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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kuantitatif merupakan 

salah satu jenis penelitian yang dispesifikasinya adalah sistematis, terencana dan 

terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. 

Menurut Sugiyono (2013: 13), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan 

sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan 

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian ataupun hasil 

penelitian. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2012: 29) adalah 

metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap 

objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.  

 

3.2  Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2010: 193), sumber data sekunder adalah sumber data yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 
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lain atau dokumen. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, 

mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber pada literatur dan 

buku-buku perpustakaan atau data-data dari perusahaan yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data didapat dari Perusahaan 

Perbankan Syariah di Indonesia periode Januari 2013 - Desember 2017 yang 

berada di Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun 

website perusahaan.  

 

3.3  Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2013), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas ; obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda – 

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/ sifat yang 

dimiliki oleh subyek atau obyek itu. Populasi dalam penelitian ini yaitu 

perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia pada periode Januari  2013 - 

Desember 2017 yaitu terdapat 13 Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah.  

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh  

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang 

ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka  

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi 

(Sugiyono, 2010).  
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Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling merupakan salah satu teknik sampling non random 

sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan memenuhi kriteria sebagai 

berikut :  

1. Merupakan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berada di 

Indonesia periode Januari 2013 - Desember 2017. 

2. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang tidak memiliki kelengkapan 

data variabel yang diteliti.  

1. Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang memiliki kelengkapan data 

variabel yang diteliti yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, 

ijarah dan istishna.  

Karakteristik pemilihan sampel diatas diperoleh dari Bank Umum Syariah 

dan Unit Usaha Syariah yang menjadi sampel penelitian. Berikut tabel yang 

menyajikan hasil sampel penelitian :  
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Tabel 3.1 

Prosedur Pemilihan Sampel 

No Keterangan 
Jumlah 

(BUS) 

Jumlah 

(UUS) 
Total 

1. Jumlah bank umum syariah dan  unit 

usaha syariah di indonesia periode 

Januari  2013 -Desember 2017 

13 21 34 

2. Jumlah Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah yang tidak 

memiliki kelengkapan data variabel 

yang diteliti yaitu pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, 

murabahah, ijarah dan istishna. 

(6) (15) (21) 

3. Jumlah Bank Umum Syariah dan 

Unit Usaha Syariah yang memiliki 

kelengkapan data variabel yang 

diteliti yaitu pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, 

murabahah, ijarah dan istishna. 

7 6 13 

4. Total pengamatan yang dijadikan 

sampel dalam penelitian (5 tahun/60 

bulan pengamatan) 

7×60= 

420 

6×60= 

360  

13×60= 

780 

 

Tabel 3.2 

Daftar Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Yang Menjadi Sampel 

No. Nama Bank Umum Syariah No.  Nama Unit Usaha Syariah 

1. PT. Bank Muamalat Indonesia 1. PT. Bank Sinarmas 

2. PT. Bank Syariah Mandiri 2. PT. Bank Tabungan Negara 

(Persero), Tbk 

3. PT. Bank BNI Syariah 3. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk 

4. PT. Bank BRI Syariah 4. PT. Bank Danamon Indonesia, 

Tbk 

5. PT. Bank Mega Syariah 5. PT. Bank Permata, Tbk 

6. PT. Bank Aceh Syariah 6. PT. Bank OCBC NISP, Tbk 

7. PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah 

  

Sumber : statistik perbankan syariah, 2013-2016 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh 

peneliti untuk pengumpulan data (Arikunto, 1993). Pengumpulan data yang 

dibutuhkan untuk mendukung  penelitian ini menggunakan metode sebagai 

berikut : 

1. Metode Kepustakaan 

Data yang diambil penulis dalam metode kepustakaan ini berasal dari jurnal-

jurnal yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis, buku-buku 

literatur mengenai pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah 

dan istishna, return on asset (ROA), internet dan penelitian sejenis.  

2. Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data berupa laporan keuangan perbankan syariah tahun 2013-

2017. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada 

penelitian ini adalah penelusuran data online, yaitu dengan cara melakukan 

penelusuran data melalui media online seperti internet. 

Data yang diambil menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan 

perbankan syariah periode Januari 2013- Desember 2017, yang diperoleh 

melalui website dari Statistik Perbankan Syariah dan Otoritas Jasa Keuangan. 

 

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel Operasional  

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang variasinya 

dipengaruhi oleh variasi variabel bebas (Suliyanto, 2006). Variabel dependen 
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pada penelitian ini adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah gambaran 

setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan pada periode tertentu 

melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara 

efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan analisis terhadap 

data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan (Indarti dan Lusi, 

2013). Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada 

penelitian ini adalah Return On Asset (ROA).  

Return on asset (ROA) lebih dipilih daripada return on equity (ROE) 

karena total ekuitas yang merupakan denominator ROE adalah salah satu 

komponen dari value added of capital employed (VACA). Jika menggunakan 

ROE, maka akan terjadi double counting atas akun yang  sama (yaitu ekuitas), 

dimana VACA (yang dibangun dari akun ekuitas dan laba bersih) sebagai variabel 

independen dan ROE (yang juga dibangun dari akun ekuitas dan laba bersih) 

menjadi variabel dependen (Ulum, 2009). 

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan 

menggunakan total asset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan (Hanafi, 2009: 

157). 

 

 

3.5.2 Variabel Independen 

Menurut Suliyanto (2006: 77) variabel independen atau variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab besar kecilnya 

variabel yang lain. Variabel independen pada penelitian ini ada lima, yaitu : 

ROA = Laba Sebelum Pajak x 100% 

         Rata-Rata Total Aset 
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a. Pembiayaan Mudharabah (X1) 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 

pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua 

(pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi 

diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya 

ditanggung oleh pengelola dana. Pembiayaan mudharabah diukur dengan 

menggunakan indikator jumlah pembiayaan mudharabah dari laporan 

keuangan perbankan syariah yaitu laporan laba rugi periode Januari 2013-

Desember 2017. 

b. Pembiayaan Musyarakah(X2) 

Pembiayaan musyarakah adalah suatu produk dengan kerjasama antara kedua 

pihak atau lebih untuk usaha atau mendukung investasi tertentu, dimana 

masing–masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan 

resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan 

musyarakah diukur dengan menggunakan indikator jumlah pembiayaan 

musyarakah dari laporan keuangan perbankan syariah yaitu laporan laba rugi 

periode Januari 2013-Desember 2017.  

c. Pembiayaan Murabahah (X3) 

Pembiayaan murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan 

harga perolehan dan keuntungan margin disepakati oleh penjual dan pembeli, 

dengan pembayaran atas akad murabahah dapat dilakukan secara tangguh atau 

tunai. Pembiayaan murabahah diukur dengan menggunakan indikator jumlah 
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pembiayaan murabahah dari laporan keuangan perbankan syariah yaitu laporan 

laba rugi periode Januari 2013-Desember 2017. 

d. Pembiayaan Ijarah  (X4) 

Al-Ijarah adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang 

memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar 

sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa 

berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Pembiayaan ijarah 

diukur dengan menggunakan indikator jumlah pembiayaan ijarah dari laporan 

keuangan perbankan syariah yaitu laporan laba rugi periode Januari 2013-

Desember 2017.  

e. Pembiayaan Istishna (X5) 

Pembiayaan istishna merupakan transaksi jual beli barang dalam bentuk 

pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang 

disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan 

istishna diukur dengan menggunakan indikator jumlah pembiayaan istishna 

dari laporan keuangan perbankan syariah yaitu laporan laba rugi periode 

Januari 2013-Desember 2017. 
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Tabel 3.3  

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Pengertian Alat ukur 
Skala 

pengukuran 

Kinerja 

keuangan (Y) 

Gambaran setiap 

hasil ekonomi yang 

mampu diraih oleh 

perusahaan pada 

periode tertentu 

melalui aktivitas-

aktivitas perusahaan 

untuk menghasilkan 

keuntungan secara 

efisien dan efektif, 

yang dapat diukur 

perkembangannya 

dengan analisis 

terhadap data-data 

keuangan yang 

tercermin dalam 

laporan keuangan 

(Indarti dan Lusi, 

2013). Indikator 

yang digunakan 

untuk 

mengukurkinerja 

keuangan pada 

penelitian ini adalah 

Return On Asset 

(ROA). 

 

 

 

 

 

 

ROA = laba sblm pajak x 100% 

Rata-rata total aset 

 

 

Rasio 

Mudharabah Akad kerjasama 

usaha antara dua 

pihak dimana pihak 

pertama (pemilik 

dana) menyediakan 

seluruh dana, 

sedangkan pihak 

kedua (pengelola 

dana) bertindak 

selaku penelola, dan 

keuntungan usaha 

dibagi diantara 

mereka sesuai 

kesepakatan 

sedangkan kerugian 

Perbandingan antara 

pembiayaan mudharabah 

dengan total pembiayaan. 

Rasio 
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Variabel Pengertian Alat ukur 
Skala 

pengukuran 

finansial hanya 

ditanggung oleh 

pengelola dana. 

Murabahah Pembiayaan 

murabahah adalah 

transaksi penjualan 

barang dengan 

menyatakan harga 

perolehan dan 

keuntungan margin 

disepakati oleh 

penjual dan pembeli, 

dengan pembayaran 

atas akad murabahah 

dapat dilakukan 

secara tangguh atau 

tunai. 

Perbandingan antara 

pembiayaan murabahah dengan 

total pembiayaan. 

Rasio 

Musyarakah  Pembiayaan 

musyarakah adalah 

suatu produk dengan 

kerjasama antara 

kedua pihak atau 

lebih untuk usaha 

atau mendukung 

investasi tertentu, 

dimana masing–

masing pihak 

memberikan 

kontribusi dana 

dengan keuntungan 

dan resiko akan 

ditanggung bersama 

sesuai dengan 

kesepakatan. 

Perbandingan antara 

pembiayaan murabahah dengan 

total pembiayaan. 

Rasio 

Ijarah  Pembiayaan ijarah 

adalah perjanjian 

antara pemilik 

barang dengan 

penyewa yang 

memperbolehkan 

penyewa 

memanfaatkan 

barang tersebut 

dengan membayar 

Perbandingan antara 

pembiayaan murabahah dengan 

total pembiayaan. 

Rasio 
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Variabel Pengertian Alat ukur 
Skala 

pengukuran 

sewa sesuai dengan 

persetujuan kedua 

belah pihak. Setelah 

masa sewa berakhir, 

maka barang akan 

dikembalikan kepada 

pemilik.  

Istishna  Pembiayaan istishna 

merupakan transaksi 

jual beli barang 

dalam bentuk 

pemesanan 

pembuatan barang 

dengan kriteria dan 

persyaratan tertentu 

yang disepakati 

dengan pembayaran 

sesuai dengan 

kesepakatan. 

Perbandingan antara 

pembiayaan murabahah dengan 

total pembiayaan. 

Rasio 

 

3.6 Model Penelitian 

Berikut ini adalah persamaan yang mereflesikan pengujian hipotesis yang 

dilakukan untuk menguji pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, 

musyarakah, ijarah, dan istishna terhadap kinerja keuangan pada perbankan 

syariah di indonesia periode Januari 2013- Desember 2017. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Menurut Suliyanto (2006: 161), analisis data dalam riset pada hakikatnya 

merupakan proses mengolah data yang telah kita peroleh dilapangan. Hasil akhir 

riset disamping tergantung pada data yang diperoleh dilapangan juga akan sangat 

tergantung bagaimana menganalisis data. 
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Metode analisis data penelitian ini adalah regresi linear berganda. Analisis 

regresi berganda merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengukur 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Trianto, 2015: 101). 

Menurut Abdurahman (2011), secara umum ada dua macam hubungan antara dua 

variabel atau lebih, yaitu bentuk hubungan dan keeratan hubungan. Analisis 

regresi ini digunakan untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel atau 

lebih, terutama untuk menelusuri pola hubungan yang modelnya belum diketahui 

dengan sempurna, atau untuk mengetahui bagaimana variasi dari beberapa 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam suatu fenomena 

yang kompleks. Sebelum diuji menggunakan regresi, data diuji menggunakan uji 

asumsi klasik dan analisis statistik deskriptif. 

Model persamaan regresi linear berganda untuk pengaruh pembiayaan 

mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan istishna terhadap kinerja 

keuangan (ROA) Perbankan Syariah diIndonesia adalah sebagai berikut:  

 

 

Keterangan: 

Y = return on asset (ROA) 

a = konstanta 

b = koefisien regresi 

x1 = pembiayaan mudharabah 

x2 = pembiayaan musyarakah 

x3 = pembiayaan murabahah 

x4 = pembiayaan ijarah 

x5 = pembiayaan istishna 

 e = error 

Y = a + b1x1 + b2x2+b3x3+b4x4+b5x5 + e 
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3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut ghozali (2013: 19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 

distribusi). Tujuan analisis ini adalah untuk mengetahui gambaran data secara 

ringkas yaitu tentang pemusatan data, ukuran penyebaran data, serta 

kecenderungan suatu gugus data. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier) itu 

jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. Ada lima uji asumsi klasik 

yang biasanya dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji 

multikorelasi, uji linieritas, dan uji autokorelasi (trianto, 2015: 87). 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti 

diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak 

valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik ( Ghozali, 2013: 160). 
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a. Analisis grafik 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah 

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data 

observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi 

normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data 

residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data 

residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya 

akan mengikuti garis diagonalnya. 

b. Analisis statistik 

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah 

uji statistik non-parametrik kolmogorov-smirnov (K-S). Dengan kriteria 

penerimaan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji kolmogorov-smirnov > 

tingkat signifikansi 0,05. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya heteroskedastisitas: melihat grafik plot antara nilai prediksi 

variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. 

Deteksi ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan 
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ZPED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. 

Dasar analitis : 

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

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

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Pengujian heteroskedastisitas dengan metode grafik lazim 

dipergunakan meskipun menimbulkan bias, karena pengamatan antara satu 

pengamat dengan pengamat lain bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Oleh 

karena itu, penggunaan uji  statistik diharapkan menghilangkan unsur bias 

tersebut. Salah satu uji statistik yang lazim dipergunakan adalah uji Glejser 

(disamping uji yang lain, misalnya uji Park, atau uji White). Uji Glejser 

dilakukan dengan meregresikan variabel – variabel bebas terhadap nilai 

absolut residualnya.  

Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual 

lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3. Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2-13: 105) uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, 
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maka variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 

sama dengan nol, mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas 

memiliki masalah multikorelasi atau tidak. Untuk menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah nilai Tolerance <0.10 atau sama dengan nilai VIF > 

10. Menurut Trianto (2015: 89) uji multikorelasi perlu dilakukan jika variabel 

bebasnya lebih dari satu. 

4. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013: 110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji  

apakah dalam model linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada 

tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji Durbin- Watson. Uji 

Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lagi diantara variabel independen. 

5. Uji linearitas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya 

digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi linier. 

 

3.8 Uji  Hipotesis 

3.8.1 Uji Secara Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam 
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menerangkan variasi variabel independen. Uji parsial (uji t) bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5) 

terhadap variabel dependen (Y) dengan asumsi variabel lainnya adalah konstan. 

Adapun kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam pengujian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apabila t hitung > t tabel atau Sig > α maka : 

a. Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan  

b. H0 ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan  

2. Apabila t hitung < t tabel atau Sig > α maka :  

a. Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

b. H0 diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan  

3.8.2 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui persentase 

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika koefisien determinasi 

(R
2
) = 1, artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Jika koefisien determinasi (R
2
) = 

0, artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap 

variabel dependen.  

 

 

  

 


