
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory research) 

yang akan memberikan penjelasan mengenai hubungan sebab akibat antara 

variabel dependen dengan variabel independent. Menurut Singarimbun dan 

Effendi (1995:4) penelitian (explanatory research) adalah untuk menjelaskan 

hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Maka, 

dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian penjelasan yang membicarakan tentang 

hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Hadi dalam Sumarsono (2004:306) memberikan pengertian bahwa 

populasi adalah sekelompok orang, kejadian, atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Lebih lanjut Singarimbun dan Effendi (1998) menjelaskan 

bahwa populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit pengamatan yang ciri-cirinya 

akan dianalisa. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi populasi dari 

penelitian ini adalah karyawan dan karyawati tetap / karyawan dan karyawati 

organik pada PT.Bank Mandiri (persero) diarea Bandar Lampung yaitu sebanyak 

222 karyawan. 

3.2.2 Sampel 

Sumarsono menyatakan bahwa sampel diambil secara purpose, dengan 

cara memilih sekelompok subjek penelitian berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat 
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populasi. Sumarsono (2004:307) mengemukakan bahwa Mutu dari sebuah 

penelitian tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya sampel akan tetapi oleh 

kokohnya dasar-dasar teori, rancangan penelitian dan pelaksanaan serta 

pengolahannya. Nazir dalam Anwar (2006:24) menjelaskan tentang sampel 

sebagai berikut : 

Sampel adalah bagian populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak 

mungkin mempelajarinya semua yang ada pada populasi misalnya 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel itu, lalu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi, 

sedangkan untuk sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul 

representatif. 

3.2.2.1 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Purposive Sampling, sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud 

atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena 

peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi 

yang diperlukan bagi penelitiannya. Teknik ini biasanya dilakukan karena 

beberapa pertimbangan, misalnya karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan 

dana sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar dan jauh.  

3.2.2.2 Syarat Pengambilan Sampel 

 Dalam penelitian ini responden yang di ambil untuk sampel adalah : 

1. Karyawan dan karyawati Organik atau karyawan tetap yang telah diangkat 

menjadi pegawai pada PT. Bank Mandiri (persero) di area Bandar Lampung. 
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Untuk menentukan berapa minimal jumlah sampel yang dibutuhkan, jika 

ukuran populasi diketahui, dapat menggunakan rumus Slovin dalam Husein Umar 

(2003:120) adalah sebagai berikut : 

2.1 eN
Nn

+
=  

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi  

e = proporsi kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolelir atau diinginkan, misal 10 % 

Jumlah peserta (populasi) disini sebesar 222 orang, maka jumlah sampel 

yang akan diambil minimal adalah sebagai berikut: 

94.68
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Melalui rumus diatas, dapat diketahui jumlah sampel minimal adalah 

68,94 orang. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 69 orang 

yang merupakan pembulatan dari jumlah sampel minimal. 
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Tabel 3.1 

Kantor cabang, Jumlah karyawan Organik, Prosentase pengambilan 

sampel, dan Jumlah sampel 

 

Kantor Cabang 
Jumlah 

Karyawan 
Oganik / Tetap 

Prosentase 
(%)  

Jumlah 
sampel 

Bandar Lampung Malahayati 74 33.33 23 
Bandar Lampung Teluk betung 14 6.31 4 
Bandar Lampung Cut Meutia 14 6.31 4 
Bandar Lampung W.R Supratman 17 7.66 5 
Bandar Lampung Kota Bumi 22 9.91 7 
Bandar Lampung Metro 23 10.36 7 
Bandar Lampung Tanjung Karang Kartini 15 6.76 5 
Bandar Lampung Bambu Kuning 13 5.86 4 
Bandar Lampung Raden Intan 7 3.15 2 
Bandar Lampung Teungku Umar 6 2.70 2 
Bandar Lampung Pring Sewu 6 2.70 2 
Bandar Lampung Bandar Jaya 5 2.25 2 
Bandar Lampung Antasari 6 2.70 2 
Jumlah Total karyawan 222 100 69 

Sumber : PT.Bank Mandiri (persero) 2008 

 
3.3 Macam Data dan Sumber Data 

          Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu: 

1. Data Primer. 

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini diperlukan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data primer 

berasal dari berbagai elemen yang ada di Bank Mandiri. Data primer ini 

diperoleh melalui wawancara dan kuisioner yang diberikan pada responden 

yang diteliti. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, 

catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Berdasarkan sumber data tersebut di atas, maka dalam pengumpulan data 

pada penelitian ini adalah menggunakan  metode sebagi berikut : 

1. Metode Survey 

Metode survey merupakan metode pengumpulan data primer yang 

menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya 

kontak atau hubungan antara peneliti dengan subyek penelitian untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Data penelitian berupa data subyek yang 

menyatakan opini, sikap, pengalaman atau karakteristik subyek penelitian 

data dalam metode survey yaitu: 

1. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan  secara lisan kepada subyek penelitian. 

Teknik wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu melalui tatap 

muka dan melalui telepon. 

2. Kuisioner, merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

sejumlah pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Peneliti 

dapat berhubungan langsung dengan responden memberikan 

penjelasan dan dijawab oleh responden. Disamping itu peneliti dapat 
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secara tidak langsung memberikan melalui media atau orang yang 

terpercaya. 

2. Metode Observasi 

Metode observasi menurut Husein Umar (2003:83) Metode observasi 

menuntut pengamatan periset terhadap obyek riset,  Metode observasi dapat 

dilakukan secara langsung (observasi langsung) atau dengan bantuan peralatan 

mekanik. Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi langsung, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

untuk mengumpulkan data mengenai perilaku peserta dan kejadian secara 

detail. 

3.5 Pengukuran Variabel 

 Instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah angket 

atau kuisioner yang disusun berdasarkan kisi-kisi teoritis dalam bentuk skala 

likert. Bentuk dari daftar pertanyaan yang digunakan adalah dalam bentuk tertutup 

dimana responden diminta untuk memilih satu diantara sekian alternatif jawaban 

yang ada, skala likert terdiri dari seperangkat pertanyaan-pertanyaan (item-item) 

evaluasi terhadap skala yang dimiliki obyek. Setiap pertanyaan atau pernyataan 

yang dibuat dalam skala bervariasi dari penelitian yang satu ke penelitian yang 

lain, tergantung pada berapa banyak karakteristik sikap dari obyek yang relevan 

dengan penelitian. 

Kuisioner yang disusun mengikuti skala likert penelitian skornya sebagai berikut : 

• Sangat setuju            : skor 5 

• Setuju             : skor 4 

• Netral            : skor 3 
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• Tidak setuju              : skor 2 

• Sangat tidak setuju   : skor 1 

3.6 Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Menurut Suryabrata dalam Anwar (2004:28) mendefinisikan variabel 

sebagai berikut : 

Variabel diartikan sebagai segala sesuatu yang akan disajikan obyek 

pengamatan penelitian. Sering pula dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor 

yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. 

3.6.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

 Variabel bebas adalah variabel yang didapatkan mempengaruhi variabel 

yang lain. Yang termasuk dalam variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

variabel-variabel budaya organisasi yang mempengaruhi kinerja karyawan Bank 

Mandiri diarea Bandar Lampung.  

3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Variabel ini merupakan variabel yang tergantung pada variabel yang lain. 

Yang merupakan variabel terikat dalam  penelitian ini adalah kinerja karyawan 

Bank Mandiri diarea Bandar Lampung. Komponen dari kinerja meliputi : 

1. Kualitas pekerjaan 

2.   Waktu dalam bekerja 

3.   Kerjasama dengan teman 

3.6.3 Definisi Operasional Variabel 

1. TRUST / kepercayaan (X1) artinya mengutamakan kejujuran dalam 

bertransaksi untuk memperoleh kepercayaan dari nasabah. Indikatornya 

meliputi : 
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- Saling menghargai dan Bekerja sama. 

- Jujur, Tulus dan Terbuka. 

2. INTEGRITY / integritas (X2) artinya memiliki kejujuran dan tidak ada 

kontradiksi dan pertentangan yang sengaja antara ucapan dan perbuatan. 

Indikatornya meliputi : 

- Disiplin dan konsisten  

  - Berpikir, berkata dan Bertindak Terpuji. 

3. PROFESSIONALISM / profesionalisme (X3) artinya mengerti, 

memahami, dan menghayati secara mendalam segala hal yang menjadi 

tugas dan kewajiban. Indikatornya meliputi : 

 - Bertanggung jawab  

 - Memberikan solusi dan Hasil terbaik. 

4. CUSTOMER FOCUS / focus kepada pelanggan) (X4) artinya 

mengutamakan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang baik, 

ramah, dan bersahabat. Indikatornya meliputi : 

 - Inovatif, Proaktif dan Cepat Tanggap. 

 - Mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan. 

5. EXCELLENCE / kesempurnaan (X5) artinya mengadakan evaluasi terus 

menerus sehingga tercapai pelayanan yang lebih baik. Indikatornya 

meliputi : 

 - Orientasi Pada Nilai Tambah dan Perbaikan Terus Menerus 

 - Peduli lingkungan. 
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6. Kinerja (Y) adalah sesuatu yang dikerjakan seseorang atau produk dan 

jasa yang dihasilkan atau sesuatu diberikan oleh seseorang atau 

sekelompok orang, dengan indikatornya : 

a.   Kualitas pekerjaan : kemampuan menghasilkan  sesuai dengan 

kualitas standard yang ditetapkan perusahaan  dan Aspek penting 

dari kualitas kerja adalah rasa   percaya diri terhadap kontinuitas 

dan progresivitas dari pekerjaan yang sedang dilakukan. 

b. Waktu dalam bekerja : adalah tingkat sejauh mana suatu kegiatan 

diselesaikan pada waktu yang dikehendaki dengan memperhatikan 

koordinasi output lain serta waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. 

c. Kerjasama dengan teman : adalah sejauh mana tingkatan seorang 

karyawan dalam pemeliharaan kerja sama, diantara rekan kerja dan 

bawahan. Selain beban akan semakin ringan, hasil yang dicapai juga 

akan semakin optimal. Peranan Team Work sangat besar 

kontribusinya bagi tercapainya target / goal dari suatu organisasi. 

Dalam suatu organisasi tanpa adanya Team Work yang tangguh, 

selain terbuka peluang menuju kegagalan, hasilnya pun tidak akan 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Tabel 3.2 
Konsep, Variabel, Indikator, dan Item penelitian 

Konsep Variabel Indicator item 
1.saling menghargai   1.saling menghargai 
2.bekerja sama. 2.bekerja sama  
3.jujur 3.jujur. 

Budaya   
Trust / 

kepercayaan 
(X1) 

4.tulus  4.Tulus 
1.Disiplin 1.Disiplin.   - Integrity / 

integritas (X2) 2.konsisten. 2.Konsisten 
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3. Berfikir terpuji 3.Berfikir terpuji 
4. Bertindak terpuji. 4.Bertindak terpuji. 

1.Bertanggung jawab 1.Bertanggung 
 jawab. 

2.Memberikan solusi 
terbaik 

2. memberikan solusi 
terbaik   

Profesionalism / 
profesionalisme 

(X3) 
3.Memberikan Hasil 
terbaik 

3.Memberikan hasil 
terbaik 

1.Proaktif  1.Proaktif 
2.Cepat Tanggap 2.Cepat tanggap 
3.Mengutamakan 
pelayanan  

3.Mengutamakan 
pelayanan. 

  

- Customer 
focus / (focus 

kepada 
pelanggan) (X4)

  

1.Orientasi pada nilai 
tambah 

1.Orientasi pada nilai 
tambah 

2.Melakukan  
perbaikan terus 
menerus 

2.Melakukan perbaikan 
terus menerus. 

  
- Excellence / 
kesempurnaan 

(X5) 

3.Peduli lingkungan. 3.Peduli lingkungan. 
1.Kualitas hasil 
pekerjaan.  

Kualitas pekerjaan 2.Tingkat kesalahan 
kerja 
1.Ketepatan waktu 
2. memperhatikan 
output hasil kerja. 

 
 Waktu dalam 
bekerja 3.waktu yang tersedia 

untuk kegiatan lain. 

1.Sejauh mana tingkatan 
seorang karyawan dalam 
pemeliharaan kerja sama 
diantara rekan kerja. 

2.Pencapaian hasil yang 
optimal. 

Kinerja 
Karyawan Kinerja (Y) 

Kerjasama dengan 
teman 

3. Masalah-masalah 
yang berhubungan 
dengan pelaksanaan 
pekerjaan. 

Sumber : data (diolah)2008 
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3.7 Pengujian Kualitas Data 

 Data penelitian tidak akan berguna jika alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian tersebut tidak memenuhi validitas dan reliabilitas. 

Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang 

ingin diukur. Reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam 

mengukur gejala yang sama. Penelitian ini menggunakan kuisioner didalam 

pengumpulan data penelitian. Agar kuisioner dalam penelitian ini benar-benar 

mampu mengukur apa yang ingin diukur dan pengukuran dapat memberikan hasil 

yang konsisten jika pengukuran diulangi, maka dilakukan uji validitas dan 

reliabilitas. Untuk mempermudah perhitungan maka digunakan program SPSS 

version 14 for Windows yang akan menguji validitas dan reliabilitas kuesioner 

dalam penelitian ini. Analisis dimulai dengan menguji validitas terlebih dahulu 

baru kemudian dilanjutkan dengan menguji reliabilitasnya. 

3.7.1. Uji Validitas. 

 Uji validitas merupakan esensi dari kebenaran penelitian. Sebuah item 

pertanyaan dikatakan valid bila mampu mengukur apa yang diinginkan serta dapat 

mengungkapkan data, dari variabel yang akan diteliti secara tepat (Singarimbun, 

2006:122) 

 Validitas item pertanyaan ditentukan dengan cara mengkorelasikan antara 

skor (nilai) yang diperoleh masing-masing butir pertanyaan atau pernyataan 

dengan skor total menggunakan Korelasi Pearson Product Moment atau 

membandingkan koefisien korelasi produk momen (R hitung) dengan nilai kritisnya, 

dimana R hitung dicapai dengan rumus sebagai berikut (Arikunto, 2000:157) 
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r = 
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Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

n = banyaknya responden 

x = skor item x 

y = skor item y 

Dari hasil korelasi tersebut dibagi dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

sebesar 0,05. Nilai r hitung bisa dilihat pada kolom Corrected Item Total Correlation 

yang akan dibandingkan dengan r table. Jika r hitung > r table tapi bertanda negatif, 

maka Ho tetap ditolak dan disimpulkan bahwa skor butir tidak berkorelasi positif 

dengan skor faktor, sehingga dikatakan tidak valid dan perlu dikeluarkan. Jadi jika 

sebuah butir tidak valid, maka otomatis ia dibuang. Butir-butir yang sudah valid 

kemudian baru secara bersama diukur reliabilitasnya. 

Perhitungan ini dilakukan dengan program SPSS 14 for windows.  

3.7.2. Uji Reliabilitas 

 Arikunto (2006:178) mengemukakan bahwa reliabilitas menunjukkan pada 

suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Alat ukur yang 

reliabel (dapat dipercaya) akan menghasilkan data yang juga dapat dipercaya. 

Untuk mengujinya digunakan alpha cronbach dengan rumus sebagai berikut: 

          k  Σ σb 2 
r = [  ]  [ 1 -  ] 

k – 1 σt 2 
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Dimana : 

r: reliabilitas instrumen 

k: banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

σb 2: jumlah varians butir 

σt 2: varians total 

Instrumen dikatakan reliabel bila r Alpha positif dan r Alpha > r tabel, 

demikian pula sebaliknya apabila r Alpha positif dan r Alpha < r tabel, maka butir 

atau variabel tersebut tidak reliabel (Singgih Santoso, 2000:280) 

Penghitungan uji reliabilitas dilakukan dengan program software SPSS 14 

for windows. 

3.7.3 Penguji Asumsi Klasik. 

 Sebelum melakukan pengujian, maka untuk mendapatkan nilai pemeriksa 

yang tidak bias dan efisien (Best Linear Unbias Estimatir/BLUE) dari satu 

persamaan regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least 

Squares) perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang 

dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan dalam dalam pengujian asumsi kalsik adalah sebagai berikut : 

3.7.3.1 Uji Normalitas Data. 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji kenormalan data digunakan Kolmogorov 

Smirnov dengan kaidah keputusan jika signifikansi lebih besar dari a = 0,05 (taraf 

kesalahan 5%) maka dapat dikatakan data tersebut normal. 
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3.7.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidak samaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedasitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

3.7.3.3 Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi-korelasi antara variabel independen. Model 

regresi ditemukan adanya korelasi diantara variabel independen. Untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari value inflation factor 

(VIF). Apabila nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Dan sebaliknya 

apabila VIF < maka tidak terjadi multikolinearitas. 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Tujuan dari penggunaan teknik analisis data ini adalah untuk 

menyederhanakan data yang ada dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

dijelaskan sesuai  dengan tujuan penelitian. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan adalah sebagai berikut : 

3.8.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif dipakai untuk mendeskripsikan distribusi item dari 

masing-masing variabel yang telah diteliti data-data yang telah dikumpulkan 

selanjutnya ditabulasikan dalam tabel dan dilakukan pembahasan secara diskriptif. 

Ukuran diskriptifnya adalah pemberian skoring angka maupun dalam bentuk 

prosentase. 
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3.8.2 Analisis Regresi Linear berganda 

 Analisis regresi linear berganda ini merupakan model statistik yang 

digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh beberapa variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Secara manual teknik analisis regresi berganda dapat 

dihitung menggunakan rumus : 

Y = a + b1X1 + b2X2  + …….+ bkXk 

Keterangan : 

Y                            = Variabel terikat ( kinerja karyawan ) 

a                             = konstanta ( intercept )  

b1, b2….bk            = koefisien regresi 

X1,X2…..Xk          = variabel bebas ( budaya organisasi ) 

3.8.3 Koefisien determinasi berganda 

 Dengan melihat koefisien determinasi (R2) maka dapat diketahui besarnya 

kontribusi atau sumbangan dari keseluruhan variabel bebas (X) berpengaruh pada 

variabel terikat (Y). Untuk memperoleh R2 digunakan rumus berikut: 

 
TotalKuadratJumlah

gresiKuadratJumlahR Re2 =  

Dimana: 

Jumlah Kuadrat Regresi  = b1∑X1Y + b2∑X2Y + b3∑X3Y + b4∑X4Y 

Jumlah Kuadrat Total = ∑Y2   

3.9 Pengujian Hipotesis 

 Uji statistik ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kebenaran dan 

membuktikan ada tidaknya korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Data hasil regresi berganda akan dapat dilihat adanya hubungan dari variabel-
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variabel bebas, baik secara terpisah / simultan maupun secara bersama-sama / 

parsial. Kemudian untuk melakukan uji atas hipotesis yang telah dirumuskan 

maka dilakukan penguji sebagai berikut : 

3.9.1 Uji Pengaruh simultan (Uji F) 

Uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui tingkat keeratan 

hubungan dari variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel terikat. Uji F 

dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel 

bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. 

 Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

Ho = b1 = b2 = ….bi = 0 

Artinya variabel-variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Ha ≠ b1 ≠ b2 ≠ ….≠ b1 ≠ 0 

Artinya ada pengaruh terhadap variabel terikat, paling tidak salah satu dari 

variabel bebas tersebut. 

          Keputusan dari penerimaan dan penolakan hipotesis adalah sebagai berikut : 

Bila Fhitung < Ftabel : H0 ditolak dan Ha diterima 

 Artinya variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Sebaliknya apabila F hitung < F tabel : H0 diterima dan Ha ditolak. 

 Artinya model regresi tidak berhasil menerangkan variabel bebas secara 

keseluruhan. 

 Pengujian ini menurut Rangkuti (2002: 165) dengan menggunakan rumus : 
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Dimana : 

F          =   ukuran signifikansi dari koefisien regresi berganda secara bersama-

sama / simultan. 

k =   jumlah variabel bebas 

R2 =   koefisien determinasi 

N         =   banyaknya sampel 

Dengan taraf signifikansi 5% sehingga apabila F hitung > F tabel atau P < 

0,05 berarti H0 ditolak dan Ha diterima. Jika demikian berarti ada pengaruh yang 

signifikan antara dua variabel bebas atau lebih secara bersama-sama terhadap 

variabel terikat. 

3.9.2   Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui masing-masing sumbangan variable 

bebas secara parsial terhadap variabel tergantung, menggunakan uji masing-

masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang 

bermakna atau tidak terhadap variable terikat. Gujaranti dalam Sumarsono 

(2004:315) uji t dirumuskan sebagai berikut : 
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dimana : 

t = ukuran signifikansi dari koefisien regresi secara individu. 

bk = koefisien regresi. 

Sbk = kesalahan baku masing-masing parameter. 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

 H0 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Ha ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Pengujian uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi t 

dengan signifikansi 5%, yaitu : 

a. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka menerima H0 dan menolak Ha artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka menerima H0 dan menolak Ha artinya ada 

H0 = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Ha ≠ 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. 

Pengujian uji t dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai signifikansi t 

dengan signifikansi 5%, yaitu : 
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a. Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka menerima H0 dan menolak Ha artinya 

tidak ada pengaruh yang signifikan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

b. Jika nilai signifikansi t < 0,05 maka menerima H0 dan menolak Ha artinya 

ada pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. 

3.10    Uji Dominan 

 Menurut Gujarati dalam Imam Ghozali (2006:88) berdasarkan nilai 

koefisien regresi standardized tertinggi, uji dominan dapat diuji dengan melihat 

nilai koefiensi regresi dari masing-masing variabel, dimana variabel yang 

memiliki nilai koefisien regresi standardized tertinggi atau terbesar merupakan 

variabel yang dominan. 


