
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data 

numerikal atau angka yang diperoleh dalam metode statistik serta dilakukan pada 

penelitian inferensial atau dalam rangka pegujian hipotesis sehingga diperoleh 

signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian ini merupakan 

penelitian kausalitas yang menguji pengaruh locus of control, independensi, 

budaya organisasi dan pemahaman good governance terhadap kinerja auditor. 

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada profesi auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Pekanbaru. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Menurut Hasan (2012: 83) Populasi adalah totalitas dari semua objek atau 

individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti 

(bahan penelitian). Merupakan kejadian dimana kita tertarik untuk 

mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Dalam penelitian, yang menjadi 

populasi adalah seluruh Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP)  

Kota Pekanbaru. Dimana terdapat 7 Kantor Akuntan Publik yang masing-masing 

memliki beberapa tim yang beranggotakan beberapa auditor. Penarikan sampel 
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adalah pengambilan suatu porsi atau suatu bagian dari suatu populasi yang 

dianggap mewakili populasi tersebut atau disebut  universe.  

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil dari populasi 

yang diteliti) yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki 

karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, yang dianggap bias mewakili populasi 

Hasan (2012: 83). Metode Sampling yang digunakan adalah non probability 

sampling. Teknik pengambilan sampel terhadap responden yang digunakan adalah 

sampling jenuh (sensus). Menurut Sugiyono (2007) metode sensus ini merupakan 

teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 

Hal ini dilakukan mengingat jumlah populasi yang relative kecil.  

Tabel 3.1 

Sampel penelitian 

 
No Nama KAP Alamat Contact Person Jumlah 

1 
KAP Griselda, Wisnu 

dan Arum (Cabang) 

Jl. Kh. Ahmad Dahlan 

No. 50 Pekanbaru 28122. 

Telp: (0761) 

45200 
5 

2 

KAP Drs. Selamat 

Sinuraya & Rekan 

(Cabang) 

Jl. Durian No. 1 F, Labuh 

Baru, Pekanbaru. 

Telp: (0761) 

22769 

5 

3 
KAP Drs. Martha Ng, 

Ak 

Jl. Ahmad Yani No. 84 

Pekanbaru. 

Telp: (0761) 

24418 
- 

4 
KAP Drs. Hardi & 

Rekan 

Jl. Ikhlas No. 1 F, Labuh 

Baru, Pekanbaru. 

Telp: (0761) 

63879 
5 

5 
KAP Hadibroto & 

Rekan 

Jl. Teratai No. 18 

Pekanbaru. 

Telp: (0761) 

20044 
11 

6 
KAP Katio & Rekan 

(Cabang) 

Jl. Jati No. 28 B, 

Pekanbaru 

Telp: (0761) 

7023699 
10 

7 KAP Khairul 
Jl. Panjaitan No. 2, 

Pekanbaru 22071. 

Telp: (0761) 

24418 
10 

8 
KAP Rama Wendra & 

Rekan 

Jl. Wolter Mongsidi, No. 

22 B, Sukaramai, 

Peknbaru 

Telp: (0761) 

38354 

5 

Total Jumlah Sampel 51 

(Sumber: www.iapi.or.id 2017) 

http://www.iapi.or.id/
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

1) Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumbernya dan 

langsung diberikan kepada pengumpul (Sugiyono, 2009:129). Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dari hasil penyebaran daftar 

pertanyaan (kuesioner) terhadap auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik Kota Pekanbaru. 

2) Data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada 

pengumpul data, melainkan melalui orang lain atau lewat dokumen 

(Sugiyono, 2009:129). Selain itu peneliti juga melakukan penelitian 

kepustakaan dengan memperoleh data yang berkaitan dengan 

pembahasan yang sedang diteliti melalui berbagai literatur seperti buku, 

jurnal, skripsi maupun situs dari internet.  Data ini umumnya berupa 

bukti – bukti, catatan, atau laporan historis (data dokumenter). 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Untuk memperoleh  data  yang diperlukan dalam rangka melakukan 

analisis terhadap pembuktian jawaban sementara atau hipotesis dari permasalahan 

yang dikemukakan, maka  metode pengumpulan data yang penulis lakukan 

adalah: 

1) Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

memberikan daftar pertanyaan untuk diisi oleh para responden dan 

diminta untuk memberikan  pendapat atau jawaban atas pertanyaan yang 
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diajukan kepada responden yang berpedoman kepada daftar pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan antara lain tentang Pengaruh Locus Of Control, 

Self Leadership, budaya organisasi dan pemahaman Good Governance 

terhadap kinerja auditor Kantor Akuntan Publik di Kota Pekanbaru. 

2) Library Research (Penelitian Kepustakaan) adalah penelitian yang 

dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka, literatur dan 

karangan ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

3.5 Variabel Penelitian  

Variabel pada penelitian ini adalah 4 (empat) variabel independen dan 1 

(satu)  variabel dependen. 

1) Variabel Independen (X) 

Variabel Independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. 

Pada penelitian ini variabel independen nya terdiri dari : 

X1 : Locus Of Control  

X2 : Independensi 

X3 : budaya organisasi 

X4 : pemahaman Good governance 

2) Variabel Dependen (Y) 

Variabel Dependen adalah Variabel terikat yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini variabel 

dependennya adalah  Y : kinerja auditor  
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3.6 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penjabaran masing-masing variabel terhadap 

indikator-indikator yang membentuknya. Dalam penelitian ini, indikator-indikator 

variabel tersebut antara lain sebagai berikut : 

3.6.1 Kinerja auditor 

Menurut Sitio dan Anisykurlilllah (2014) kinerja auditor (Y) adalah hasil 

dari pelaksanaan dan tanggungjawab pekerjaan yang dilakukan oleh seorang 

auditor berdasarkan kemampuan,tanggung jawab, dan keobyektifan dalam 

melaksanakan pengauditan. Variabel ini menjadi variabel dependen dalam 

penelitian ini. Kinerja auditor diukur dengan mengembangkan instrument yang 

dikembsngksn oleh Trisnaningsih (2007),  instrumen terdiri dari 9 (Sembilan) 

pertanyaan. Variabel ini memiliki 5 indikator. Skala pengukuran yang digunakan 

adalah skala likert dengan 5 poin. 

3.6.2 Locus Of Control 

Menurut Rotter (1966) dalam Maturidi (2016) locus of control  adalah 

merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu peristiwa apakah dia dapat atau 

tidak dapat mengendalikan (control) peristiwa yang terjadi padanya. Adapun 

variabel locus of control diukur dengan mengadopsi instrumen yang 

dikembangkan oleh Rotter (1966) dalam Maturidi (2016). Variabel ini  memiliki 

tujuh indikator dengan menggunakan skala (likert). 

3.6.3 Independensi 

Independensi dalam penilitian ini menjadi variabel ke-2 (X2). Menurut 

Mulyadi (2010)  independensi dapat diartikan sebagai sikap mental yang bebas 
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dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh orang lain, tidak tergantung pada orang 

lain. Independensi diukur dengan  instrumen yang dikembangkan oleh Arumsari 

(2014). Variabel ini memiliki Sembilan indikator dengan menggunakan skala 

(likert) 5 poin. 

3.6.4 Budaya organisasi 

Budaya organisasi dalam penelitian ini menjadi variabel ke-3 (X3). 

Menurut Trisnaningsih (2007) budaya organisasi  adalah gabungan atau integrasi 

dari falsafah, ideology, nilai-nilai , kepercayaan, asumsi, harapan-harapan, sikap, 

dan norma. Budaya organisasi dapat dikatakan sebagai nilai dominan atau 

kebiasaan dalam suatu organisasi perusahaan yang disebarluaskan dan diacu 

sebagai filosofi kerja seorang karyawan. Variabel ini diukur dengan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan Arumsari (2014). Variabel ini memiliki tujuh 

indikator dan menggunakan skala (likert). 

3.6.5 Pemahaman good governance 

Menurut Trisnaningsih (2007), pemahaman good governance (X4) adalah 

good governance merupakan tata kelola yang baik pada suatu usaha yang 

dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. Variabel ini diukur 

dengan instrumen yang dikembangkan oleh Indonesian institute corporate 

governance oleh Trisnaningsih (2007), dengan delapan butir pertanyaan. Variabel 

ini memiliki empat indikator dan menngunakan skala (likert). 
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional 

 

No Variabel Pengertian Indikator Skala 

1 Kinerja 

auditor (Y) 

(Larkin, 

1990) 

dalam 

(Trisnaning

sih, 2007).  

 

Hasil dari pelaksanaan dan 

tanggungjawab pekerjaan 

yang dilakukan oleh seorang 

auditor berdasarkan 

kemampuan, 

tanggungjawab, dan 

keobyektifan dalam 

melaksanakan pengauditan.  

1. Kemampuan,  

2. komitmen,  

3. profesi,  

4. motivasi, 

5.  kepuasan kerja.  

 

(Likert) 

2 Locus Of 

Control 

(X1), 

(Rotter, 

1966) dalam 

(Maturidi, 

2016). 

Locus of Control adalah 

merupakan cara pandang 

seseorang terhadap suatu 

peristiwa apakah dia dapat 

atau tidak dapat 

mengendalikan (control) 

peristiwa yang terjadi 

padanya. 

Eksternal LOC: 

1. Kegagalan yang 

dialami individu 

karena 

ketidakmujuran. 

2. Perencanaan jauh 

kedepan pekerjaan 

yang sia-sia. 

3. Kejadian yang dialami 

dalam hidup 

ditentukan oleh orang 

yang berkuasa. 

4. Kesuksesan individu 

karena faktor nasib. 

Internal LOC 

1. Segala yang dicapai 

individu hasil dari 

usaha sendiri. 

2. Menjadi pemimpin 

karena kemampuan 

sendiri. 

3. Keberhasilan individu 

karena kerja keras. 

4. Segala yang diperoleh 

individu bukan karena 

keberuntungan. 

 (Likert) 

 

3 Independens

i (X2) 

(Arumsari, 

2014) 

Sikap mental yang bebas 

dari pengaruh, tidak 

dikendalikan oleh orang 

lain, tidak tergantung pada 

orang lain 

Independensi dalam 

program audit: 

1. Independensi 

penyusunan program 

2. Independensi 

innvestigatif 

3. Independensi 

pelaporan. 

 (Likert) 
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No Variabel Pengertian Indikator Skala 

 

4 Budaya 

organisasi 

(X3), 

(Arumsari, 

2014) 

Budaya organisasi  adalah 

gabungan atau integrasi dari 

falsafah, ideology, nilai-

nilai , kepercayaan, asumsi, 

harapan-harapan, sikap, dan 

norma. Budaya organisasi 

dapat dikatakan sebagai 

nilai dominan atau 

kebiasaan dalam suatu 

organisasi perusahaan yang 

disebarluaskan dan diacu 

sebagai filosofi kerja 

seorang karyawan. 

1. kejelasan nilai-nilai 

keyakinan 

2. penyebar luasan nilai 

– nilai dan keyakinan 

3. intensitas pelaksanaan 

nilai-nilai inti 

4.  kohesi, dan 

5. komitmen. 

 (Likert) 

 

5 Pemahaman 

Good 

governance 

(X4),  
(Trisnaningsi

h, 2007) 
 

Good governance 

merupakan tata kelola yang 

baik pada suatu usaha yang 

dilandasi oleh etika 

profesional dalam 

berusaha/berkarya. 

1. Prinsip keadilan, 

2. Transparansi,  

3. Akuntabilitas,  

4. Pertanggung jawaban. 

Indonesian Institute of 

Corporate 

Governance  

 (Likert) 

(Sumber: dari berbagai sumber literature yang diolah). 

 

 

3.7 Metode dan Teknik Analisis Data 

Metode analisis data menggunakan program SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) dan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, presepsi sosial. Skor jawaban respondens dalam penelitian ini terdiri 

atas lima alternatif jawaban yang mengandung variasi lain yang bertingkat 

Sugiyono (2009:86). Untuk keperluan kuantitatif maka akan diberi nilai 1-5 yaitu: 

a. Jawaban sangat setuju diberi bobot = 5 

b. Jawaban setuju diberi bobot = 4 

c. Jawaban netral diberi bobot  = 3 

d. Jawaban tidak setuju diberi bobot = 2 

e. Jawaban sangat tidak setuju diberi bobot  = 1 
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3.7.1 Statistik Deskriptif 

Untuk mengetahui tingkat pengaruh locus of control (LOC) (X1), 

Independensi  (X2), budaya organisasi (X3), dan pemahaman good governance 

(X4) terhadap variabel kinerja auditor (Y) Kota Pekanbaru, digunakan analisis 

statistic deskriptif dimana penulis melakukan analisis distribusi frekuensi dan 

mean (nilai rata-rata) untuk memberikan gambaran mengenai kecenderungan 

tanggapan responden terhadap variabel penelitian. Dalam melakukan analisis 

tersebut, maka penulis merumuskan sebuah interval acuan yang menjadi landasan 

pengambilan kesimpulan.  

Tabel 3.3 

Interval Rata-Rata Pernyataan Jumlah Responden 

 

Interval rata rata Kriteria Penilaian Jawaban 

1,00 – 1,79 Sangat Tidak Setuju 

1,80 – 2,59 Tidak Setuju 

2,60 – 3,39 Netral  

3,40 – 4,19 Setuju 

4,20 – 5,00 Sangat Setuju 
   Sumber: Data yang diolah 

Dari nilai interval tersebut maka akan dapat disusun sebuah tabel acuan 

yang dapat dijadikan landasan kesimpulan deskriptif berikut ini. 

 

3.7.2 Uji Kualitas Data 

3.7.2.1 Uji Validitas 

Sugiyono, (2009:267) menyatakan uji validitas yaitu melakukan pengujian 

atas kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan 
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untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. 

Metode yang sering digunakan untuk mencari validitas instrument adalah 

korelasi produk moment antara skor setiap butir pernyataan dengan skor total 

sehingga disebut sebagai Corrected Item-Total Correlation. Validitas disini 

menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur data yang ingin 

diukur”. Kriteria suatu instrumen penelitian dikatakan Valid bila koefisien > 0,3. 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

  Uji Reliabilitas adalah untuk mengukur seberapa jauh responden 

memberikan  jawaban yang konsisten terhadap kuesioner yang diberikan. 

Kelayakan  atau  reliabilitas data diukur dari nilai cronbach alpha. Secara umum 

cronbach alpha  lebih besar dari 0,6 menunjukkan adanya konsistensi dan apabila 

kurang dari 0.6 menunjukkan adanya tidak konsistensi. 

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu 

distribusi data. Sebelum dilakukan analisis maka dilakukan pengujian asumsi 

normalitas. Pada model penelitian ini pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan bantuan uji Kolmogorov-Smirnov Test. Normalnya masing masing 

variabel penelitian dapat diamati dari nilai probability yang dihasilkan, setiap 

variabel harus memiliki probability diatas atau sama dengan 0,05. Pengujian 

statistik lebih lanjut baru dapat dilaksanakan setelah seluruh variabel penelitian 

yang digunakan berdistribusi normal. 
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3.7.3.2 Uji Heterokedatisitas 

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:66), heterokedatisitas 

menunjukkan bahwa varians tabel tidak sama untuk semua pengamat/observasi. 

Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka 

disebut homokedatisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedatisitas 

dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedatisitas.  

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedatisitas, yaitu dengan melihat 

scatterplot. Selain itu asumsi heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel hasil dari 

uji glejser, dimana jika nilai signifikansi yang terdapat dalam tabel hasil uji 

glejser lebih besar dari 0,05 atau (>0,05) maka tidak terjadi gejala 

heteroskedastisitas. 

3.7.3.3 Uji Multikorelasi 

Uji Multikorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan di antara 

variabel bebas memiliki masalah multikorelasi (gejala multikolinearitas) atau 

tidak. Multikorelasi adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang 

terjadi pada hubungan di antara variabel bebas. Multikorelasi dapat dilihat dari 

nilai VIF (variance-inflating factor). Jika VIF < 10, tingkat kolinearitas dapat 

ditoleransi Sarjono dan Julianita, (2011:70). 

3.7.3.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:80), uji autokorelasi 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu (disturbance term –ed) pada periode t dan kesalahan 

pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Apabila terjadi korelasi maka hal 
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tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi. Uji autokorelasi dapat 

dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Untuk menentukan nilai dL (durbin lower) 

dan dU (durbin upper) dengan melihat tabel durbin – Watson, pada      dan 

k = 4 (nilai k menunjukkan nilai variabel bebas) dimana n merupakan jumlah 

responden. Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut Sarjono 

dan Julianita, (2011:84): 

a. Bila nilai DW berada diantara dU sampai dengan 4-dU, koefisien 

korelasi sama dengan nol. Artinya tidak terjadi autokorelasi. 

b. Bila nilai DW lebih kecil dari pada dL, koefisien korelasi lebih besar 

daripada nol, artinya terjadi autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar dari pada 4-dL, koefisien korelasi lebih 

kecil daripada nol. Artinya terjadi autokorelasi negatif. 

d. Bila nilai Dw terletak diantara 4-dU dan 4-dL, hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

3.7.4 Analisi Regresi Berganda 

Dalam melakukan analisis data terhadap data yang telah didapatkan, 

penulis menggunakan metode persamaan regresi linier berganda, dengan 

menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution)  yaitu 

suatu  metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua 

variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. 

Pengaruh antara keduanya ini akan diformulasikan ke dalam persamaan 

(Sugiyono, 2009:251). 

  Y = a +      +       +      +      + e 
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Y = kinerja auditor. 

a = Konstanta. 

      = Variabel LOC 

      = Variabel self leadership  

X3 = variabel budaya organisasi 

X4 = variabel pemahaman good governance 

b1b2b3b4 = Koefiesien Regresi.  

e  = Kesalahan penggangu (standar error) 

 

3.7.5 Uji Hipotesis 

3.7.5.1 Koefisien Kolerasi dan Determinasi 

Koefisien kolerasi adalah nilai yang menunjukkan kuat/ tidaknya 

hubungan linier antar dua variabel. Nilai koefisien korelasi ditentukan oleh nilai R 

dimana nilai R dapat bervariasi dari -1 sampai +1 nilai r yang mendekati -1 atau 

+1 menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut. Sedangkan 

tanda + (positif) dan – (negatif) memberikan informasi mengenai arah hubungan 

antara dua variabel tersebut. Jika benilai + (positif) maka kedua variabel tersebut 

memiliki hubungan yang searah. Dalam arti lain bernilai – (negatif) artinya 

kolerasi antara kedua variabel tersebut bersifat berlawanan. Koefisien determinasi 

pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam nmenerangkan 

variasi variabel dependen, nilai R² yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel independen (ghozali, 2015). 

Koefisen determinasi (R
2
) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan 

persentase pengaruh variabel independent terhadap variabel dependen. Semakin 

besar nilai koefisien determinasi, semakin baik variabel independent dalam 

menjelaskan variabel dependennya, yang berarti persamaan regresi baik 
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digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen., Koefisien determinasi 

ditentukan oleh nilai adjusted R square 

Koefisien Determinasi (  ) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Koefisien 

determinasi (  ) mempunyai range antara 0 sampai 1 (0 <   < 1). Semakin besar 

nilai (  ) (mendekati 1) maka berarti pengaruh variabel bebas secara serentak 

dianggap kuat dan apabila (  ) mendekati nol (0) maka pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat serentak. 

 

3.7.5.1 Uji F (Simultan) 

 Pengujian ini untuk melihat apakah semua variabel bebas secara bersama-

sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. Untuk menguji 

kebenaran hipotesis pertama digunakan uji F untuk menguji keberartian regresi 

secara keseluruhan dengan rumus hipotesis sebagai berikut : 

H0 : b1 = b2 = 0 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0 

Pengujian melalui uji F adalah dengan membandingkan F hitung denga F 

tabel pada   = 0,05. Kritria yang digunakan adalah: 

Jika Fhitung > Ftabel (α, k-1, N-k), maka hipotesis diterima. 

Jika Fhitung < Ftabel (α, k-1, N-k), maka hipotesis ditolak. 
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3.7.5.2 Uji t (Parsial) 

 Pengujian dilakukan untuk melihat dari masing masing variabel bebas 

secara parsial berpengaruh dengan variabel terikat. Adapun rumusan hipotesis 

dengan menggunakan uji t adalah sebagai berikut : 

H0 : b1 = b2 = 0 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0 

Pengujian dengan uji t variansnya adalah dengan membandingkan thitung dengan 

ttabel pada α = 0,05 apabila hasil perhitungannya menunjukkan : 

a. thitung > ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima 

Artinya variasi variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat dan 

terdapat pengaruh di antara kedua variabel yang diuji 

a. thitung ≤ ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Artinya variasi variabel bebas tidak dapat menerangkan variabel terikat 

dan terdapat pengaruh antara dua variabel yang diuji Purwanto (2010: 

296). 

 Untuk membuktikan hipotesis pertama, kedua masing-masing koefisien 

regresinya diuji dengan uji t. Hasil uji t bermakna apabila diperoleh thitung lebih 

besar dari ttabel (thitung > ttabel). Untuk pengaruh yang dominan ditentukan oleh 

standardized coeficients paling besar. 

 

 


