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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu 

menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel yang sudah ditetapkan, maka jenis 

penelitian yang digunakan adalah penelitian penjelasan (eksplanatory research). 

Menurut Singarimbun dan Effendi (2002:5), explanatory research adalah suatu 

penelitian dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal sebab akibat antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Penelitian ini nantinya akan 

menjelaskan hubungan kausal antara variabel kepuasan (X1), kualitas (X2) dan 

experiential marketing (X3) berpengaruh secara simultan terhadap terciptanya 

word of mouth (Y). 

3.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dan 

dilakukan oleh penulis dalam rangka mengumpulkan data yang dibutuhkan 

sebagai penguat bukti nyata dalam penulisan. Lokasi penelitian ini juga 

merupakan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti guna untuk 

mendapatkan tambahan data yang berkaitan dengan masalah penelitian. Lokasi 

penelitian ini dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Kota Malang 
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3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1  Populasi 

Dalam penelitian ini, populasinya adalah seluruh Pengguna Twitter yang 

berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Kota Malang, yang jumlahnya tidak 

diketahui secara pasti atau infinite. 

3.3.2  Sampel 

Dalam penelitian ini peneliti tidak mendapatkan data dengan jelas tentang 

jumlah populasi, sehingga untuk menentukan ukuran sampel peneliti berpedoman 

pada pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe dalam Sekaran (2006:160) yang 

mengusulkan aturan sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian multivariat (termasuk analisis regresi berganda), ukuran 

sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 kali atau lebih) lebih besar dari 

jumlah variabel dalam studi. 

Dalam penelitian ini terdapat empat variabel yang diukur, yaitu variabel 

variabel kepuasan (X1), kualitas (X2) dan experiential marketing (X3) serta word 

of mouth (Y), sehingga berdasarkan pendapat Roscoe tersebut, diperoleh angka 40 

orang responden sebagai sampel, yang berasal dari perhitungan (4 x 10). Jadi, 

jumlah minimal sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 40, tetapi agar dapat 

lebih representatif (mewakili populasi yang ada), mendapat jawaban yang lebih 

bervariasi dan hasil yang diperoleh lebih akurat dalam menjawab hipotesis 

sebelumnya maka peneliti mengambil sebesar 80 orang responden. 

3.3.3  Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability 

sampling (penarikan sampel secara tidak acak). Menurut Sugiyono (2008:77), 
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nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota 

untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Bagian dari nonprobability sampling yang digunakan adalah purposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2008:78) yang dimaksud purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan cara mengambil subyek yang didasarkan 

atas tujuan tertentu. Kriteria sampel yang digunakan sebagai sumber data primer 

pada penelitian ini adalah: 

1. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Kota 

Malang tahun ajaran 2010/2011 hingga tahun ajaran 2012/2013. 

2. Pengguna jejaring sosial Twitter. 

3. Sudah menggunakan Twitter minimal 1 bulan pemakaian dengan syarat 

aktif login dalam akun Twitter. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1  Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan dua macam sumber data, yaitu : 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

obyek penelitian yaitu dari responden melalui penyebaran kuesioner, 

dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya kota Malang 

pengguna jejaring sosial Twitter. 
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b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari informan yang 

diperlukan sebagai pelengkap dan penunjang penelitian ini. Dalam hal 

ini data sekunder berasal dari literatur, skripsi yang mendukung 

penelitian ini. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

Kuesioner dan studi pustaka. 

1. Penyebaran Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawab (Sugiyono, 2008:142). Menurut Nawawi 

(2005:117) Kuesioner adalah “Usaha mengumpulkan informasi dengan 

menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis, untuk dijawab secara tertulis 

pula oleh responden”. Penyebaran kuisioner diberikan pada responden 

yang memenuhi syarat. 

2. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur, 

sumber pustaka, laporan penelitian-penelitian sebelumnya serta artikel 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada metode ini peneliti 

memindahkan data yang relevan dari suatu sumber informasi atau 

dokumen yang diperlukan. 
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3.5  Definisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini, adalah :  

1. Variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen atau terikat (Sugiyono, 2008:39). Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel bebas adalah Kepuasan (X1), Kualitas (X2) dan 

Eksperiental Marketing (X3).  

2. Variabel terikat atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 

2008:39). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah word of 

mouth (Y). 

3.5.2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini meliputi : 

1. Kepuasan (X1) 

Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul 

setelah membandingkan antara persepsi/kesannya terhadap kinerja atau hasil 

suatu produk dan harapan-harapannya (Kotler, 2008: 177). Terdapat 4 elemen 

dalam kepuasan konsumen (Wilkie, 1994) yaitu : 

a.  X1 .1= Expectations. Harapan konsumen terhadap suatu barang atau 

jasa yang terbentuk sebelum konsumen membeli barang atau jasa 

tersebut. Barang atau jasa yang sesuai dengan harapan konsumen akan 

menyebabkan konsumen merasa puas. 

 Expectations dinyatakan dengan 1 butir pernyataan : 
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1. Twitter sesuai dengan harapan konsumen. 

b.  X1.2 = Performance. Pengalaman konsumen terhadap kinerja aktual 

barang atau jasa ketika digunakan tanpa diperngaruhi oleh harapan 

mereka. Kinerja dijabarkan dengan 3 butir pernyataan : 

1. Layanan yang disajikan Twitter bermanfaat bagi konsumen. 

2. Twitter mudah dioperasikan. 

3. Twitter memberikan keamanan terhadap privasi penggunanya. 

c.  X1.3 = Comparison. Membandingkan harapan kinerja barang atau jasa 

sebelum membeli dengan persepsi kinerja aktual barang atau jasa 

tersebut. Konsumen akan merasa puas ketika harapan sebelum 

pembelian sesuai atau melebihi perepsi mereka terhadap kinerja aktual 

produk. Comparison dijabarkan dalam 2 butir pernyataan : 

1. Layanan yang diberikan twitter dapat bersaing dengan media social 

lainnya. 

2. Konsumen merasa twitter memiliki keunggulan. 

d.  X1.4 = Confirmation/disconfirmation. Pengalaman konsumen 

terehadap penggunaan barang atau jasa. Confirmation terjadi bila 

harapan sesuai dengan kinerja aktual produk. Sebaliknya, 

disconfirmation terjadi ketika harapan lebih tinggi atau lebih rendah 

dari kinerja aktual produk.  

Adapun Confirmation/disconfirmation dinyatakan dengan 2 butir 

pernyataan : 

1. Konsumen merasa puas dengan layanan yang diberikan Twitter. 

2. Konsumen berniat untuk terus menggunakan Twitter. 
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2. Kualitas Website(X2) 

Kualitas jasa adalah atibut yang melekat pada jasa sesuai dengan persepsi 

konsumen. Webqual merupakan metode pengukuran kualitas website 

berdasarkan persepsi pengguna akhir (masyarakat). Metode ini merupakan 

pengembangan dari servqual (Zeithaml et al. 1990) yang banyak digunakan 

sebelumnya. Pengukuran kualitas jasa pada penelitian ini menggunakan 

metode webqual 4.0 untuk menganalisis kualitas website e-government melalui 

konsep usability, kualitas informasi, dan interaksi pelayanan (Barnes & Vidgen 

2003). Usability adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan situs. 

Kualitas informasi adalah mutu dari isi yang terdapat pada situs. Interaksi 

pelayanan adalah mutu dari interaksi pelayanan yang dialami oleh pengguna 

ketika pengguna menyelidiki situs lebih dalam. Kualitas website dinyatakan 

dengan 4 pernyataan (Barnes & Vidgen 2003) : 

a. X2.1 = Usability adalah mutu yang berhubungan dengan rancangan situs. 

Usability dinyatakan dengan 6 butir pernyataan :  

1. Konsumen mudah dalam mempelajari pengoperaisan Twitter.  

2. Interaksi dengan Twitter jelas dan mudah dipahami.  

3. Konsumen mudah menemukan situs Twitter. 

4. Twitter memiliki tampilan yang menarik. 

5. Desain Twitter sesuai dengan fungsinya sebagai media sosial. 

6. Twitter memberikan kesan positif bagi pengguna. 

b. X2.2= Information Quality adalah mutu dari isi yang terdapat pada situs. 

Information Quality dijabarkan dengan 7 butir pernyataan : 

1. Twitter memberikan informasi yang akurat. 
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2. Twitter memberikan informasi yang dapat dipercaya. 

3. Twitter memberikan informasi yang up to date. 

4. Twitter memberikan informasi relevan. 

5. Twitter memudahkan untuk mengetahuin informasi. 

6. Twitter memberikan informasi secara mendetail. 

7. Menampilkan informasi ke dalam format yang baik. 

c. X2.3= Service Interactions adalah mutu dari interaksi pelayanan yang 

dialami oleh pengguna ketika pengguna menyelidiki situs lebih dalam. 

Service Interactions dijabarkan dalam 5 butir pernyataan : 

1. Memiliki reputasi yang baik. 

2. Informasi pribadi konsumen terjamin keamanannya. 

3. Merasakan privasi dalam menggunakan Twitter. 

4. Memudahkan dalam berkomunikasi dengan komunitas. 

5. Twitter dapat menimbulkan rasa sosial penggunanya. 

d. X2.4 = Overall. Merupakan keseluruhan elemen yang ada dalam 

produk/jasa tersebut. Overall dijabarkan dalam satu pernyataan: 

1. Keseluruhan fitur Twitter baik. 

3. Experiential Marketing (X3) 

Pemasaran berbasis pengalaman adalah pemasaran dengan pendekatan 

penciptaan produk atau jasa yang mencoba menyentuh panca indra konsumen 

(menyentuh hati dan merangsang pikiran konsumen sehingga hal tersebut 

dapat menciptakan pengalaman di dalam diri konsumen yang akhirnya 

menjadi sesuatu yang dapat dikenang dan diceritakan kepada orang-orang 
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terdekat (Schmitt, 1999). Terdapat lima tipe experience yang bisa digunakan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Schmitt dalam Hamzah (2007), yakni : 

a. X3.1 = Sense. Ditujukan terhadap rasa yang berhubungan dengan panca 

indera. Sense dinyatakan dengan satu butir pernyataan : 

1. Twitter memiliki tampilan yang menarik. 

b. X3.2= . Feel. Berkaitan perasaan atau emosi yang dirasakan oleh 

konsumen ketika mengkonsumsi produk atau jasa tertentu. Feel 

dijabarkan dengan 3 butir pernyataan : 

1. Konsumen merasa nyaman dalam mengoperasikan Twitter. 

2. Konsumen merasa senang dalam mengoperasikan Twitter. 

3. Konsumen bisa mengekspresikan perasaannya dalam Twitter. 

c. X3.3= Think. Berkaitan dengan persepsi dan apa yang dipikirkan 

konsumen. Think dijabarkan dalam satu butir pernyataan : 

1. Fitur-fitur Twitter mampu mengembangkan kreatifitas konsumen. 

d. X3.4 = Act. Berkaitan dengan kebiasaan dan interaksi. Act dijabarkan 

dalam 3 pernyataan:  

1. Twitter mempermudah interaksi konsumen dengan teman atau 

keluarganya. 

2. Twitter telah menjadi gaya hidup pengguna. 

3. Twitter mempermudah interaksi dengan orang baru. 

e. X3.5 = Relate. Berkaitan dengan aspek sense,feel,act, dan think yang 

menghasilkan keterkaitan dan keterikatan antara konsumen dan produk 

yang dikonsumsinya. Relate dijabarkan dalam 2 pernyataan: 

1. Twitter menjadi sebuah media yang penting dalam bersosialisasi. 
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2. Konsumen selalu menggunakan Twitter dalam kegiatan sehari-harinya. 

4. Word of Mouth (Y) 

 Brown et al (2005) dalam Harsasi (2006) mendefinisikan WOM sebagai 

informasi tentang suatu target objek yang dipindahkan dari satu individu ke 

individu lain yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui 

media komunikasi. Berdasarkan pada penelitian Babin et al (2005), maka 

penelitian ini menggunakan tiga indikator yang sama untuk WOM positif 

sebagai berikut: 

1. Menceritakan hal yang positif tentang produk/jasa kepada pihak lain. 

2. Merekomendasikan/ menyarankan kepada orang lain untuk 

menggunakan pada produk/jasa  tersebut.  

3. Mengajak teman / keluarga menggunakan produk/jasa tersebut.  

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

 

No. Konsep Variabel Terukur Item / butir pernyataan 

1 Kepuasan 

(X1) 

Expectations (X1.1) 1. Twitter sesuai dengan harapan 

konsumen. 

2  Performance (X1.2) 1. Layanan yang disajikan Twitter 

bermanfaat bagi konsumen. 

2. Twitter mudah dioperasikan. 

3. Twitter memberikan keamanan 

terhadap privasi penggunanya. 

3  Comparison (X1.3) 1. Layanan yang diberikan twitter 

mampu bersaing dengan media 

social lainnya. 

2. Konsumen merasa Twitter memiliki 

keunggulan. 
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No. Konsep Variabel Terukur Item / butir pernyataan 

4  Confirmation/disco

nfirmation (X1.4) 

1. Konsumen merasa puas dengan 

layanan yang diberikan Twitter. 

2. Konsumen berniat untuk terus 

menggunakan Twitter. 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Kualitas/ 

WebQual 

(X2) 

Usability (X2.1) 1. Konsumen mudah dalam 

mempelajari pengoperaisan 

Twitter.  

2. Interaksi dengan Twitter jelas dan 

mudah dipahami.  

3. Konsumen mudah menemukan 

situs Twitter. 

4. Twitter memiliki tampilan yang 

menarik. 

5. Desain Twitter sesuai dengan 

fungsinya sebagai media sosial. 

6. Twitter memberikan kesan positif 

bagi pengguna. 

6  Information quality 

(X2.2) 

1. Twitter memberikan informasi 

yang akurat. 

2. Twitter memberikan informasi 

yang dapat dipercaya. 

3. Twitter memberikan informasi 

yang up to date. 

4. Twitter memberikan informasi 

relevan. 

5. Twitter memudahkan untuk 

mengetahuin informasi. 

6. Twitter memberikan informasi 

secara mendetail. 

7. Format informasi baik. 
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No. Konsep Variabel Terukur Item / butir pernyataan 

8  Service Interaction 

(X2.3) 

1. Memiliki reputasi yang baik.  

2. Informasi pribadi konsumen 

terjamin keamanannya.  

3. Merasakan privasi dalam 

menggunakan Twitter.  

4. Memudahkan dalam 

berkomunikasi dengan komunitas. 

5. Twitter dapat menimbulkan rasa 

sosial penggunanya. 

9  Overall (X2.4) 1. Keseluruhan fitur Twitter baik 

10 Experien 

tial 

marketing 

(X3) 

Sense (X3.1) 1. Twitter memiliki tampilan yang 

menarik. 

11  Feel (X3.2) 1. Konsumen merasa nyaman dalam 

mengoperasikan Twitter. 

2. Konsumen merasa senang dalam 

mengoperasikan Twitter. 

3. Konsumen bisa mengekspresikan 

perasaannya dalam Twitter. 

12  Think (X3.3) 1. Fitur-fitur Twitter mampu 

mengembangkan kreatifitas 

konsumen. 

13  Act (X3.4) 1. Twitter mempermudah interaksi 

konsumen dengan teman atau 

keluarganya. 

2. Twitter telah menjadi gaya hidup 

pengguna. 

3. Twitter mempermudah interaksi 

dengan orang baru. 
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No. Konsep Variabel Terukur Item / butir pernyataan 

14  Relate (X3.5) 1. Twitter menjadi sebuah media 

yang penting dalam bersosialisasi. 

2. Konsumen selalu menggunakan 

Twitter dalam kegiatan sehari-

harinya. 

15 Word of 

Mouth (Y) 

Word of Mouth (Y) 1. Menceritakan hal yang positif 

tentang produk/jasa kepada pihak 

lain. 

2. Merekomendasikan/ menyarankan 

kepada orang lain untuk 

menggunakan pada produk/jasa 

tersebut. 

3. Mengajak teman / keluarga 

menggunakan produk/jasa tersebut. 

Sumber : Data diolah oleh penulis, 2013 

3.6  Skala Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas yaitu kepuasan, kualitas 

dan eksperiental marketing produk serta satu variabel terikat yaitu word of mouth. 

Untuk mengukur ketiga variabel tersebut digunakan instrumen pengukur yang 

berupa pernyataan dari masing-masing indikator untuk tiap-tiap variabel yang 

diajukan kepada responden melalui kuesioner.  

Jawaban dari tiap pernyataan dihitung dengan cara menjumlahkan angka-

angka dari pernyataan, sehingga jawaban yang berada pada posisi sama, akan 

menerima secara konsisten nilai angka yang juga sama. Dalam penelitian ini 

menggunakan pernyataan yang nantinya akan dianalisis secara kuantitatif dengan 

menggunakan Skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 
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fenomena sosial (Sugiyono, 2008:93). Dalam penelitian ini menggunakan jenis 

data interval. Skala Likert mempunyai skala jawaban antara 1-5: 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran 

 

PilihanJawaban Skor Makna 

SangatSetuju 5 Sangat Baik 

Setuju 4 Baik 

Netral 3 Normal 

TidakSetuju 2 Kurang Baik 

SangatTidakSetuju 1 Sangat Tidak Baik 

Sumber : Data Diolah Penulis 2013 

Variabel bebasnya (independent variable) adalah 

1. Variabel kepuasan (X1) 

2. Variabel kualitas (X2) 

3. Variebek eksperiental marketing (X3) 

Variabel terikatnya (dependent variable) adalah word of mouth (Y). 

3.7  Metode Analisis Data 

Untuk menganalisa data-data hasil penelitian yang dilakukan akan 

digunakan analisis statistik antara variabel-variabel dengan metode yang akan 

dipergunakan adalah sebagai berikut : 
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3.7.1  Uji Validitas dan Reliabiitas  

a.  Uji Validitas 

Validitas adalah derajad ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 

2008:455), sedangkan Simamora (2004:172) berpendapat bahwa, validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu intrumen. 

Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.  

Pengujian validitas digunakan untuk mengukur setiap butir pernyataan 

atau pertanyaan dalam kuesioner digunakan analisa item, yaitu mengkorelasikan 

skor setiap butir item dengan skor totalnya, dengan rumus analisa korelasi product 

moment pearson dengan level signifikansi 5% = 0,05 (Simamora, 2004:180).  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan 

(Sugiyono, 2008:456), sedangkan Simamora (2004:177) berpendapat bahwa, 

reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel atau 

handal kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada kelompok 

yang sama akan menghasilkan data yang sama.  

Instrumen dapat dikatakan reliabel jika perhitungan validitas lebih besar 

dari nilai kritisnya pada taraf signifikan 0,05 (α = 5 %) dan dengan menggunakan 

uji cronbach alpha, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha 

lebih besar dari 0,60. 
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3.7.2 Alat Analisis dan Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda merupakan teknik analisis yang umum 

digunakan dalam menganalisis hubungan dan pengaruh satu variabel 

terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Teknik analisis regresi 

berganda dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Rangkuti, 

2004:132). 

 

 

Di mana : 

Y   = Nilai prediksi Y 

b1, b2, b3,….., be = Koefisien Regresi 

X1, X2, X3, …Xe = Variabel independen 

2. Uji T 

Untuk menentukan koefisien spesifik yang mana yang tidak sama 

dengan nol, uji tambahan diperlukan yaitu dengan menggunakan uji t. Uji t 

digunakan untuk pengujian koefisien regresi secara parsial atau individu 

dari variabel bebas terhadap variabel terikat untuk mengetahui hubungan 

secara parsial hubungan antara variabel independen dan dependen. 

a. Bandingkan nilai thitung dengan t tabel. Jika nilai thitung > t 

tabel, maka H0 ditolak. 

b. Bandingkan nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis Sig) 

dengan besarnya nilai alpha (α). Jika probabilitasnya lebih kecil 

Y = b1X1  + b2X2+ b3X3+ …..beXe 

 

 



40 

 

daripada α, maka H0 ditolak. Apabila thitung > ttabel pada 

taraf uji 5%, berarti hipotesis no (H0) ditolak. 

Dengan demikian, secara parsial variabel-variabel independent 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependent. Untuk 

menentukan variabel independent yang memiliki pengaruh dominan 

terhadap variabel dependent, maka ditentukan dengan melihat variabel 

yang memiliki nilai hitung lebih besar daripada variabel lainnya. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik  

a. Uji Normalitas 

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random 

yang kontinyu (Dajan, 1986:172). Kurva yang menggambarkan distribusi 

normal adalah kurva normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji 

apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal, maka 

digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap 

masing-masing variabel. Hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

H0 : F(x) = F0(x), dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang 

diwakili oleh sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu 

populasi berdistribusi normal. 

H1 : F(x) ≠ F0 (x) atau distribusi populasi tidak normal.  

Pengambilan Keputusan. 

• Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima. 

• Jika Probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak. 
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b. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas menurut Imam Ghozali (2006:91) adalah 

bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi 

antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.. Multikolinieritas 

berarti bahwa antar variabel bebas atau variabel terikat yang terdapat 

dalam model memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati 

sempurna. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari 

Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance melalui program SPSS. 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai Tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF 

> 10 maka terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya apabila VIF < 10 

maka tidak terjadi multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa 

gangguan (disturbance) yang muncul dalam regresi adalah 

homoskedastisitas, yaitu semua gangguan mempunyai varian yang sama.  

Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode Glejser (1969) 

dalam Sritua (1993:35). Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan 

antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai 

signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 

0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

 


