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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Penelitian   

  Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian 

yang digunakan adalah penelitian eksplanatory. Menurut Singarimbun dan 

Sofyan Effendi (1995:5), “Penelitian eksplanatory adalah penelitian yang 

menjelaskan hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji 

hipotesis yang telah dirumukan sebelumnya.”  Adapun alasan dipilihnya jenis 

penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh antara variabel 

kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian yang dilaksanakan penulis hanya membatasi diri dalam bidang 

manajemen pemasaran, tentang perilaku konsumen yang dikhususkan pada 

kepuasan pelanggan.  

3.3 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) 

Kabupaten Madiun yang berlokasi di jalan Panglima Sudirman Caruban 

(63153). No. Telp (0351)7742550, (0351)383294, Fax. (0351)283294. 

3.4 Jenis Data 

 Menurut Sugiyono (2003:13), data kualitatif adalah data yang berbentuk 

kata, kalimat, skema, dan gambar. Masih menurut Sugiyono (2003:13), data 

kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang 

diangkakan. 



35 
 

 
 

Berdasarkan cara memperolehnya, menurut Umar (2003:42) jenis data 

dibedakan menjadi dua, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, baik dari 

individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan peneliti (Umar, 2003:42). Dalam 

penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari pelanggan PDAM Kabupaten Madiun yang menjadi 

responden dengan menggunakan kuesioner atau angket. 

2. Data Sekunder 

Menurut Umar (2003:42), data sekunder adalah data primer yang telah 

diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer 

atau pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dalam 

bentuk jadi atau berupa data yang sudah diolah oleh PDAM Kabupaten 

Madiun dan studi literatur yang mempunyai hubungan dengan pokok 

bahasan. 

 3.5 Teknik Pengumpulan Data 

   Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara atau interview 

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara 

langsung dengan pimpinan perusahaan maupun stafnya. 
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2. Kuesioner 

Suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan kepada 

pelanggan dalam bentuk tidak langsung untuk hal- hal yang berkaitan 

dengan kualitas pelayanan apakah sudah memuaskan atau belum. 

3. Dokumen 

  Dilakukan melalui kajian pustaka terhadap literatur yang mendukung 

pengumpulan data, seperti buku- buku, majalah, peraturan- peraturan. 

3.6 Populasi dan Sampel 

3.6.1 Populasi 

Populasi didefinisikan oleh Nazir (2003:271), sebagai kumpulan dari 

individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. 

Populasi dari penelitian ini adalah para pelanggan PDAM Kabupaten 

Madiun yang sampai bulan Desember 2008 berjumlah 21.332 

3.6.2 Sampel   

 Suharsimi Arikunto (2002) sampel adalah bagian dari populasi (sebagian 

atau wakil dari populasi yang diteliti). 

Untuk menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan rumus Slovin  

dalam Umar (2003:78) sebagai berikut: 

2Ne+ 1
N

 =n  

          Dimana : 

 n    =   ukuran sampel 

 N   =   ukuran populasi 

e   =  % kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misal 10%   
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Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

 n = 2)1,0(213321
21332

+
  

  

                   =       )01,0(213321
21332

+
   

 

                    =         32,214
21332

 

 
   =        99,533408 ≈ 100 
  

  Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 

responden. 

3.6.3 Teknik Pengambilan Sampel   

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Menurut Arikunto 

(2006:139), sampel bertujuan (purposive sampling) dilakukan dengan cara 

mengambil subyek bukan didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Teknik ini 

biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya : alasan 

keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil 

sampel yang besar dan jauh. Peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan 

tujuan tertentu, tetapi dengan persyaratan sebagai berikut : 

a. Pengambilan sampel harus didasrkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau 

karakteristik tertentu, yang merupakan ciri-ciri pokok populasi. 

b. Subyek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan 

subyek yang paling banyak mengandung cirri-ciri yang terdapat 

pada populasi (key subjectis). 
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c. Penentuan karakteristik  populasi dilakukan dengan cermat di dalam 

studi pendahuluan. 

Kriteria yang harus dimiliki oleh responden sebagai pertimbangan 

dalam pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Responden adalah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) Kabupaten Madiun. 

2) Responden adalah pelanggan yang mempunyai kemampuan dan 

pengetahuan untuk menjawab pertanyaan.  

3.7 Definisi Operasional Penelitian  

 Singarimbun dan Effendi (1995:34) mendefinisikan konsep sebagai 

abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi 

dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu 

tertentu. Peranan konsep sangat besar karena konsep dapat menghubungkan 

dunia observasi, antara abstrak dan realita. Dari penjelasan tersebut, konsep 

merupakan definisi yang bersifat abstrak yang menggambarkan obyek 

tertentu. 

 Agar konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus 

dioperasionalisasikan dengan cara menjabarkannya menjadi variabel-variabel 

tertentu. Variabel menurut Sugiyono (1997) dalam Umar (2003:47) adalah 

suatu atribut dari sekelompok obyek yang diteliti yang mempunyai variasi 

antara satu dengan yang lain dalam kelompok tersebut. Untuk mengetahui 

sifat dari variabel penelitian, harus ditentukan indikator - indikator yang 

menjelaskan tentang variabel tersebut. 
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 Adapun konsep dari masing- masing variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Kualitas Pelayanan (X) 

Merupakan seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas layanan yang mereka terima/peroleh. 

Variabel-variabel dari konsep kualitas pelayanan yang akan digunakan 

dalam penelitian ini didasarkan pada dimensi kualitas pelayanan yang 

dikemukakan oleh A Parasuraman dalam Tjiptono (2005:273), yaitu: 

(1) Bukti fisik (X1) 

 yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan dan sarana komunikasi, 

serta penampilan pegawai. 

X1.1 =  Kebersihan dan kenyamanan ruangan 

X1.2 = Kelengkapan peralatan modern seperti komputer yang 

dimiliki PDAM 

X1.3 =  Penampilan rapi para pegawai 

(2)  Keandalan (X2)  

yaitu kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan 

segera, akurat, dan memuaskan. 

X2.1 = Kemampuan pegawai PDAM dalam memecahkan masalah 

X2.2 = Pemenuhan janji yang diberikan 

X2.3 = Kemudahan prosedur pelayanan  

X2.4  = Ketepatan dalam penyampaian pencatatan tagihan 

(3) Daya Tanggap (X3)  

yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan 

memberikan layanan yang tanggap. 
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X3.1 = Kesungguhan pegawai dalam membantu pelanggan 

X3.2 = Kecepatan pegawai PDAM dalam memberikan pelayanan 

  X3.3 = Ketanggapan pada keluhan dan saran pelanggan 

(4)  Jaminan (X4) 

yaitu mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan sifat 

dapat dipercaya yang dimiliki para staf; bebas dari bahaya, resiko, 

atau keragu-raguan. 

X4.1 = Pengetahuan atau kecakapan pegawai dalam melakukan 

tugasnya 

X4.2 = Kesopanan dan keramahan pegawai PDAM 

X4.3 = Kejujuran pegawai PDAM dalam melayani pelanggan 

X4.4 = Keamanan dalam penggunaan air minum yang berasal dari 

PDAM 

(5)  Empati (X5)  

yaitu meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang 

baik, perhatian pribadi, dan pemahaman atas kebutuhan individual 

para pelanggan. 

X5.1 = Memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap pelanggan 

X5.2 = Kemampuan berkomunikasi dengan pelanggan 

X5.3 = Perhatian pegawai terhadap kepentingan pelanggan 

X5.4 = Para pegawai yang memahami kebutuhan pelanggan 

2. Kepuasan pelanggan (Y) 

Kepuasan pelanggan merupakan suatu hasil evaluasi atas kesesuaian 

antara harapan yang diinginkan dengan kinerja aktual penyedia jasa yaitu 
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Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Madiun yang 

dirasakan setelah penggunaan jasa oleh pelanggan. Kepuasan pelanggan 

juga dapat dikatakan sebagai rasa senang dari pelanggan terhadap 

pelayanan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan. Dalam penelitian 

ini kepuasan pelanggan merupakan variabel terikat yaitu variabel yang 

dipengaruhi. 

Dapat digambarkan konsep dari masing- masing variabel adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.1 

Konsep Masing-Masing Variabel 

Konsep Variabel Indikator Item/atribut 

Kualitas 
Pelayanan   

(X) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bukti Fisik         
(Tangibles) 

 (X1) 
 

 
 

Fasilitas fisik, 
peralatan, dan 
penampilan 
pegawai 
 

X1.1  Kebersihan dan kenyamanan ruangan 
X1.2  Kelengkapan peralatan modern seperti 
         komputer yang dimiliki PDAM 
X1.3  Penampilan rapi para pegawai 
 

Keandalan 
(Reliability)  

(X2) 

Kemampuan, 
pemenuhan 
janji, 
kemudahan, dan 
ketepatan 
pekerjaan 
pegawai 

 
 

 

X2.1   Kemampuan pegawai PDAM dalam  
          memecahkan masalah 
X2.2   Pemenuhan janji yang diberikan 
X2.3   Kemudahan prosedur pelayanan
X2.4   Ketepatan dalam penyampaian  
         pencatatan tagihan  
           
 

Daya tanggap 
(Responsiveness) 

(X3) 
 
 
 

Kesungguhan, 
kecepatan, dan 
ketanggapan 
membantu 
pelanggan 
 
 

X3.1   Kesungguhan pegawai dalam membantu 
         pelanggan 
X3.2   Kecepatan pegawai PDAM dalam  
         memberikan pelayanan 
X3.3   Ketanggapan pada keluhan dan saran 
         pelanggan 
 

Jaminan  
(Assurance) 

(X4) 
 
 

Pengetahuan, 
kesopanan, 
kejujuran, dan 
keamanan 
terhadap 
pelanggan 
 

X4.1   Pengetahuan atau kecakapan pegawai 
         dalam melakukan tugasnya          
X4.2   Kesopanan dan keramahan pegawai  
         PDAM 
X4.3   Kejujuran pegawai PDAM dalam  
         melayani pelanggan 
X4.4    Keamanan dalam penggunaan air minum 
          yang berasal dari PDAM 

Empati  
(Empathy) 

          (X5) 
  
  

Keadilan, 
komunikasi, 
perhatian, dan 
pemahaman 
terhadap 
pelanggan 
 
 

X5.1   Memberikan perlakuan yang sama  
          terhadap setiap pelanggan  
X5.2    Kemampuan berkomunikasi dengan 
          pelanggan   
X5.3   Perhatian pegawai terhadap kepentingan 
          pelanggan 
X5.4   Para pegawai yang memahami kebutuhan 
          pelanggan 

 
 

Kepuasan 
Pelanggan 

(Y) 
 

Kepuasan 
pelanggan 

(Y) 

Pelayanan yang 
sesuai dengan 

harapan 
pelanggan 

 

Y1.1 Pelayanan PDAM Kabupaten Madiun 
        sesuai dengan harapan pelanggan 
 

Sumber : Diadaptasi dari Parasuraman, Berry, dan Zeithaml (1994) dalam Furer, Liu, Sudharsan  
               (2000:355)                         
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 3.8 Skala Pengukuran  
 

Setiap instrumen mempunyai skala pengukuran. Menurut Sugiyono 

(2000:87) skala pengukuran merupakan aturan yang diperlukan untuk 

mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Data yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif dari data kualitatif 

diubah menjadi data yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan skala 

likert.  

  Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator-indikator tertentu. Kemudian indikator- indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item- item instrumen yang dapat berupa 

pertanyaan atau pernyataan. 

Untuk tujuan analisis, maka ditetapkan jawaban dari responden dan 

masing – masing mendapatkan skor, yang terbagi dalam kategori penelitian, 

yaitu : jawaban sangat setuju (SS) diberi nilai 5, jawaban setuju (S) diberi nilai 

4, jawaban cukup setuju (CS) diberi nilai 3, jawaban tidak setuju (TS) diberi 

nilai 2 dan jawaban sangat tidak setuju (STS) diberi nilai 1. Seperti yang dapat 

dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini: 

Tabel 3.2 
Skala Pengukuran 

Kualitas Pelayanan dan Kepuasan 

Pilihan Jawaban Skor 
Sangat Setuju  5 
Setuju  4 
Cukup Setuju  3 
Tidak Setuju  2 
Sangat Tidak Setuju 1 

               Sumber : Sugiyono (2000 : 87) 
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3.9 Uji Instrumen Data 

 Adapun Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner 

yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Ada dua syarat penting yang berlaku 

pada sebuah kuesioner, yaitu keharusan sebuah kuesioner untuk Valid dan 

Reliabel. Di dalam penelitian yang menggunakan kuesioner, uji validitas dan 

uji reliabilitas sangat diperlukan.  

 Kuesioner dikatakan Valid apabila pertanyaan yang ada mampu 

mengungkapkan sesuatu yang diukur dalam kuesioner tersebut. Sedangkan 

kuesioner dikatakan Reliabel apabila jawaban atas pertanyaan yang diajukan 

menghasilkan jawaban yang konstan stabil dari waktu ke waktu.  

3.9.1 Uji Validitas  

   Validitas data ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu 

instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Singarimbun dan Effendi, 1995:122). 

 Untuk uji validitas ini, digunakan rumus korelasi “Product Moment”, 

yang oleh Singarimbun dan Effendi (1995) dijelaskan sebagai berikut : 

rxy  = 
( )( )

( )( ) ( )( )∑ ∑∑ ∑
∑∑ ∑

−−

−
2222 YYNXXN

YXXYN
  

keterangan:   

  rxy  =  nilai korelasi 

N   =  banyak sampel 

X   =  skor item x 

Y   =  skor item y 
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 Tingkat validitas diperoleh dengan membandingkan probabilitas nilai r 

hitung (p) dengan alpha-nya. Bila probabilitas ≤0,05 maka alat ukur tersebut 

dikatakan valid. 

3.9.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995:140) Reliabilitas 

adalah : 

“angka indeks yang menunjukkan apakah alat pengukur  

tersebut dapat dipercaya atau dapat diandalkan.”  

Dalam penelitian ini uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha 

Cronbach dengan koefisien berkisar antara 0 sampai 1 (Arikunto 

2002:171), sebagai berikut : 

     ( ) ⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−

= ∑
2
1

2

11 1
1 σ

σ b

k
kr    

Di mana : 

r11 =  Reliabilitas instrumen 

k =  Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ σb
2 =  Jumlah varians butir 

σ1
2 =  Varians total 

 Kriteria pengujian adalah jika nilai Alpha Cronbach lebih dari 0,6 (α > 

0,6), maka menunjukkan bahwa ukuran yang dipakai sudah reliabel 

(Malhotra, 2002:293).  

3.10  Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner selanjutnya akan 

diolah dan dianalisis dengan cara sebagai berikut: 
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1. Analisis Kualitatif 

Analisis Kualitatif merupakan metode analisis yang mencantumkan 

data yang bukan merupakan angka atau data yang merupakan keterangan 

yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka (Arikunto, 2002). 

2. Analisis Kuantitatif 

  Analisis kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghitung 

angka-angka dengan rumus-rumus yang relevan (Arikunto, 2002).  

  Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut: 

3.10.1 Uji Asumsi Klasik 

 Dalam penelitian ini digunakan uji asumsi dasar klasik untuk 

persamaan regresi linier berganda agar persamaan yang dihasilkan tidak 

bias yang terbaik (Best Linier Unbias Estimator/Blue). Adapun uji statistik 

yang digunakan adalah : 

1. 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 (Santoso, 2001, 392 - 393). 
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2. Uji Non-Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah suatu kondisi di mana antara satu variabel 

bebas dengan variabel bebas lainnya terdapat hubungan linier yang 

sempurna (Santoso, 2000:112). Metode yang digunakan untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan Variance Inflation Factor. Pedoman suatu model regresi 

yang bebas dari multikolinearitas yaitu mempunyai nilai VIF mendekati 

1 (Santosa, 2005:240). Besarnya VIF dirumuskan sebagai berikut: 

                        VIF = ( )XtR 21
1

−
 

 Dimana: 

   R2 = Koefisien determinasi 

   Xt = Hubungan korelasi secara parsial 

3. Uji Non-Heterokedastisitas. 

 Pengujian untuk menyelidiki masalah heterokedastisitas ini 

bertujuan untuk menguji apakah terjadi korelasi antara variabel 

rambang atau pengganggu dengan variabel bebasnya (Santoso, 2002). 

Heterokedastisitas ini diuji menggunakan uji koefisien Rank 

Spearman (1969) dalam Sritua (1993:35) (Lihat juga Gujarati, 1997:392) 

yaitu mengkorelasikan antara absolute residual hasil regresi dengan semua 

variabel bebas. Jika probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), 

maka persamaan regresi tersebut mengandung heterokedastisitas dan 

sebaliknya berarti non-heterokedastisitas atau homokedastisitas. 
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3.10.2 Uji Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum 

digunakan dalam menganalisa hubungan dan pengaruh satu variabel terikat 

dengan dua atau lebih variabel bebas. Teknik analisis regresi berganda 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Rangkuti, 2003:132) : 

Y = a + b1X1 + b2X2+ b3X3+ b4X4+ b5X5+ e 

Dimana,   

    Y = Nilai prediksi Y 

    a            =    Bilangan konstan 

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

    X1, X2, X3, X4,X5 =  Variabel bebas yang meliputi bukti fisik 

(X1), keandalan (X2), daya tanggap (X3), 

jaminan (X4), dan empati (X5) 

    e   = Kesalahan prediksi (standard error) 

3.10.3 Koefisien Determinasi (R2) 

 Koefisien determinasi berganda (R2) dapat digunakan untuk 

mengetahui besarnya sumbangan atau konstribusi dari keseluruhan 

variabel bebas (X1, X2, X3, X4, dan X5) dan pengaruhnya terhadap variabel 

terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas (X) yang 

tidak dimasukkan ke dalam model. (Santoso, 2002). 

 Model dianggap baik bila koefisien determinasi sama dengan satu atau 

mendekati satu (Gujarati, 1995:131). Adapun bentuk persamaan R2  

sebagai berikut: 

                                    R2 = 2
1

21221111 .....
Y

XYbXYbXYb kiik++
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 Dimana, 

    R2 = Koefisien determinasi 

    Y = Variabel terikat yang berupa kepuasan pelanggan 

    X = Variabel bebas yang berupa dimensi kualitas jasa 

3.10.4 Pengujian Hipotesis 

1. Uji F (Hipotesis I) 

   Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen  

secara simultan (bersama- sama) terhadap variabel dependen. Freddy 

Rangkuti (2001), menampilkan rumus : 

      Fstatistik  =   ( )
( )1

1 2

2

−−
−

Kn
R

KR    

                   

  Dimana : 

   F =  Ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara 

keseluruhan (simultan). 

   K = Jumlah variabel bebas 

   N = Jumlah sampel 

   R2 = Koefisien determinasi  

Hipotesis statistiknya dinyatakan sebagai berikut: 

1) H0 : βi = 0, berarti variabel bebas (X) tidak mempunyai pengaruh  

signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

2) Ha : βi ≠ 0, berarti variabel bebas (X) mempunyai pengaruh atau 

korelasi signifikan terhadap variabel terikat (Y) 
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Apabila hasil perhitungan menunjukkan: 

1) Fhit > Ftabel maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya secara 

bersama- sama variabel bebas berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel terikat pada tingkat kesalahan 5% (α = 5 %). 

2)   Fhit ≤ Ftabel maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya model regresi 

tidak berhasil menerangkan variabel bebas secara keseluruhan 

dengan tingkat kesalahan 5% (α  = 5 %). 

 2. Uji t (Hipotesis II) 

   Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara parsial (sendiri-

sendiri) terhadap variabel terikat. Uji t ini juga dapat digunakan untuk 

menguji variabel bebas mana yang paling dominan mempengaruhi 

variabel terikat. Freddy Rangkuti (2001:166) merumuskan sebagai 

berikut :  

                                    Rumus :      t bi = 
sb
b  

 Keterangan : 

t   = besarnya t hitung 

 b   = koefisien regresi dari masing – masing variabel bebas 

 Sb = standar error dari variabel bebas  

 Hipotesis statistiknya dinyatakan dengan: 

1) H0 : β i = 0, artinya variabel bebas (X) tidak berpengaruh terhadap  

variabel terikat (Y) 

2) Ha : β i ≠ 0, artinya ada pengaruh parsial antara variabel bebas (X) 

terhadap variabel terikat (Y) 
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 Apabila hasil perhitungan menunjukkan : 

a. t hit > t tabel  

  Ho ditolak dan Ha diterima artinya variabel bebas secara parsial 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tergantung 

pada tingkat kesalahan 5 % (α = 0,05). 

b.  t hit  ≤  t tabel 

  Ho diterima dan Ha ditolak artinya variabel bebas secara parsial 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

tergantung pada tingkat kesalahan 5 % (α = 0,05). 

3. Uji Variabel Dominan (Hipotesis III) 

  Pengujian hipotesis III pada penelitian ini dilakukan dengan 

melihat nilai koefisien Standardized Beta dari masing-masing variabel 

independen. Variabel independen yang memiliki nilai koefisien 

Standardized Beta tertinggi merupakan variabel yang berpengaruh 

dominan terhadap variabel terikat. Hipotesis ini didukung oleh Sritua 

Arief (1993:11-12) yaitu :  untuk menentukan variabel bebas yang 

paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai variabel 

terikat dalam suatu model regresi linear, maka digunakan koefisien Beta 

(Beta Coefficient).  
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