakan data yang dihasilkan dari kegiatan membilang, itu adalah data
diskrit. Oleh karena itu data diskrit bersifat eksact sedangkan data kontinu
tidak exact. Tinggi badan Amir adalah 1,62 meter dan ia memiliki saudara

sebanyak 3 orang. 1,62 meter memiliki kemungkinan salah dalam mengukur,
sebab mungkin saja yang sebenarnya adalah 1,625 metr atau 1,615 meter
namun karena alat ukurnya menggunakan meteran tukang kayu, maka 0,005
meter sulit terbaca. Karenanya tidak exact. Namun banyaknya saudara Amir
tidak mungkin 2,8 atau 3,3 orang. Oleh katena itu 3 orang bersifat exact.

Berdasarkan bentuk angkanya, data dapat dibedakan ke dalam data tunggal
dan data dikelompokan. Data tunggal adalah data yang setiap datum terdiri
atas satu unit bilangan. Sedangkan data dikelompokkan adalah data yang
setiap datumnya terdiri atas beberapa bilangan. Ketika anda mengatakan ada
5 siswa yang mendapat nilai 8, dan 6 siswa mendapat nilai 7, nilai 8 dan 7
adalah data tunggal. Jika anda mengatakan ada 10 siswa yang mendapat
nilai 4-6, dan ada lima siswa yang mendapat nilai 6,5-9. Data nilai 4-6 dan
6,5 – 9, itu adalah data yang dikelompokkan.

Berdasarkan skala yang dipergunakan, data dapat diklasifikasikan ke dalam
data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio
Data nominal adalah angka yang hanya berfungsi sebagai symbol
penggolongan dari beberapa jenis objek. Misalnya jenis kelamin, lk=1, pr=0 ;
penggolongan agama disimbolkan dengan 1=Islam, 2=Kristen, 3=Katolik,
4=Hindu dan 5=Budha, dan lain-lain. Angka-angka tersebut tidak berfungsi
sebagai bilangan, oleh karena itu tidak dapat dioperasikan dalam
perhitungan. Angka 3 pada penggolongan agama tidak berarti 3x1. Kristen
tidak sama dengan 3 x Islam. Seorang Budha dan seorang Islam tidak sama
dengan 6. Hindu tidak dapat diartikan lebih baik satu daripada katolik. Data
nominal merupakan upaya mengubah variable kualitatif menjadi variable
kuantitatif. Pada data nominal hanya dibebani satu syarat yaitu
kategori-kategori yang dibuat harus eksklusif dan memeras. Ekslusif artinya
satu objek tidak boleh dapat masuk ke lebih dari satu kategori. Misalnya
anda membuat kategori Laki-laki=1, perempuan=0 dan anak-anak = 2.
(penggolongan ini keliru; mengapa?). Memeras artinya kategori-kategori
harus cukup untuk menampung semua objek yang diobservasi.

Data Ordinal adalah skala atau bilangan-bilangan yang menunjukkan adanya
peringkat. Misalnya empat anak (Abdul, Burhan, Cahyadi dan Dudi) memiliki
nilai ulangan 5, 6, 8, 9. Disini anak yang mendapat nilai 8 jelas berada pada
peringkat di atas anak yang bernilai 6, dan seterusnya. Dalam data ordinal,
disamping memenuhi syarat eksklusif dan memeras juga harus menunjukkan
urutan besarnya variable. Namun perlu diperhatikan bahwa jarak antar
urutan tidak mesti sama. Jika anak tersebut diatas diurutkan berdasarkan
nilai tersebut maka Dudi=1, Cahyadi=2, Burhan=3 dan Abdul=4. Namun

jarak nilai antara peringkat 1 dan 2 tidak sama dengan jarak nilai antara
peringat 2 dan 3.

Data Interval adalah data yang memuat skala interval. Skala interval adalah
skala yang disamping memiliki semua sifat data ordinal juga memilki jarak
tertentu yang sama antara satu nilai dengan nilai lainnya. Namun tidak
menunjukkan perbandingan yang tetap. Sebagai contoh. Pada sebuah kuis
yang diikuti oleh tiga peserta, pengarah memberikan skor awal sebagai
modal masing-masing 50. Setiap jawaban yang benar akan menambah skor
sebanyak 10. Jika ketiga peserta memliliki skor 60, 70 dan 80, maka jarak
dari 60 ke 70 sama dengan dari 70 ke 80 (yakni berbeda satu jawaban
benar) namun jika peserta A memiliki skor 60 dan peserta B memiliki skor
120 apakah jawaban benar B dua kali banyaknya jawaban benar peserta A?
mengapa ?

Data rasio adalah data yang menggunakan skala rasio. Skala rasio adalah
skala yang disamping memenuhi semua sifat skala interval, juga memiliki
sifat tambahan yaitu memiliki nol secara mutlak. Perbedaan antara panjang 3
meter dan 6 meter sama denga perbedaan antara 6 meter dan 9 meter.
Disamping itu juga panjang 6 metr sama dengan dua kali panjang 3 meter.
Bandingkan dengan skala interval.

Berdasarkan waktunya, data diklasifikasikan ke dalam data seketika (cross
section data) dan data Urutan waktu (time series data /longitudinal/ bujur).
Cross section data adalah data yang menunjukkan keadaan suatu waktu dari
suatu hal. Misalnya jumlah siswa tahun pelajaran 2008/2009. Sedangkan
time series data adalah data yang menunjukkan perkembangan gejala suatu
hal. Misalnya perkembangan berat badan balita setiap bulan pada KMS di
Posyandu. Berdasarkan sumber dari mana data itu diperoleh, ada dua
macam yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama sedangkan
data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua
A.1 Jenis Data
Measurement Level

Statistik merupakan salah satu cara yang banyak manfaatnya bagi peneliti untuk
menganilis data. Satu modal penting yang harus dikuasai terlebih dahulu oleh
peneliti yang akan menggunakan teknik statistik adalah pengertian mengenai
jenis data yang akan dianalisis, agar penggunaan data kuantitatif untuk
keperluan analisis statistik tepat sasaran. Atau sebaliknya, pemilihan jenis teknik
statistik dapat dipilih secara tepat sesuai dengan sifat-sifat atau jenis-jenis data
yang dihadapi.

Pengertian Variabel Penelitian

Sebelum masuk ke pembahasan skala pengukuran, maka ada hal yang
perlu diketahui tentang apa yang akan Anda ukur.
Dalam sebuah penelitian, maka kita pasti menentukan terlebih dahulu
variabel penelitian, yang berarti variabel apa yang akan diukur. Untuk itu,
mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu variabel.
Variabel Penelitian adalah suatu atribut, nilai atau sifat dari objek penelitian
(individu atau kegiatan) yang memiliki variasi tertentu antara satu objek
dengan objek lainnya.
Umumnya variabel penelitian akan ditentukan oleh seorang peneliti untuk
dipelajari dan digali Informasi dari objek tertentu yang kemudian ditarik
kesimpulannya.
Pengertian variabel sendiri artinya adalah objek penelitian, atau apa yang
menjadi fokus di dalam suatu penelitian

Contoh Variabel Penelitian

Misalkan objek penelitian Anda adalah warga Kabupaten Cianjur, yang
akan diteliti tingkat pengeluaran per bulannya.
Kemudian Anda menentukan variabel apa saja yang akan digali dari
mereka. Misalnya usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan sebagainya.
Inilah yang disebut variabel penelitian Anda.

Pengertian Skala Pengukuran

Skala pengukuran adalah sebuah acuan yang digunakan untuk
menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam satuan alat ukur.
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Dengan menggunakan skala pengukuran, maka alat ukur yang digunakan
akan menghasilkan data kuantitatif.
Setelah proses pengukuran yang menghasilkan data kuantitatif yang
berupa angka-angka tersebut baru lah kemudian ditentukan analisis
statistik yang cocok untuk digunakan.
Di dalam ilmu statistik, skala pengukuran dibagi menjadi 4, yaitu sebagai
berikut:

1. Skala Nominal
Skala nominal merupakan skala pengukuran paling sederhana atau
tingkatannya paling rendah di dalam suatu penelitian.
Skala ini hanya digunakan untuk memberikan kategori saja. Misalnya
digunakan untuk memberi label, simbol, lambang, atau nama pada sebuah
kategori sehingga akan mempermudah pengelompokan data menurut
kategorinya.
Pada skala nominal ini, peneliti akan mengelompokkan objek, baik individu
atau pun kelompok kedalam kategori tertentu dan disimbolkan dengan
label atau kode tertentu.

Kemudian, angka yang diberikan kepada objek hanya memiliki arti sebagai
label atau pembeda saja dan bukan untuk menunjukkan adanya tingkatan.
Agar lebih paham, berikut ini ciri-ciri dari skala nominal:
● Kategori data bersifat mutually exclusive (setiap objek hanya
memiliki satu kategori saja).
● Kategori data tidak memiliki aturan yang logis (bisa sembarang).
● Bersifat kualitatif
Contoh Skala Nominal

2.

3.
4.
5.

1. Data jenis kelamin pada sampel penelitian Departemen
Pendidikan, data siswa dikategorikan menjadi ’laki -laki’ yang
diwaliki angka 1 dan ’perempuan’ yang diwakili angka 2.
Konsekuensi dari data nominal adalah tidak mungkin seseorang
memiliki dua kategori sekaligus dan angka yang digunakan di sini
hanya sebagai kode/simbol saja sehingga tidak dapat dilakukan
operasi matematika.
Mengelompokan eskul disuatu SMA dari bidang olahraga, data eskul
dikategorikan menjadi basket yang diwakili dengan huruf A,
kemudian footsal diwakili dengan huruf B dan bolavoli diwakili oleh
huruf C.
Pengelompokan rumah-rumah dalam suatu perumahan, misal dari
sebelah utara komplek A, barat adalah komplek B, selatan
adalah C dan arah timur adlah komplek D.
Sebuah gedung bioskop, para penonton diberikan no kursi duduk
yang berbeda agar tidak terjadi perebutan kursi.
Dalam salah pesantren antara santriwan dan santriwati asramanya
dipisahkan dengan diberisimbol untuk santriwan A2 sedangkan
untuk santriwati adalah B2.

2. Skala Ordinal
Skala ordinal merupakan skala pengukuran yang sudah menyatakan
peringkat antar tingkatan. Jarak atau interval antar tingkatan juga tidak
harus sama.
Skala ordinal ini memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada skala
nominal, karena skala ini tidak hanya menunjukkan kategori saja tetapi juga
menunjukkan peringkat.
Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan
tingkatannya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya,

Ciri-ciri dari skala ordinal antara lain:
● kategori data saling memisah.
● kategori data ditentukan berdasarkan jumlah karakteristik khusus
yang dimilikinya.
● kategori data dapat disusun sesuai dengan besarnya karakteristik
yang dimiliki.
● Bersifat kualitatif
Contoh Skala Ordinal
1. Mengenai tingkat pendidikan yang dikategorikan menjadi ’SD’ yang diwakili
angka , ’SMP’ yang diwakili angka, ’SMA’ yang diwakili angka , ’Diploma’
yang diwakili angka , dan ’Sarjana’ yang diwakili angka 5. Sama halnya
dengan data nominal, meskipun tingkatannya lebih tinggi, data ordinal tetap
tidak dapat dilakukan operasi matematika. Angka yang digunakan hanya
sebagai kode/simbol saja, dalam contoh tadi tingkat pendidikan tertinggi
adalah ’Sarjana’ dan terendah adalah ’SD’ Sarjana > Diploma > SMA > SMP >
SD.
2. Suatu peringkat ranking disuatu kelas misalkan Ihsan ranking 1 dan udin
ranking 2 berarti ihsan lebih pintar dari pada udin.
3. Penghitungan suara dalam pemilu, misalkan total suara Demokrat 60%, PDI
30%, Golkar 20% berarti suara tertinggi di pegang oleh demokrat sebagai
peringkat 1, sehingga menjadi pemenang dalam pemilu tersebut.
4. Dalam suatu survei bahwa pelajar di jawa barat 67% mengaku mengalami
seks pranikah sedangkan pelajar di jawa timur hampir 84% mengalami seks
pranikah, dalam hal ini jatimur memegang angka tertinggi dalam survei ini.
5. Pada tingkatan Taekwondo memiliki beberapa tahapan sabuk misalkan dari
awal sabuk putih,kuning, hijau, biru, merah dan yang terakhir hitam.

3. Skala Interval
Skala Interval merupakan skala pengukuran yang bisas digunakan
untuk menyatakan peringkat untuk antar tingkatan. Jarak atau interval
antar tingkatan pun sudah jelas, hanya saja tidak memiliki nilai 0 (nol)
mutlak.
Skala interval ini bisa dikatakan berada diatas skala ordinal dan nominal.
Besar interval atau jarak satu data dengan data yang lainnya memiliki
bobot nilai yang sama. Besar interval ini bisa saja di tambah atau dikurang.
Berikut ini adalah ciri-ciri dari skala interval:
● Kategori data memiliki sifat saling memisah.
● Kategori data memiliki aturan yang logis.

● Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karaaktristik
khusus yang dimilikinya.
● Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan
yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori.
● Angka nol hanya menggambarkan satu titik dalam skala (tidak
memiliki nilai nol absolut).
● Bersifat kuantatif
Contoh Skala Interval
1. Interval nilai pelajaran matematika siswa SMA 4 Surabaya adalah antara
0 sampai 100. Bila siswa A dan B masing-masing mempunyai nilai 45
dan 90, bukan berarti tingkat kecerdasan B dua kali A. Nilai 0 sampai 100
hanya merupakan rentang yang dibuat berdasarkan kategori pelajaran
matematika dan mungkin berbeda dengan mata pelajaran lain.
2. Dasar Pemrograman memiliki 1 SKS, waktunya adalah 50menit,
begitupun dengan Teknik Digital yang memiliki 2 sks berarti waktunya
100 menit, dan yangterakhir yaitu kalkulus memiliki 3 SKS waktunya
adalah 150 menit sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih data diatas
adalah 50 menit.
3. Kecepatan masing – masing orang dalam berkendara di jalan raya,
Maharani jika berkendaraan dengan kecepatan 20 – 40 km/jam masuk
keukuran pelan, untuk Ichsan dalam berkendaraan memiliki kecepatan
50– 60 km/jam maka masuk ke dalam ukuran sedang dan yang terakhir
Valentina Rosi dalam berkendaraannya selalu berkecepatan 70- 80
km/jam maka masuk ke ukuran cepat.
4. Rata rata tinggi badan berdasarkan usia, untuk anak anak yang berusia
6- 12 memiliki rata rata tinggi badan 130-145 cm, untuk remaja yang
berusia 13- 18 memilikirata rata tinggi badan 146- 160 cm, dan untuk
dewasa yang berusia 19- 26 memiliki rata rata tinggi badan 161– 199 cm.
5. Pengiriman barang ke berbagai tempat, seperti contoh diatas Sinta
mengirimkan barang dari Bandung ke Jakarta dengan harga Rp. 10.000,/kg, dan Santimengirimkan dari bandung ke Yogyakarta dengan harga
Rp. 20.000,- /kg sedangkan Santamengirimkan barang dari Bandung ke
Surabaya dengan harga Rp. 30.000,- /kg

6. contoh yang paling umum pada skala interval adalah suhu. Suatu
ruangan memiliki suhu 0C, ini bukan berarti bahwa ruangan
tersebut tidak ada suhunya.
7. Angka 0C disini merupakan suhu, hal ini dikarena pada skala
interval 0 (nol) bukanlah nilai yang mutlak. Juga Jam. jam 00.00
bukan berarti waktunya kosong atau tidak ada nilainya, karena
jam 00.00 sendiri masih menunjukkan waktu dimana jam 00.00
sama dengan jam 12 malam.

4. Skala Rasio
Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditujukan pada hasil
pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, memiliki jarak tertentu,
dan bisa dibandingkan. Bersifat kuantiatif
Skala rasio merupakan tingkatan skala paling tinggi dan paling lengkap
dibanding skala-skala lainnya. Jarak atau interval antar tingkatan sudah
jelas, dan memiliki nilai 0 (nol) yang mutlak. Nilai nol mutlak berarti
benar-benar menyatakan tidak ada.
Contoh Skala Rasio
1. Dalam sebuah bank, seseorang mempunyai tabungan dengan saldo 10.000.000 rupiah.
Angka tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar mempunyai saldo
sebesar 10.000.000 rupiah. Jika seseorang mempunyai saldo -1.000.000 rupiah berarti
orang tersebut mempunyai hutang sebesar 1.000.000 rupiah. Sedangkan jika seseorang
mempunyai saldo 0 rupiah berarti orang tersebut tidak mempunyai tabungan maupun
hutang.
2. Nilai raport siswa SMA dimana masing– masing siswa memiliki nilaiyang berbeda yaitu
Muiz mendapatkan nilai 100 (A), Tono 80 (B), dan Putri 60 (C) jika dilihat dariskala rasio
nilai Muiz memiliki nilai lebih 20 dari pada nilai Tono, Tono memiliki nilai lebih 20dari
pada nilai Putri, dan nilai putri kurang 40 untuk sama dengan Muiz.
3. Berat bayi dimana bayi A beratnya adalah 3, B adalah 2, dan C adalah 1, jika dilihat
menggunakan skala rasio berat badan bayi A tiga kalilipat dari berat badan bayi C, berat
badan bayi B dua kalilipat dari C.
4. Tinggi badan dari masing– masing data yang dikumpulkan, jika dilihat dari skala rasio
Ichsan lebih tinggi 10 cm dari pada Muiz, dan Muiz lebih tinggi 10 cm dari pada Chaby,
dan chaby paling pendek diantara Ichsan dengan Muiz.
5. Pekerjaan dan penghasilan bulanan, dimana gajihnya bermacam– macam, jika dilihat
berdasarkan skala rasio gajih Ichsan lebih besar dari pada gajih Kosim sebagai karyawan,
dan gajih Udin lebih lebih kecil dari pada gajih Kosim
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Data rasio dalam ilmu-ilmu sosial jarang dipergunakan, bahkan hampir tidak
pernah dipergunakan. Lapangan penggunaan data berskala rasio ini lebih banyak
berada dalam bidang ilmu-ilmu eksakta terutama fisika.

D. Teknik Analisis Kuantitatif
Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa analisis kuantitatif dapat didekati dari
dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitatif deskriptif dan analisis kuantitatif
inferensial. Bagaimana teknik penggunaan masing-masing pendekatan tersebut
berikut disajikan contoh penggunaannya.
A.3 Proses Reduksi Data

UJI NORMALITAS

Normalitas dalam analisis regresi merupakan syarat utama. Uji normalitas
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu atau
residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar, maka hasil
estimasi analisis regresi menjadi bias atau tidak akurat terutama untuk sampel
kecil. Uji normalitas dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu melalui
pendekatan deskriptif melalui grafik (histogram dan P-P Plot) atau pendekatan
inferensia (pengujian) uji kolmogorov-smirnov, Anderson Darling, Liliefors,
Jarque Bera, Shapiro-Wilk, dll.
Bagaimana mengatasi masalah normalitas ?
Ada tiga pilihan yang dapat dilakukan jika diketahui bahwa data tidak normal; yaitu :
1.
Menambah jumlah sampel
2.
Melakukan transformasi data menjadi bentuk Log / Ln atau bentuk lainnya
3.
Menghilangkan data yang dianggap menjadi penyebab tidak normal (data pencilan atau
outlier)

Reliabilitas Instrumen
Reliabilitas suatu test merujuk pada derajat stabilitas, konsistensi, daya prediksi,
dan akurasi. Ia melihat seberapa skor-skor yang diperoleh seseorang itu akan
menjadi sama jika orang itu diperiksa ulang dengan tes yang sama pada

kesempatan berbeda. Beberapa teknik yang sering digunakan untuk menguji
reliabilitas instrument adalah stabilitas pengukuran yang dapat diperoleh melalui
test-retest, dan parallel form reliabily, dan konsistensi ukuran yang diperoleh
melalui reliabilitas belah dua (split-half), koefisien alpha, dan lain sebagainya.
Definisi Reliabilitas
Menurut Sekaran (2006), reliabilitas atau keandalan suatu pengukuran
menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas dari
kesalahan) dank arena itu menjamin pengukuran yang konsisten lintas waktu
dan lintas beragam item dalam instrument. Dengan kata lain, keandalan suatu
pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi di mana
instrument mengukur konsep dan membantu menilai “ketepatan” sebuah
pengukuran.
Groth-Marnat (2008) mendefinisikan reliabilitas suatu test merujuk pada derajat
stabilitas, konsistensi, daya prediksi, dan akurasi. Ia melihat seberapa skor-skor
yang diperoleh seseorang itu akan menjadi sama jika orang itu diperiksa ulang
dengan tes yang sama pada kesempatan berbeda.

B. Teknik Pengambilan Data

Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel yang umum digunakan adalah Probability
Sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan memberikan kesempatan
yang sama bagi setiap unsur populasi untuk dipilih.
Perhitungan Jumlah Sampel
Sampai saat ini belum ada ketentuan yang jelas tentang batas minimal
besarya sampel yang dapat diambil dan dapat mewakili suatu populasi yang
akan diteliti. Kendati demikian, dalam teori sampling dikatakan bahwa
sampel yang terkecil dan dapat mewakili distribusi normal adalah 30.
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demikian penelitian akan mendapatkan hasil yang lebih akurat.
Untuk mengetahui besarnya sampel yang diambil dan dapat mewakili suatu
populasi, Dixon dan B. Leach membuat pendekatan dengan rumus: (Tika,

1997:33).

n = Jumlah sampel
Z = Tingkat kepercayaan/confidence level (%) dan nilai conversinya dapat
dicari dalam tabel statistik. Dalam hal ini tingkat kepercayaan yang
harapkan 95% atau z = 1,96.
V = Variabilitas (%) dihitung dengan rumus :

p=

persentase karakteristik sampel (proporsi populasi) yang dianggap
benar. Bila hal ini tidak diketahui maka variasi p dapat diganti
dengan harga makximum, yakni 50%.

c = Batas Kepercayaan/confidence limit (%) atau prosentase perkiraan
kemungkinan membuat kekeliruan dalam menentukan ukuran sampel.
Dalam studi ini digunakan nilai c = 10%.

Dengan rumus tersebut dapat dapat diketahui bahwa sebagai beikut:

Untuk menghitung jumlah sampel yang sebenarnya, langkah berikutnya
adalah dibuat koreksi dengan rumus:

n1

=

Jumlah sampel yang telah dikoreksi

n = Jumlah sampel yang dihitung berdasarkan rumus (1)
N = Jumlah populasi
Dalam kasus Kawasan Pendidikan Jatinangor dengan jumlah populasi
sebanyak 42100 orang yang belum memiliki rumah, maka dalam perhitungan
dengan menggunakan rumus diatas dapat diketahui bahwa jumlah sampel
yang diperlukan adalah:

Jadi sampel yang diperlukan adalah sebanyak 95 orang.

C. Teknik Analisis Data

Analisis data kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan
statistik, baik yang deskriptif maupun yang inferensial tergantung tujuannya.
Bila tujuan penelitian hanya bersifat eksploratif dan deskriptif, maka teknik
statistiknya pun cukup dengan statistik deskriptif. Sedangkan bila tujuan
penelitian adalah untuk melihat hubungan dan atau perbedaan antar
variabel, atau membuat prediksi, maka teknik statistik yang dibutuhkan
adalah statistik inferensial.
Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat data secara apa adanya.
Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran umum mengenai
variabel-variabel yang diukur pada sampel-. Analisis statistik deskriptif yang
umum dilakukan diantaranya adalah : (1) analisis potret data (frekwensi dan
persentase), (2) analisis kecenderungan sentral data (nilai rata-rata, median,
dan modus), serta (3) analisis sebaran data (kisaran dan simpangan baku
atau varian).
Analisis Potret Data
Potret data adalah penghitungan frekuensi suatu nilai dalam
suatu variabel. Nilai dapat disajikan sebagai jumlah absolut atau
persentase dari keseluruhan. Sebagai contoh misalnya dari 50
siswa yang dijadikan sampel pada suatu penelitian, 25 siswa
dapat dikategorikan siswa berbakat, 10 orang dapat
dikategorikan siswa biasa-biasa saja, dan 15 siswa dapat
dikategorikan sebagai siswa yang "berprestasi rendah". Secara
persentase, maka dapat dituliskan bahwa 50% siswa adalah
siswa berbakat, 20% siswa adalah siswa rata-rata, dan 30%
siswa termasuk siswa dengan prestasi rendah. Hasil analisis
protret data dapat disajikan dalam berbagai format seperti
tabel, histrogram, diagram pie.
Analisis Kecenderungan Nilai Tengah (Central Tendency)
Nilai rata-rata (mean) merupakan nilai rata-rata secara
aritmetik dari semua nilai dalam variabel yang diukur. Misalnya,
dari suatu penelitian nilai ulangan akhir Matematika terhadap 5
siswa kelas II SD diperoleh data bahwa : siswa 1 mendapat nilai
8, siswa 2 nilai 5, siswa 3 nilai 9, siswa 4 nilai 8, dan siswa 5
nilai 7. Maka nilai rata-ratanya adalah: (8+5+9+8+7):5 = 7,4.
Sedangkan median adalah nilai tengah dari sekumpulan nilai
suatu variabel yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil

kepada nilai yang tertinggi. Atau dengan kata lain, nilai median
adalah nilai yang membagi suatu urutan nilai menjadi dua. Pada
contoh ini, maka nilai-nilai siswa tersebut dapat diurutkan
menjadi: 5, 7, 8, 8, 9. Dari urutan nilai ini, mediannya adalah 8.
Modus (mode) adalah nilai yang paling sering muncul pada
suatu distribusi nilai variabel. Dalam contoh tadi, modusnya
adalah nilai 8 yang muncul dua kali (terbanyak dibandingkan
nilai lain yang hanya muncul satu kali).
Analisis Sebaran Data
Analisis ini dilakukan untuk melihat sebaran nilai dalam
distribusi keseluruhan nilai suatu variabel dari nilai tengahnya.
Dengan kata lain, analisis ini untuk melihat seberapa besar
nilai-nilai suatu variabel berbeda dari nilai tengahnya.
Pengukuran variansi nilai biasanya dilakukan dengan melihat
kisaran data (range) atau simpangan baku (standard deviation).
Kisaran memperlihatkan interval nilai dari yang terkecil hingga
yang terbesar, atau selisih nilai terkecil dan terbesar. Misalnya,
bila data hasil ulangan Matematika 5 orang siswa yang diteliti
adalah: 5, 7, 8, 8, dan 9 pada contoh tadi, maka kisaran
datanya adalah 9 - 5 = 4.
Sedangkan simpangan baku (biasa ditulis SD) menunjukkan
selisih rata-rata nilai-nilai suatu variabel dari nilai tengahnya.
Pada contoh nilai ulangan Matematika 5 orang siswa tadi, kita
sudah menghitung nilai rata-ratanya adalah 7,4.
Statistik Inferensial
Suatu penelitian biasanya dilakukan pada suatu sampel dan tidak pada
keseluruhan populasi. Akan tetapi, tujuan penelitian pada umumnya untuk
memprediksi perilaku ataupun pola hubungan antarvariabel yang terjadi pada
populasi, berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang dipilih.
Teknik analisis dengan statistik inferensial adalah teknik pengolahan data
yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan, berdasarkan hasil
penelitiannya pada sejumlah sampel, terhadap suatu populasi yang lebih
besar. Kesimpulan yang diharapkan dapat dibuat biasanya dinyatakan dalam
suatu hipotesis. Oleh karena itu, analisis statistik inferensial juga biasa
disebut analisis uji hipotesis. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin menguji
suatu hipotesis yang menyatakan bahwa siswa perempuan memiliki
kemampuan verbal yang lebih tinggi dari siswa laki-laki. Karena tidak
mungkin untuk mengukur tingkat kemampuan verbal seluruh populasi siswa
perempuan dan siswa laki-laki yang ada, maka peneliti hanya mengumpulkan
data dari sejumlah siswa yang dipilih sebagai sampel. Namun, peneliti ingin

menggeneralisasikan temuannya berdasarkan sampel tersebut bagi seluruh
populasi. Teknik analisis data dengan alat statistik inferensial inilah yang
dapat dipakai untuk membantu peneliti dalam mengambil kesimpulan.
Ada beberapa teknik atau alat analisis yang dapat digunakan. Pemilihan
teknik analisis disesuaikan dengan tujuan atau pertanyaan penelitian yang
ingin dijawab serta jenis data yang dikumpulkan. Inferensi yang sering dibuat
oleh peneliti pendidikan dan ilmu sosial pada umumnya berhubungan dengan
upaya untuk melihat perbedaan (beda nilai tengah) dan korelasi, baik antara
dua variabel independen maupun antara beberapa variabel sekaligus. Selisih
nilai tengah ataupun nilai koefisien korelasi (correlation coeficient) yang
dihasilkan kemudian diuji secara statistik. 1
Pengujian Beda Nilai Tengah
●

Uji t: Pengujian Beda Nilai Tengah antara Dua
Sampel/Sub-sampel
Statistik inferensial untuk melihat beda nilai tengah
antara dua distribusi nilai (dua buah batch data)
yang diukur dari dua kelompok sampel atau
sub-sampel, biasanya menggunakan uji t atau
t-test. Uji t pada dasarnya adalah suatu pengujian
untuk melihat apakah nilai tengah (misalnya nilai
rata-rata) data suatu variabel dari satu
sampel/kelompok berbeda secara nyata
(significant) dari nilai tengah data
sampel/sub-sampel/kelompok lain dalam variabel
yang sama.
Sebagai contoh, bila peneliti ingin melihat
perbedaan prestasi belajar siswa kelas V SD di
sekolah X dengan siswa di sekolah Y. Variabel yang
diukur sama, yaitu prestasi belajar siswa kelas V
SD; sedangkan sampel yang diukur ada dua
kelompok, yaitu SD X dan SD Y. Maka, bila nilai
rata-rata ulangan akhir kedua sub-sampel telah
diketahui, peneliti dapat menguji perbedaan nilai
rata-rata prestasi belajar kedua kelompok siswa
tersebut dengan uji t.

●

Uji F (Analisis Varian Satu Jalur) : Pengujian Beda Nilai
Tengah antara Tiga Atau Lebih Sampel/Sub-sampel
Alat ini dipakai untuk menentukan apakah nilai
tengah dari tiga atau lebih sampel berbeda satu
sama lain secara nyata. Analisis ini merupakan

pengembangan dari uji t yang hanya melihat
perbedaan dua nilai tengah.
Misalnya pada contoh butir (1) di atas, bila sampel
penelitian terdiri dari tiga sekolah, maka unutk
melihat apakah nilai rata-rata siswa di sekolah X, Y,
dan Z berbeda satu sama lain secara nyata , maka
peneliti harus mengujinya dengan uji F melalui
analisis varian satu jalur (One-Way ANOVA), dan
bukan dengan uji t.
Analisis Korelasional
Berbeda dengan analisis perbedaan nilai tengah yang bertujuan
untuk melihat perbedaan data suatu variabel antara dua atau
lebih sampel, analisis korelasional secara umum ingin melihat
pola keterkaitan antara dua atau lebih variabel pada suatu
sampel yang sama. Ada beberapa teknik analisis yang dapat
digunakan untuk melihat ada tidaknya hubungan antarvariabel,
tergantung dari tujuan analisis dan jenis data yang akan
dianalisis.
●

Korelasi Antara Dua Variabel
Tabel 5 menyajikan secara ringkas beberapa alat
statistik yang dapat digunakan oleh peneliti
pendidikan untuk melihat ada tidaknya hubungan
antara dua buah variabel. Seperti tampak pada
tabel, alat analisis yang dapat digunakan
tergantung pada jenis data yang dikumpulkan.
Kisaran nilai suatu besaran atau koefisien korelasi
(misalnya r) adalah dari -1 hingga +1, dimana "-"
menunjukkan korelasi negatif dan "+"
menunjukkan korelasi positif. Semakin besar
derajat korelasi, semakin mendekati 1 nilai
koefisien korelasinya. Sebagai contoh, r = 0,8
menunjukkan korelasi yang lebih erat dari r = 0,5,
Tabel 5. Beberapa Alat Analisis Statistik Inferensial
untuk Melihat Hubungan Dua Variabel

Alat Statistik untuk
Korelasi Dua Variabel

Simbol

Jenis Data / Variabel

Korelasi Pearson Produk
Momen (Pearson Product
Moment)

r

Keduanya data kontinu

Korelasi Spearman Rho

r

Keduanya data urutan (rank
ordered)

Biserial
Biserial Titik (Point-Biserial)

r

bis

Satu variabel data kontinu, satu
variabel data dikotomi buatan

pbis

Satu variabel data kontinu, satu
variabel data dikotomi murni

r

Tetrachoric

rt

Keduanya variabel /data
dikotomi buatan

Koefisien Phi

Ų

Keduanya variabel /data
dikotomi murni

Koefisien Kontingensi

C

Kedua variabel mempunyai dua
atau lebih kategori

Korelasi Rasio, Eta

h

Keduanya data kontinu (untuk
korelasi non-linier)

Sebagai contoh, jika kita ingin melihat ada tidaknya
hubungan antara variabel jumlah siswa dalam satu
kelas dengan variabel NEM rata-rata dari suatu
sampel, misalnya siswa kelas VI SD di 5 Kabupaten
di suatu Provinsi. Dalam contoh ini, data kedua
variabel merupakan data kontinu. Oleh karena itu,
alat analisis yang paling sesuai adalah teknik
korelasi produk momen (Pearson).
●

Korelasi Multi-variabel
Selain hubungan antara dua buah variabel,
penelitian pendidikan juga sering bertujuan untuk
melihat ada tidaknya korelasi antara tiga atau lebih
variabel. Tabel 6 menunjukkan beberapa jenis alat
analisis untuk melihat ada tidaknya pola hubungan
antara tiga atau lebih variabel.
Tabel 6. Beberapa Alat Analisis Statistik Inferensial
untuk Melihat Hubungan Tiga atau Lebih Variabel

Alat Statistik untuk
Korelasi Dua Variabel

Tujuan Penelitian/Tujuan Analisis

Regresi Berganda
(Multiple Regression)

Untuk menggambarkan derajat korelasi antara
beberapa variabel independen dengan satu
variabel dependen; dimana baik variabel
independen maupun dependen merupakan
variabel dengan data kontinu.

Analisis Varian Dua
Jalur (Two-way
ANOVA)

Untuk melihat ada tidaknya pengaruh antara dua
atau lebih variabel independen dengan satu
variabel dependen, dimana variabel-variabel
independennya merupakan data kategorikal,
sedangkan variabel dependennya merupakan
data kontinu.

Diskriminan Analisis
(Discriminant
Analysis)

Untuk menggambarkan derajat korelasi antara
beberapa variabel independen dengan satu
variabel dependen; dimana Variabel
independennya merupakan variabel dengan data
kontinu, sedangkan variabel dependen
merupakan variabel dikotomi.

Korelasi Kanonikal
(Canonical
Correlation)

Untuk menggambarkan derajat korelasi antara
beberapa variabel independen dengan beberapa
variabel dependen.

Korelasi parsial
(Partial/
part Correlation)

Untuk menggambarkan derajat korelasi antara
dua buah variabel independen setelah pengaruh
variabel lainnya dikontrol (secara statistik)

Analisis Faktor
(Factor Analysis)

Untuk menentukan apakah suatu set variabel
bisa diringkas dan dikategorikan menjadi
sejumlah faktor yang lebih kecil (lebih sedikit)

Ki Kuadrat
(Chi-Square)

Untuk menggambarkan derajat korelasi antara
dua atau lebih variabel independen; dimana
variabelnya mempunyai data non-parametrik
(frequency-based data).

Alat analisis yang disajikan pada kedua tabel di atas merupakan sebagian
dari alat analisis yang biasa dan bisa digunakan pada penelitian pendidikan.
Masih banyak jenis dan metode lain yang lebih kompleks dan lebih spesifik
untuk mencapai beragam tujuan penelitian. Penjelasan prosedur
penghitungan dan teknik-teknik analisis kuantitatif lainnya dapat dipelajari
pada modul yang lain.

Proses analisis data kuantitatif dapat dengan mudah dilakukan bila
menggunakan program-program komputer yang telah dirancang khusus
untuk keperluan analisis data. Salah satu contoh program komputer yang
banyak digunakan untuk analisis data kuantitatif pada penelitian-penelitian
ilmu sosial adalah Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Program ini
mempunyai kemampuan untuk melakukan analisis statistik dari yang paling
sederhana seperti melihat kecenderungan sentral data hingga yang paling
kompleks. Dengan bantuan program komputer, proses persiapan dan analisis
data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.
Bagan Alir Pengolahan Data

II. STATISTIK TERAPAN

B.1 Reduksi Data
A. Permasalahan:
Sebuah kawasan A yang berpenduduk 250 KK, akan diperbaiki
lingkungannya (seperti rumah susun). Untuk itu akan dilibatkan pihak swasta
dalam pembiayaannya (BOT). Berdasarkan hal itu pihak swasta ingin
mengetahui kemampuan finansial masyarakat di kawasan A tersebut. Pihak
pemda dan Swasta ingin sebanyak 70 % penduduk tersebut dapat dilibatkan,
adapun kriterianya adalah kemampuan untuk mencicilnya. Data Kawasan A
tersebut mempunyai karateristik pendapatan seperti pada Tabel 1 berikut ini
:
Tabel 1
Distribusi pendapatan masyarakat di Kawasan A
Pendapatan (Rp.)
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000

- 49999
- 99999
- 149999
- 199999
- 249999
- 299999
- 349999
- 399999
- 449999
- 499999
Jumlah
Sumber : Hasil observasi

Jumlah
(KK)
3
2
13
26
76
53
40
25
10
2
250

Permasalahannya adalah bagaimana sesungguhnya karateristik penduduk
tersebut, apakah keterlibatan 70 % penduduk setempat dapat mendukung
pembiayaan proyek ?
B. Pendekatan Metodologi
Dengan melihat tabel tersebut dapat dilihat bahwa data pendapatan
mempunyai skala interval sebesar 50000, akan tetapi mempunyai titik
start-nya adalah absolut yaitu 25000 (angka tengah 0 dengan 50000).
Sedangkan jumlah KK dapat dianggap sebagai frequensi (f). Berdasarkan hal
tersebut maka data dalam tabel tersebut dapat diklasifikasikan sebagai skala
ratio.
Adapun pendekatan teoritis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghitung batas pendapatan tersebut harus diketahui bentuk
distribusi pendapatannya. Hal ini untuk melihat apakah distribusinya
normal atau tidak. Untuk itu dlakukan penyederhanaan. Tingkat
pendapatan dianggap variabel X, jumlah pengghuni sebagai frequensi (f),
jenis data dapat dianggap populasi , sebab 250 KK adalah seluruh
penghuni kawasan.
2. Tahap selanjutnya adalah harus diketahui pendapatan rata-rata serta
simpangannya. Dengan melihat pendapatan rata-rata dapat ditentukan
nilai tengah (mean).
3. Tentukan berapa besar jumlah sasaran yang akan ditampung; dalam hal
ini 70 %, kemudian dipakai dasar untuk menghitung ZScore.
4. Setelah Nilai Zscore diketahui dari tabel distribusi normal maka hasilnya
di konversikan terhadap simpangan baku (deviasi standar).
5. Dari selisih simpangan baku dengan nilai tengah (mean) dapat diketahui
batas minimal pendapatan pendukung proyek.
Berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan pendekatan pemikiran sbb :
Diagram 1

C. Perhitungan :
Dari tabel 1 tersebut maka untuk menghitung mean (μ), standar deviasinya
(σ) serta Z Score dilakukan reduksi seperti dilihat pada tabel 2.
Tabel 2
Reduksi Data dan Perhitungan
X

f

fx

X-μ

(X-μ)2

25000
75000
125000
175000
225000
275000
325000
375000
425000
475000
Σ

3
2
13
26
76
53
40
25
10
2
250

75000
150000
1625000
4550000
17100000
14575000
13000000
9375000
4250000
950000
65650000

-237600
-187600
-137600
-87600
-37600
12400
62400
112400
162400
212400
-126000

56453760000
35193760000
18933760000
7673760000
1413760000
153760000
3893760000
12633760000
26373760000
45113760000
207837600000

1. Untuk menghitung pendapatan rata-rata (μ) maka dihitung dari Σ fx/N
=65650000/250, yaitu samadengan Rp. 262600
2. Untuk mengitung Standar deviasi (σ) maka dapat dihitung dari √Σ
(X-μ)2/N = √207837600000/2= Rp.28833
3. Untuk menghitung Z Score maka dengan melihat nilainya dari tabel
distribusi normal dengan angka 30 % (0,30); 100%-70%, sehingga
didapat suatu angka 0,52. Artinya 0,52 σ atau 14993. Dengan melihat
gambar berikut ini dapat diperkirakan posisinya.

4. Berdasarkan angka Zscore tersebut maka dapat diketahui batas minimal
pendapatan tersebut. yaitu μ-0,52 σ atau samadengan Rp. 262600Rp.14993= Rp. 247607
D. Kesimpulan
● Dari Hasil perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa batas minimal
pendukung proyek Renewal dikawasan A tersebut adalah Rp. 247.607,-.
Artinya dari mulai Rp. 247.607 sampai pendapatan penduduk Rp. 500000,
secara finasial dapat mendukung proyek tersebut.
● Dari angka tersebut, pihak swasta dan pemerintah dapat memperkirakan
kemampuan cicilan penduduk tersebut. (menurut BTN cicilan adalah 1/3
pendapatan, ekivalen Rp. 80.000,-).
● Dengan demikian, dengan kemampuan cicilan sebesar Rp. 80.000,perbulan dapat diperkirakan ukuran bangunan (dengan mengacu pada
harga bangunan RSS maka dengan cicilan sebesar tersebut penduduk
memperoleh bangunan type 18.

B.2 Perkiraan Interval mean diantara pasangan dependen
Studi Kasus : Efektivitas Program IDT dalam Peningkatan Kualitas Hidup
A. Permasalahan:
Sebuah desa (A) yang memperoleh program IDT dievaluasi. Adapun evaluasi
tersebut difokuskan pada kemampuan masyarakat menyimpan tabungannya.
Dengan melihat tabungan itu diasumsikan IDT tersebut berhasil
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu dilakukan sampling
terhadap 25 KK. Adapun data responden seperti pada Tabel 1 berikut ini :
Tabel 1
Distribusi pendapatan masyarakat di desa A
No.
Pemasukkan Pengeluaran
Responden (XRp.1000) (XRp.1000)
1
141
126
2
165
150
3
211
225
4
163
125
5
112
120
6
245
250
7
266
275
8
160
175
9
239
250
10
285
225
11
244
250
12
186
200
13
177
180
14
279
275
15
178
200
16
115
125
17
167
175
18
264
250
19
157
150
20
165
150
21
166
125
22
245
225
23
158
150
24
128
150
25
281
250
Sumber :Kuis II Pl 691

Permasalahannya adalah apakah Program IDT tersebut betul-betul dapat
meningkatkan pendapatan penduduk ? Katakanlah dengan tingkat
kepercayaan 95 %.
B. Pendekatan Metodologi
Dengan melihat tabel tersebut dapat dilihat bahwa data tersebut merupakan
data yang dependent berpasangan, artinya pengeluaran dipengaruhi oleh
pemasukkan. Dengan demikian maka setiap data dari responden
berpasangan. Oleh karena itu maka program IDT dapat dikatakan berhasil
apabila masyarakat dapat menabung (ada sisa dari pengeluaran).
Adapun pendekatan teoritis tersebut adalah sebagai berikut :
1. Tentukan Selisih diantara pemasukan dan pengeluaran (tabungan) yaitu
notasinya Di
2. Hitung mean dari tabungan yaitu notasi D
3. Hitung standar mean yaitu notasi SD
4. Dengan mengetahui jumlah responden maka dapat dihitung standar error,
yaitu penyimpangan dari perbedaan mean. Notasi yang dipergunakan adalah
SD
Berdasarkan hal tersebut dapat dilakukan pendekatan pemikiran sbb :
Diagram 1

C. Perhitungan :
Dari tabel 1 tersebut maka untuk menghitung mean (D), standar deviasinya
(SD) serta t test dilakukan reduksi seperti dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Perhitungan
RespondPemasukkan(1 Pengeluaran(1 Tabungan
000)
000)
(1000)(X)

X-D

(X-D)2

1

141

126

15

-10.16 103.2
3

2

165

150

15

-10.16 103.2
3

3

211

225

-14

18.84 354.9
5

4

163

125

38

-33.16 1,099.
59

5

112

120

-8

12.84 164.8
7

6

245

250

-5

9.84 96.83

7

266

275

-9

13.84 191.5
5

8

160

175

-15

19.84 393.6
3

9

239

250

-11

15.84 250.9
1

10

285

225

60

-55.16 3,042.
63

11

244

250

-6

10.84 117.5
1

12

186

200

-14

18.84 354.9
5

13

177

180

-3

7.84 61.47

14

279

275

4

15

178

200

-22

26.84 720.3
9

16

115

125

-10

14.84 220.2
3

17

167

175

-8

12.84 164.8
7

18

264

250

14

-9.16 83.91

19

157

150

7

20

165

150

15

-10.16 103.2
3

21

166

125

41

-36.16 1,307.
55

0.84

-2.16

0.71

4.67

22

245

225

20

23

158

150

8

24

128

150

-22

25

281

250

31

ΣD

-15.16 229.8
3
-3.16

9.99

26.84 720.3
9

-26.16 684.3
5
2
4.84 Σ(X-D) 10,58
5.47

D= rata-rata tabungan = X/n=4,84 ribu
SD=standar deviasi= √Σ (X-D)2/N =10.585,47/25=423.42 Ribu
SD=Standar Error = SD /√n=423.42/√25 = 84.68 ribu
t test = t (n-2, tingkat kepercayaan) = t(23, 0,025)=2.069 SD
Interval : (D-txSD)< μDD<(D+txSD)
[4840- (2,69)(84680)]< μD<[4840+ (2,69)(84680)]
-222949.2 )]< μD< 232629.2
Apabila digambarkan pada suatu bidang interval maka kedudukan D sebagai
berikut :
Diagram 2
Kedudukan D terhadap μD

D. Kesimpulan
Berdasarkan diagram 2 tersebut maka dapat dilihat bahwa meskipun
perbedaan (tabungan) sample tersebut dalam cakupan perbedaan
(tabungan) populasi, tetapi bentang populasi masih jauh diluar perbedaan
yaitu -222949.2 rupiah.
Artinya kepercayaan kita terhadap sampel tersebut diragukan (ditolak).
Dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa program IDT berhasil
meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa A.
Kondisi ini bisa terjadi karena jumlah sampel terlalu kecil. Oleh karena itu
bisa diulangi dengan sampel besar.
E. Bibliografi
1. Kachigan, Sam Kash, Statistical Analysis, Radius Press, New York, 1982

2. Ullman, John E. , Quantitative Methods in Management, McGraw-Hill
Book Company, New York, 1976.

B.3 ANOVA
A. Pendahuluan
●

Latar belakang
Dalam 15 tahun terakhir ini secara nasional program listrik masuk desa
telah

berjalan.

Tujuan

utama

program

adalah

memeratakan

hasil

pembangunan keseluruh desa. Dengan adanya listrik masuk desa tersebut
pula konservasi serta penggunaan sumberdaya (manusia, alam, juga
waktu) dapat dilakukan secara efisien, misal penduduk tidak lagi langsung
menggunakan kayu bakar untuk masak atau minyak tanah sebagai alat
penerangan.

Dari semua itu, tujuan yang utama adalah pemanfaatan

waktu yang lebih efektif lagi. Sehingga desa diharapkan bukan lagi
merupakan suatu hinterland dari kota, tetapi juga daerah produksi.
●

Perumusan Masalah
Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya energi yang ada pada listrik
tersebut lebih dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dibandingkan untuk
konsumtif. Dengan demikian diharapkan waktu luang penduduk dapat
dimanfaatkan

untuk

meningkatkan ekonomi pedesaan. Akan tetapi

kendala yang ada adalah dengan mulai banyaknya stasiun TV swasta yang
mempunyai jangkauan jauh ke pelosok desa serta mempunyai waktu siar
siang hari, dikhawatirkan energi listrik tersebut lebih banyak dipakai
untuk menonton saluran hiburan tersebut.
Untuk itu maka harus dilihat apakah betul energi tersebut dipakai untuk
produksi.
B. Metoda Pendekatan
Untuk mengetahui efektivitas penggunaan program listrik masuk desa
tersebut bisa menanyakan langsung/survai pemanfaatan waktu mereka. Hal
ini hanya bisa didapat bila dilakukan survai primer, tetapi akan membutuhkan
banyak waktu serta biaya. Untuk mensubstitusi hal tersebut maka dapat
didekati dari dua faktor asumsi; yaitu pertama : sumberdaya manusia; yaitu
dengan asumsi makin banyak tenaga kerja berkualitas baik maka diharapkan
dapat dipakai sebagai modal awal pembangunan desa. Untuk itu dipakai
struktur penduduk berdasarkan usia kerja dan penduduk lulusan SMP atau

SMA. Asumsi Kedua adalah Pendapatan Desa; Hal ini seharusnya dilihat dari
PDRB Kecamatan, akan tetapi PDRB kecamatan tidak diperoleh maka didekati
dari kemampuan Swasembada desa tersebut. Dengan makin swasembada
desa di kecamatan tersebut maka ekonomi kecamatan tersebut lebih maju
dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sedangkan sebagai kontrol adalah
banyaknya pemakaian energi listrik.
Adapun objek studi yang dipakai sampel adalah desa-desa di Kabupaten
Bogor yang relatif dekat dengan Ibukota. Adapun datanya dapat dilihat pada
Lampiran A dan B.
C. Tinjauan Teoritis
●

Perbedaan analisis faktor dan analisis varian
Dalam

pemakaian

variabel

jamak

(multivariate),

data

dapat

diinterpretasikan berdasarkan tujuan. Untuk mengetahui keterhubungan
antara faktor-faktor yang berpengaruh dapat dilakukan dengan dua
kelompok metoda yaitu multiregresi dan analsis canonical serta analisis
variance. Meskipun begitu ada dua perbedaan mendasar yaitu analisis
kelompok pertama lebih kepada derajat asosiasi antara satu atau lebih
dengan variable lain. Sedangkan apabila ada atau tidak adanya asosiasi
yang menjadi titik perhatian maka analisis varian yang dipakai (Rummel,
1979:188). Secara diagramatis dapat dilihat sebagai berikut :

Diagram 1
Pemahaman teori dan tujuan dalam multivariate

Dengan demikian untuk kondisi hal diatas; lebih melihat pemanfaat energi
listrik disebabkan oleh faktor apa saja yaitu apakah ada keterhubungan
diantara faktor--faktor tersebut maka analisis varians (anova) lebih cocok
dipakai alat analisis.
D. Perhitungan
●

Proses Anova

Dalam perhitungan Anova ini penulis memakai software statistik SPSS for
Windows versi 6.0. Untuk itu diperlukan tahapan sebagai berikut :
1. Tahap Tabulasi Data; yaitu memasukan variabel kedalam tabel. Adapun
Variabel tersebut adalah :
●

Dewasa; kelompok penduduk berusia kerja

●

Tot_pen; jumlah penduduk dikecamatan yang bersangkutan

●

Kotadesa; banyaknya desa yang Swasembada pada kecamatan

●

Tot_desa; total desa pada kecamatan yang bersangkutan

●

SMP, banyaknya penduduk berpendidikan SMP

●

SMA, banyaknya penduduk berpendidikan SMA

●

KWH; banyaknya energi listrik yang dipakai

2. Tahap Rasionalisasi. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara
variabel satu dengan variabel keseluruhan. Variabel yang diperbandingkan
adalah :
●

Dewasa terhadap Tot_pen

●

Kotadesa terhadap Tot_desa

●

SMP terhadap Tot_pen

●

SMA terhadap Tot_pen

3. Tahap Recode terhadap data. Recode adalah pengelompokan data. Hal ini
dilakukan dengan menyerdehanakan dan pemberian nilai baru pada data

(misal tinggi, sedang, rendah atau 1,2,3, dll). Hasil recode tersebut
sebagai variabel baru yaitu KUASMP, KUASMA, SEMBADA, U_KERJA.
4. Perhitungan

Statistik.

Berdasarkan

data

recode

sebagai

variabel

independent maka di asosiasikan dengan KWH sebagai faktor dependent.
Untuk jelasnya dapat dilihat pada diagram 2 ini.

Diagram 2
Prosedur Perhitungan ANOVA

●

Interpretasi Hasil Perhitungan

Hasil

perhitungan

anova

dapat

diinterpretasikan

dengan

melihat

perbandingan antara Ftabel dengan F hitung atau dari significant of F.
Dengan asumsi tingkat kesalahan α=10 %, maka hipotesis ditolak apabila F
hitung > Ftabel. Sedangkan dari significant of F, maka variabel Fhitung
dianggap tidak ada hubungan jika nilainya < 0,05.
Dengan menggunakan hasil perhitungan diatas maka didapat hasil sebagai
berikut :
Tabel 1
PERBANDINGAN ANTARA HASIL DENGAN TABEL
Sumber variasi F Hitung
Ftabel
KUASMA
0,192
2,59
KUASMP
0,011
2,97
SEMBADA
1,632
2,59
U_kerja
5,967
2,97
Keseluruhan
1,795
2,09
Coefisien korelasi = 0,592
Sumber : Lampiran C

Sig of F
0,827
0,918
0,221
0,024
0,151

Dari tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa Usia kerja tidak berpengaruh
terhadap pemakaian listrik. dilain pihak penduduk berpendidikan SMP ada
hubungannya

dengan

pemakaian

dibandingkan

dengan

penduduk

energi

listrik

berpendidikan

tersebut
SMA.

bahkan

bila

Sedangkan

sifat

perekonomian suatu desa dipengaruhi oleh pemakaian listrik.
E. Kesimpulan dan Saran
Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Program Listrik masuk desa di Kabupaten Bogor dapat meningkatan
struktur ekonomi pedesaan tersebut. Dilain pihak makin meningkat
ekonomi desa maka kebutuhan akan listrik makin besar pula.

2. Tidak ada hubungannya antara usia kerja dengan pemakaian listrik
sementara dapat diartikan listrik tersebut masih dipakai untuk kegiatan
konsumtif disamping untuk produksi.
3. Hal ini juga ditunjang dengan masih kecilnya pemakaian energi (KWH).
Apabila dihitung rata-rata hanya sebesar 277 KWH/Orang/tahun atau
sekitar 115 KWH/Orang/Bulan, maka pemakaian listrik tersebut hanya
cukup untuk kegiatan sehari-hari.
4. Kecilnya pemakaian listrik tersebut diperkirakan juga oleh kemampuan
ekonomi penduduk tersebut.
5. Berdasarkan hal tersebut, sebaiknya dalam memberikan program listrik
masuk desa harus ditunjang pula dengan pengenalan kegiatan produktif
misal

indutri

rumah

tangga.

Hal

ini

bisa

bekerja

sama

dengan

Departemen perindustrian dan perdagangan. Disamping juga kemudahan
memperoleh kapasitas pasang yang besar, sehingga listrik dapat dipakai
untuk berproduksi.
6. Penelitian ini masih sangat kasar; asumsi untuk PDRB memakai SEMBADA
dan tidak melihat jam pemakaian listrik, Untuk itu perlu dicek ulang
dengan survai primer.
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B.4 SEM DAN LISREL :

CONTOH KASUS STRUCTURAL EQUATION MODELING
DAN PENYELESAIAN DALAM LISREL
Oleh: Prana Ugiana Gio
Misalkan seorang mahasiswa S3 ekonomi bernama Ugi sedang menyusun disertasi. Andaikan judul
disertasinya adalah “Pengaruh Pelayanan Karyawan terhadap Kepuasan dan Loyalitas Konsumen
pada Supermarket XXX”. Misalkan pelayanan, kepuasan, dan loyalitas merupakan variabel laten (latent)
atau konstruk (construct). Karena pelayanan, kepuasan, dan loyalitas merupakan variabel laten atau
konstruk, maka diperlukan variabel-variabel indikator atau manifes untuk mengukur variabel-variabel laten
atau konstruk tersebut.
Berikut disajikan variabel-variabel indikator atau manifes yang digunakan untuk mengukur masing-masing
variabel laten atau konstruk (Tabel 1).
Pelayanan karyawan terhadap konsumen (X1)
Pelayanan petugas parkir terhadap konsumen (X2)
Pelayanan

Pelayanan kasir terhadap konsumen (X3)
Pelayanan petugas keamanan terhadap konsumen (X4)
Pelayanan petugas kebersihan terhadap konsumen (X5)
Kemudahan dalam menjangkau supermarket (Y1)
Kelengkapan barang yang dijual (Y2)

Kepuasan

Keterjangkauan harga barang yang dijual (Y3)
Kemauan untuk berbelanja kembali (Y4)
Loyalitas

Mempromosikan supermarket tersebut kepada orang lain (Y5)
Tidak beralih untuk berbelanja ke supermarket yang lain (Y6)
Tabel 1

Berikut hipotesis penelitian yang akan diuji.

Gambar 1 merupakan model SEM dari permasalahan ini.

Gambar 1

Berdasarkan Gambar 1, variabel laten pelayanan merupakan variabel laten eksogen. Variabel laten eksogen
bercirikan tidak terdapat anak panah yang masuk ke arah variabel laten tersebut. Dengan kata lain, variabel
laten eksogen tidak dipengaruhi oleh variabel laten lainnya. Variabel laten kepuasan dan loyalitas
merupakan variabel laten endogen. Variabel laten endogen bercirikan terdapat anak panah yang masuk ke
arah variabel laten tersebut. Dengan kata lain, variabel laten endogen dipengaruhi oleh variabel laten
lainnya. Dalam Lisrel, variabel laten endogen ditandai dengan adanya simbol “x” pada ETA (Gambar 2).
Perhatikan juga bahwa variabel-variabel indikator yang mengukur variabel laten endogen juga ditandai
dengan adanya simbol “x” pada Y (Gambar 2).

Gambar 2
Responden yang diteliti adalah konsumen Supermarket XXX. Misalkan responden yang diteliti sebanyak
100 responden. Terdapat beberapa tahapan dalam analisis SEM. Pada pembahasan sebelumnya telah

dipaparkan tahapan-tahapan dalam analisis SEM. Secara umum, tahapan-tahapan dalam analisis SEM
sebagai berikut.
1. Membangun Model SEM
Model SEM telah dibangun seperti pada Gambar 1. Ingat bahwa model SEM yang dibangun harus
dilandaskan pada dasar-dasar teori relevan, serta didukung oleh hasil penelitian-penelitian sebelumnya.
Pada kasus ini, asumsikan model SEM yang dibangun telah melalui proses demikian.
2. Mengidentifikasi Model SEM
Setelah model SEM dibangun yang dilandaskan pada dasar-dasar teori relevan, serta didukung oleh hasil
penelitian-penelitian sebelumnya, selanjutnya melakukan identifikasi model SEM. Identifikasi model SEM
dilakukan dengan menghitung nilai derajat bebas (degree of freedom) dari model SEM. Nilai derajat bebas
(degree of freedom) dari model SEM berperan penting untuk menentukan apakah proses untuk
mengestimasi/menaksir parameter-parameter dari model SEM dapat dilakukan atau tidak. Penghitungan
nilai derajat bebas dari model SEM dimaksudkan untuk mengetahui apakah untuk setiap nilai
estimasi/taksiran parameter dari model SEM memiliki nilai/solusi tunggal yang unik.
Gambar 3 merupakan output Lisrel yang memperlihatkan nilai derajat bebas dari model SEM.

Gambar 3

Gambar 2

Berdasarkan output Lisrel pada Gambar 3, diketahui nilai derajat bebas dari model SEM adalah 41. Karena
nilai derajat bebas > 0, maka proses untuk mengestimasi/menaksir parameter-parameter dari model SEM
dapat dilakukan. Model SEM yang demikian disebut dengan istilah model over identified.
3. Mengestimasi/Menaksir Parameter-Parameter Model SEM

Ketika hasil identifikasi model SEM menunjukkan parameter-parameter dari model SEM dapat
ditaksir/diestimasi, maka selanjutnya mengestimasi parameter-parameter dari model SEM. Terdapat
berbagai teknik penaksiran (metode estimasi) yang dapat digunakan untuk mengestimasi
parameter-parameter dari model SEM, yakni di antaranya maximum likelihood (ML), general least square
(GLS), weight least square (WLS) dan sebagainya. Gambar 4 merupakan output Lisrel yang
memperlihatkan metode estimasi yang digunakan dalam menaksir parameter. Dalam hal ini, metode
estimasi parameter yang digunakan adalah maximum likelihood (Gambar 4).

Gambar 4
Gambar 5 merupakan output Lisrel yang menyajikan matriks kovarian sampel dan matriks kovarian
estimasi model SEM.

Gambar 5
Gambar 6 merupakan output Lisrel yang menyajikan persamaan pengukuran (measurement equation) yang
menerangkan hubungan antara variabel laten dengan masing-masing indikatornya. Gambar 7 merupakan
output Lisrel yang menyajikan persamaan struktural (structural equation) yang menerangkan hubungan
antar variabel laten.

Gambar 6

Gambar 7

Gambar 8
4. Pengujian Model
Pengujian model meliputi hal-hal sebagai berikut.

⇨

Pengujian model SEM secara keseluruhan, yakni menguji apakah model SEM secara
keseluruhan cocok/fit terhadap data sampel. Pengujian ini dilakukan dengan
membandingkan antara matriks kovarian sampel dan matriks kovarian estimasi model
SEM.

⇨

Pengujian model pengukuran dengan menggunakan confirmatory factor analysis (CFA).
Setelah model pengukuran dibentuk dengan menggunakan CFA, selanjutnya dilakukan
analisis hubungan antara variabel laten dengan variabel indikatornya. Dalam proses
pengujian ini, termasuk menguji apakah tiap-tiap variabel manifes/indikator benar-benar
mampu mengukur/mencerminkan variabel latennya.

⇨

Pengujian model struktural, yakni menguji hubungan antar variabel laten.

4.1 Pengujian Model SEM secara Keseluruhan
Terdapat tiga jenis ukuran untuk menguji apakah model SEM secara keseluruhan cocok/fit terhadap data
(good fit), yakni:

⇨
⇨
⇨

Absolute Fit Measures
Incremental Fit Measures
Parsimony Fit Measures

4.1.1 Absolute Fit Measures
Berikut disajikan ukuran-ukuran yang termasuk ke dalam absolute fit measures beserta nilai patokan (rule
of thumb) kecocokannya .

Absolute Fit Measures

Keterangan

Probabilitas dari statistik

Nilai

chi-kuadrat

menunjukkan model sudah cocok/fit terhadap data (good fit).

probabilitas

statistik

chi-kuadrat

Dengan kata lain, matriks kovarian model tidak berbeda dengan
matriks kovarian sampel.
Goodness of fit index (GFI) Nilai GFI berkisar di antara 0 dan 1. Nilai GFI
menunjukkan model sudah cocok/fit terhadap data (good fit). Untuk
termasuk marginal fit.
Adjusted goodness of fit
index (AGFI)

Nilai AGFI berkisar di antara 0 dan 1. Nilai AGFI
menunjukkan

kemampuan

mencocokkan/fit

data

model

(good

fit).

yang

baik

dalam

hal

Untuk

termasuk marginal fit.
Root mean square residual

Nilai RMR menyatakan selisih antara matriks kovarian estimasi

(RMR)

model terhadap matriks kovarian sampel. Semakin kecil nilai RMR
(mendekati nol), maka model akan semakin baik dalam
mencocokkan/fit

data.

Nilai

menunjukkan model telah cocok/fit terhadap data (good fit).
Standardized RMR (SRMR)

Nilai SRMR

menunjukkan kemampuan model yang

baik dalam hal mencocokkan/fit data (good fit), sedangkan
termasuk acceptable fit,
namun

menunjukkan kemampuan model

yang buruk dalam mencocokkan/fit data (poor fit).
Root mean square error of
approximation (RMSEA)

Nilai RMSEA
yang

baik

menunjukkan kemampuan model
dalam

hal

mencocokkan/fit

data

(good

fit),

menunjukkan cukup
baik.
Expected Cross Validation

Nilai ECVI digunakan untuk membandingkan beberapa model.

Index (ECVI)

Nilai ECVI yang mendekati 1 menunjukkan suatu model yang lebih
baik dalam hal mencocokkan data dibandingkan model yang lain.
Tabel 2

4.1.2 Incremental Fit Measures
Berikut disajikan ukuran-ukuran yang termasuk ke dalam incremental fit measures beserta nilai patokan
(rule of thumb) kecocokannya.

Incremental Fit Measures
Normed fit index (NFI)

Keterangan
Nilai NFI berkisar di antara 0 dan 1. Nilai NFI

0,9

menunjukkan kemampuan model telah baik dalam mencocokkan
data (good fit).
Non-normed

fit

index Nilai NNFI berkisar di antara 0 dan 1. Nilai NNFI

(NNFI)

menunjukkan

kemampuan

model

telah

baik

dalam

hal

dalam

hal

dalam

hal

dalam

hal

mencocokkan data (good fit).
Relative fit index (RFI)

Nilai RFI berkisar di antara 0 dan 1. Nilai RFI
menunjukkan

kemampuan

model

telah

baik

mencocokkan data (good fit).
Incremental fit index (IFI)

Nilai IFI berkisar di antara 0 dan 1. Nilai IFI
menunjukkan

kemampuan

model

telah

baik

mencocokkan data (good fit).
Comparative

fit

index Nilai CFI berkisar di antara 0 dan 1. Nilai CFI

(CFI)

menunjukkan

kemampuan

model

telah

baik

mencocokkan data (good fit).
Tabel 3
4.1.3 Parsimony Fit Measures
Berikut disajikan ukuran-ukuran yang termasuk ke dalam parsimony fit measures beserta nilai patokan
(rule of thumb) kecocokannya.

Parsimony Fit Measures

Keterangan

Akaike information criterion AIC digunakan untuk membandingkan beberapa model. Nilai AIC
(AIC)

yang lebih kecil dari suatu model menunjukkan kemampuan yang
lebih baik dalam hal mencocokkan data dibandingkan model yang
lain.

Consistent akaike information CAIC digunakan untuk membandingkan beberapa model. Nilai
criterion (CAIC)

CAIC yang lebih kecil dari suatu model menunjukkan kemampuan
yang lebih baik dalam hal mencocokkan data dibandingkan model
yang lain.

Parsimony goodness of fit Nilai PGFI berkisar di antara 0 dan 1. PGFI digunakan untuk
index (PGFI)

membandingkan beberapa model. Nilai PGFI yang lebih besar dari
suatu model menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam hal
mencocokkan data dibandingkan model yang lain.

Parsimony normed fit index

Nilai PNFI berkisar di antara 0 dan 1. PNFI digunakan untuk

(PNFI)

membandingkan beberapa model. Nilai PNFI yang lebih besar dari
suatu model menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam hal
mencocokkan data dibandingkan model yang lain.
Tabel 4

Gambar 9 menyajikan output Lisrel untuk ukuran-ukuran absolute fit measures, incremental fit measures
dan parsimony fit measures. Ukuran-ukuran tersebut berfungsi untuk pengujian model SEM secara
keseluruhan. Output Lisrel pada Gambar 9 menyajikan nilai derajat bebas dari model SEM, yakni 41,
menyajikan juga nilai RMSEA, yakni 0,041, dan seterusnya.

Gambar 9
Output Lisrel dalam Gambar 9 diringkas kembali dalam Tabel 5 untuk menguji model SEM secara
keseluruhan.

Ukuran Uji Kecocokkan Model secara

Nilai Patokan untuk

Kecocokkan Model

Keseluruhan

Kecocokkan Model

terhadap Data

Probabilitas dari

= 0,13

Ya

RMSEA = 0,041

Ya

NFI = 0,96

Ya

NNFI = 0,99

Ya

CFI = 0,99

Ya

IFI = 0,99

Ya

RFI = 0,94

Ya

RMR = 0,037

Ya

SRMR = 0,051

Ya

GFI = 0,92

Ya

AGFI = 0,87

Ya (Marginal Fit)

Tabel 5
Berdasarkan Tabel 5, didapat hasil bahwa model SEM secara keseluruhan memiliki kemampuan yang baik
dalam hal mencocokkan data sampel (good fit). Dengan kata lain, matriks kovarian estimasi model SEM
tidak berbeda secara statistik terhadap matriks kovarian data sampel.
4.2 Pengujian Model Pengukuran dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA)

Berdasarkan pengujian model SEM secara keseluruhan (overall), diketahui model SEM memiliki
kemampuan yang baik dalam hal mencocokkan data (good fit). Selanjutnya akan dilakukan pengujian
model pengukuran dengan teknik statistik confirmatory factor analysis (CFA). Terdapat dua sifat yang akan
diuji pada pengujian model pengukuran, yakni

⇨
⇨

Convergent Validity
Discriminant Validity

4.2.1 Convergent Validity
Uji convergent validity merupakan suatu uji untuk menguji apakah variabel-variabel indikator yang
digunakan benar-benar signifikan dalam hal mencerminkan variabel konstruk atau laten. Beberapa ukuran
pada uji convergent validity, yakni:

⇨
⇨
⇨

Ukuran Standardized Loading Factor (SLF)
Ukuran Construct Reliability (CR)
Ukuran Average Variance Extracted (AVE)

4.2.1.1 Ukuran Standardized Loading Factor (SLF)
Sifat convergent validity yang baik ditunjukkan dengan nilai standardized loading factor (SLF) yang tinggi.
Hair (2010:678) menyarankan nilai SLF

0,5 menunjukkan sifat convergent validity yang baik telah

dicapai atau lebih diharapkan SLF
0,7. Gambar 10 merupakan output Lisrel yang menyajikan
nilai-SLF untuk masing-masing variabel indikator atau manifes.

Gambar 10

Berdasarkan output Lisrel pada Gambar 10 dapat dilihat bahwa seluruh nilai SLF
menunjukkan bahwa sifat convergent validity yang baik telah dicapai dari sisi ukuran SLF

0,5. Hal ini

4.2.1.2 Ukuran Construct Reliability (CR)
Ukuran construct reliability (CR) juga merupakan indikator penentu yang menunjukkan baik tidaknya sifat
convergent validity. Ukuran CR dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hair, 2010:679).

Perhatikan bahwa

menyatakan nilai SLF ke-

dan

menyatakan nilai error dari

persamaan pengukuran ke- . Hair (2010:679) menyatakan nilai CR
0,7 termasuk good reliability,
sedangkan nilai CR di antara 0,6 dan 0,7 termasuk acceptable reliability, dengan catatan variabel-variabel
indikator menunjukkan validitas yang baik.
4.2.1.3 Ukuran Average Variance Extracted
Ukuran average variance extracted (AVE) dihitung dengan rumus sebagai berikut (Hair, 2010:679).

Perhatikan bahwa
menyatakan nilai SLF kedan
menyatakan banyaknya variabel laten
atau konstruk yang digunakan dalam mengukur variabel latennya. Hair (2010:679) menyatakan nilai AVE
0,5 menunjukkan adequate convergence. Tabel 6 menyajikan nilai CF dan AVE dari masing-masing
variabel laten.

Variabel Indikator

SLF

Error

X1

0.71

0.49

0.5041

X2

0.71

0.49

0.5041

X3

0.94

0.11

0.8836

X4

0.81

0.35

0.6561

X5

0.88

0.23

0.7744

Total
Y1

4.05
0.86

1.67
0.27

3.3223
0.7396

Y2

0.94

0.11

0.8836

Y3

0.82

0.33

0.6724

Total

2.62

0.71

2.2956

Y4

0.71

0.49

0.5041

Y5

0.83

0.32

0.6889

Y6

0.84

0.29

0.7056

Total

2.38

1.1

1.8986

Tabel 6

CR

AVE

0.907594

0.66446

0.906263

0.7652

0.837384

0.632867

Berikut diberikan contoh perhitungan untuk memperoleh

dan

.

Berdasarkan Tabel 6, nilai CR untuk masing-masing variabel laten
menyatakan nilai CR

. Hair (2010:679)

0,7 termasuk good reliability. Perhatikan juga bahwa nilai AVE untuk

masing-masing variabel laten adalah
menunjukkan adequate convergence.

0,5. Hair (2010:679) menyatakan nilai AVE

0,5

Perhatikan bahwa karena ketiga ukuran, yakni SLF, CR, dan AVE memenuhi good rule of thumb, maka
sifat convergent validity dapat dikatakan telah dicapai dengan baik.
4.2.2 Uji Discriminant Validity
Uji discriminant validity berfungsi untuk menguji apakah variabel laten yang satu dengan lainnya berbeda.
Pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk menguji apakah variabel laten yang satu dengan lainnya berbeda
dengan membandingkan nilai akar AVE dari variabel laten tersebut terhadap nilai korelasi antara variabel
laten tersebut dengan variabel laten lainnya. Perhatikan Tabel 7.

Variabel laten

Kepuasan

Loyalitas

Pelayanan

Kepuasan
Loyalitas

Korelasi antara kepuasan
dan loyalitas = 0,56

Pelayanan

Korelasi antara pelayanan

Korelasi antara

dan kepuasan = 0,39

pelayanan dan
loyalitas = 0,54
Tabel 7

Berdasarkan Tabel 7, jika nilai akar AVE dari suatu variabel laten lebih besar dari nilai korelasi antara
variabel laten tersebut dengan variabel laten lainnya, maka variabel laten tersebut berbeda dengan varaibel
laten lainnnya. Dengan kata lain, memiliki sifat discriminant validity yang baik. Tabel 8 merupakan ouput
Lisrel yang menyajikan nilai korelasi antar variabel laten.

Tabel 8
Berdasarkan Tabel 7, diketahui

Hal ini berarti variabel laten kepuasan berbeda dengan variabel laten loyalitas. Diketahui

Hal ini berarti variabel laten kepuasan berbeda dengan variabel laten pelayanan. Diketahui

Hal ini berarti variabel laten loyalitas berbeda dengan variabel laten pelayanan.
Berdasarkan hasil pengujian di atas, terlihat bahwa sifat discriminant validity menunjukkan hasil yang baik.
4.3 Pengujian Model Struktural
Sebelumnya telah dilakukan pengujian model SEM secara keseluruhan dan pengujian model pengukuran.
Hasil dari kedua pengujian tersebut menunjukkan hasil yang baik. Pada pengujian model SEM secara
keseluruhan menunjukkan hasil bahwa model SEM secara keseluruhan sudah mampu untuk
mencocokkan/fit data (good fit). Sedangkan pada pengujian model pengukuran menunjukkan hasil bahwa
model pengukuran memiliki sifat convergent validity dan discriminant validity yang baik. Selanjutnya akan
dilakukan dengan pengujian model struktural. Perhatikan output Lisrel berikut ini (Gambar 11).

Gambar 11
Berdasarkan output Lisrel pada Gambar 11, dapat dibentuk persamaan-persamaan struktural sebagai
berikut.

Persamaan-persamaan struktural di atas juga disajikan dalam output Lisrel berikut ini (Gambar 12).

Gambar 12
Berikut akan diinterpretasi untuk setiap persamaan struktural tersebut.

1. Untuk persamaan struktural

diketahui koefisien jalur dari variabel laten pelayanan sebesar 0,39. Nilai koefisien jalur yang
positif menunjukkan bahwa variabel laten pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan.
Dengan kata lain, semakin baik pelayanan yang diberikan kepada konsumen, maka konsumen
akan cenderung merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan.
Untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak, maka dilakukan uji statistik
. Nilai statistik dari uji
.

Nilai

untuk koefisien jalur dari variabel laten pelayanan adalah
tabel berdasarkan tabel distribusi

dengan derajat bebas

dan tingkat signifikansi
adalah

. Gambar 13 menyajikan cara untuk memperoleh

dalam Microsoft Excel.

Gambar 13

Perhatikan bahwa karena nilai
,
maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel laten pelayanan dan variabel laten
kepuasan signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 5%. Diketahui nilai koefisien
determinasi
berdasarkan output Lisrel (Gambar 12) adalah 0,15. Nilai tersebut dapat
diinterpretasi 15% total variasi (total variation) dari variabel laten kepuasan dapat dijelaskan oleh
persamaan struktural tersebut. Dengan kata lain, variabel laten kepuasan mampu menjelaskan
(naik-turunnya) variabel laten kepuasan sebesar 15%, sisanya 85% dijelaskan oleh
variabel-variabel lain.

2. Untuk persamaan struktural

diketahui koefisien jalur dari variabel laten pelayanan sebesar 0,38. Nilai koefisien jalur yang
positif menunjukkan bahwa variabel laten pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas.
Dengan kata lain, semakin baik pelayanan yang diberikan kepada konsumen, maka konsumen
akan cenderung loyal terhadap Supermarket XXX.
Untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak, maka dilakukan uji statistik
. Nilai statistik uji
Nilai

tabel

untuk koefisien jalur variabel laten pelayanan adalah
berdasarkan

tabel

distribusi

dengan

.
derajat

bebas

dan tingkat signifikansi
adalah
dalam Microsoft Excel.

. Gambar 14 menyajikan cara untuk memperoleh

Gambar 14

Perhatikan bahwa karena nilai
,
maka disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara variabel laten pelayanan dan variabel laten
loyalitas signifikan pada tingkat signifikansi 5%.
Diketahui koefisien jalur dari variabel laten kepuasan sebesar 0,41. Nilai koefisien jalur yang
positif menunjukkan bahwa variabel laten kepuasan berpengaruh positif terhadap variabel laten
loyalitas. Dengan kata lain, konsumen yang merasa puas cenderung akan loyal terhadap
Supermarket XXX.
Untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak, maka dilakukan uji statistik
. Nilai statistik uji
.

Nilai

untuk koefisien jalur dari variabel laten kepuasan adalah
tabel berdasarkan tabel distribusi

dengan derajat bebas

dan tingkat signifikansi
adalah

.

Perhatikan

bahwa

karena

nilai

, maka disimpulkan bahwa
pengaruh yang terjadi antara variabel laten kepuasan dan variabel laten loyalitas signifikan secara
statistik pada tingkat signifikansi 5%.
Dapat dilihat bahwa pada persamaan struktural

nilai koefisien jalur variabel laten kepuasan (0,41) lebih besar dibandingkan nilai koefisien jalur
variabel laten pelayanan (0,38). Hal ini menunjukkan bahwa variabel laten kepuasan memberikan
kontribusi yang lebih besar dalam hal pengaruhnya terhadap variabel laten loyalitas, dibandingkan
variabel laten pelayanan.
Diketahui nilai koefisien determinasi
untuk persamaan struktural tersebut adalah 0,43.
Nilai tersebut dapat diinterpretasi 43% variasi total (total variation) dari variabel laten loyalitas
dapat dijelaskan oleh persamaan struktural tersebut. Dengan kata lain, variabel laten kepuasan dan
pelayanan secara simultan/bersamaan mampu menjelaskan (naik turunnya) variabel laten loyalitas
sebesar 45%, sisanya 55% dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

Pengaruh Langsung (Direct Effect), Tidak Langsung (Indirect Effect) dan Pengaruh Total (Total
Effect)

Gambar 15
Dari model struktural yang telah diperoleh (Gambar 15), berikut akan ditentukan:

⇨
⇨
⇨
⇨
⇨

Pengaruh langsung variabel laten kepuasan terhadap variabel laten loyalitas.
Pengaruh langsung variabel laten pelayanan terhadap variabel laten kepuasan.
Pengaruh langsung variabel laten pelayanan terhadap variabel laten loyalitas.
Pengaruh tidak langsung variabel laten pelayanan terhadap variabel laten loyalitas.
Pengaruh total variabel laten pelayanan terhadap variabel laten loyalitas.

Perhatikan output Lisrel berikut (Gambar 16).

Gambar 16
Pada bagian BETA dapat diketahui pengaruh langsung antar variabel laten endogen. Diketahui
variabel-variabel laten endogen adalah kepuasan dan loyalitas. Berdasarkan bagian BETA, diketahui
pengaruh langsung variabel laten kepuasan terhadap variabel laten loyalitas sebesar 0,41.
Pada bagian GAMMA dapat diketahui pengaruh langsung variabel laten eksogen terhadap variabel laten
endogen. Diketahui variabel-variabel laten endogen adalah kepuasan dan loyalitas, sedangkan variabel
laten eksogen adalah pelayanan. Berdasarkan bagian GAMMA, diketahui pengaruh langsung variabel laten
pelayanan terhadap variabel laten kepuasan sebesar 0,39, sedangkan pengaruh langsung variabel laten
pelayanan terhadap variabel laten loyalitas sebesar 0,38.

Perhatikan bahwa variabel laten kepuasan memberikan kontribusi pengaruh langsung yang lebih besar
(0,41) terhadap variabel laten loyalitas, dibandingkan variabel laten pelayanan (0,38). Perhatikan output
Lisrel berikut ini (Gambar 17). Pada bagian Indirect Effects of KSI on ETA memberikan informasi
mengenai pengaruh tidak langsung variabel laten eksogen pelayanan (KSI) terhadap variabel laten endogen
loyalitas (ETA). Diketahui pengaruh tidak langsung variabel laten eksogen pelayanan (KSI) terhadap
variabel laten endogen loyalitas (ETA) sebesar 0,16. Nilai tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai
berikut.

Gambar 17
Berikut akan dihitung pengaruh total variabel laten eksogen (KSI) pelayanan terhadap variabel laten
endogen (ETA) loyalitas. Perhatikan bagian Total Effects of KSI on ETA (Gambar 17). Pada bagian Total
Effects of KSI on ETA diketahui pengaruh total variabel laten eksogen (KSI) pelayanan terhadap variabel
laten endogen (ETA) loyalitas sebesar 0,54. Berikut perhitungannya.

Berikut akan dihitung pengaruh total variabel laten endogen (ETA) kepuasan terhadap variabel laten
endogen (ETA) loyalitas. Perhatikan bagian Total Effects of ETA on ETA (Gambar 17). Pada bagian Total
Effects of ETA on ETA diketahui pengaruh total variabel laten endogen (ETA) kepuasan terhadap variabel
laten endogen (ETA) loyalitas sebesar 0,41. Berikut perhitungannya.
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BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Irian Jaya sebagai salah satu propinsi di Indonesia dikategorikan sebagai daerah yang memiliki
pendapatan per kapita yang tinggi (rangking 4 setelah Propinsi Kalimantan Timur, DKI Jaya dan Riau)
pada tahun 1997, walaupun dalam kenyataannya angka-angka tersebut tidaklah menggambarkan keadaan
yang sesungguhnya. Dalam tahun 1993, angka pendapatan per kapita Irian Jaya sebesar Rp 2,64 juta dan
dalam tahun 1998 angka ini menjadi sebesar Rp 9,23 juta. Terdapat kenaikan 3,5 kali lipat dibanding tahun
1993.
Tabel 1. PDRB dan Pendapatan Per Kapita Irian Jaya 1993 – 1998
dengan Sub Sektor Pertambangan
(Harga Konstan 1993)
Tahun
Nilai PDRB (Juta Rp)
Pendapatan Perkapita (Rp)
1993

4.745.739,77

2.640.850,15

1994

5.103.318,57

2.886.093,25

1995

6.132.975,46

3.647.253,68

1996

6.983.390,19

4.173.909,75

1997

7.501.813,93

4.666.020,07

1998

8.441.502,33

9.239.409,11

Sumber: BPS Propinsi Irian Jaya

PDRB sebagai total nilai tambah yang terbentuk dalam kurun waktu 1993 sampai
dengan 1998 berkembang hampir 2 (dua) kali lipat, yaitu dari Rp 4,745 triliun menjadi
Rp 8,44 triliun, atas dasar harga konstan, sedangkan atas dasar harga yang berlaku nilai
ini meningkat dari Rp 4,74 triliun dalam tahun 1993 menjadi Rp 19,26 triliun pada tahun
1998 atau meningkat lebih dari 4 (empat) kali lipat. Sebagaimana disebutkan di atas,
pendapatan per kapita Irian Jaya termasuk cukup tinggi bila dibandingkan dengan
beberapa propinsi lainnya di Indonesia seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2. PDRB dan Pendapatan Per Kapita beberapa Propinsi di Indonesia
No

Propinsi

1993

1994

1995

1996

1997

1.

Kalimantan Timur

7.630.394

8.631.050

9.468.995

10.215.272

11.245.772

2.

DKI Jaya

5.867.834

6.617.340

7.729.992

8.975.802

9.808.090

3.

Riau

4.785.476

4.876.341

5.502.834

6.010.891

6.510.928

4.

D.I. Aceh

3.019.178

3.074.870

3.428.145

3.754.614

4.340.586

5.

Irian Jaya

2.640.850

2.886.093

3.647.254

4.136.030

4.392.248

6.

KTI

-

1.804.678

2.082.389

2.359.893

2.640.537

7.

KBI

-

2.015.587

2.327.282

2.654.527

2.991.704

Sumber: BPS Nasional
Angka-angka tersebut diatas digambarkan secara agregat dalam arti nilai yang diperoleh itu
menunjukkan nilai dari semua sektor ekonomi di masing-masing wilayah dalam hal ini propinsi. Peran
masing-masing sektor diperlihatkan dengan mempelajari lebih jauh kontribusi sektoral atau menurut
lapangan usahanya. Kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB akan menggambarkan struktur
perekonomian.
Seperti halnya perekonomian daerah-daerah lainnya di Indonesia, perekonomian Irian Jaya
didominasi oleh sektor yang berbasis pada sumber daya alam, seperti pertambangan dan penggalian, dan
pertanian. Menonjolnya dominasi sektor tersebut disebabkan karena nilai tambah sektor tersebut beasal
dari produk-produk yang berbasis pada sumber daya alam. Sebagai gambaran, pada tahun 1993, kontribusi
sektor pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Irian Jaya (menurut harga konstan) adalah sebesar
46,77%, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 20,51%. Kontribusi sektor pengolahan hanya sebesar 4,37%
dan sektor-sektor lainnya kurang dari 10%. Pada tahun 1998, kontribusi sektor pertambangan sebesar
67,37%, pertanian turun menjadi 12,87%, industri 3,69% dan sektor lainnya tetap masih di bawah 10%.

Sumber pembentuk PDRB atau lazimnya disbut juga sebagai andalan ekonomi adalah sektor
yang berbasiskan sumber daya alam (Resource Base Oriented), sedangkan sektor-sektor yang
mengandalkan peran produktivitas lahan yang terkait dengan penggunaan teknologi serta sektor-sektor
yang berbasiskan pada peran jasa-jasa relatif masih lemah. Propinsi Irian Jaya memiliki posisi yang
penting dalam perekonomian nasional, mengingat sumbangannya dalam perolehan devisa negara, dengan
komoditi andalannnya tembaga dan emas. Pertambangan tembaga di Irian Jaya merupakan salah satu
tambang terbesar di dunia saat ini. Tidak kurang 2,81% dari ekspor nasional pada tahun 1997 berasal dari
komoditi ini. Sumbangan Irian Jaya dalam total PDB (Produk Domestik Bruto) adalah sebesar 1,43% pada
tahun 1997.
Sebagaimana dikemukakan di atas, laju pertumbuhan PDRB Irian Jaya selama kurun waktu 1993
– 1998 cukup tinggi yaitu positif 12,53%, sedangkan PDRB Nasional hanya sebesar minus 13,68%.
Pertumbuhan yang positif ini dimungkinkan oleh adanya sumbangan sektor pertambangan dan penggalian,
terutama sub sektor pertambangan tanpa migas.
Masalah yang dihadapi oleh Irian Jaya adalah adanya ketidakseimbangan peran antar sektor,
dimana dominasi sektor pertambangan dan penggalian cukup mencolok; halini dapat dijelaskan pada Tabel
3.

Tabel 3. Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Sektor Ekonomi Irian Jaya Tahun 1993 –
1998 menurut Harga Konstan 1993
Sektor

Kontribusi Sektoral (%)

Laju Pertumbuhan (% per tahun)

1993

1994

1995

1996

1997

1998

21,51

20,76

18,31

18,23

18,37

12,87

7,99

8,12

11,00

8,47

-8,82

46,77

47,16

53,59

53,35

49,72

67,37

7,90

32,94

16,62

3,58

35,42

Industri Pengolahan

4,37

4,43

4,06

4,50

6,07

3,69

8,28

14,77

12,53

6,77

-10,57

Listrik dan Air Minum

0,30

0,32

0,32

0,32

0

0,17

6,62

11,95

10,50

3,73

9,23

Bangunan

8,58

8,26

7,37

6,89

6,57

2,44

6,26

12,46

10,05

4,78

-40,01

Perdagangan Hotel &

5,25

5,17

4,41

4,16

4,09

3,01

6,94

6,98

7,56

7,07

-4,99

&

4,02

4,00

3,42

3,28

3,49

2,11

6,56

7,99

10,18

9,00

1,86

Keuangan, Persewaan

2,21

2,18

1,88

1,79

3,97

3,79

6,53

7,96

10,66

113,03

27,58

Jasa-jasa

7,99

7,72

6,64

7,47

7,42

4,56

6,41

5,64

13,38

7,92

-21,75

PDRB

100

100

100

100

100

100

7,53

20,10

13,87

7,42

12,53

Pertanian
Pertambangan

&

1994

1995

1996

1997

1998

Penggalian

Restoran
Angkutan
Komunikasi
& Jasa Perusahaan

Sumber: BPS Irian Jaya 1998
Pertumbuhan minus pada sektor pertanian disebabkan karena turunnya sumbangan output
kehutanan dan peternakan, masing-masing sebesar – 25,36% dan – 37,59%.

Dengan laju pertumbuhan seperti tersebut di atas, maka proses perubahan struktur ekonomi dapat
dikatakan lambat mengingat ketidakseimbangan peran antar sektor yang demikian besar. Untuk itu
diperlukan suatu laju pertumbuhan yang tinggi (dalam kurun waktu tertentu) guna mengubah struktur
dasar ekonomi menuju terciptanya keseimbangan antar sektor.
Salah satu upaya untuk mengubah struktur perekonomian adalah melalui pengembangan sektor
industri. Mendorong tumbuhnya peran sektor industri berkaitan dengan perluasan skala ekonomi wilayah.
Salah satu faktor penting dalam pengembangan peran sektor industri ini adalah melalui penerapan
teknologi. Namun strategi pengembangan sektor industri yang selama ini dilaksanakan di Irian Jaya belum
dapat mengangkat peran sektor ini agar lebih signifikan. Sumbangan sektor industri terhadap PDRB Irian
Jaya dan laju pertumbuhannya selama kurun waktu 1993 – 1998 relatif masih kecil. Hal ini dapat dilihat
pada Tabel 3.
Ketidakseimbangan antar sektor ini pun dialami oleh kabupaten-kabupaten di seluruh Irian Jaya.
Kabupaten yang memiliki potensi tambang sumber daya tambang seperti Kabupaten Fak-Fak (tembaga
dan emas) dan Sorong (migas) perekonomiannya didominasi oleh sektor petambangan dan penggalian.
Sedangkan kabupaten lainnya bertumpu pada sektor pertanian. Kontribusi sektor industri dan sektor
lainnya hanya kurang dari 10% (Tabel 4.).

Tabel 4. Kontribusi Sektor dan Laju Pertumbuhan per Kabupaten/Kodya di Irian Jaya
pada tahun 1993 dan 1998
Menurut Harga Konstan 1993.
KABUPATEN

Kontribusi Sektor (%)
1993
1

Laju Pertumbuhan (%/thn)
1998

2

3

1

1994

1998

2

3

1

2

3

1

2

3

Merauke

50,74

0,96

1,02

50,02

0,57

8,58

7,88

7,33

6,16

-3,99

-29,58

-14,99

Jayawijaya

61,78

0,95

0,39

60,55

0,78

0,39

6,55

5,61

9,15

1,15

-17,64

-6,81

Jayapura

38,52

1,76

15,24

38,37

2,16

14,72

4,35

6,19

8,71

2,67

-19,77

-6,84

Paniai

58,41

1,18

0,89

52,48

14,91

0,66

7,00

7,12

6,35

4,12

-1,44

3,92

Fak-Fak

2,54

91,64

1,39

1,06

96,83

0,43

7,70

5,34

5,70

-4,39

37,97

-23,77

Sorong

23,73

35,48

12,03

16,00

39,43

8,55

6,71

28,57

7,18

3,70

8,55

-3,55

Manokwari

55,30

1,43

2,92

54,02

1,08

5,99

7,04

5,03

15,33

-9,82

-24,74

-24,74

Yapen Waropen

38,40

3,37

0,98

38,45

3,73

5,83

5,25

8,88

3,28

2,23

-22,98

-10,22

Biak Numfor

15,71

1,73

19,83

12,96

1,05

12,19

-1,94

11,20

4,62

10,71

-43,15

-14,22

6,90

0,80

6,43

8,05

0,84

8,15

7,10

11,72

6,34

8,42

-23,33

-5,24

Kodya Jayapura

Sumber

: BPS Propinsi Irian Jaya

Keterangan

: 1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan

1.2 Permasalahan
Struktur perekonomian Propinsi Irian Jaya dan Kabupaten/Kotamadya di Irian Jaya mengalami
ketimpangan untuk jangka waktu yang lama. PDRB Propinsi didominasi oleh sektor pertambangaan dan
penggalian. Di tingkat kabupaten, untuk daerah-daerah yang memiliki komoditi pertambangan, juga
didominasi oleh sektor pertambangan. Untuk mengimbangi ketimpangan ini, sektor pertanian dan sektor
industri perlu dipacu pertumbuhannya sekaligus memperluas skala maupun basis produknya. Sehubungan
dengan hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang perlu didalami adalah:
1.

Bagaimana pengaruh investasi dan masukan tenaga kerja di sektor pertanian terhadap PDRB baik
Propinsi Irian Jaya maupun setiap kabupatennya.

2.

Bagaimana pengaruh investasi dan masukan tenaga kerja di sektor industri terhadap PDRB
Propinsi Irian Jaya, maupun setiap kabupatennya.

3.

Model atau indikator apa yang dipakai untuk menilai apakah investasi dan masukan tenaga kerja
sudah layak atau feasible.

4.

Model regresi apa yang sesuai untuk menganalisa pengaruh investasi dan masukan tenaga kerja
terhadap PDRB Propinsi dan Kabupaten se-Irian Jaya.

1.3 Batasan Masalah
Fokus perhatian dalam pembahasan atau masalah ini adalah pengaruh atau hubungan antara
investasi dalam sektor pertanian dan sektor industri terhadap perekonomian Irian Jaya sebagaimana
tergambar dalam PDRB dalam kurun waktu 1993 sampai dengan 1998. Mengingat peran kedua sektor ini
terbatas bila dibandingkan dengan peran sektor pertambangan dan penggalian maka pembahasan tentang
hubungan tersebut di atas akaan menyoroti juga kemampuannya untuk mendapatkan return on scale.
1.4 Tujuan

1.

Mendapatkan jawaban atas pengaruh yang dioakibatkan oleh investasi dan

masukan tenaga kerja dalam proses pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pertanian
dan sektor industri di propinsi dan kabupaten 21 Irian Jaya.
2. Mengetahui nilai dari policy variable untuk mengetahui return on scale.
3. Bentuk-bentuk keterkaitan variable.

BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Konsep dan Definisi PDRB
Dalam perekonomian setiap negara, masing-masing sektor tergantung pada sektor yang lain, satu
dengan yang lain saling memerlukan baik dalam tenaga, bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor
industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri
dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.
Untuk menghasilkan suatu barang atau jasa diperlukan barang lain yang disebut faktor produksi.
Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu
tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui 3 (tiga) pendekatan (BPS, 1997: 2-3), yaitu:
pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran, yang selanjutnya dijelaskan
sebagai berikut:
a.

Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan
oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit
produksi tersebut dalam penyajiannya, dikelompokkan menjadi 9 (sembilan)

sektor atau

lapangan usaha, yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik,
Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan
Komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa.
b.

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan
akhir, yaitu:
1.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.

2.

Konsumsi pemerintah.

3.

Pembentukan modal tetap domestik bruto.

4.

Perubahan stok.

5.

Ekspor netto, dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Ekspor netto adalah ekspor
dikurangi impor.

c.

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor
produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah ddalam jangka waktu
tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa
rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak
penghasilan dan pajak lainnya.

2.2 Pembangunan Seimbang dan Tidak Seimbang

Pembangunan seimbang itu diartikan pula sebagai keseimbangan pembangunan di berbagai
sektor, misalnya industri dan sektor pertanian, sektor luar negeri dan sektor domestik, dan antara sektor
produktif dan sektor prasarana.
Pembangunan seimbang ini biasanya dilaksanakan dengan maksud untuk menjaga agar proses
pembangunan tidak menghadapi hambatan – hambatan dalam :
a.

a.

Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi dan

fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar.
b.

b.

Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan akan

diproduksikan.
Sementara itu analisa Lewis (dalam Arsyad, 1992 : 257-259), menunjukkan bahwa perlunya
pembangunan seimbang yang ditekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling
ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor pertanian dan sektor industri.
Menurut Lewis, akan timbul banyak masalah jika usaha pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor
saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya
ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan
terhambat.
Lewis, menggunakan gambaran dibawah ini untuk menunjukkan pentingnya upaya pembangunan
yang menjamin adanya keseimbangan antara sektor industri dan sektor pertanian. Misalnya di sektor
pertanian terjadi inivasi dalam teknologi produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan domestik,
inplikasinya yang mungkin timbul adalah :
a.

a.

Terdapat surplus di sektor pertanian yang dapat dijual ke sektor non pertanian.

b.

b.

Produksi tidak bertambah berarti tenaga kerja yang digunakan bertambah sedikit dan

jumlah pengangguran tinggi.
c.

c.

Kombinasi dari kedua keadaan tersebut.

Jika saja industri mengalami perkembangan yang pesat, maka sektor-sektor tersebut
akan dapat menyerap kelebihan produksi bahan pangan maupun kelebihan tenaga kerja.
Tetapi tanpa adanya perkembangan di sektor industri, maka nilai tukar ( Term of Trade )
sektor pertanian akan memburuk sebagai akibat dari kelebihan produksi tenaga kerja,
dan akan menimbulkan akibat yang depresif terhadap pendapatan di sektor pertanian.
Oleh sebab itu di sektor pertanian tidak terdapat lagi perangsang untuk mengadakan
investasi baru dan melakukan inovasi.
Jika

pembangunan ekonomi ditekankan pada industrialisasi dan

mengabaikan sektor pertanian juga akan menimbulkan masalah yang pada
akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi. Masalah kekurangan

barang pertanian akan terjadi dan akan mengakibatkan kenaikan barang-barang
tersebut.
Jika sektor pertanian tidak berkembang, maka sektor industri juga tidak berkembang,
dan keuntungan sektor industri hanya merupakan bagian yang kecil saja dari pendapatan nasional.
Oleh karenanya tabungan maupun investasi tingkatnya akan tetap rendah. Berdasarkan pada
maslah-masalah yang mungkin akan timbul jika pembangunan hanya ditekankan pada salah satu
sektor pertanian saja, maka Lewis menyimpulkan bahwa pembangunan haruslah dilakukan secara
bersamaan di kedua sektor tersebut.
Hirschman dan Streeten (dalam Arsyad, 1992 : 262 – 270) mengemukakan teori
pembangunan tidak seimbang adalah pola pembangunan yang lebih cocok untuk mempercepat
proses pembangunan di negara sedang berkembang. Pola peembangunan tidak seimbang ini,
menurut Hirschman, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
a.

Secara historis pembangunan ekonomi yang terjadi coraknya tidak seimbang.

b.

Untuk mempertinggi efisiensi penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia.

c.

Pembangunan tidak seimbang akan menimbulkan kemacetan atau gangguan-gangguan dalam
proses pembangunan yang akan menjadi pendorong bagi pembangunan selanjutnya.

Dengan

demikian

pembangunan

tidak

seimbang

akan

mempercepat

pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang. Persoalan pokok yang dianalisis
Hirschman dalam teori pembangunan tidaak seimbang adalah bagaimana untuk
menentukan proyek yang harus didahulukan pembangunannya, dimana proyek-proyek
tersebut memerlukan modal dan sumber daya yang tersedia, agar penggunaan berbagai
sumber daya yang tersedia tersebut bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang
maksimal.
Cara pengalokasian sumber daya tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu cara
pilihan pengganti (Substitution Choice) dan caraa pilihan penundaan (Postponment
Choice). Cara yang pertama merupakan suatu cara pemilihan proyek yang bertujuan
untuk menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus dilaksanakan. Sedangkan
cara yang kedua merupakan suatu cara pemilihan yang menentukan urutan proyek yang
akaan dilaksanakan yaitu menentukan apakah proyek A atau proyek B yang harus
didahulukan.
Berdasarkan prinsip pemilihan proyek di atas, Hirschman menganalisis masalah
alokasi sumber daya antara sektor prasarana atau Social Overhead Capital (SOC) dengan

sektor produktif yang langsung menghasilkan barang-barang yang dibutuhkan
masyarakat atau Directly Productive Activities (DPA).
Ada 3 (tiga) cara pendekatan yang mungkin dilakukan dalam mengembangkan
sektor prasarana dan sektor produktif, yaitu:
a. Pembangunan seimbang antara kedua sektor tersebut.
b. Pembangunan tidak seimbang, dimana pembangunan sektor prasarana lebih
ditekankan, dan
c. Pembangunan tidak seimbang, dimana sektor produktif lebih ditekankan.
Kegiatan ekonomi akan mencapai efisiensi yang optimal jika:
a. Sumber-sumber daya dialokasikan antara sektor DPA dan sektor SOC
sedemikian rupa sehingga dengan sumber daya seejumlah tertentu bisa dicapai
tingkat produksi yang maksimum.
b. b.

Untuk suatu tingkat produksi tertentu, jumlah seluruh sumber daya yang

digunakan di sektor DPA dan sektor SOC jumlahnya minimum.
Di kebanyakan negara sedang berkembang, program pembangunan sering lebih
ditekankan pada pembangunan prasarana untuk mempercepat pembangunan sektor
produktif.
2.3 Pembangunan Daerah
Pembangunan ekonnomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan
kelompok-kelompok masyarakat mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu
pola kemitraan pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan
merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Blakely, 1989:58-60). Selanjutnya
Blakely merumuskan bahwa:
y = f(x1, x2, x3, x4, …, x13)
dimana:
y

= Pembangunan Daerah

x1

= Sumber Daya Alam

x2

= Tenaga Kerja

x3

= Enterpreneurship

x4

= Transportasi

x5

= Komunikasi

x6

= Komposisi Industri

x7

= Teknologi

x8

= Luas Daerah

x9

= Pasar Ekspor

x10

= Situasi Ekonomi Internasional

x11

= Kapasitas Pemerintah Daerah

x12

= Pengeluaran Pemerintah Pusat

x13

= Bantuan-bantuan Pemerintah
Tujuan utama pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis

peluang kerja untuk masyarakat daerah tersebut (Arsyad, 1996:2).
Pengamatan tentang proses pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi,
politik negara yang bersangkutan. Pendekatan sektoraal dalam perencanaan selalu dimulai dengan
pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan (hirarki 2), untuk mencapai suatu
tujuan pembangunan nasional (hirarki 1), kemudian dimana aktivitas tiap sektor akan dijalankan (hirarki
3), selanjutnya hirarki proses perencanaan ditutup dengan pertanyaan standar menyangkut (hirarki 4)
kebijaksanaan apa, strategi apa daan langkah-langkah apa yang perlu diambil.
Berbeda dengan pendekatan sektoral, pendekatan regional lebih dititikberatkan pada pertanyaan:
daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai
untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Jadi, hirarki 2 dan 3 bertukar tempat. Namun didalam
kenyataannya, pendekatan regional sering ddiambil tidak dalam kerangka totalitas, namun konteksnya
hanya beberapa daerah tertentu, misalnya daerah terbelakang, daerah perbatasan atau daerah yang
diharapkan mempunyai posisi strategis ekonomis, politis. Untuk Indonesia yang diperlukan adalah
gabungan antara kedua pendekataan terseebut. Bukan “Sektoral” atau “Regional” tetapi kedduanya perlu
berjalan bersama. Hal ini penting tidak hanya dari segi konsep, tetapi juga dari segi
pelaksanaan,khususnya yang menyangkut koordinasi pembangunan di daerah dalam kerangka sistem
pemerintah yang ada (Azis, 1985:3-4).
2.4 Investasi
Keberhasilan pertumbuhan PDRB, tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi
adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan
output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan input, sehingga pada
gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari
meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.
Investasi adalah mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas
produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Dalam investasi ada 2 (dua) tujuan utama yaitu mengganti
bagian dari penyediaan modal yang rusak dan tambahan penyediaan modal yang ada.
Gambaran perkembangan pembangunan daerah secara makro sektoral tidak lepas dari
perkembangan distribusi dan alokasi investasi antar daerah. Dalam kaitan itu perlu dipisahkan jenis

investasi yang dilakukan oleh sektor swasta dan pemerintah, mengingat faktor yang menentukan lokasi
kedua jenis investasi tersebut tidak selalu sama. Umumnya pemerintah masih harus memperhatikan
beberapa faktor, seperti pengembangan suatu daerah tertentu karena alasan politis dan strategis, misalnya
daerah perbatasan dan daerah yang mempunyai sejarah serta ciri khusus, sehingga memerlukan perhatian
yang khusus pula.
Usaha pemerataan pembangunan antar daerah juga merupakan faktor lain yang diperhitungkan
pemerintah. Pihak swasta tidak berurusan secara khusus dengan faktor-faktor tersebut. Kalaupun ada
keterkaitannya, sifatnya tidak langsung, yaitu melalui berbagai peraturan (Azis, 1985 : 15).

BAB III
METODOLOGI
Metodologi dan langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1.

1.

Identifikasi Masalah

2.

2.

Pengumpulan Data

3.

3.

Penentuan Variabel

4.

4.

Pengolahan dan Pengembangan Model Cobb-Douglas

3.1. Identifikasi Masalah

Kepincangan dalam struktur ekonomi wilayah Irian Jaya dengan jelas terlihat
dalam industri masing-masing sektor ekonomi. Peran sektor pertanian dan sektor industri
disini masih bila dibandingkan dengan peran sektor pertambangan dan penggalian yang
melebihi porsi 50%. Skala ekonomi perlu diluaskan dan dapat dilaksanakan melalui dua
sektor ini. Peningkatan peran kedua sektor ini akan menjawab kebutuhan kebijakan
diperlukan oleh sektor tersebut diatas. Pengembangan sektor-sektor ini dengan maksud
agar sumber daya alam khususnya poduk-produk pertanian dapat ditingkatkan nilai
tambahnya melalui suatu proses industri. Pengembangan sektor industri sedemikian rupa
dilaksanakan agar memacu perluasan penggunaan teknologi sehingaa nilai tambah
pertanian dapat ditingkatkan.
3.2. Pengumpulan Data
Mencakup data-data sekunder yang disediakan melalui :
a). a). Perhitungan PDRB Irian Jaya
Data-data perhitungan PDRB ini meliputi propinsi Irian Jaya dan kabupaten
se-Irian Jaya dengan maksud untuk mendapatkan informasi tentang peranan
masing-masing sektor ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi, nilai absolut dari
PDRB (baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga yang berlaku),
serta besarnya pendapatan perkapita, pertahun, paling tidak dalam 5 (lima) tahun
terakhir.
b). b). Susenas

Data-data Susenas ini diperlukan untuk

mengetahui keadaan lapangan kerja,

kegiatan-kegitan ekonomi, tenaga kerja dan informasi lainnya yang terkait dengan
masalah ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat.
c). c). Data-data investasi sektor swasta ini diperoleh guna mengetahui jenis dan
kondisi investasi di Irian Jaya terutama yang dilaksannakan dalam rangka
Penananaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing. Hal ini diperlukan
guna mendukung analisis serta kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini.
Data-data dimaksud diperoleh di instansi-instansi sebagai berikut :
a). a). Kantor Statistik Propinsi Irian Jaya
b). b). Bappeda Propinsi Irian Jaya
c). c). BKPMD Propinsi Iirian Jaya
d). d). Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Industri Propinsi Irian Jaya.
3.3. Penentuan Variabel
Hal ini diperlukan untuk mengetahui variabel apa saja yang akan dipelajari
dalam studi ini, baik yang sifatnya bebas (independen variable) maupun yang
tergantung (dependen variabel).

Variabel-variabel bebas disini adalah sektor

pertanian (sebagai X1) dan sektor industri (sebagai X2). Sedangkan variabel
tergantungnya adalah tingkat pendapatan atau Y (PDRB). Dengan diketahuinya
jenis-jenis variabel ini maka akan dapat dikembangkan model regresi khususnya
fungsi Cobb-Douglas.
3.4. Pengolaan Data dan Pengembangan Model Cobb-Douglas
Metode yang dipergunakan untuk pengolahan data adalah kuantitatif dan
deksriptif. Khusus untuk menganalisa pengaruh investasi terhadap pertumbuhan
ekonomi akan digunakan fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai berikut :
y = β0X1β1 + X2β2 + E

In y = in βo +β1In X1+β2 In X2
Dimana :
Y

=

PDRB (NTB) Sektor Pertanian /ndustri

βo

=

Intercept

β1

=

Koefisien Investasi

β2

=

Koefisien Tenaga Kerja

X1

=

Investasi (dalam jutaan Rp)

X2

=

Jumlah Tenaga Kerja

R

=

Koefisian determinasi yang menunjukkan besarnya sumbangan
atau andil investasi dan tenaga kerja terhadap variasi/naik
turunnya PDRB/NTB (Nilai Tambah Bruto)

0 ≤ R2 ≤ 1

=

dimana semakin besar nilai R2 akan semakin tepat digunakan
untuk peramalan.

β1 dan β2

=

merupakan ukuran elastisitas PDRB/NTB terhadap investasi dan
tenaga kerja.

β1 + β2

=

memberikan informasi tentang return on scale yaitu besarnya
reaksi output terhadap perubahan input secara propinsi.

β1 + β2=1

=

adalah “constant n scale” , yang berarti investasi yang
dilaksanakan tidak mengalami pertambahan output karena 1 (satu)
unit input hanya menghasilkan 1 (satu) unit output.

β1 - β2<1

=

adalah return on scale yang menurun, dimana output yang
dihasilkan lebih kecil dari input/investasi

β1 + β2>1

=

adalah return on scale yang meningkatkan, yang berarti nilai
output yang dihasikan lebih besar dari input/investasi

Pengembangan Model Cobb – Douglas
Model tersebut diatas dikembangkan sedemikian rupa agar dapat menerangkan
hubungan antara variabel-variabel yang akan diuji.
Pengembangan model ini adalah sebagai berikut ;

a). Sektor Pertanian terhadap DRB
Modelnya :
y = β0X1β1 + X2β2
Atau
In y = in βo +β1In X1+β2 In X2
Dimana :
X1

=

Investasi (jutaan Rp)

X2

=

Tenaga kerja

Y

=

PDRB Pertanian

b). Sektor Industri terhadap PDRB Industri :
y = β0X1β1 + X2β2 + E
In y = in βo +β1In X1+β2 In X2
Dimana :
X1

= Investasi ( jutaan Rp )

X2

= Tenaga Kerja

Y

= PDRB Industri

Sektor Pertanian terhadap PDRB
c). Sektor Industri terhadap PDRB Industri :
Modelnya :
Y = βo + β1X +E

(Model 1)

Y = βo Xβ1

(Model 2)

Dimana :
X

= PDRB Pertanian

Y

= PDRB

d). Sektor Industri terhadap PDRB Total :
y = βo + β1X

( Model 1 )

y = βoXβ1

( Model 2 )

e). Sektor Industri dan terhadap PDRB Total :
y = βo X1β1X 2 +E

(Model 1)

y =β1X1β1 X2β2

(Model 2)

BAB IV
ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1. 4.1.Deskripsi Data
Dalam Pembahasan ini, data yang dipakai adalah data time series selama
tahun 1993 s/d 1998 yang merupakan data sekunder dari Kantor Statistik Irian
Jaya. Data time series tersebut tercantum dalam PRDB Propinsi Irian Jaya serta
PDRB Kabupaten se Irian Jaya
Dari PDRB yang dipergunakan atas dasar harga konstan dan harga yang
berlaku. Penggunaan harga konstan dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu nilai
yang bebas dari inflasi sehingga sifatnya riil sedangkan penggunaan harga berlaku
ini semata-mata sekedar

untuk mengetahui besaran absolut saja. Analisa

menggunaan data-data dengan harga konstan. Data PDRB disini nilai tambah
sektor-sektor atau lapangan usaha yang meliputi sektor pertanian, sektor
Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik dan Air
Bersih, sektor Konstruksi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restaurant, sektor
Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan,
sektor Jasa-jasa. Hal ini berlaku juga untuk PDRB Kabupaten se Irian Jaya.
Masing-masing sektor memiliki nilai tambah brutonya dan sekaligus juga
menggambarkan peran atau distribusi sektoral. Dari distribusi sektoral inilah lalu
terlihat bagaimana peran yang sesungguhnya dari tiap-tiap sektor

dalam

perekonomian daerah atau nasional.
4.2. 4.2.Pembahasan
Perhitungan – perhitungan statistik dalam pembahasan ini menggunakan
paket Excel yang meliputi :
1. 1.

Analisa untuk mengetahui

tingkat return on scale baik yang sifatnya

konstan menurun atau meningkat, dengan menggunakan model Cobb-Douglas
2. 2.

Perhitungan lain yang berkaitan dengan

elastisitas guna mengetahui

tingkat pengaruh tiap variabel tidak bebas terhadap variabel bebas.

3. 3. Perhitungan lain yang berkaitan dengan elastisitas guna mengetahui tingkat
pengaruh tiap variabel bebas.
4. 4. Signifikan atau pengaruh nyata atau tidak nyatanya dari variabel investasi
(β1) dan variabel tenaga kerja (β2) terhadap perkembangan sektor pertanian
dan sektor indusri.
5. 5.

Perhitungan perhitungan yang berkaitan dengan diperolehnya persamaan

yang dapat dipergunakan untuk menjelaskan hubungan semua variabel.
6. 6.

Perhitungan – perhitungan untuk mendapatkan nilai-nilai statistik hasil

regresi baik Kabupaten maupun Propinsi.
7. 7. Pengembangan model Cobb-Douglas untuk menjelaskan hubungan antar
sektor maupun sektor terhadp PDRB total. Model yang berhasil. Diperoleh ini
selanjutnya akan dapat menerangkan hubungan variabel – varibael yang dikaji.
8. 8.

Pengujian-pengujian Hipotesis (Ho dan H1)

guna menjawab adanya

kepastian hubungan dari variabel yang diuji (uji hipotesis)
Dari hasil pengolahan data dilakukan uji hipotesis tabel 5 dapat ditarik
kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :
4.2.1

Pengaruh investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDRB Total di Tiap-tiap
Kabupaten
1. 1. Kabupaten Biak Numfor
Berdasarkan data pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 model regresinya adalah
lnY = 8,05 + lnX1 + 0,230 lnX2
Y = e 8,05 X1

0,025

x2 0,239

Dengan melihat nilai R2 = 0,76 menunjukkan bahwa variabilitas
yang dapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 76%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan PDRB total di
Kabupaten Baik Numfor.
Dengan demikian Ho

ditolak uji F menunjukkan adanya

signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja dan
investasi berpengaruh di Kabupaten Bial Numfor.

Tabel 5. Hasil Uji Signifikan
Kabupaten/
Kotamadya

Pengaruh Individu (Statistik Uji T) *)
R2

Intercept (β0)

Pengaruh

Intercept (β1)

Intercept (β2)

Secara

Bersama-sama Statistik
Uji F

Merauke

0,78

Tidak Nyata

Tidak Nyata

Tidak Nyata

Nyata

Jayawijaya

0,77

Tidak Nyata

Tidak Nyata

Tidak Nyata

Nyata **)

Jayapura

0,99

Nyata

Nyata

Nyata

Nyata

Paniai

0,90

Tidak Nyata

Nyata

Nyata **)

Nyata

Fak-fak

0,96

Nyata

Nyata

Nyata

Nyata

Sorong

0,94

Nyata

Nyata

Nyata

Nyata

Monokwari

0,95

Nyata

Nyata

Tidak Nyata

Nyata

Yapen W.

0,86

Nyata **)

Tidak nyata

Nyata

Nyata

Biak Numfor

0,76

Nyata

Tidak Nyata

Nyata

Nyata **)

Kodya Jayapura

0,97

Nyata

Nyata

Nyata

Nyata

Propinsi

0,92

Tidak Nyata

Nyata

Tidak Nyata

Nyata

Tabel 6. Tabulasi Nilai-nilai Statistik Hasil Regresi
Menurut Kabupaten/Kotamadya
Gabungan

Kabupaten/
Kotamadya

2

R

Sig F

β0

β1(Investasi)

β2(tenaga Kerja)

Merauke

0,78

0,10

1,23

0,01

0,95

Jayawijaya

0,77

0,11

6,39

0,09

0,38

Jayapura

0,99

0,00

-3,57

0,11

1,35

Paniai

0,90

0,03

4,15

0,22

0,49

Fak-fak

0,96

0,01

4,70

0,11

0,55

Sorong

0,94

0,02

6,31

0,13

0,42

Monokwari

0,95

0,01

9,61

0,18

0,05

Yapen W.

0,86

0,05

5,27

0,02

0,56

Biak Numfor

0,76

0,12

8,05

0,03

0,28

Kodya Jayapura

0,97

0,00

7,63

0,08

0,28

Propinsi

0,92

0,02

5,72

0,32

0,31

2. 2. Kabupaten Fak-Fak
Berdasarkan data pada tabel 5 dan 6 model regresinya adalah :
lnY = 4,70 + 0,11lnX1 + 0,55 lnX2

Y = e 4 ,70 X1

0,11

x2 0,55

Dengan melihat nilai R2 = 0,96 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 96%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Kabupaten
Fak-fak
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja
dan investasi berpengaruh terhadp PDRB total di Kabupaten Fak-Fak.

3. 3.

Kabupaten Jayapura

Berdasarkan data Tabel 5 dan tabel 6 model regresiya adalah :
lnY = 3,57 + 0,11lnX1 + 1,35 lnX2
Y = e –3,70 X1

0,11

x2 1,35

Dengan melihat nilai R2 = 0,99 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 99%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Kabupaten
Jayapura
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja
dan investasi berpengaruh terhadp PDRB total di Kabupaten Jayapura.
4. 4. Kabupaten Jayawijaya
Berdasarkan data Tabel 5 dan tabel 6 model regresiya adalah :
lnY = 6,39 + 0,09lnX1 + 0,38 lnX2
Y = e 6,39 X1

0,09

x2 0,38

Dengan melihat nilai R2 = 0,77 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 77%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara

variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Kabupaten
Jayawijaya
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja
dan investasi berpengaruh

terhadp PDRB total di Kabupaten

Jayawijaya.
5. 5. Kodya Jayapura
Berdasarkan data Tabel 5 dan tabel 6 model regresiya adalah :
lnY = 7,63 + 0,08lnX1 + 0,28 lnX2
Y = e 7,63 X1

0,08

x2 0,28

Dengan melihat nilai R2 = 0,97 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 97%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Kodya
Jayapura
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja
dan investasi berpengaruh terhadp PDRB total di Kodya Jayapura.
6. 6. Kabupaten Manokwari
Berdasarkan data Tabel 5 dan tabel 6 model regresiya adalah :
lnY = 9,61 + 0,18lnX1 + 0,05 lnX2
Y = e 9,61 X1

0,18

x2 0,05

Dengan melihat nilai R2 = 0,95 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 95%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Kabupaten
Manokwari
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja

dan investasi berpengaruh

terhadp PDRB total di Kabupaten

Manokwari.
7. 7. Kabupaten Merauke
Berdasarkan data Tabel 5 dan tabel 6 model regresiya adalah :
lnY = 1,23 + 0,01 nX1 + 0,95 lnX2
Y = e 1,23 X1

0,01

x2 0,95

Dengan melihat nilai R2 = 0,78 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 78%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Kabupaten
Merauke
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja
dan investasi berpengaruh terhadp PDRB total di Kabupaten Merauke.
8. 8. Kabupaten Paniai
Berdasarkan data Tabel 5 dan tabel 6 model regresiya adalah :
lnY = 4,15 + 0,22lnX1 + 0,49 lnX2
Y = e 4,15 X1

0,22

x2 0,49

Dengan melihat nilai R2 = 0,90 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 90%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Kabupaten
Paniai
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja
dan investasi berpengaruh terhadp PDRB total di Kabupaten Paniai.
9. 9. Kabupaten Yapen Waropen
Berdasarkan data Tabel 5 dan tabel 6 model regresiya adalah :

lnY = 5,27 + 0,02lnX1 + 0,56 lnX2
Y = e 5,27 X1

0,02

x2 0,56

Dengan melihat nilai R2 = 0,86 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 86%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Kabupaten
Yapen Waropen
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja
dan investasi berpengaruh terhadp PDRB total di Kabupaten Yapen
Waropen.
10. 10. Kabupaten Sorong
Berdasarkan data Tabel 5 dan tabel 6 model regresiya adalah :
lnY = 6,31 + 0,13lnX1 + 0,42 lnX2
Y = e 6,31 X1

0,13

x2 0,42

Dengan melihat nilai R2 = 0,94 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 94%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Kabupaten
Sorong
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja
dan investasi berpengaruh terhadp PDRB total di Kabupaten Sorong.
4.2.2

4.2.2

Pengaruh Pertanian terhadap PDRB Total Untuk Propinsi Irian

Jaya
Berdasarkan data pada Tabel 4.4 model regresinya adalah :
lnY = 4,52 + 0,17 lnX1
Y = e 4,52 X1

0,17

Dengan melihat nilai R2 = 0,65 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 65%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Propinsi
Irian Jaya
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara keseluruhan tenaga kerja
dan investasi berpengaruh terhadp PDRB total di Propinsi Irian Jaya.
Tabel 7. Hasil Uji Signifikan Propinsi Irian Jaya
Pengaruh Individu (Statistik Uji T) *)

Pengaruh

2

Sektor

R

Intercept (β0)

Intercept (β1)

Intercept (β2)

Secara

Bersama-sama Statistik
Uji F

Pertanian

0,65

Nyata

Nyata

Nyata

Nyata

Industri

0,74

Tidak Nyata

Nyata

Nyata

Nyata

Semua Sektor

0,97

Nyata

Nyata

Nyata

Nyata

*) Signifikan pada level of signifificant ( ∝ = 5 %)
Tabel 8. Tabulasi Nilai-nilai Statistik Hasil Regresi
Propinsi Irian Jaya
Gabungan

Sektor

2

R

Sig F

β0

β1(Investasi)

β2(tenaga Kerja)

Pertanian

0,65

0,20

-4,52

0,17

1,22

Industri

0,74

0,13

7,20

0,40

0,04

Semua Sektor

0,97

0,00

-15,43

0,34

1,90

4.2.3

4.2.3

Pengaruh Industri terhadap PDRB Total Untuk Propinsi Irian Jaya

Berdasarkan data pada Tabel 8 model regresinya adalah :
lnY = 7,20 + 0,40 lnX1
Y = e 7,20 X1

0,40

Dengan melihat nilai R2 = 0,74 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 74%. Sehingga model

tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
sektor industri terhadap PDRB total di Propinsi Irian Jaya
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan
adanya signifikan yang nyata sehingga secara sektor berpengaruh
terhadp PDRB total di Propinsi Irian Jaya.
4.2.4

4.2.4

Pengaruh Industri dan Pertanian terhadap PDRB Total Untuk

Propinsi Irian Jaya
Berdasarkan data pada Tabel 8 model regresinya adalah :
lnY = 15,43 + 0,34lnX1 + 1,90 lnX2
Y = e 15,43 X1

0,34

x2 1,90

Dengan melihat nilai R2 = 0,98 menunjukkan bahwa variabilitias yang
didapat dijelaskan oleh persamaan tersebut 98%. Sehingga model
tersebut cukup berkualitas untuk menggambarkan hubungan antara
variabel tanaga kerja dan investasi terhadap PDRB total di Propinsi
Irian Jaya
Dengan demikian Ho ditolak karena uji F menunjukkan adanya
signifikan yang nyata sehingga sektor pertanian dan industri
berpengaruh terhadp PDRB total di Propinsi Irian Jaya.
4.2.5

4.2.5

Return on Scale
Return on scale menunjukkan besarnya output terhadap perubahan

input secara proporsional. Dari tabel 6 dapat disimpulkan return on scale
untuk setiap kabupaten menurun, karena β1 + β2 < 1, kecuali Kabupaten
Jayapura terjadi peningkatan return to scale, karena β1 + β2 > 1.
Untuk propinsi Irian Jaya on scale untuk sektor pertanian
meningkat sedangkan sektor industri return on scale menurun. Return on
scale gabungan sektor undustri dan pertanian meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Dari pembahasan dimuka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :
a. a.

Propinsi Irian Jaya.

Dari data-data PDRB Propinsi Irian Jaya ( time series 1993 s/d 1998 ) nilai-nilai
statistik sebagai hasil regresi gabungan menunjukan R square sebesar 0,90, multi R
sebesar 0,959, standar errror 0,047. Tabulasi lengakpnya terlampir. Data tersebut
memberikan informasi bahwa model yang dipakai cukup baik untuk menjelaskan
keadaanya teruutama yang berkaian dengan arah pertumbuhan PDRB secara total.
Selanjutnya koefisien = β1 adalah sebesar 0,315 dan = β2 sebesar 0,306 . Bila
dijumlahkan (β1 + β2) maka hasilnya sebesar 0,621 . Hasil ini masih kurang dari 1
(satu) yang berarti pertumbuhan PDRB saat ini masih sulit diandalkan melalui
investasi maupun produktifitas tenaga kerja sektor Pertanian dan Industri. Atau
dengan kata lain hasilnya tidak efisien sekalipun nilai interceptnya sebesar 5,72.
Besaran intercept ini sesungguhnya merupakan nilai Directly Productive Activity
ataupun Social Overhead Capital sebagaimana dimaksud oleh teori Neo Klasik.
Selanjutnya apabila kita melihat hasil tabulasi statistik uji T (terutama pengaruh
individunya) terlihat bahwa bagi Propinsi Irian Jaya sekalipun nilai R2 sebesar 0,29
dengan confidence level seesar 90%,

α = 10% (bagi Propinsi dan beberapa

kebupaten) = β1nya memiliki pengaruh nyata, β2 nya tidak nyata dan intercept β0
nya tidak nyata. Secara bersama-sama pengaruhnya nyata/signitifkan. Ini berarti,
kegiatan investasi memang mempunyai pengaruh dan hal ini tidak mampu
menimbulkan efek pertumbuhan yang kuat apabila tidak dibarengi dengan
peningkatan kualitas tenaga kerja. Hal-hal tersebut harus dilaksanakan secara
simultan agar efek pertumbuhannya dapat diciptakan . Ini diperlukan guna
mendorong struktur ekonomi yang selama ini timpang.
b. b. Kabupaten-kabupaten se-Irian Jaya
Dari tabulasi pengaruh individu dari stastistik uji T, dapat dilihat bahwa Kabupaten
Jayapura, Fak-fak, Sorong, Manokwari, Biak Numfor dan Kodya Jayapura, pengaruh

individu maupun secara bersama-sama adalah signifikan yang berarti β0, β1, β2
masih sulit dijadikan sebagai indikasi penciptaan kekuatan penggerak pertumbuhan.
Perubahan atau hasilnya baru nyata apabila β0, β1 dan β2 digerakkan secara
simultan. Demikian halnya juga dengan Kabupaten Waropen, Panilai.
c. c.

Return on scale

Selanjutnya bila melihat tingkat efisiensi (return on scale) hanyalah Kabupaten
Jayapura yang memiliki nilai juga, β1 + β2 yang efisen sebesar 1,46.
Kabupaten-kabupaten

lainnya

kurang

dari

1

(satu)

termasuk

Propinsi.

Ketidakefesiensi iin terlihat dari bearan koefisien, β1 (Investasi) dan (tenaga kerja)
yang kecil nilai statistik R2, sig, F, β2, β0, β1, (gabungan) secara jelas
menggambarkan tentang hal ini.
5.2. S a r a n
Untuk menciptakan kekuatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonom Irian
Jaya dan Kabupeten se-Irian Jaya masalah yang dihadapi adalah ketidak efisienan dalam
investasi (β1) serta produktifitas tenaga kerja yang rendah (β2). Disarankan agar
kebijakan pembangunan ekonomi Irian Jaya dan kabupaten –kabupatennya tetap
bertumpu pada hal-hal sebagai berikut :
a. a.

Meyediakan prasarana dasar baik itu sifatnya “directly Productive Activity“

(DPA) maupun Social Overhead Caital (SOC) sebagai β0 (intercept). Kedua hal ini
bertujuan untuk menciptakan kondisi dasar bagi perluasan investasi (β1) dan
peningkatan produktifitas tenaga kerja (β2)
b. b.

Penangan secara simultan baik terhadap penciptaan prasarana (β0) maupun

perbaikan kualitas tenaga kerja (β2) dan peningkatan investasi (β1) pada sektor
pertanian dan industri guna menciptakan sumber penggerak pertumbuhan ekonomi.
c. c.

Menjadikan sektor pertanian dan sektor unggulan, dimana pemanfaatan sumber

daya alam dapat dioptimalkan dengan

mengembangkan teknologi industri yang

berorientasi pada pertanian serta tenaga kerja yang terampil dan unggul.

REVIEW :
PENGERTIAN DASAR STATISTIK
Manfaat Statistik
Sadar atau tidak, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai informasi-informasi
statistik baik yang disajikan lewat media elektronik maupun lewat media cetak.

Informasi-informasi

tersebut disajikan dalam bentuk angka-angka, tabel, atau grafis. Informasi seperti laju pertumbuhan
penduduk, hasil pooling tentang cara pemilihan presiden, keadaan penduduk prasejahtera, pengangguran
sarjana, persentase dana pembangunan yang dikorupsi pejabat, dan sebagainya; merupakan beberapa
contoh kecil dari sekian banyak hal lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan statistik. Dapat dikatakan
bahwa statistik memiliki peran penting dan sudah menjadi bagian dalam kehidupan manusia moderen.
Oleh sebab itu pemahaman terhadap statistik menjadi sangat diperlukan.
Mata kuliah statistik merupakan salah satu mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi. Mata kuliah
ini diharapkan dapat membantu mahasiswa menangani informasi yang bersifat kuantitatif. Sebagai calon
ilmuwan, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menggunakan pendekatan ilmiah dalam
memecahkan masalah. Penelitian akademis -seperti yang diterapkan dalam penulisan skripsi- adalah salah
satu kegiatan keilmuan di mana permasalahan yang ada dipecahkan dengan

melalui penggunaan

pendekatan ilmiah. Dalam memecahkan permasalahan maka statsitik dapat berperan sebagai alat bantu
yang dapat digunakan untuk menangani data-data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian. Dengan
kata lain, melalui analisis statistik, dapat digambarkan situasi, kondisi, atau fakta yang diteliti dan
sekaligus dapat diperoleh suatu kesimpulan yang masuk akal.
Namun demikian, meskipun statistik penting, pada umumnya mahasiswa kurang berminat
mempelajarinya. Barangkali pernyataan Ullman (1978:5) yang mengatakan bahwa pelajaran statistik
addalah pelajaran yang “menggentarkan”, ada benarnya. Ini mungkin terjadi karena adanya anggapan
bahwa dengan mempelajari statistik maka seseorang harus benar-benar memiliki kemampuan matematika
yang kuat. Tentu saja, jika yang dipelajari adalah statistika teoritis atau statistika matematis. Namun,
untuk belajar statistika terapan -khusus untuk kepentingan penelitian ilmiah- seseorang tidak perlu
memiliki latar yang kuat di bidang matematika.

Cukup dengan mengetahui prinsip-prinsip dasar

aritmatika, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Tepat sekali apa
yang dikatakan Pasaribu (1981:6) bahwa kuliah statistik (di jurusan non-statistik) bukan dimaksudkan
untuk menjadikan seseorang sarjana statistik, tapi untuk kepentingan memberikan pengetahuan yang
dbutuhkan dalam kegiatan penelitian.
Memang benar bahwa statistika dan matematika masing-masing menggunakan prinsip-prinsip aritmatika.
Namun menurut Ullman (1978:5) ada perbedaan mendasar yang terdapat di antara keduanya; matematika
adalah berurusan dengan suatu yang pasti, presisi, eksata, dan tepat, sementara statistika berurusan dengan
suatu yang tidak pasti, tidak tentu, yang penekanannya pada penalaran dan pembuatan keputusan. Sebagai
contoh, dalam matematika angka 50 pasti lebih besar dibanding 45; dalam statistik angka 50 belum tentu
lebih besar secara signifikan dibanding 45.

Definisi-Definisi Statistik
Banyak sekali definisi mengenai statistik yang dapat ditemukan dalam buku-buku teks statistik. Dari
sekian banyak definisi tersebut, ada beberapa yang dapat dikemukakan di sini
Menurut Thorne (1980:3), statistik adalah seperangkat alat yang berkepentingan dengan pengumpulan,
pengorganisasian, dan analisis fakta-fakta numerik.

Dengan makna yang hampir sama, Pasaribu

(1981:22) mengemukakan bahwa statistik menyediakan berbagai alat dan cara untuk mencari kembali
keterangan yang seolah-olah tersembunyi di dalam angka-angka statistik.

Kedua definisi tersebut

menyepakati statistik sebagai suatu “alat” yang digunakan dalam menangani data kuantitatif. Hal ini juga
tidak jauh berbeda dengan pendapat Ary, Jacobs, dan Razavieh (1979:91) yang mengatakan bahwa
prosedur statistik pada dasarnya merupakan metode untuk menangani informasi kuantitatif dalam cara
tertentu sehingga membuat informasi yang diperoleh menjadi bermakna. Dalam definisi inipun kelihatan
bahwa statistik sebagai alat untuk menangani data kuantitatif, meskipun memberikan penekanan sebagai
suatu prosedur.

Demikian juga Hovarth (1985:6) meskipun dengan pengertian yang “umum”

mengemukakan bahwa statistik adalah

kumpulan

peraturan dan prosedur untuk mengevaluasi dan

membuat keputusan mengenai hasil observasi ilmiah. Definisi yang mengarahkan pada klasifikasi statistik
(statistik deskriptif dan statistik inferensial) dikemukakan oleh McCall (1980:18). Ia mengemukakan
bahwa statistik mempelajari tentang metode mendeskripsikan dan menginterpretasikan informasi
kuantitatif, termasuk teknik mengorganisasi dan merangkum data, teknik membuat generalisasi
(kesimpulan yang berlaku umum) dan inferensi dari data. Arah pengklasifikasian ini tampak pada istilah
“mendeskripsikan” sebagai “statistik deskriptif” dan menginterpretasikan” sebagai “statistik inferensial”.
Uraian yang membahas tentang statistik deskriptif dan statistik inferensial akan dikemukakan pada bagian
khusus yang membahas itu.
Dari definisi-definisi yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa statistik berkaitan dengan cara
menangani fakta berupa data kuantitatif yang diperoleh berdasarkan observasi atau pengukuran sehingga
data dapat dideskripsikan atau ditarik kesimpulan dan akhirnya memungkinkan orang lebih mudah
memahami fakta yang ada.
Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial
Dalam definisi sebelumnya disebutkan bahwa statistik berfungsi mendeskripsikan dan menarik
kesimpulan (inferensial).

Menurut Horvath (1985:5), statistik memiliki dua tujuan utama, yaitu

mendeskripsikan dan menarik kesimpulan. Oleh sebab itu dikenal dua jenis statistik, yaitu stastistik
deskriptif dan statistik inferensial.
Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif berisi teknik untuk mengorganisasi, meringkas/ menyarikan informasi dari data
numerik (Horvath, 1985:5).

Untuk memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan statistik deskriptif, maka perhatikan
contoh berikut ini.

Seorang peneliti ingin mengetahui tentang skor hasil belajar

metodologi

penelitian dari 300 orang mahasiswa di fakultas X. Data dari 300 orang mahasiswa tersebut diperoleh
dari arsip nilai pada bagian kemahasiswaan.

Si peneliti menyalin nama dan skor masing-masing

mahasiswa. Dari contoh tersebut tentu saja diperoleh 300 skor yang bervariasi dari masing-masing
mahasiswa. Dapat kita bayangkan berapa lembar kertas yang dibutuhkan untuk menyalin data dari 300
orang mahasiswa tersebut.
Deretan data tersebut, meskipun sudah menyajikan semua data yang dibutuhkan, namun belum dapat
memberikan jawaban secara akurat mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti: Berapa skor rata-rata dari
kelompok mahasis-wa tersebut? Apakah rentang skor semua mahasiswa sempit sehingga variasi skor
dapat dikatakan mirip? Atau sebaliknya rentang skor lebar sehingga

skor sangat bervariasi? Skor

mana yang dapat diidentifikasikan sebagai kelompok tinggi dan mana yang masuk dalam kelompok
rendah?

Informasi-informasi

perhitungan-perhitungan

tertentu.

mengenai

pertanyaan-pertanyan

Perhitungan-perhitungan

tersebut

masih

membutuhkan

tersebut itulah yang menjadi kawasan

operasi statistik deskriptif.
Statistik Inferensial
Menurut Horvath (1985:6) Statistik inferensial (ada yang menyebut statistik induktif) adalah kumpulan
aturan dan prosedur di mana pernyataan umum tentang orang atau peristiwa dibuat berdasarkan observasi
terhadap jumlah yang relatif sedikit.

Dengan kata lain statistik inferensial ini merupakan

penggeneralisasian penemuan di luar pengamatan yang dilakukan.
Sebagai contoh, seorang peneliti ingin

mengetahui bagaimana sikap mahasiswa IKIP terhadap

profesi guru. Berapa jumlah mahasiswa IKIP di Indonesia? Katakanlah jumlah seluruhnya 10.000
orang.

Ini

jumlah

yang tidak kecil.

Namun dengan menggunakan teknik statistik inferensial,

memungkinkan peneliti untuk mengedarkan angket yang sudah disiapkan kepada sebagian mahasiswa
yang dipilih secara acak (random), katakanlah 500 orang. Melalui analisis data dari angket yang diisi
oleh 500 orang tersebut, diketahui bahwa sikap mereka terhadap profesi guru ternyata rendah. Apabila
prosedur analisis terhadap kelompok kecil sampel ini dilakukan dengan benar, maka kesimpulan hasil
tersebut menjadi berlaku bagi seluruh mahasiswa IKIP di Indonesia, yaitu semuanya memiliki sikap
yang rendah terhadap profesi guru. Jadi kesimpulan bukan hanya berlaku pada 500 orang yang
dijadikan sampel. Dengan demikian teknik statistik inferensial adalah alat mengumpulkan suatu fakta
mengenai populasi yang besar dengan hanya menggunakan data dari sampel yang relatif kecil. Itulah
sebabnya Horvath (1985:6) mengatakan bahwa statistik ini merupakan "jantung" dari kegiatan ilmiah.
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