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3. BAB III 

OBJEK, METODE DAN DESAIN PENELITIAN 

3.1  Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti adalah variabel-variabel yang 

akan digunakan. Variabel tersebut terdiri dari variabel independen (X) terdiri dari: 

profesionalisme dan etika kerja Islam serta variabel (Y) yaitu kinerja amil. 

Sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Amil tetap yang 

terdapat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kota Bandung. 

3.2  Metode Penelitian 

Metode penelitian memiliki peranan yang vital dalam proses penelitian agar 

tujuan penelitian dapat tercapai. Metode penelitian adalah salah satu cara ilmiah 

untuk mendapatkan hasil kesimpulan dengan tujuan tertentu. Tujuan dari penelitian 

adalah untuk mencari ada atau tidaknya hubungan sebab akibat (cause-effect) 

diantara beberapa konsep teori atau variabel (Wirartha, 2006)  

Pada penelitian ini digunakan metode deskriptif dan eksplanatori. Metode 

deskriptif memiliki tujuan untuk menggambarkan suatu gejala, keadaan, situasi, 

kejadian dan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kunatitatif adalah 

penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk angka, dengan tujuan 

mengembangkan model matematis dan teori atau hipotesis yang berhubungan 

dengan gejala yang diselidiki oleh peneliti Muis ( 2009). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan profesionalisme dan etika kerja Islam terhadap kinerja 

amil di lembaga amil zakat. 

3.3  Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah sebuah rancangan strategi untuk memperoleh data 

yang akan digunakan dalam menguji hipotesis yang meliputi penentuan pemilihan 

subjek, sumber data, teknik pengumpulan data, serta prosedur yang akan 

digunakan. Desain penelitian eksplanatori digunakan dalam penelitian ini. Menurut 

Silalahi (2012) eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua 

variabel atau lebih. 

3.4  Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel adalah seperangkat petunjuk atau operasi yang lengkap 

tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya juga dengan 
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memiliki rujukan empiris (Silalahi, 2012). Pada bagian ini akan dijelaskan definisi 

operasional variabel-variabel yang digunakan yaitu profesionalisme (X1), etika 

kerja Islam (X2) dan kinerja amil (Y). 

 

Tabel 3.1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel / 

Dimensi 

Indikator Instrumen Penelitian 

Variabel Independen (X1) 

Profesionalisme 

(X1) 

Profesionalisme 

adalah bayangan 

dari kemampuan 

(competency) 

termasuk 

memiliki 

pengetahuan 

(knowledge), 

keterampilan 

(skill), kecakapan 

(ability) dibantu 

dengan 

pengalaman 

(experience) 

seiring dengan 

perjalanan waktu 

(Hall, 2006).  

1. Pengabdian pada profesi 

2. Kewajiban Sosial 

3. Kemandirian 

4. Kayakinan terhadap 

profesi 

5. Hubungan dengan 

sesama profesi (Hall, 

2006). 

Pernyataan nomor 1,2,3 dan 4 

Pernyataan nomor 5,6 dan 7 

Pernyataan nomor 8,9 dan 10 

Pernyataan nomor 11 

 

Pernyataan nomor 12 dan 13 

Variabel Independen (X2) 

Etika Kerja Islam 

(X2) 

Etika kerja Islam 

adalah oritentasi 

yang membentuk 

dan memengaruhi 

keterlibatan dan 

partisipasi 

penganutnya di 

tempat kerja yang 

berlandaskan Al 

1. Niat dan tujuan bekerja. 

2. Keadilan 

3. Kejujuran 

4. Kualitas dalam bekerja 

 

5. Kemandirian 

6. Kemurahan hati (Ali & 

Owaihan, 2008) 

Pernyataan nomor 1,2 dan3 

Pernyataan nomor 4,5 dan 6 

Pernyataan nomor 7,8,9 dan 10 

Pernyataan nomor 11,12,13,14 dan 

15                                     

Pernyataan nomor 16 dan 17 

Pernyataan nomor 18,19,20,21,22 
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Qur’an (Ali & 

Owaihan, 2008) 

Variabel Dependen (Y) 

Kinerja Amil (Y) 

Kinerja adalah 

output kerja 

secara kualitas 

dan kuantitas 

yang diperolah 

oleh seorang 

pegawai dalam 

menjalankan 

tugasnya sesuai 

dengan jobdesk 

yang diemban 

(Robbins, 2006) 

1. Kualitas 

2. Kuantitas 

3. Ketepatan Waktu 

4. Efektivitas 

5. Kemandirian 

(Robbins, 2006) 

Pernyataan nomor 1,2 dan 3 

Pernyataan nomor 4,5,6 dan 7 

Pernyataan nomor 8 dan 9 

Pernyataan nomor 10,11 dan 12 

Pernyataan nomor 13 dan 14 

Sumber : Olahan penulis 

3.5  Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah kelompok dari berbagai elemen data yang berbentuk 

keadaan, hal atau orang yang memiliki karakterisitik yang serupa menjadi pusat 

perhatian seorang peneliti karena dipandang sebagai sebuah semesta penelitian 

(Ferdinand, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah amil pada lembaga zakat 

yang ada di Kota Bandung. 

Sampel merupakan elemen terkecil dari bagian populasi yang dipilih 

berdasarkan teknik tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Tanjung & Devi, 

2013). Augusty (2014) menjelaskan sampel sebagai elemen dari populasi, terdiri 

dari beberapa anggota populasi. Subset ini diambil disebabkan dalam penelitian 

kesulitan untuk mengambil seluruh data dari populasi. Oleh karena itu dibuatlah 

wakil dari populasi yang disebut dengan sampel. 

Penarikan sampel mengacu pada cluster random sampling atau teknik 

pengambilan sampel secara acak klaster (kelompok) dalam penelitian ini 

menggunakan kelompok jenis Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. Tujuan 

peggunaan teknik sampling ini adalah untuk memilih sampel secara spesifik yang 

merepresentasikan populasi berdasarkan wilayah yang strategis serta untuk 

mengetahui tingkat kinerja amil. (Tanjung & Devi, 2013). Adapun kriteria yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah amil yang bekerja di LAZ (swasta) yang ada 

di Kota Bandung dan telah melaksanakan audit dan mendatkan hasil opini WTP 

(Wajar Tanpa Pengecualian). 

Dari kriteria yang ditentukan maka terdapat lima lembaga yang masuk 

kedalam kriteria yaitu LAZ Rumah Amal Salman, Indonesia Berbagi Foundation,  

Dompet Dhuafa Jabar, Sinergi Foundation dan LAZISMU Jabar. Jumlah total 

populasi amil dari keempat lembaga adalah 105 orang. Kemudian di hitung untuk 

menentukan jumlah sampel yang akan diambil dengan menggunakan rumus Slovin. 

Adapun rumus Slovin adalah sebagai berikut: 

𝑛 =  
𝑁

1 +  𝑁𝑒
2
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel. 

N= Ukuran Populasi 

E = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel yang masih bisa 

ditolerir (e=0,05) 

Berdasarakan rumus diatas maka dapat diukur besarnya sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝑛 =  
105

1 +  105 (0,05)2
=  

105

1.2625
= 83,16 ≈ 83  

Dari perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal dalam penelitian ini 

adalah 105 amil. Kemudian untuk menentukan jumlah sampel amil masing-masing 

lembaga dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑛𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
𝑥 𝑛 

Keterangan: 

ni = anggota sampel daam proporsi ke-i 

Ni = populasi total 

n = sampel yang diambil dalam penelitian. 

Dari hasil perhitungan rumus diatas didaptkan hasil jumlah sampel amil tiap 

lembaga pada tabel 3.2 berikut 
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Tabel 3.2 

Populasi dan Sampel 

Lembaga Populasi Sampel 

LAZ Rumah Amal Salman 20 
𝑛𝑖 =  

20

105
𝑥83 = 16 

 

LAZ Dompet Dhuafa 20 
𝑛𝑖 =  

20

105
𝑥83 = 16 

 

LAZ Sinergi Foundation 45  
𝑛𝑖 =  

45

105
𝑥83 = 36 

 

LAZ Indonesia Berbagi 

Foundation (IBF) 

10 
𝑛𝑖 =  

10

105
𝑥83 = 8 

 

LAZ LAZISMU 10 
𝑛𝑖 =  

10

105
𝑥83 = 8 

 

Jumlah 105 84 

3.6  Instrumentasi dan Teknik Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenati teknik pengujian instrumen dan 

teknik pengumpulan data. 

3.6.1  Instrumen Penelitian 

Instumen dimanfaatkan untuk menghimpun informasi berhubungan dengan 

variabel yang akan diolah dalam analisis data sehingga penyusunan instumen 

sangatlah diperlukan. Jenis insturmen yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

angket/kuesioner. Skala pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jenis 

skala Semantic Differensial. Skala semantic differensial digunakan untuk 

mengukur sikap hanya bentuknya tidak pada pilihan ganda atau checklist, tetapi 

tersusun dalam garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak pada bagian 

kanan garis dan jawaban sangat negatif terletak pada kiri garis atau sebaliknya. 

Gambar 3.1 

Skala Semantic differential scale 
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Skala semantic differensial merupakan salah satu cara untuk menentukan skor 

berdasarkan penilaian bipolar. Skala semantic differensial dengan interval skor 1 

(Sangat Tidak Setuju) sampai dengan 7 (Sangat Setuju). Menurut (Copper & 

Schilinder, 2006), semantic differensial scale adalah ukuran psikologi yang 

digunakan untuk mengukur suatu objek menggunakan skala bipolar. Dengan 

semantic differential scale, variabel yang akan diukur dijabarkan dalam dua kutub, 

yaitu baik-buruk, tinggi-rendah, selalu-tidak pernah, besar-kecil, dan lainnya yang 

berhubungan dengan kutub positif dan negatif. Pengukuran menggunakan semantic 

differential scale menghasilkan data interval. 

3.6.2  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang digunakan untuk 

memperoleh data penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Angket kuesioner, yaitu penyebaran daftar pertanyaan penelitian kepada 

responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah amil di 

lembaga amil zakat Sinergi Foundation, Rumah Zakat, dan Dompet 

Dhuafa. 

2. Studi kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan cara 

menganalisis dan memahami dari berbagai sumber yang relevan seperti 

jurnal, buku, laporan, website, dan literatur jenis lainnya yang relevan 

dengan jenis masalah yang dikaji. 

3.6.3  Uji Validitas 

Suatu skala pengukuran dapat dikatakan valid apabila telah melakukan apa 

yang harus dilakukan serta mengukur dengan tepat apa yang harus diukur. Apabila 

suatu skala pengukuran tidak bersifat valid maka menjadi tidak bermanfaat bagi 

peneliti karena tidak mengukur apa yang seharusnya terukur dan tidak 

menghasilkan apa yang seharusnya dihasikan. Diperlukan uji validitas terhadap 

instrumen skala pengukuran agar dapat menghasilkan skala yang sesuai dengan 

Skor Keterangan  

Sangat Tidak Setuju/ 

Sangat Tidak Sesuai 

Keterangan  

Sangat Setuju Sekali/ 

Sangat Sesuai Sekali 
1 7 
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peneliti. Instrumen dapat dikatakan valid ketika dapat mengukur sekaligus 

mengungkap data dari variabel yang diteltiti secara tepat (Kuncoro, 2013)  

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus korelasi product 

moment yang dikemukakan oleh Pearson sebagai berikut: 

𝑟𝑥𝑦 =
n + (∑𝑥𝑦) − (∑𝑥)(∑𝑥𝑦)

√(𝑛. ∑𝑥2 −  (∑𝑥)2)(𝑛. ∑𝑥2 −  (∑𝑥)2)
 

Keterangan: 

𝑟𝑥𝑦  = Koefisien validitas item yang dicari 

n  = banyaknya responden 

 ∑𝑥 = Jumlah skor dalam distribusi x 

  ∑𝑦 = Jumlah skor dalam distribusi y 

∑𝑥2 = Jumlah kuadrat dalam distribusi x 

∑𝑦2 = Jumlah kuadrat dalam distribusi y 

∑𝑥𝑦 = Jumlah perkalian butir x dan skor variabel y. 

Kesimpulan yang didapatkan setelah menguji validitas adalah jika nila  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari nilai  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka instumen angket dinyatakan valid 

(𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑). Sedangkan apabila nilai 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil dari nilai 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka instumen angket dinyatakan tidak valid (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <

 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑).  

Tabel 3.3 

Hasil Pengujian Validitas X1 (Profesionalisme) 

No R hitung R tabel  Keterangan 

1 0,449 0,2146  Valid 

2 0,286 0,2146  Valid 

3 0,374 0,2146  Valid 

4 0,270 0,2146  Valid 

5 0,432 0,2146  Valid 

6 0,564 0,2146  Valid 

7 0,298 0,2146  Valid 

8 0,191 0,2146  Tidak Valid 

9 0,464 0,2146  Valid 
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10 0,315 0,2146  Valid 

11 0,482 0,2146  Valid 

12 0,403 0,2146  Valid 

13 0,132 0,2146  Tidak Valid 

14 0,539 0,2146  Valid 

15 0,531 0,2146  Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data  

Tabel 3.4 

Hasil Pengujian Validitas X2 (Etika Kerja Islam) 

No R hitung R tabel Keterangan 

1 0,531 0,2146 Valid 

2 0,602 0,2146 Valid 

3 0,159 0,2146 Tidak Valid 

4 0,488 0,2146 Valid 

5 0,501 0,2146 Valid 

6 0,537 0,2146 Valid 

7 0,550 0,2146 Valid 

8 0,567 0,2146 Valid 

9 0,263 0,2146 Valid 

10 0,327 0,2146 Valid 

11 0,566 0,2146 Valid 

12 0,422 0,2146 Valid 

13 0,601 0,2146 Valid 

14 0,709 0,2146 Valid 

15 0,663 0,2146 Valid 

16 0,664 0,2146 Valid 

17 0,642 0,2146 Valid 

18 0,389 0,2146 Valid 

19 0,490 0,2146 Valid 

20 0,559 0,2146 Valid 

21 0,631 0,2146 Valid 
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22 0,568 0,2146 Valid 

23 0,396 0,2146 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

 

Tabel 3.5 

Hasil Pengujian Validitas Variabel Y (Kinerja Amil) 

No R hitung R tabel Keterangan 

1 0,594 0,2146 Valid 

2 0,751 0,2146 Valid 

3 0,637 0,2146 Valid 

4 0,611 0,2146 Valid 

5 0,688 0,2146 Valid 

6 0,687 0,2146 Valid 

7 0,580 0,2146 Valid 

8 0,190 0,2146 Tidak Valid 

9 0,531 0,2146 Valid 

10 0,704 0,2146 Valid 

11 0,666 0,2146 Valid 

12 0,723 0,2146 Valid 

13 0,729 0,2146 Valid 

14 0,486 0,2146 Valid 

15 0,509 0,2146 Valid 

Sumber : Hasil Pengolahan Data . 

3.6.4  Uji Reliabilitas 

Angket/kuesioner akan dikatakan reliable atau handal apabila jawaban 

seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Reliabilitas menunjukan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk 

digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik  

Selain itu Kuncoro (2013) menjelaskan bahwa reliabilitas menunjukan konsistesi 

dan stabilitas dari suatu sektor (skala pengukuran). Adapun langkah-langkah 

mencari nilai reliabilitas dengan metode Cronbach Alpha. Rumus untuk 

menghitung varians tiap item adalah sebagai berikut (Arikunto, 2013): 
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 𝑟11= [
𝑘

𝑘−1
] [1− 

∑ 𝜎𝑏
2

∑𝜎2𝑡
]
 

Di mana: 

𝑟11  = reliabilitas 

𝑘  = banyaknya butir pertanyaan atau soal 

∑ 𝜎𝑏
2 = jumlah varians butir 

∑𝜎2𝑡 = varian total 

Keputusan pengujian reliabilitas instrumen: 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka item pernyataan dinyatakan reliabel 

Jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙maka item pernyataan dinyatakan tidak reliabel. 

 

Tabel 3.6 

Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Rhitung Rtabel Keterangan 

X1 0,578 0,2146 Reliable 

X2 0,855 0,2146 Reliable 

Y 0,874 0,2146 Reliable 

Sumber : Hasil Pengolahan Data 

3.7  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

teknik analisis data atau teknik pengolahan data agar dapat menghasilkan informas 

yang bisa dipahami. Beberapa teknik pengeloahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.7.1  Rancangan Analisis Data 

Setelah data yang dikumpulkan dari responden sudah didapat, maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengelohan data sehingga data dari hasil tersebut 

dapat dilihat apakah antar variabel profesionalisme (X1) dan etika kerja Islam (X2)  

ada pengaruhnya terhadap variabel kinerja amil (Y) 

Prosedur yang digunakan dalam pengolahan data penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Editing, yaitu pemeriksaan angket yang terkumpul kembali setelah diisi 

oleh responden. Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kelengkapan 

pengisian angket secara menyeluruh. 
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2. Scoring, yaitu pemberian skor untuk setiap opsi dari item berdasarkan 

ketentuan yang ada di mana untuk menghitung bobot nilai dari setiap 

pernyataan dalam angket menggunakan skala Likert yang digunakan untuk 

mengukur, pendapat, dan seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Jawaban setiap instrumen skala ini mempunyai bobot dari 

sangat positif sampai sangat negatif. 

3. Tabulating, yaitu perhitungan hasil scoring yang dituangkan ke dalam tabel 

rekapitulasi secara lengkap untuk seluruh item setiap variabel. Setelah 

jawaban diperoleh dari responden maka langkah yang dilakukan adalah 

mengkategorikan masing-masing variabel sebelum data analisis lebih 

lanjut untuk menjawab rumusan hipotesos. Adapun untuk perhitungan hasil 

scoring atau pengkategorian variabel digunakan rumus sebagai berikut 

(Azwar, 2006): 

Tabel 3.7 

Skala Pengukuran Kategori 

Skala Kategori 

X > (µ + 1,0σ) Tinggi  

(µ - 1,0σ) ≤ X ≤ (µ + 1,0σ) Sedang 

X < (µ - 1,0σ) Rendah 
Sumber: (Azwar, 2006) 

Keterangan: 

X = Skor empiris 

µ  = Rata-rata teoritis ((skor min + skor maks)/2) 

σ  = Simpangan baku teoritis ((skor maks – skor min)/6 

4. Rancangan Analisis Deskriptif, analisis yang digunakan untuk 

menggambarkan skor variabel X dan variabel Y serta kedudukannya. 

3.7.2  Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas  

Uji Normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui data yang ada terdistribusi 

normal dan independen (Denziana, Indrayenti, & F., 2014) . Data yang mempunyai 

distribusi normal artinya data yang distribusinya simetris sempurna. Uji normalitas 

diperlukan untuk melakuka pengujian-pengujian variabel lainnya dengan 

mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi tersebut 

dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat 

digunakan. Untuk mengetahui hasil uji normalitas ditunjukan melalui grafik P-Plot 
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atau dengan uji Kolmogrov Smirnov. Residual yang berdistribusi normal apabila 

nilai signifikansinya lebih dari 0,05 dan tidak berdistribusi normal jika nilai 

signifikansinya kurang dari 0,05. Uji normalitas dalam penelitian ini akan 

menggunakan bantuan program SPSS 23.0 for Windows. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji model regresi jika 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Saleh, 2015). Model regresi dalam penelitian yang terkena heteroskedastisita bisa 

dilihat dengan estimator OLS yang tidak menghasilkan estimator yang Best Linier 

Unbiased Estimator (BLUE), tetapi mungkin hanya sampai Linier Unbiased 

Estimator (LUE). Terjadinya heteroskedastitsitas dalam model regresi akan terlihat 

jika titik-titik dalam diagram scatter plot membentuk pola-pola tertentu atau 

berkumpul di sati sisi atau dekat dengan nilai 0 pada sumbu Y pada kurva yang 

dihasilkan dalam program SPSS. Jika titik-titik data menyebar tidak secara 

beraturan, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Sarwono, 2013). 

Dalam penelitian ini akan melakukan uji heteroskedastisitas melalui metode uji 

grafik dengan aplikasi SPSS 23.0 for Windows. Ketentuan dari metode grafik ini 

adalah jika residual mempunyai varian yang sama (homoskedastisitas) maka kita 

tidak mempunyai pola yang pasti dari residual. Sebaliknya jika residual mempunyai 

sifat heteroskedastisitas maka residual ini akan menunjukan pola. 

3. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang sempurna 

(mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas dalam model 

regresi. (Muis, 2009) Multikolinearitas dianggap sebagai suatu gejala yang muncul 

dalam suatu model regresi dikarenakan adanya hubungan yang sempurna diantara 

vaiabel bebas. Munculnya multikolinearitas dalam sebuah model regresi ditandai 

dengan nilai varian yang semakin meningkat dan juga nilai standar error yang 

semakin besar (Rohmana, 2010). 

Multikolinearitas dapat dilihat dari terjadinya korelasi antar variabel bebas 

dalam regresi linear berganda dengan nilai yang sangat tinggi atau sangat rendah. 

Nilai-nilai yang digunakan untuk mengetahui multikolinearitas diataranya: nilai 

variace inflaction facto (VIF) dengan ketentuan jika nilai VIF > 5, maka terjadi 



41 
 

 
Helmi Fiqri Firdaus, 2020 
KINERJA AMIL LEMBAGA ZAKAT DI KOTA BANDUNG: TINJAUAN ASPEK PROFESIONALISME 
DAN ETIKA KERJA ISLAM 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

multikolinearitas; nilai condition index dengan ketentuan jika nilai condition index 

> 5, maka terjadi multikolinearitas; nilai korelasi antar variabel bebas dengan 

ketentuan jika nilai koefisien korelasi antar variabel bebas > 0,7 atau < -7 maka 

terjadi multikolinearitas (Sarwono, 2013). 

3.7.3  Analisis Regresi Berganda 

Regresi berganda yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat baik secara parsial maupun simultan, mengetahui besarnya 

koefisien determinasi (R2) yang menunjukan besarnya variasi nilai variabel 

dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen, serta untuk 

menguji kebenaran dari dugaan sementara model analisis data tersebut. Variabel Y 

dalam penelitian ini adalah kinerja amil dan variabel X adalah profesionalisme dan 

etika kerja Islam. 

 

Berikut ini adalah model yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

Y = β0 +  β1 X1 +  β2 X2 + e 

Keterangan: 

Y  = Kinerja amil 

β0  = Konstanta 

β1 − 2 = Koefisien Regresi 

X1  = Profesionalisme 

X2  = Etika kerja Islam 

Persamaan diatas menunjukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh tingkat profesionalisme dan etika kerja Islam terhadap kinerja 

amil. Pengujian analaisis regresi berganda pada penelitian ini dilakukan pengujian 

hipotesis, diantaranya terdapat uji parsial (uji t), uji simultan (uji f) dan uji koefisien 

determinasi (R2) dengan menggunakan aplikasi SPSS 23.0 for Windows. Secara 

statistik, hipotesis yang akan diuji dalam rangka pengambilan keputusan 

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut. 

 

a. Hipotesis Pertama 
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𝐻0 ∶  β < 0  , artinya tingkat profesionalisme tidak berpengaruh terhadap 

kinerja amil 

𝐻1 ∶  β > 0  , artinya tingkat profesionalisme berpengaruh positif terhadap 

kinerja amil. 

b. Hipotesis Kedua 

𝐻0 ∶  β < 0  , artinya tingkat etika kerja Islam tidak berpengaruh terhadap 

kinerja amil 

𝐻1 ∶  β > 0  , artinya tingkat etika kerja Islam berpengaruh positif terhadap 

kinerja amil. 

Untuk menjawab hipotesis yang diajukan maka langkah-langkah yang harus 

diambil adalah sebagai berikut: 

 

1. Uji Parsial (uji t) 

Uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel 

bebas terhadap variabel terikat (Rohmana, 2010). Uji t dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡 =
β𝑖

𝑆𝑒𝑖
 

Apabila dilihat secara parsial, maka hipotesis dalam peneltian ini 

menggunakan uji satu sisi (one tail) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : 𝑏1𝑏2 = 0, artinya tidak berpengaruh antara variabel X terhadap variabel Y 

Ho : 𝑏1𝑏2 ≠ 0, artinya ada pengaruh positif antara variabel X terhadap variabel 

Y 

Untuk menerima atau menolak, dapat ditentukan dengan membandingkan t 

hitung dan t tabel pada distribsui tabel, di mana pengajuan hipotesis ini 

menggunakan tingkat signifikansi/ tingkat kesalahan (α = 5 %) dan ketentuannya 

sebagai berikut: 

t hitung > t tabel maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 

t hitung < t tabel maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎ditolak. 

2. Uji F 

Tujuan dari uji F adalah untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara 

bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat. Uji F statistik juga dapat 
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digunakan untuk menguji signifikansi koefisien determinasi 𝑅2. Dengan demikian 

nilai statistik dapat digunakan untuk mengevaluasi hipotesis bahwa apakah tidak 

ada variabel independen yang menjelaskan vairabel Y disekitar nilai rata-rata 

dengan derajat kepercayaan (degree of freedom) k-1 dan n-k tertentu (Rohmana, 

2010). 

Pengujian hipotesis secara keseluruhan adalah penggabungan (overall 

significance) variabel bebas X terhadap variabel terikat Y untuk mengetahui 

seberapa pengaruhnya. Analysis of Variance (ANOVA) dapat sigunakan untuk 

menguji hipotesis gabungan ini. Uji simultan dilakukan dengan cara 

membandingkan nilai F hitung dan F tabel dengan tingkat kesalahan (α = 5 %) atau 

tingkat signifikansi 95%. Adapun pengujiannya dapat menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

𝐹 =
𝑅2/(𝑘 − 1) 

(1 −  𝑅2)/𝑛 − 𝑘
 

Secara statistik maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumsukan sebagai 

berikut: 

𝐻𝑜 ∶  β < 0  , artinya seluruh variabel bebas tidak berpengaruh terhadap 

variabel terikat 

𝐻𝑎 ∶  β > 0  , artinya seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat  

Hipotesis pada uji F dapat ditentukan dengan kriteria tertentu, penelitian ini 

menggunakan tingkat signifikansi/ tingkat kesalahan (α = 5 %) atau tingkat 

signifikansi 95%. Ketentuannya adalah sebagai berikut: 

f hitung > f tabel maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻𝑎 diterima. 

f hitung < f tabel maka 𝐻0 diterima dan 𝐻𝑎ditolak. 

3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengukur 

ketepatan suatu garis regresi. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar proposisi variasi variabel dependen dipengaruhi oleh variabel 

independen (Rohmana, 2010). 

Adapun formula koefisien determinasi 𝑅2 dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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𝑅2 =  
𝐸𝑆𝑆

𝑇𝑆𝑆
=  

∑ �̂�2𝑖

∑ 𝑦2𝑖
 

𝑅2 =  
𝑏12,3 ∑ 𝑥2𝑖  𝑦𝑖 +  𝑏13,2 ∑𝑥3𝑖 𝑦𝑖  

∑ 𝑌 𝑖2
 

Pada rumusan di atas, besarnya nilai koefisien determina (R2) terletak diantara 

0 dan 1, atau dengan kata lain 0 ≤ R2 ≤ 1 yang berarti bahwa apabila nilai R2 

semakin mendekati angka 1, maka akan semakin baik model regresi yang mampu 

menjelaskan bahwa semakin terdapat pengaruh yang erat antara variabel 

independen dengan variabel dependen. Begitu pula dengan nilai R2 yang semakin 

mendekati nilai nol maka menunjukan bahwa model regresi yang diteliti semakin 

kurang baik, dan berarti semakin kecil atau tidak ada pengaruh yang erat antara 

variabel independen dengan variabel dependen. 

 


