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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

1.1.1 UJI VALIDITAS 

Pengujian dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada tiga puluh (30) 

responden secara acak. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

program SPSS. Data pendapat 30 responden yang digunakan dalam pengujian 

validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada lampiran halaman (47 ; 48). Hasil 

pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner disajikan dalam lampiran halaman 

(51 ; 52 ). 

Tabel Uji Validasi 

 Scale Scale Corrected  

 Mean Variance Item Alpha 

 If Item If Item Total If Item 

 Deleted Deleted Correlation Deleted 

 

PERENCANAAN PEKERJAAN 56,1667 66,2126 8063 8899 

PENJADWALAN PEKERJAAN 56,0667 65,5126 7801 8907 

SUMBER DAYA MANUSIA 55,6333 76,1023 3902 9047 

PERALATAN 56,0667 64,5471 8415 8879 

BAHAN 56,0667 70,0333 5510 9003 

KONFLIK 56,2333 71,4954 6028 8984 

KOORDINASI 56,1333 74,6713 3976 9047 

KOMONIKASI 56,2667 71,5126 5876 8988 

KOMITMEN 56,7333 72,2023 3838 9076 

KERJASAMA 56,0667 63,5816 9039 8850 

KEJUJURAN 55,8667 7057 3783 9050 

TANGGUNG JAWAB 56,0333 72,9989 4106 9051 

INFORMASI 56,1000 65,5414 8519 8880 

KEDISIPLINAN 55,9000 74,1621 3905 9052 

EVALUASI PEKERJAAN 56,2333 72,4609 4972 9018 
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Dengan jumlah kasus 30 maka derajat bebas, df = jumlah kasus - 2 = 30 -2 

= 28. tingkat signifikasi 5% maka, didapat angka, r tabel = 0.239, dimana r adalah 

koefisien korelasi dapat dilihat pada lampiran halaman 58. Selanjutnya 

membandingkan nilai r tabel dengan r hitung. 

Suatu butir dikatakan valid jika nilai korelasi (r) tabel yaitu r sebesar 0.239 

dan bernilai (+). Sekarang terlihat bahwa dari 15 butir (variabel), semuanya 

mempunyai nilai korelasi yang nilainya lebih besar dari nilai korelasi tabel. Dan 

semua nilai korelasi variabel positif sehingga semua butir (variabel) pada tabel 

diatas sudah valid. Karena semua variabel sudah valid, analisa dilanjutkan pada 

uji reliabilitas. 

1.1.2 UJI RELIABILITAS 

Reliabilitas sebuah kuesioner dilihat dengan membandingkan nilai r tabel 

dengan nilai alpha (terletak di akhir output) dimana alpha koefisien reliabilitas 

cronbach. Jika alpha > r tabel maka Ho ditolak. Artinya ada hubungan antar butir 

atau variabel valid dan konsisten terhadap hasil pengukuran (reliabel). 

Berdasarkan output pada lampiran halaman 51 diperoleh nilai alpha (a) 

sebesar 0.9047. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua butir (variabel) di atas 

sudah reliabel karna i,ilai alpha lebih besar dari nilai korelasi tabel sebesar 0.239. 

Dengan demikian setelah melewati satu peraturan, maka lima belas butir untuk 

variabel kuesioner adalah valid dan reliabel. 
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1.1.3 HASIL ANALISA REGRESI BERGANDA 

Faktor - faktor yang mempengaruhi keterlambatan proyek dapat diketahui 

dengan analisa regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda digunakan 

untuk mengetahui besarnya perubahan variabel terikat yang disebabkan oleh 

perubahan yang terjadi pada variabel bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini 

adalah pelaku proyek terhadap 15 faktor dan variabel terikatnya adalah 

keterlambatan proyek. Apabila variabel - variabel bebas ternyata memang 

mempengaruhi variabel terikatnya, maka penelitian dilanjutkan untuk mencoba 

memprediksi nilai keterlambatan proyek dengan merubah variabel - variabel yang 

mempengaruhinya. Berdasarkan pengolahan data dengan bantuan komputer 

program SPSS . diperoleh koefisien regresi dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel Koefisien Model Regresi Berganda 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig 

B Std. Error Beta   

(Constant) -1,699 ,939  -1,808 ,092 

(X1) perencanaan 

 pekerjaan 

,603 ,222 876 2,842 ,013 

(X2) penjadwalan 

 pekerjaan 

,105 ,119 ,157 ,876 ,396 

(X3) sumber daya 

 manusia 

,401 ,220 ,319 1,822 ,090 

(X4) peralatan -,427 ,380 -,643 -1,124 ,280 

(X5) bahan ,225 ,158 257 1,618 ,128 

(X6) konflik ,101 ,170 ,113 ,597 ,560 

(X7) koordinasi ,291 ,145 ,301 2,004 ,065 

(X8) komunikasi ,290 ,094 ,432 3,094 ,008 

(X9) komitmen -,410 ,175 -,468 -2,348 ,034 

(X 10) kerja sama -,100 ,232 -,151 -,433 ,672 

(X11) kejujuran 2,848E-02 ,135 ,025 ,210 ,008 

(X12) tanggung 9,762E-02 ,091 ,125 1,076 ,300 

(X13) informasi ,144 ,174 ,201 ,830 ,421 

(X14) kedisiplinan -5,747E-02 ,099 ,094 ,837 ,417 

(X15) evaluasi  ,106 -,068 -,541 ,597 
a Dependent Variable Keterlambatan Proyek 
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Model atau persamaan regresi disusun berdasarkan perhitungan koeftsien 

regresi yang dapat dilihat pada tabel di atas. Sehingga menghasilkan persamaan 

analisa regresi berganda sebagai berikut : 

Y = a+bl.X1+b2.X2+b3.X3+b4.X4+ . . . . . . +b15.X15 

Y = -1,699 + 0,630.X1 + 0,105.X2 + 0,401. X3 - 0,427.X4 + 0,255.X5 

 + 0,101.X6 + 0,291. X7 - 0,410.X8 + 0,290.X9 - 0,100.X10 + 2,848E- 

 02.X11 + 9,762E-02.X12 + 0,144.X13 + 8,268E-02.X14 - 5,747F - 02.X15 

Tabel Model Summary Analisis Regresi Berganda 

Model R R Squre Adjusted R Squre Std. Errror of the Estimate 

1 957 916 826 2994 
a. Pred7ctors: (Constant), perencanaan pekerjaan, penjadwalan pekerjaan, sumber daya manusia,peralatan, bahan, 

konflik, koordinasi, komunikasi, komitmen, kerjasama, kejujuran,tanggungjawab, informasi, kedisiplinan, evaluasi 

pekerjaan. 

b. Dependent Variable : keterlambatan kerja 

Angka R sebagai koefisien korelasi sebesar 0.957 menunjukkankorelasi 

yang kuat terhadap pelaku proyek atas 15 faktor. Korelasi dikatakan kuat karena 

nilai R = 0.957 > 0.5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi yaitu yaitu adjusted 

R Square adalah 0.826. Hal ini berarti 82.6 % variasi dari keterlambatan proyek 

bisa dijelaskan oleh variasi perilaku proyek atas 15 faktor. Sedangkan sisanya 

(100% - 82.6%) = 17.4 % oleh sebab yang lain. Nilai standari Error of the 

estimate sebesar 0.174. Angka ini terbilang kecil dan berarti model regresi sudah 

tepat atau cocok dalam memprediksi variasi keterlambatan proyek. 

Tabel Hasil Uji ANOVA 

Model Sum of Squres Df Mean Square F Sig 

F Regression 

 Residual 

 Total 

13.771 

1.225 

14.967 

15. 

14 

29 

0.914 

8.966E-02 

10.916 0.000 

a. Prediktors: (Constant), perencanaan pekerjaan, penjadwalan pekerjaan, sumber daya manusia, peralatan, bahan, 

konflik, koordinasi, komunikasi, kamitmen, kerjasama, kejujuran,tanggungjawab, informasi, kedisiplinan, evaluasi 

pekerjaan. 

b. Dependent Variable : keterlambatan kerja 

 



33 

 

Hasil uji ANOVA atau F test dalam analists regresi dapat dilihat pada 

tabel di atas. Nilai F hitung sebesar 10.916 > F tabel (0.05;15;30) = 2.01 berarti 

tolak H0 dan terima Hl. Artinya analisis variansi terhadap garis regresi 

menunjukkan variabel keterlambatan proyek dipengaruhi oleh pelaku proyek atas 

15 faktor atau nilai pelaku proyek terhadap 15 faktor secara bersama - sama 

berpengaruh terhadap keterlambatan proyek. Karena probalitas (sig) = 0.000 lebih 

kecil dari tingkat kepercayaan penelitian 0.05, maka model regresi bisa dan cocok 

dipakai untuk memprediksi keterlambatan proyek. 

Adapun nilai korelasi berganda ini menunjukkan adanya pengaruh variabel 

- variabel. 15 pelaku proyek terhadap keterlambatan proyek ditunjukkan sebagai 

berikut : 

Y = -1,699 + 0,630.X1 + 0,105.X2 + 0,401. X3 - 0,427.X4 + 0,255.X5 + 

0,101.X6 + 0,291. X7 - 0,410.X8 + 0,290.X9 - 0,100X10 + 2,848E-

02.X11 + 9,762E-02.X12 + 0,144.X13 + 8,268E-02.X14 -5,747E-02.X15 

Konstanta sebesar -1,699 menyatakan bahwa jika keterlambatan proyek 

terhadap 15 faktor tidak ada nilainya (tidak diterapkan), keterlambatan proyek 

adalah sebesar -1,669. Angka koefisien regresi 0,630 untuk variabel. X1 

(Perencanaan Pekerjaan) ; 0,105 untuk variabel X2 (Penjadwalan Pekerjaan,) ; 

0,401 untuk variabel X3 (Sumber Daya Manusia), sampai dengan -5,747E-02 

untuk variabel X 15 (Evaluasi Pekerjaan) ; dimana koefisien tersebut menyatakan 

bahwa setiap penambahan nilai sebesar 1 poin untuk masing-masing faktor akan 

meningkatkan nilai keterlambatan proyek sebesar nilai Koefisien tadi. 
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Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan mempengaruhi 

keterlambatan proyek, untuk itu dapat dilihat dari besarnya koefisien regresi 

tersebut. Dengan demikian dapat diketahui variabel yang yang paling dominan 

mempengaruhi keterlambatan proyek adalah variabel X 1 (Perencanaan 

Pekerjaan) kemudian disusul variabel X3 (Sumber Daya Manusia). Faktor - faktor 

keterlambatan kerja yang mempunyai pengaruh positif dan negatif juga dapat 

ditunjukkan dari koefisien masing-masing variabel, dimana koefisien variabel 

yang bertanda (+) menunjukkan pengaruh yang positif terhadap keterlambatan 

proyek sedangkan variabel yang bertanda (-) menunjukkan pengaruh negatif 

terhadap keterlambatan proyek. 

Adapun contoh pembacaan dari hasil persamaan analisa regresi, misalkan 

diambil dari Variabel X1 sampai dengan X5 adalah sebagai berikut : 

Y = -1,699 + 0,630.X1 + 0,105.X2 + 0,401. X3 - 0,427.X4 + 0,255.X5 

Dimana : 

Y : adalah keterlambatan proyek. 

a : adalah konstanta dengan nilai sebesar 1,699 

X1 : adalah perencanaan pekerjaan dengan nilai koefisien sebesar 0,630 

X2 : adalah penjadwalan pekerjaan dengan nilai koefisien sebesar 0,105 

X3 : adalah sumber daya manusia dengan nilai koefisien sebesar 0,401 

X4 : adalah peralatan dengan nilai koefisien sebesar -0,427 

X5 : adalah bahan dengan nilai koefisien sebesar 0,255 

Bahwa keterlambatan proyek pada proyek kontruksi dinas Kabupaten 

Lamandau dipengaruhi oleh faktor perencanaan pekerjaan, penjadwalan 

pekerjaan, sumber daya manusia, peralatan dan bahan. Adapun yang mempunyai 
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pengaruh positif adalah faktor perencanaan pekerjaan, penjadwalan pekerjaan, 

sumber daya manusia, dan bahan sedangkan yang mempunyai pengaruh negatif 

adalah faktor peralatan. Oleh karena itu jika tidak akan terjadi suat keterlambatan 

proyek maka faktor perencanaan pekerjaan, penjadwalan pekerjaan. sumber daya 

manusia dan bahan harus lebih diperhatikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 

proyek. 

1.2 PEMBAHASAN MASING - MASING FAKTOR 

Berikut ini adalah pembahasan masing-masing faktor atau fariabel 

berdasarkan dari basil persamaan Analisa regresi berganda : 

XI (Perencanaan Pekerjaan) 

Perencanaan Pekerjaan merupakan keterlambatan proyek yang dominan yaitu 

sebesar 0,630. agar perencanaan pekerjaan proyek efektif perlu juga diperhatikan 

penjadwalan proyek, sumber daya manusia, peralatan, koordinasi, komitmen, 

kerjasama, kejujuran, tanggung jawab, informasi, dan kedisiplinan. 

X2 (Penjadwalan Pekerjaan) 

Penjadwalan pekerjaan dalam suatu proyek juga penting nilainya agar tidak terjadi 

suatu keterlambatan proyek dengan nilai yaitu sebesar 0,105, bahwasanya setiap 

pekerjaan proyek harus di rencanakan kemudian dijadwalkan kapan proyek itu 

akan jalan dan berakhir. 

X3 (Sumber Daya Manusia) 

Sumber daya manusia mendapatkan koefisien sebesar 0,401 yang cukup besar 

nilainya., Itu artinya banyak yang setuju bahwa sumber daya manusia harus 

mapan untuk pelaksanaan proyek karena jika sumber daya manusianya karang 

sangat berpengaruh dalam keterlambatan proyek. 
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X4 (Peralatan) 

Peralatan mempunyai nilai koefisien yang negatif sebesar -0,427 artinya, peralatan 

yang dibutuhkan dilingkungan pekerjaan proyek bernilai negatif sehingga terjadi 

keterlambatan proyek. Untuk itu frekuensi peralatan perlu dinaikkan, agar dalam 

keterlambatan proyek cepat terkendali. 

X5 (Bahan) 

Dalam melakukan pekerjaan proyek, bahan juga berpengaruh, hal ini terlihat nilai 

koefrsiennya sebesar 0,255. artinya penyediaan bahan tersebut perlu ditingkatkan 

untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 

X6 (Konflik) 

Konflik mempunyai nilai koefisien yang positif sebesar 0.101 untuk itu frekkuensi 

konflik perlu diturunkan, agar pemecahan permasalahan dalam keterlambatan 

proyek cepat terkendali dan menemukan alternatif yang terbaik. 

X7 (Koordinasi) 

Koordinasi mempunyai pengaruh positif terhadap keterlambatan proyek, yaitu 

sebesar 0,291. Artinya koordinasi antar pihak dalam keterlambatan proyek juga 

penting nilainya agar dalam suatu pelaksanaan proyek tidak terjadi sutu 

keterlambatan dalam pelaksanannya. 

X8 (Komunikasi) 

Koordinasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap keterlambatan proyek, 

tetapi komunikasi mempunyai pengaruh yang negatif, yaitu nilainya sebesar                

-0,410. karena frekuensi komunikasi negatif maka jangan terlalu banyak 

komunikasi, artinya komunikasi dapat dilakukan jika perlu saja dalam 

pelaksanaan proyek. 
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X9 (Komitmen) 

Bahwasannya semua pihak diberbagai tingkatan menunjukkan komitmen terhadap 

tujuan berkinerja tinggi, dengan nilai koefisien sebesar 0,101, untuk itu perlu 

ditingkatkan komunikasi yang baik dan koordinasi yang sistimatis. 

X10 (Kerjasama) 

Banyak yang setuju bahwa membina hubungan kerjasama yang baik dengan pihak 

lainnya selama pelaksanaan proyek mengurangi keterlambatan kerja proyek. Yaitu 

nilainya sebesar 0,290, untuk itu perlu ditingkatkan sikap saling memahami, 

menghargai dan menghormati kinerja masing-masing tanpa memandang rendah 

satu sama lainnya. 

X11 (Kejujuran) 

Nilai kejujuran sebesar 2,848.E-02 artinya ada yang setuju kejujuran yang 

dipenuhi keterusterangan terlihat pada hubungan antar pihak mempunyai 

pengaruh positif terhadap keterlambatan kerja proyek walaupun nilainya relatif 

kecil. Karena kejujuran tidak mengakibatkan kerugian masing-masing pihak 

ataupun kedua belah pihak. Bahwasannya kejujuran harus dimulai dari individu 

masing-masing, kemudian dalam lingkup kelompok kerja. Untuk meningkatkan 

kejujuran perlu adanya pengaruh yang positif terhadap kepercayaan masing-

masing pihak. 

X t2 (Tanggung Jawab) 

Setiap pihak mempunyai tanggung jawab masing-masing dalam dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan. Tanggung jawab mempunyai nilai positif 

sebesar 9,762E-02, artinya ada beberapa yang setuju bahwa setiap pihak 

mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing sesuai dengan 
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kemampuannya. Tanggung jawab akan meningkat apabila diikuti dengan 

kerjasama dan koordinasi yang baik. 

X13 (Informasi) 

Informasi mempunyai nilai positif yaitu sebesar 0,144 artinya banyak yang setuj u 

bahwa semua pihak dapat menerima segala informasi untuk meningkatkan 

kemampuan kerja masing-masing. Untuk itu komunikasi juga diperlukan untuk 

menyampaikan informasi agar pesan tersebut dapat didistribusikan keseluruh 

bagian. 

X14 (Kedisiplinan) 

Ada beberapa yang setuju bahwa setiap pihak mampu membangkitkan 

kedisiplinan dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Besarnya kedisiplinan adalah 

8,268.E-02. Setiap masing-masing individu mempunyai kedisiplinan yang 

berbeda beda dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan 

dorongan. 

X15 (Evaluasi Pekerjaan) 

Evaluasi mempunyai nilai negatif yaitu sebesar -5,747.E-02. Artinya beberapa 

yang berpendapat bahwa tidak semua pihak mampu mengevaluasi segala kendala 

dan hambatan yang dihadapi. 

 


