
60 

 
 
 
 
 

 

BAB III 
 

 
METODE PENELITIAN 

 

 

3.1    Desain Penelitian 
 

Desain  penelitian  ini  mengacu  pada  Uma  Skaran  (2010:  152),  yaitu  sebagai 

berikut: 

1. Tujuan Studi 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis. Studi yang termasuk 

dalam pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau 

menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan (independensi) dua atau 

lebih faktor dalam suatu situasi. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui 

apakah pengalaman kerja, pengetahuan dan pelatihan berpengaruh terhadap 

penerapan PSAK 109. 

2. Jenis Investigasi 

 
Jenis investigasi terbagi   menjadi dua, yaitu studi kausal dan studi 

korelasional. Studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau 

lebih masalah disebut studi kausal (causal study). Sedangkan jika peneliti 

berminat untuk menemukan variabel yang berkaitan dengan masalah, disebut 

studi korelasional (correlational study). Adapaun jenis investigasi dalam 

penelitian  ini  adalah  studi  korelasional,  dimana  studi  ini  mengidentifikasi 

faktor-faktor penting yang berkaian dengan masalah. 

3. Tingkat intervensi peneliti 

 
Tingkat intervensi peneliti terhadap hasil dari penelitian ini adalah 

minimal,  ini  dikarenakan  peneliti  mengolah     data  yang  bersumber  dari
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kuesioner yang diberikan kepada responden. Sehingga hasil dari penelitian itu 

pasti dan akurat karena bersumber dari yang pasti dan akurat pula. Lain halnya 

jika sumber data atau teknik yang dilakukan peneliti adalah wawancara. Dalam 

teknik wawancara, peneliti bisa saja terbawa perasaan informan, dan dapat 

mengintervensi hasil dari penelitian. 

4. Situasi studi 

 
Studi korelasional selalu dalam situasi yang tidak diatur, sedangkan 

kebanyakan  studi  kausal  yang    ketat  dilaksanakan  dalam  situasi  lab  yang 

teratur. Studi korelasional yang dilakukan dalam organisasi disebut studi 

lapangan (field study). Studi yang dilakukan untuk menentukan sebab-akibat 

menggunakan  lingkungan  alami  yang  sama,  di  mana  karyawan  berfungsi 

secara normal disebut eksperimen lapangan (field experiment). Maka dari itu, 

penelitian  ini  dilakukan  dalam  organisasi  dan  situasi  studinya  termasuk 

kedalam studi lapangan (field study). 

5. Unit analisis 

 
Karakteristik individu tidak sama dengan kelompok (misalnya, struktur, 

kepaduan) dan karakteristik kelompok tidak sama dengan individu (misalnya, 

IQ, stamina). Terdapat variasi dalam persepsi, sikap, dan perilaku orang dalam 

kebudayaan  berbeda.  Karena  itu,  sifat  informasi  yang  dikumpulkan,  serta 

tingkat  dimana  data  dijumlahkan  untuk  analisi,  adalah  integral  dengan 

keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis merujuk pada 

tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya. 

Dalam penelitian ini, unit analisis adalah individu.
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6. Horizon waktu 

 
Sebuah   studi   dapat   dilakukan   dengan   data   yang   hanya   sekali 

dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan, dalam 

rangka menjawab pertanyaan penelitian. Studi semacam itu disebut studi one- 

shot atau cross-sectional. Penelitian ini dilakukan dengan data yang hanya 

sekali dikumpulkan sehingga termasuk ke dalam horizon waktu one-shot atau 

cross-sectional. 

3.2    Populasi dan Sampel 

 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian diterik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi adalah 

keseluruhan subyek penelitian (Arikunto dalam Taniredja, 2014: 33). Sedangkan 

menurut Yusuf (2014: 147) populasi penelitian adalah keseluruhan (universum 

dari  objek  penelitian  yang  dapat  berupa  manusia,  hewan,  tumbuh-tumbuhan, 

udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek 

ini dapat menjadi sumber data penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu para 

amil yang bekerja di Aksi Cepat Tanggap (ACT), BAZNAS Pekanbaru, BAZNAS 

Provinsi  Riau,  Dompet  Dhuafa,  Inisiatif  Zakat  Indonesia  (IZI),  LAZNAS 

Chevron, LAZISMU Pekanbaru, LAZISM Riau, LAZIS PLN, LAZIS PLN 

Wilayah, Rumah Yatim, Rumah Zakat, dan Swadaya Ummah 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini teknik sampling yang
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digunakan   adalah   metode   purposive   sample/judgmental   sampling   dimana 

pengambilan sampel bertujuan sesuai dengan tujuan peneliti (Taniredja, 2014 : 

37). Pada penelitian ini sampel yang ditetapkan penulis adalah amil yang bekerja 

dibagian penghimpun dana, penyalur dana dan bagian pelaporan keuangan, yang 

terdiri dari 2 orang amil dari Aksi Cepat Tanggap (ACT), 5 orang amil dari 

BAZNAS Pekanbaru, 7 orang amil dari BAZNAS Provinsi Riau, 2orang amil dari 

Dompet Dhuafa, 2 orang amil dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI), 3 orang amil 

dari LAZNAS Chevron, 5 orang amil dari LAZISMU Pekanbaru, 2 orang amil 

dari LAZISMU Riau, 2 orang amil dari LAZIS PLN, 4 orang amil dari LAZIS 

PLN Wilayah, 4 orang amil dari Rumah Yatim, 3 orang amil dari Rumah Zakat, 3 

orang amil dari Swadaya Ummah. Sehingga jumlah sampel pada penelitian ini 

adalah 44 orang amil. 

Tabel  3.1 

Populasi dan Sampel 

 
 
No 

 
Nama Lembaga Pengelola Zakat 

Alamat Lembaga Pengelola 
 

Zakat 

Jumlah 
 

Sampel 

 

1 
 

Aksi Cepat Tanggap (ACT) 
 

Jl. HR. Soebrantas Panam 

No. 84C, Delima, Tampan, 

Kota Pekanbaru 

 

2 

 

2 
 

BAZNAS Pekanbaru 
 

Jl. Jendral Sudirman No. 474, 

Jadi Rejo, Sukajadi, Kota 

Pekanbaru 

 

5 

 

3 
 

BAZNAS Provinsi Riau 
 

Komplek Masjid Raya An- 

Nur, Kota Pekanbaru 

 

7 
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4 
 

Dompet Dhuafa 
 

Jl. Tuanku Tambusai No. 
 

145, Kp. Melayu, Sukajadi, 

Kota Pekanbaru 

 

2 

 

5 
 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) 
 

Jl. Paus Ujung, Simp. Arifin 

Ahmad No. 1B, Kel. 

Tangkerang Barat, Kota 

Pekanbaru 

 

2 

 

6 
 

LAZNAS Chevron 
 

Jl. Paus No. 8A, Limbungan 

Baru, rumbai, Kota 

Pekanbaru 

 

3 

 

7 
 

LAZISMU Pekanbaru 
 

Jl. Tuanku Tambusai, 

Wonorejo, Marpoyan Damai, 

Kota Pekanbaru 

 

5 

 

8 
 

LAZISMU Riau 
 

Jl. KH. A. Dahlan, No. 88, 

Kp. Tengah, Sukajadi, Kota 

Pekanbaru 

 

2 

 

9 
 

LAZIS PLN 
 

Jl. Dr. Setia Budhi No. 57, 

Rintis, Lima Puluh, Kota 

Pekanbaru 

 

2 

 

10 
 

LAZIS PLN Wilayah 
 

Jl. Musyawarah, Labuh Baru 

Barat, kec. Payung Sekaki, 

kota Pekanbaru 

 

4 

 

11 
 

Rumah Yatim 
 

Jl. Durian No. 13, Labuh 

Baru Timur, Payung Sekaki, 

Kota Pekanbaru 

 

4 
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12 
 

Rumah Zakat 
 

Jl. Tuanku Tambusai No. 
 

34D, Jadi Rejo, Sukajadi, 

Kota Pekanbaru 

 

3 

 

13 
 

Swadaya Ummah 
 

Jl. Soekarno Hatta No. 70A, 

Delima, Tampan, Kota 

Pekanbaru 

 

3 

 

 
 
 

3.3    Instrumen Penelitian 
 

Menurut Arikunto (2010: 265) : “Instrumen penelitian adalah alat bantu 

yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data 

agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. 

Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Karena 

data  yang  diperoleh  bentuk  ordinal,  maka  skala  pengukuran  yang  digunakan 

dalam   penelitian   ini   adalah   skala   likert.   Menurut   Sugiyono   (2012:132) 

mengatakan bahwa skala likert adalah sebagai berikut : “Skala likert digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial.” 

 
3.4    Teknik Pengumpulan Data 

 
Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Karena 

data  yang  diperoleh  bentuk  ordinal,  maka  skala  pengukuran  yang  digunakan 

dalam   penelitian   ini   adalah   skala   likert.   Menurut   Sugiyono   (2012:132) 

mengatakan bahwa skala likert adalah sebagai berikut : “Skala likert digunakan
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untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

 
tentang fenomena sosial.” 

 

 
 

3.5    Definisi Operasional Variabel 

 
Masing-masing variabel harus didefinisikan secara jelas, sehingga tidak 

menimbulkan penafsiran   ganda. Setiap variabel hendaknya didefinisikan secara 

operasional  agar  lebih  mudah  dicari  hubungan  antara  satu  variabel  dengan 

variabel lainnya serta lebih terukur. 

Sugiyono (2012: 59) menyampaikan bahwa variabel penelitian dalam 

penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 

a. Variabel Bebas (Variabel Independen) Variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (terikat). 

b. Variabel  Terikat  (Variabel  Dependen)  Variabel  terikat  atau  variabel  tidak 

bebas  adalah  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang  menjadi  akibat  karena 

adanya variabel bebas. 

 

Adapun variabel bebas (Variabel independen) pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Pengalaman kerja 

 
Pengalaman  kerja  merupakan  suatu  proses  pembelajaran  dan 

pertambahan perkembangan potensi tingkah laku baik dari pendidikan 

nonformal atau bisa diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang 

kepada  suatu  pola  tingkah  laku  yang  lebih  tinggi.Pengalaman  kerja  yaitu
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ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang 

agar dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya 

dengan baik. Pengalaman kerja merupakan kemampuan penyelesaian tugas di 

masa lalu sehingga dapat mempermudah pemecahan masalah yang timbul dan 

dipercayakan sekarang dalam penerapan standar akuntansi zakat. Pada variabel 

ini  peneliti  mengukur  dengan  menggunakan  pernyataan  dalam  kuesioner 

dengan lima poin skala likert. 

b. Pengetahuan 

 
Pengetahuan  merupakan  informasi  yang telah  dikombinasikan dengan 

pemahaman dan potensi untuk menindaki yang lantas melekat dibenak 

seseorang. Pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif 

terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Manakala informasi 

dan data sekunder berkemampuan untuk menginformasikan atau bahkan 

menimbulkan kebingungan, maka pengetahuan berkemampuan untuk 

mengarahkan tindakan. Inilah yang disebut potensi untuk menindaki. Sehingga 

pengetahuan merupakan berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia 

melalui pengamatan akal. Pada variabel ini peneliti mengukur dengan 

menggunakan pernyataan dalam kuesioner dengan lima poin skala likert. 

c. Pelatihan 

 
Pelatihan merupakan proses pendidikan yang di dalamnya terdapat suatu 

proses  pembelajaran  yang  dilaksanakan  dalam  jangka  pendek.  Tujuannya 

adalah untuk meningkatkan pengetahuan, sikap  dan keterampilan, sehingga 

mampu meningkatkan kompetensi individu untuk menghadapi pekerjaan di
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dalam organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sehingga dapat 

simpulkan bahwa pelatihan sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan kinerja 

saat  ini  dan  kinerja mendatang (Muzahid,  2013:  6).  Variabel  pelatihan  ini 

diukur dengan menggunakan kuesioner dengan lima poin skala likert. 

 

Adapun variabel terikat   (Variabel dependen) pada penelitian ini adalah 

penerapan PSAK 109. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sebagai organisasi 

Akuntan di Indonesia telah membuat standar akuntansi keuangan zakat dan 

infak/sedekah. Standar tersebut dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (PSAK) No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. PSAK No. 109 

Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah dibuat untuk menjadi pedoman entitas amil 

zakat dan infak/sedekah dalam membuat laporan keuangan dalam rangka 

memberikan informasi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan skala likert lima poin. 

 

Tabel 3.2 
 

Definisi Operasional Variabel 
 

 

Variabel 
 

Defenisi 
 

Pengukuran 

Pengalaman kerja Pengalaman kerja yaitu ukuran 

tentang lama waktu atau masa 

kerja yang telah ditempuh 

seseorang agar dapat 

memahami tugas-tugas suatu 

pekerjaan dan telah 

melaksanakannya dengan baik 

Skala likert 

Pengetahuan Pengetahuan memiliki 

kemampuan prediktif terhadap 

sesuatu sebagai hasil 

pengenalan atas suatu pola. 

Skala likert 
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 Manakala informasi dan data 

sekunder berkemampuan 

untuk menginformasikan atau 

bahkan menimbulkan 

kebingungan, maka 

pengetahuan berkemampuan 

untuk mengarahkan tindakan 

 

Pelatihan Pelatihan merupakan proses 

pendidikan yang di dalamnya 

terdapat suatu proses 

pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam jangka 

pendek. Tujuannya adalah 

untuk meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan 

keterampilan, sehingga mampu 

meningkatkan kompetensi 

individu untuk menghadapi 

pekerjaan di dalam organisasi 

sehingga tujuan organisasi 

dapat tercapai 

Skala likert 

Penerapan PSAK 
No. 109 

PSAK No. 109 Akuntansi 

Zakat dan Infak/Sedekah 

dibuat untuk menjadi pedoman 

entitas amil zakat dan 

infak/sedekah dalam membuat 

laporan keuangan dalam 

rangka memberikan informasi 

pengelolaan dana zakat dan 

infak/sedekah 

Skala likert 

 

3.6    Metode Analisis Data 
 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

3.6.1 Uji Validitas 

 
Sugiyono (2015: 203) valid menunjukkan derajat ketepatan yaitu ketepatan 

antara  data  yang  sesungguhnya  terjadi  pada  objek  dengan  data  yang  dapat
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dilaporkan oleh peneliti. Uji validitas data penelitian ditentukan oleh proses 

pengukurang yang akurat dan kuat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Uji validitas data penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis  pearson  correlation.  Jika  korelasi  antara  masing-masing  indikator 

variabel terhadap total contruts variabel menunjukkan nilai positif dan hasil yang 

signifikan, maka dinyatakan valid. 

3.6.2 Uji Reliabilitas 

 
Menurut Ghozali (2016: 43) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk, 

suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 

terhadap   pertanyaan   adalah   konsisten   dan   konstruk.   Pada   penelitian   ini 

pengukuran reliabilitas dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran sekali 

saja, dimana pengukurannya hanya dilakukan sekali dan kemudian hasilnya 

dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban 

pertanyaan. Untuk melihat reliabel atau tidaknya suatu konstruk (variabel) 

dilakukan dengan melihat nilai Croanbach Alphayang dilakukan dengan 

memanfaatkan  fasilitas  uji  statistik  Croanbach  Alphayang  disediakan  oleh 

program SPSS. Menurut Nunnally (1960) dalam Ghozali (2006) suatu konstruk 

atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Croanbach Alpha>0,60. 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

 
Uji  asumsi  klasik  bertujuan  mengetahui  kelayakan  penggunaan  model 

regresi sehingga tidak menimbulkan bias dalam analisis data. Menurut latan dan
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temalagi   (2013:   56),   uji   asumsi   klasik   terdiri   dari   uji   normalitas,   uji 

multikolonieritas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedatisitas. 

1. Uji Normalitas 
 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel pengganggu (residual) 

dalam model regresi memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah distribusi datanya normal atau mendekati normal. Jika residual data 

tidak berdistribusi normal, maka kesimpulan statsitik menjadi tidak valid atau 

bias. Variabel pengganggu atau residual dapat dideteksi berdestribusi normal 

dengan dua pendekatan analisis, yaitu analisis grafik dan uji statistik. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunaan uji statistik non-parametik 

kolmogorovsmirnov untuk menguji normalitas data. 

 

Uji normalitas dengan grafik   dapat menyesatkan jika tidak hati-hati. 

Secara visual kelihatan normal, padahal secara statistic bisa sebaliknya. Oleh 

sebab itu dianjurkan disamping uji grafik dilengkapi dengan uji statistik. Uji 

statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewnes 

dari residual. Hasil dari analisis statistic haruslah Z table lebih besar dari Z 

hitung agar distribusi dapat dikatakan normal. Uji statistik lain yang dapat 

digunakan   untuk   menguji   normalitas   residual   adalah   uji   statistic   non- 

parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). residual data dapat dikatakan 

tredistribusi normal apabila nilai Asymp Sig lebih dari 0,05 (5%). Analisis ini 

dilakukan dengan bantuan program Statistical Product and Service Solution 

(SPSS).
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2. Uji Autokolerasi 
 

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada kesalahan t-1. Model regresi yang baik adalah 

tidak   terjadi   autokolerasi.   Autokolerasi   muncul   karena   observasi   yang 

berurutan  sepanjang  waktu  yang berkenaan  satu  sama lainnya.  Cara untuk 

menguji autokolerasi dapat dilakukan dengan melakukan uji Durbin Watson 

(DW). Menurut Sufren dan Natanael (2014) syarat tidak terjadinya autokolerasi 

adalah jika nilainnya 1<DW<3. 

3. Uji Heteroskedatisitas 

 
Uji Heteroskedatisitas bertujuan untuk mneguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual antara satu pengamatan 

dengan lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lainnya tetap, maka disebut homokedastisitas. Jika varian berbeda disebut 

dengan Heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

Heteroskedastisitas   adalah   dengan   Scatterplot.   Menurut   Ghozali   (2011), 

terdapat beberapa kriteria dalam analisis yang digunakan ada uji 

Heteroskedastisitas dengan grafik Scatterplot, yaitu: 

a. Jika dapat pola tertentu, seperti titik yang membentuk suatu pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar ddan menyempit) maka telah terjadi 

Heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak terdapat pola yang jelas serta terdapat titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
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4. Uji Multikolonieritas 
 

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna diantara variabel 

bebas (Sanusi, 2014: 104). Menurut Porter (2011: 127), multikolonieritas di 

dalam model regresi dapat dideteksi melalui tiga hal: 

a. Nilai R2 yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel- 

variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 

b. Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. 

 
c. Dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya serta Variance Inflation Factor 

(VIF). Apabila nilai Tolerance > 0,01 atau sama dengan VIF < 10, dapat 

diartikan tidak terjadi multikolonieritas dan sebaliknya apabila nilai 

Tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 maka terjadi 

multikolonieritas. 

3.6.4 Uji Hipotesis 

 
1. Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

linier berganda (Multiple Linier Regresssion) dengan alasan bahwa variabel 

independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independennya. 

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dengan persamaan 

sebagai berikut:
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Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
 

 
 

Keterangan : 

 
Y: Penerapan PSAK No. 109 

 
α : Regresi yang diterima 

 
βn: Parameter yang diestimasi 

 
X1: Pengalaman Kerja 

 
X2: Pengetahuan 

 
X3: Pelatihan 

 
e  : Error term 

 
Kemudian untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel 

independen dengan variabel dependen, maka dilakukan pengujian-pengujian 

hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan pengujian dibawah ini. 

2. Uji T (Parsial) 
 

Setelah melakukan pengujian koefisien regresi secara keseluruhan, 

langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian koefisien regresi secara 

individu. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Uji T. Tujuan dari 

pengujian ini adalah untuk mengetahui tingkat signifikansi atau pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Signifikansi Uji T dapat 

dilakukan dengan membandingkan nilai thitung  dengan ttabel. Jika thitung> ttabel, 

nilai t berada dalam daerah penolakan sehingga hipotesis nol ditolak pada 

tingkat  kepercayaan  (1-α)  x  100%.  Dengan  demikian,  dapat  disimpulkan 

bahwa variabel bebas signifikan secara statistik (Nachrowi dan Usman, 2006:
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18).  Menurut Riduwan dan akdon (2005) dalam Raditya (2012: 62).Cara lain 

yang dapat digunakan dalam Uji T adalah dengan membandingkan probabilitas 

statistik t dengan tingkat signifikansi (α) 0,05. Apabila probabilitas statistik t < 

tingkat signifikansi (α) 0,05 maka variabel bebas tersebut signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel terikat. 

3. Uji F (Simultan) 
 

Menurut Ghozali (2012: 98) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 (α=5%). Ketentuan penerimaan 

atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai siginifikansi > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

tidak signifikansi). Hal ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel 

independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

b. Jika  nilai  signifikan  ≤  0,05  maka  hipotesis  ditolak  (koefisien  regresi 

signifikan). Hal ini berarti secara simultan keempat variabel independen 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinan (R
2
) 

 
Koefisien determinasi (goodness of fit) yang dinotasikan dengan R2 

merupakan ikhtisar yang menyatakan bahwa seberapa baik garis regresi sampel 

mencocokkan data. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur proporsi 

variasi  dalam  varabel  tidak  bebas  yang  dijelaskan  oleh  regresi.  Nilai  R2
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berkisar  antara 0  sampai  1,  bila R2  = 0  berarti  tidak  ada hubungan  yang 

sempurna.Sedangkan apabila nilai R2 = 1 maka ada hubungan antara variasi Y 

dan X atau variasi dari Y dapat diterangkan oleh X secara keseluruhan. 


