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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

explanatory. Penelitian explanatory ini menguji hipotesis antara variabel dengan 

variabel lain yang saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Penelitian 

explanatory itu sendiri adalah penelitian yang menjelaskan hubungan diantara dua 

variabel dimana satu variabel memberi pengaruh kepada variabel lainnya 

(Cooper-Schindler, 2008, p.703). Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

dengan menjelaskan analisis pengaruh harga dan atribut produk terhadap 

keputusan pembelian sepeda motor Suzuki Satria FU 150cc di kota Malang. 

Peneliti menggunakan jenis penelitian explanatory dengan alasan untuk pengujian 

hipotesis yang akan dilakukan, dimana antara variabel satu dengan variabel yang 

lain dapat diuji pengaruhnya satu sama lain. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian berlangsung dan 

dilakukan oleh peneliti dalam upaya mengumpulkan data yang dibutuhkan 

sebagai penguat bukti nyata dalam penulisan. Lokasi ini juga merupakan keadaan 

yang sebenarnya dari objek yang diteliti guna untuk mendapatkan tambahan data 

yang mendukung penelitian. Peneliti memilih lokasi di beberapa wilayah di kota 

Malang yang memungkinkan untuk dilakukannya penelitian. 
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3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008, p.115). 

Sedangkan menurut Cooper dan Schindler (2008, p.374), populasi adalah 

sekelompok dari elemen-elemen yang ingin disimpulkan. Populasi penelitian ini 

adalah konsumen yang melakukan pembelian dan memiliki sepeda motor Suzuki 

Satria FU 150cc di kota Malang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2008, p.116), sedangkan menurut Cooper dan 

Schindler (2008, p.711), sampel adalah kelompok kasus, partisipan, kejadian atau 

bukti yang terdiri atas target populasi, yang dipilih secara hati-hati untuk 

mempresentasikan populasi. 

Dalam penelitian ini penentuan jumlah sampel dari populasi yang tidak 

diketahui dicari dengan menggunakan rumus Malhotra yaitu minimal 4 atau 5 

dikalikan jumlah variabel atau jumlah pertanyaan yang ada (Widayat, 2004, 

p.105). Dari rumus Malhotra tersebut, dapat dilakukan perhitungan untuk mencari 

jumlah sampel yaitu : 

n= 5 x jumlah pertanyaan 

  = 5 x 18 

  = 90 Responden 
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Jadi, jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 90 

responden. 

3.3.3 Sampling 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertetu 

(Sugiyono, 2008, p.122), sedangkan Kuncoro (2009, p.138) menyatakan bahwa 

salah satu jenis purposive sampling adalah judgment sampling. Judgment 

sampling adalah peneliti memilih sampel berdasarkan penelitian terhadap 

beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud 

penelitian. 

Adapun karakteristik yang dijadikan pertimbangan sampling sebagai 

berikut : 

1. Merupakan pembeli dan pemilik sepeda motor merek Suzuki Satria FU 

150cc, dan berdomisili di Malang. 

2. Telah dewasa (> 17 tahun), sehingga dapat memberikan jawaban pada 

kuesioner secara obyektif dan rasional. 

3. Mengisi kuesioner dengan lengkap, sehingga tidak ada data yang kurang 

yang dapat mengganggu penelitian. 

 

Untuk pengisian kuesioner diambil dengan accidental sampling artinya 

mengambil responden yang sempat ditemui pada saat penelitiaan secara kebetulan 

memenuhi kriteria pada saat itu juga. 
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3.4 Data 

3.4.1 Macam Data 

Untuk melengkapi penelitian ini maka perlu didukung oleh data yang 

lengkap dan akurat. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi dua data, yaitu data primer dan data sekunder : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang belum tersedia sehingga untuk menjawab 

masalah penelitian, data harus diperoleh dari sumber aslinya (Simamora, 

2004, p.222), sedangkan Kuncoro (2009, p.157) berpendapat bahwa, data 

primer adalah data yang diperoleh dengan survey lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data original. Dalam penelitian 

ini, data primer didapatkan dari jawaban responden melalui kuesioner dan 

wawancara langsung di lapangan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia atau sudah dikumpulkan untuk 

suatu tujuan sebelumnya (Simamora, 2004, p.222), sedangkan Kuncoro (2009, 

p.148) berpendapat bahwa, data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan 

oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna. 

Sumber data sekunder peneliti antara lain buku, jurnal, disertasi, dan artikel-

artikel dari internet. 

3.4.2 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data interval 

dan data rasio, hal ini agar memenuhi syarat penggunaan analisis regresi linear 

berganda. 
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3.4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data atau cara pengumpulan informasi diperoleh dari 

berbagai sumber, dilakukan dengan cara : 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah sebuah instrument yang dikirimkan kepada partisipan 

secara personal melalui interupsi langsung, telepon atau secara non 

personal (dikirim melalui komputer atau surat elektronik/email) yang 

harus dilengkapi oleh partisipan (Cooper-Schindler, 2008, p.710). Data 

kemudian dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah daftar topik yang ingin didikusikan (tidak terstruktur) 

atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan (semi-terstruktur) dan 

pertanyaan urutan (terstruktur) (Cooper-Schindler, 2008, p.172). Metode 

ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada responden 

yang akan diteliti berdasarkan kriteria-kriteria dalam penelitian. 

3. Studi Pustaka 

Metode ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari beberapa 

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 dan Skala Pengukuran 

3.5.1 Definisi Operasional Variabel 

Cooper-Schindler (2008, p.708) mendefinisikan operasional variabel 

adalah sebuah definisi untuk variabel yang dinyatakan berkenaan tentang kriteria 

spesifik. Spesifikasi yang harus dihitung, diukur, atau dikumpulkan melalui 

pemikiran kita. 

3.5.1.1 Variabel Eksogen / Independent Variable 

Dalam penelitian ini variabel bebas disebut sebagai variabel eksogen, 

dimana variabel ini digunakan sebagai predictor atau penyebab bagi variabel lain. 

Variabel bebas (independent Variable), adalah variabel yang dimanipulasi oleh 

peneliti, yang dapat mempengaruhi atau merubah variabel terikat (Cooper-

Schindler, 2008, p.705). Berdasarkan penjelasan teori, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa atribut penting dari sebuah tampilan atau pesan dari suatu 

merek dapat diukur dengan melakukan tes yang terkait dengan beberapa faktor 

diatas. Dalam penelitian ini, peneliti memilih harga, merek, kualitas dan 

ciri/keistimewaan sebagai atribut penting sekaligus variabel penelitian atas 

pembelian sepeda motor Suzuki Satria FU 150cc di Kota Malang. Variabel 

eksogen yang digunakan peneliti adalah Critical Incident (X) yang terdiri dari : 

1. Harga 

Harga adalah satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan 

jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan 

suatu barang atau jasa. 

Indikator variabelnya adalah : 
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1. Kesesuaian keistimewaan produk (X1.1) 

2. Kesesuaian manfaat (X1.2) 

2. Merek 

Merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, lambang, desain, warna, 

gerak atau kombinasi atribut-atribut produk lainnya yang diharapkan dapat 

memberikan identitas dan diferensiasi terhadap produk pesaing. 

Indikator Variabelnya adalah : 

1. Citra merek (X2.1) 

2. Pengaruh merek (X2.2) 

3. Kesetian merek (X2.3) 

3. Kualitas 

Kualitas secara singkat pengertiannya adalah kemampuan atau kehandalan 

suatu produk untuk melakukan fungsi-fungsinya. 

Indikator variabelnya adalah : 

1. Kecepatan (X3.1) 

2. Keawetan atau daya tahan mesin (X3.2) 

3. Keamanan (X3.3) 

4. Ciri/Keistimewaan 

1. Desain yang menarik (X4.1) 

2. Pilihan warna yang meraik (X4.2) 

3.5.1.2 Variabel Endogen / Dependent Variable 

Dalam penelitian ini variabel terikat disebut sebagai variabel endogen. 

Artinya variabel endogen adalah variabel yang dapat dipengaruhi variabel lain dan 

variabel ini juga dapat dipengaruhi variabel endogen lainnya. Variabel terikat 
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(dependent variable), adalah variabel yang dapat diukur, diprediksikan atau 

diobservasi oleh peneliti, yang dapat dipengaruhi oleh manipulasi variabel bebas 

(Cooper-Schindler, 2008, p.702). Dalam penelitian ini variabel endogen yang 

digunakan adalah keputusan pembelian konsumen (Y). 

Pengambilan keputusan konsumen merupakan proses interaksi antara 

sikap afektif, sikap kognitif, sikap behavioral dengan faktor lingkungan dengan 

mana manusia melakukan pertukaran dalam semua aspek kehidupannya. Sikap 

kognitif merefleksikan sikap pemahaman, sikap afektif merefleksikan sikap 

keyakinan dan sikap behavioral merelfleksikan sikap tindakan nyata. 

Indikator variabelnya adalah : 

1. Keputusan konsumen untuk menjatuhkan pilihan (Y1) 

2. Resistensi konsumen terhadap pilihan lain (Y2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

Untuk lebih jelasnya variabel, indikator serta item penelitian ini dapa 

dilihat dalam Tabel 3.1 seperti berikut : 

Tabel 3.1 

Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

 

Konsep Variabel Indikator Item 

Vaiabel Eksogen 

(Critical 

Incident) (X) 

 

 

 

Harga (X1) 

Kesesuaian 

keistimewaan 

produk (X1.1) 

1. Kesesuaian harga dengan 

keistimewaan produk 

Kesesuaian 

manfaat (X1.2) 

2. Kesesuaian harga dengan 

manfaat yang diterima 

3. Kesesuaian harga dengan 

kemampuan beli 

Merek (X2) 

Citra merek 

(X2.1) 

 

4. Memiliki citra yang baik 

5. Pemikiran konsumen 

6. Persepsi kualitas Satria 

FU 150cc sesuai dengan 

citra produk 

Pengaruh 

merek (X2.2) 

7. Merek yang terkenal 

 

Kesetian 

merek (X2.3) 

8. Kesedian konsumen 

hanya membeli Satria FU 

150cc 

Kualitas (X3) 

Kecepatan 

(X3.1) 

9. Memiliki kecepatan 

sesuai harapan 

 

Keawetan 

atau daya 

tahan mesin 

(X3.2) 

10. Mampu melewati jalan 

dalam segala kondisi 

11. Memiliki daya mesin 

yang kuat 

Keamanan 

(X3.3) 

12. Kelengkapan rem cakram  

Ciri/Keistimewaan 

(X4) 

Desain yang 

menarik (X4.1) 

13. Konsep desain yang 

modern 

14. Desain sesuai dengan 

kebutuhan pengendaranya 

Pilihan warna 

yang meraik 

(X4.2) 

15. Keanekaragaman warna 

yang menarik 
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Lanjutan tabel 3.1 

Konsep Variabel Indikator Item 

Vaiabel Endogen 

(Y) 

 

Keputusan 

Pembelian (Y) 

Keputusan 

konsumen 

untuk 

menjatuhkan 

pilihan (Y1) 

16. Keputusan konsumen 

untuk menjatuhkan 

pilihan terhadap Suzuki 

Satria FU 150cc 

Resistensi 

konsumen 

terhadap 

pilihan lain 

(Y2) 

17. Hanya memilih Suzuki 

Satria FU 150cc 

walaupun ada penawaran 

dari produsen lain 

18. Apapun pengaruh dari 

luar tetap memilih Suzuki 

Satria FU 150cc 

Sumber : Data primer (2012) 

3.5.2 Skala Pengukuran 

Dalam penelitian ini peneliti akan lebih menekankan pada pengukuran 

sikap, yaitu menggunakan skala sikap atau skala Likert. Pada skala Likert, data 

yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. 

Skala Likert disebut juga summated rating scale. Skala ini banyak 

digunakan karena skala ini memberi peluang kepada responden untuk 

mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan atau agreement 

terhadap suatu pernyataan (Simamora, 2004, p.147). Skala ini didesain untuk 

menelaah seberapa kuat objek setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan pada 

skala 5 titik. Penggunaan skala Likert pada penelitian ini didasarkan pada jenis 

penelitian yang digunakan, karena penelitian ini mengguanakan jenis penelitian 

kuantitatif, maka data yang diperoleh dari kuesioner dalam bentuk skala Likert 

bisa diolah dan di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda. 
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Untuk lebih jelasnya variabel dan skala pengukuran dapat dilihat dalam 

Tabel 3.2 berikut : 

Tabel 3.2 

Variabel dan Jenis Skala yang digunakan 

 
Variabel Jenis Skala Keterangan 

(X1.1),(X1.2),(X2.1),(

X2.2),(X2.3),(X3.1),(

X3.2),(X3.3),(X4.1),(

X4.2),(Y1),(Y2) 

 

 

Likert 

1. STS = Sangat Tidak Setuju 

2. TS   = Tidak Setuju 

3. N     = Netral 

4. S      = Setuju 

5. SS    = Sangat Setuju 

Sumber : Simamora (2004, p.147) 

3.6 Metode Analisis Data 

Agar data yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan, maka data tersebut 

dioleh dan dianalisis terlebih dahulu sehingga nantinya dapat dijadikan dasar 

dalam pengambilan keputusan. 

3.6.1 Analisis Kuantitatif 

3.6.1.1 Uji Kualitas Data 

1. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan 

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

reliabilitas adalah tingkat keandalan kuesioner. Kuesioner yang reliabel atau 

handal adalah kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang kepada 

kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas dapat 

dihitung dengan menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, sebagai berikut : 
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Keterangan : 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan 
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ΣQb² = jumlah butir 

2
1Q  = varian total 

Instrumen dapat dikatakan reliabel jika perhitungan validitas leih 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.Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari masing-masing 

variabel diteliti dengan menggunakan SPSS. 

2. Uji Validitas 

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

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

2008, p.455), sedangkan Simamora (2004, p.174) berpendapat bahwa, validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. 

Pengujian validias digunakan untuk mengukur setiap butir peryataan 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, p.180). 

Dengan rumus sebagai berikut : 

   

])([])([ 2222 yyxxN

yxxyN
rxy




  

Keterangan : 

rxy = koefisien korelasi x dan y 

N = jumlah pertanyaan 
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X = skor item 

Y = skor total 

Nilai korelasi berkisar antara -1 sampai 1 dengan ketentuan sebagai berikut : 

 Jika r = 0 maka kedua variabel tidak memiliki korelasi. 

 Jika r = -1 maka kedua variabel berhubungan negatif sempurna. 

 Jika r = 1 maka kedua variabel berhubungan positif sempurna. 

 Jika r antara 0 dan 1 maka kedua variabel berkorelasi dengan keeratan 

relatif. Semakin mendekati 1 maka keeratan hubungan semakin tinggi. 

Untuk koefisien korelasi pada rentang tersebut, banyak ahli yang membuat 

ketentuan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 

Ketentuan Interval Koefisien dan Keeratan Hubungan 

 

Interval Koefisien Keeratan Hubungan 

0,00 < r < 0,20 Sangat Rendah 

0,20 ≤ r < 0,40 Rendah 

0,40 ≤ r < 0,60 Sedang 

0,60 ≤ r < 0,80 Kuat 

0,80 ≤ r < 1,00 Sangat Kuat 

 

 Tanda positif dan negatif hanya menunjukkan arah hubungan. Tanda 

negatif menunjukkan hubungan negatif, yaitu hubungan dimana 

peningkatan pada satu variabel diikuti oleh penurunan variabel lain. Tanda 

positif menunjukkan hubungan searah dimana peningkatan satu variabel 

diikuti oleh peningkatan variabel lain. 
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3.6.1.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinieritas 

Multikolineritas menunjukkan kondisi dimana antar variabel penyebab 

terdapat hubungan linier yang sempurna, eksak, perfectly predicted atau 

singularity (Hair dalam Kusnendi, 2008, p.51). Asumsi multikolinieritas 

mengharuskan tidak adanya korelasi yang sempurna atau besar diantara variabel-

variabel independen. Nilai korelasi antara variabel observed yang tidak 

diperbolehkan adalah sebesar 0,9 atau lebih (Ghozali, 2011, p.106). 

Untuk memastikan ada tidaknya problem multikolinieritas adalah melalui 

pengamatan terhadap koefisien determinan (R
2
) matriks kovariansi dan atau 

matriks korelasi data sampel. Multikolinieritas dapat dilihat melalui determinan 

matriks kovarians. Nilai determinan yang sangat kecil menunjukkan indikasi 

terdapatnya masalah multikolinieritas atau singularitas sehingga data itu tidak 

dapat digunakan untuk penelitian (Ghozali, 2011, p.106). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika 

varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas atau 

terjadi homokedastisitas (Ghozali, 2011, p.139) 

Cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dan residualnya 

(SRESID). Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 



 

 

57 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual (Y 

prediksi-Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Dasar analisis: 

 Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

 Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik yang menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2011, p.236). 

3. Uji Normalitas 

Ghozali (2011, p.160) berpendapat bahwa, asumsi yang paling 

fundamental dalam analisis multivariate adalah normalitas, yang merupakan 

bentuk suatu distribusi data pada suatu variabel metrik tunggal dalam 

menghasilkan distribusi normal. Data dikatakan normal apabila membentuk 

distribusi normal. Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel 

acak (random) yang continue atau berkelanjutan (Dajan, 1986, p.172). Apabila 

asumsi normalitas tidak terpenuhi dan penyimpangan normalitas besar maka 

seluruh hasil uji statistik adalah tidak valid. 

Ghozali (2011, p.29) menyatakan bahwa screening terhadap normalitas 

data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis 

multivariate. Jika terdapat normalitas maka residual akan terdistribusi secara 

normal dan independen. Evaluasi normalitas dilakukan dengan menggunakan 

kriteria critical ratio skewness sebesar ± 2,58 pada tingkat signifikan 0,01. Untuk 
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alpha atau tingkat signifikan 0,05 kriteria critical ratio skewness sebesar ± 1,96 

(Ghozali, 2011, p.30). 

3.6.1.3 Uji Regresi Linear Berganda 

Analisis data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh harga (X1), 

merek (X2), kualitas (X3), dan ciri/keistimewaan (X4) terhadap keputusan 

pembelian (Y) adalah analisis regresi linier berganda. Regresi berganda adalah 

model regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel independen (X) untuk 

mengestimasi nilai variabel dependen (Y). 

Formula untuk regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

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

Dimana dalam penelitian inil: 

Y = Variabel independen, yaitu keputusan pembelian 

a = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi untuk variabel harga 

X1 = Variabel harga 

b2 =  Koefisien regresi untuk variabel merek 

X2 = Variabel merek 

b3 =  Koefisien regresi untuk variabel kualitas 

X3 = Variabel kualitas 

b4 = Koefisien regresi untuk variabel ciri/keistimewaan 

X4 = Variabel ciri/keistimewaan 

e = Error 
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3.6.1.4 Pengujian Hipotesis 

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai 

dengan goodness of fit-nya. Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai 

koefisien determinasi (R
2
), nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan 

statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak), sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima 

(Ghozali, 2011, p.97). 

1. Koefisien determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas (Ghozali, 2011, p.97). Nilai yang mendekati satu (1) berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi dependen. 

Satu hal yang perlu dicatat adalah masalah regresi lancing (Spurious 

regression). Koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya 

kriteria memilih model yang baik. Alasannya bila suatu estimasi regresi linear 

menghasilkan koefisiensi determinasi yang tinggi, tetapi tidak konsisten dengan 

teori ekonomika yang dipilih oleh peneliti, atau tidak lolos dari uji asumsi klasik, 

maka model tersebut bukanlah model penaksir yang baik dan seharusnya tidak 

dipilih menjadi model empirik. 
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Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi R
2 

adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap 

penambahan satu variabel independen, maka R
2 

pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau 

tidak. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai 

adjusted R
2 

pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R
2
, 

nilai adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

adjusted R
2 

agar tidak terjadi bias dalam mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R
2 

dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai adjusted R
2 

negatif, maka nilai adjusted R
2 

dianggap bernilai nol. Secara matematis jika nilai 

R
2 

= 1, maka adjusted R
2 

= R
2 

=
 
1 sedangkan jika nilai R

2 
=

 
0, maka adjusted R

2 
=

  

(1-k)/(n-k). Jika k> 1, maka adjusted R
2 

akan bernilai negatif. 

2. Uji Parsial (Uji t) 

Untuk menentukan koefisien spesifik yang mana yang tidak sama dengan 

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

dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2011, p.98). 

Signifikansi koefisien parsial ini memiliki distribusi t dengan derajat 

kebebasan n-k-1, dan signifikan pada  = 0,05. 


