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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

penjelasan (explanatory research). Menurut Singarimbun dan Effendi (2009:5), 

“penelitian eksplanatoris menjelaskan hubungan kausal antara variabel – variabel 

penelitian melalui pengujian hipotesis”. Alasan utama pemilihan penelitian jenis 

eksplanatoris ini adalah untuk menguji hipotesis yang diajukan. Diharapkan 

melalui hipotesis tersebut dapat menjelaskan hubungan kausal antara variabel 

manajemen kinerja dan assessment center terhadap variabel kinerja karyawan 

sebagai variabel terikat. 

3.2 Lokasi 

Penelitian ini akan dilakukan di kantor PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Kantor Cabang Malang, yang beralamat di Jl. Ade Irma Suryani 2-4, Malang. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1. Data Primer 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:145), data primer merupakan 

sumber data penilian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Sedangkan menurut Sekaran (2009:60) sumber data 

primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti 

yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. 
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Dalam penelitian ini data primer bersumber dari responden yang digunakan 

untuk pengujian hipotesa yang data tersebut diperoleh dari PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Kantor Cabang Malang mengenai manajemen kinerja dan 

assessment center terhadap kinerja karyawan. 

3.3.2 Data Sekunder 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:147) data sekunder merupakan 

sumber data penelitian secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh 

dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau 

laporan historis yang tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan 

dan tidak dipublikasikan. Sedangkan menurut Sekaran (2006:60) data sekunder 

mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.  

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau 

catatan-catatan yang dimiliki perusahaan dan juga dapat diperoleh data yang 

berasal dari literatur serta skripsi yang dapat mendukung penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2009:191) ini informan biasanya hanya terdiri dari 

mereka yang terpilih, yang memiliki pengetahuan, dan informasi, serta 

mendalami masalah yang diteliti sehingga lebih mengetahui informasi 

yang diperlukan.  

Sedangkan menurut Indriantoro dan Supomo (2009:152) wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada objek penelitian. 
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Wawancara dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan 

responden langsung. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 

pihak manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang 

Malang serta pihak terkait lainnya. 

2. Kuisioner 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009:142). 

Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan-

pertanyaan berdasarkan variabel yang akan diteliti dengan indikator 

masing-masing variabel tersebut.  

3.5 Populasi dan Sampel 

3.5.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2008:80), populasi adalah wilayah generalisasi terdiri 

atas: objek / subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.. 

Dalam suatu survey tidak selalu perlu untuk meneliti semua individu dalam suatu 

populasi karena akan memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang besar. 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai 

Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Malang. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari pihak Internal terhitung sejak April 2014 bahwa jumlah pegawai 

Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Malang yakni sebanyak 170 orang. 

Sehingga total populasi dalam penelitian ini sebanyak 170 orang. 
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3.5.2 Sampel 

Sampel menurut Palte dalam Singarimbun (1995:149) merupakan bagian 

kecil dari suatu populasi. Agar sampel yang diambil dapat reresentatif atau 

mewakili populasi, maka pengambilan sample harus tepat. 

Untuk menentukan ukuran sampel dengan melihat dan menimbang 

keterbatasan waktu dan dana yang digunakan dalam penelitian ini, maka besarnya 

sample ditetapkan dengan menggunakan rumus Slovin (Hasan, 2002:61). 

Disamping hal itu juga pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin 

didasarkan pada ukuran populasi yang diketahui dan dengan asumsi bahwa 

populasi berdistriusi normal. Adapun rumus Slovin adalah sebagai berikut : 

 

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

E = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalaan pengambilan sample yang 

masih dapat ditolelir atau diinginkan/standart eror (5%). 

Berdasarkan rumus Slovin tersebut, maka diperoleh besarnya sampel 

sebagai berikut : 
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Dengan menggunakan rumus Slovin didapat jumlah sampel yang relevan 

untuk dijadikan responden dalam penelitian ini adalah minimal sebanyak 91,9 

orang. Akan tetapi dalam penelitian ini sampel diputuskan sebanyak 100 orang. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2008:218) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling 

tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi 

obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam 

pengambilan sampel penelitian kuantitatif adalah tuntasnya pemerolehan 

informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan banyak sampel sumber data. 

3.6 Definisi Operasional Variabel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:69), definisi operasional adalah 

penentuan contruct sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Definisi 

operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam 

mengoperasionalkan construct,sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain 

untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran construct yang lebih baik. 
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Berikut ini adalah definisi operasional variabel yang digunakan dalam 

penelitian dengan menggunakan dasar penelitian sebelumnya dan kondisi di 

tempat penelitian, yaitu: 

a. Manajemen Kinerja (X1) 

Yang dimaksud dengan manajemen kinerja yang digunakan dalam 

penelitian ini mengacu pada Dessler (2003:322) adalah proses 

mengonsolidasikan penetapan tujuan, penilaian, dan pengembangan 

kinerja ke dalam satu sistem tunggal bersama, yang bertujuan memastikan 

kinerja karyawan mendukung tujuan strategis perusahaan. 

Indikator pengukuran variabel manajemen kinerja dalam penelitian 

ini, yaitu: 

1) Penetapan Tujuan (X1.1) 

Manajemen kinerja dalam bentuk penetapan kinerja yaitu proses 

pembentukan tujuan kinerja perusahaan untuk jangka waktu kedepan. 

Penetapan tujuan ini dilakukan untuk memberi garis haluan terhadap 

kinerja karyawan. Melakukan penetapan kinerja juga akan membatu 

mengarahkan target dan jalannya perusahaan. 

2) Penilaian (X1.2) 

Penilaian merupakan salah satu kegiatan dari manajemen kinerja untuk 

menilai para pegawai dalam kinerja mereka. Penilaian kinerja penting 

dilakukan karena dapat digunakan sebagai dasar dalam kenaikan 

pangkat, promosi, gaji, pengembangan pegawai, dll. Dengan adanya 

penilaian kinerja, maka pegawai menjadi lebih mengetahui apa 

kekurangan dan kelebihan mereka dari aspek yang dinilai. 
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3) Pengembangan Kinerja (X1.3) 

Pengembangan kinerja dilakukan agar kinerja karyawan dapat lebih 

berkembang dan meningkat. Dengan adanya pengembangan dan 

peningkatan ini diharapkan perusahaan bisa lebih efektif dan efisien 

dalam menempuh tujuan dan targetnya. 

b. Assessment Center (X2) 

Yang dimaksud dengan assessment center yang diteliti dalam 

penelitian ini mengacu pada Ganesh Shermon (2004:146) yang 

menjelaskan bahwa Assessment Centre adalah metode untuk mengukur 

kompetensi dalam menerapkan rencana pekerjaannya. Namun hal tersebut 

harus didukung oleh kebijakan sumber daya manusia yang efektif dalam 

rangka untuk memperoleh hubungan yang benar antara kebijakan dalam 

praktek dalam hal penilaian orang tentang kemampuan mereka dan unsur-

unsur mereka dan konteks organisasi. 

Indikator pengukuran variabel assessment center dalam penelitian ini 

yaitu: 

1) Penilaian dalam Kelompok (X2.1) 

Pendekatan assessment center untuk memprediksi bakat 

manajemen berbeda dengan penilaian yang biasa dilakukan. Pendekatan 

itu dilakukan dalam kelompok-kelompok, dan biasanya dalam 

perusahaan penilaian dilakukan dalam kelompok dengan ukuran yang 

tetap (biasanya 6 atau 12 orang) untuk memungkinkannya dilakukan 

standarisasi aktivitas antar kelompok.  

2) Penilaian oleh Kelompok (X2.2) 
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Pemakaian sekelompok penilai merupakan hal yang umum dalam 

assessment center. Staf assessment center biasanya bertindak sebagai 

satu kelompok dalam mengevaluasi informasi yang dihasilkan proses 

ini dan menetapkan kerangka untuk laporan hasil yang dicapai oleh tiap 

peserta (assessee).  

3) Pemakaian berbagai teknik pengukuran terutama ditekankan pada 

latihan situasional. (X2.3) 

Berbagai metode yang digunakan dalam pusat penilaian 

manajemen antara mencakup:  

 Objective Tests : untuk mengukur kemampuan mental,pengetahuan 

keahlian, bakat, minat, nilai, dan karakteristik kepribadian.  

 Projective Test. : dilaksanakan secara perorangan, oleh sebuah 

panel pewawancara, atau suatu seri dari dua atau lebih 

pewawancara  

 Situasional Tets : dalam aplikasi yang dilakukan saat ini, 

kebanyakan latihan ini mensimulasikan masalah-masalah yang 

ditemui oleh individual atau kelompok-kelompok dalam bisnis atau 

bentuk kehidupan organisasi yang lain.  

 Peer Rating : Pada assessment center, biasanya peserta dinilai 

dalam kelompok-kelompok berjumlah 6 atau 12 orang karena 

kebanyakan latihan kelompok dirancang untuk dijalankan oleh 6 

orang peserta Selama dalam pusat penilaian, peserta menjalani 

wawancara intensi( in-basket, dan latihan dua kelompok. Latihan-
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latihan ini merupakan program dasar, sering ditambah misalnya 

dengan pengujian dengan kertas dan pensil dan kuesioner. 
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c. Kinerja Karyawan (Y) 

Yang dimaksud kinerja dalam penelitian ini mengacu pada Amstrong 

dan Baron dalam Wibowo (2010) adalah hasil atau tingkat keberhasilan 

seseorang seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas. 

Adapun indikator variabel kinerja dalam penelitian ini yaitu: 

1) Kuantitas (Y1.1) 

Kuantitas yang dimaksud adalah hasil kerja yang dicapai dalam 

melaksanakan tugas. 

2) Kualitas (Y1.2) 

Kualitas yang dimaksud adalah hasil kerja yang sesuai dengan standar 

mutu yang ditetapkan perusahaan. Dinyatakan dalam bentuk tingkat 

mutu yang optimal, jumlah keluhan yang masih dalam batas yang 

dapat dipertimbangkan untuk ditoleransi. 

3) Ketepatan waktu (Y1.3) 

Dinyatakan dalam bentuk pencapaian batas waktu pengiriman dan 

jumlah unit yang dihasilkan tepat waktu. 

Tabel 3.1 

Konsep, Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

Konsep Variabel Indikator Item 

Manajemen Manajemen 
Kinerja (X1) 

Penetapan 
Tujuan (X1.1) 

 Memberi garis 
haluan terhadap kinerja 
karyawan.  

 Melakukan 
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penetapan kinerja juga akan 
membatu mengarahkan target 
dan jalannya perusahaan. 

Tabel 3.1 Konsep, Variabel, Indikator, dan Item Penelitian (Lanjutan) 

Konsep Variabel Indikator    Item 

  Penilaian (X1.2)  Penilaian yang 
dilakukan sesuai dan objektif 

 Manfaat penilaian 
  Pengembangan 

Kinerja (X1.3) 
 Pelaksanaan 

penilaian 

 Manfaat 
pengembangan 

 Assessment 
Center (X2) 

Penilaian dalam 
Kelompok 
(X2.1) 
 

 Proses pelaksanaan 
penilaian dalam kelompok 

 Manfaat penilaian 
dalam kelompok 

  Penilaian oleh 
Kelompok 
(X2.2) 

 Proses pelaksanaan 
penilaian oleh kelompok 

 Manfaat penilaian 
oleh kelompok 

  Pemakaian 
berbagai teknik 
pengukuran 
terutama 
ditekankan pada 
latihan 
situasional. 
(X2.3) 

 Proses pelaksanaan 
penilaian pada latihan 
situasional 

 Manfaat penilaian 
pada latihan situasional 

Kinerja Kinerja 
Karyawan 

(Y) 

Kuantitas (Y1.1)  Mampu memenuhi 
target yang ditetapkan 
perusahaan 

  Kualitas (Y1.2)  Hasil kerja sesuai 
dengan standar mutu yang 
ditetapkan perusahaan 

  Ketepatan waktu 
(Y1.3) 

 Menyelesaikan 
pekerjaan yang diberikan 
sesuai dengan standar waktu 
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yang ditetapkan. 
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3.7 Skala Pengukuran 

Hasil pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Untuk 

mengumpulkan data pada peneltian ini dengan menggunakan skala Likert yang 

setiap jawaban respon diberi skor 1-5. Menurut Sugiyono (2008:93) skala Likert 

digunakan untuk mengatur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena 

sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut 

sevagai variabel penelitian.  

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator variabel tersebut dijadikan titik tolak 

untuk menyusun item item instrumen dari tanggapan responden menggunakan 

skala Likert mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif. 

Untuk keperluan analisis, maka jawaban responden diberi skala sebagai 

berikut: 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi nilai sebesar 5 

b. Jawaban Setuju (S) diberi nilai sebesar 4 

c. Jawaban Ragu-Ragu diberi nilai sebesar 3 

d. Jawaban Kurang Setuju (KS) diberi nilai sebesar 2 

e. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi nilai sebesar 1 

3.8 Uji Instrumen 

Untuk menentukan sejauh mana instrumen penelitian dapat dipercaya maka 

dilakukan uji validitas dan uji reabilitas. Adapun pengujian validitas dan 
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reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan komputer dengan program SPSS 

(Statistic Product and Services Solution) for windows versi 18. 

3.8.1 Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat kemampuan instrument penelitian untuk 

menggunakan data sesuai dengan masalah yang hendak diungkapkan. Validitas 

menunjukkan sejauh mana suatu alas ukur itu mengukur apa yang akan diukur. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu 

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut (Ghozali, 

2006:49). 

Untuk menguji tingkat validitas data dalam penelitian ini digunakan uji 

validitas konstuk (construct validity) dengan teknik korelasi “produk moment” 

yaitu mengkorelasikan unsur dengan itemnya dengan rumus: 

   
  






})(}{)({

))((
2222 YYnXXn

YXXYn
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Dimana: 

R XY = Koefisien korelasi 

N = Jumlah responden 

X = Skor total tiap-tiap item 

Y = Skor total 

Sesuai dengan metode Pearson, sebuah instrumen dikatakan valid jika nilai 

uji validitas lebih dari 0,300 dan nilai signifikansi (a) < 0,05. 
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3.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah 

konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:45). 

Menurut Ghozali (2006:45) pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 

dua cara: 

1. Repeated Measure atau pengukuran ulang: disini seseorang akan 

disodori pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan kemudian 

dilihat apakah ia tetap konsisten dengan jawabannya. 

2. One Shoot atau pengukuran sekali saja: disini pengukurannya hanya 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan faslitas 

untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu 

construct atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach 

Alpha > 0,6. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 

Sebelum menggunakan analisis ini, perli dilakukan pengujian persyaratan terlebih 

dahulu yang disebut uji asumsi klasik. 

3.9.1 Analisis Deskripsi Jawaban Responden 

Diskripsi jawaban responden dapat menggambarkan tanggapan responden 

atas kuesioner yang diberikan kepada Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) 
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Kantor Cabang Malang yaitu mengenai pengaruh Manajemen Kinerja 

(Performance Management) dan Assessment Center terhadap Kinerja Karyawan 

Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Malang. 

3.9.2 Uji Asumsi Klasik 

(1) Uji Multikolinieritas 

Adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi yang kuat diantara 

variabel-variabel bebas (X) yang diikutsertakan dalam pembentukan model 

regresi linier. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara, variabel bebas (dalam modul pelatihan 

Sudiro, dkk, 2009:28). 

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF 

(Varian Information Factor). Bila nilai VIF lebih besar dari 10 maka terjadi 

multikolinieritas dan sebaliknya bila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak 

terjadi multikolinieritas (non multikolinieritas) (dalam modul pelatihan Sudiro, 

dkk, 2009:28). 

(2) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mendeteksi 

normalitas dapat menggunakan analisis grafik melalui frafik normal P.Plot. 

Normal atau tidaknya data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Jika data menyebar didekat garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi memenuhi asumsi non normalitas 
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b. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah 

gari diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

(3) Uji Heteroskedastisitas 

Bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan 

varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas 

(dalam modul pelatihan Sudiro, dkk, 2009:28). 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2006:126) salah satunya adalah: 

Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) 

yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu 

pada grafik scatter-plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang terprediksi dan sumbu N adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di standardized. Dasar analisis: 

1. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada embentuk pola 

tertentu yang teratus (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengidentifikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.9.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi adalah analisis persamaan garis yang diperoleh berdasarkan 

perhitungan-perhitungan statistika, umumnya disebut model, untuk mengetahui 

bagaimana perbedaan sebuah variabel mempengaruhi variabel lain (Bunging, 

2008:221). Uji regresi dimaksukan untuk menguji bagaimana pengaruh variabel-

variabel X (X1 dan X2) dan melihat perbedaan besar kecil pengaruh variabel – 

variabel tersebut terhadap variabel Y. model regresi berganda yang disusun Balm, 

kaitannya dengan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah: 

Y=b1X1+b2X2 

Keterangan: 

b1,b2 = koefisien regresi variabel bebas 

Y = kinerja karyawan 

X1 = manajemen kinerja 

X2 = assessment center 

3.10 Uji Hipotesis 

3.10.1 Uji Hipotesis Pertama (Uji Anova / Uji F) 

Uji hipotesis secara serentak ini menggunakan uji F (F test) dimana nilai 

Fhitung dibandingkan dengan nilai Ftabel pada tingkat keyakinan tertentu dari uji F 

ini selanjutnya diputuskan untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. 

Adapun uji F adalah dengan menggunakan metode analisis varian. Metode 

uji F menurut Gujarati dalam Modul Mugiyono (2009:17) dapat dirumuskan: 
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Hipotesis yang diajukan untuk uji F ini adalah: 

H0 ; b1 = b2 = 0 

H1 ; b1 ≠ b2 ≠ 0 

Uji ini membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Pengujian 

signifikansi Fhitung  > Ftabel dengan nilai probabilitas 0,05. Sehingga didapat 

hipotesis mengenai pengaruh variabel X terhadap Y secara simultan. 

 Apabila Fhitung lebih besar dari pada Ftabel maka H0 ditolak dan H1 

diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari variabel 

bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

 Apabila Fhitung lebih kecil dari pada Ftabel maka H0 diterima dan H1 

ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

3.10.2 Uji Hipotesis Kedua (Uji Parsial / Uji t) 

Digunakan untuk menguji hubungan secara parsial guna mengukur tingkat 

signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai t hitung 

dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih dari t tabel maka H1 diterima atau 

H0 ditolak. 

Menurut Gujarati dalam modul Mugiyono (2009:18), dasar keputusan dalam 

prosedur pengujian akan menggunakan statistik uji-t sebagai berikut: 
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Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

tidak signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

b. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap 

variabel Y, dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi (β) antara 

variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap variabel Y adalah variabel yang memiliki koefisien regresi 

yang paling besar. 

 

 


