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BAB III
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah

suatu cara yang digunakan peneliti dalam

mengumpulkan data penelitiannya yang dibandingkan dengan standar ukuran
yang telah ditentukan. Sesuai dengan apa yang di kemukakan oleh Chalid naruko
bahwa metode penelitian adalah cara melakukan suatu dengan menggunakan
pikiran seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan mencari, mencatat,
merumuskan dan menganalisis sampai menyususn laporan.113

A. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis
penelitian kuantitatif, dimana jenis kuantitaif merupakan metode survei
dan eksperimen. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data
menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau
statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.114
Pada penelitian ini data yang digunakan data sekunder berupa data
kuesioner untuk variabel dependen dan variabel independen. Data tersebut
meliputi jawab an dari pernyataan yang diberikan kepada responden..
Kuesioner yang dipakai disini adalah model tertutup karena jawaban telah

113

1.

114

Chalid Naruko, Abu Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) h.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan Kombinasi (Mixed methods), (
Bandung : Alfabeta, 2013 ), h. 10-11.
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disediakan dan pengukurannya menggunakan skala likert untuk mengukur
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial. Dengan lima alternatif jawaban dalam suatu daftar
pertanyaan, responden diminta untuk memilih salah satu alternatif
jawaban yang telah disediakan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan tujuan
penelitian.115

2. Sumber Data
Sumber data pada penelitian ini adalah seluruh karyawan Hotel
Natama Syariah Kota Padangsidimpuan baik dari golongan atas dan
bawah yaitu mulai dari manajer sampai tukang kebun yang masih aktif
bekerja di hotel Natama Syariah Kota Padangsidimpuan.

B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field risearch) yang
bertempat di Padangsidimpuan yaitu di Hotel Natama Syariah

yang

merupakan hotel syariah pertama dan tertua di Padangsidimpuan dan ini
berdasarkan observasi penulis di lapangan yaitu pada Hotel Natama Syariah di
Kota Padangsidimpuan penulis memilih hotel ini karena dari sekian banyak
hotel di Padangsidimpuan hotel inilah yang berbasis syariah.

115

Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik, edisi Revisi VI,
(Jakarta : Rineka Cipta, Tahun 2006, cet, Ke-16), h. 151.
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C. Populasi Dan Sampel
Populasi merupakan sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama
yang hidup pada tempat yang samadan memiliki kemampuan bereproduksi
diantara sesamanya sesuai dengan apa yang disampaikan Sugiyono (2006)
dalam bukunya, 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.116 Populasi dalam penelitian adalah karyawan Hotel Natama
Syariah Padangsidimpuan. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.117 Dalam penelitian ini
penulis menggunakan teknik pengambilan sampel data sensus. Populasi dan
sampel dalam suatu penelitian perlu ditetapkan dengan tujuan agar penelitian
yang dilakukan benar-benar mendapatkan data sesuai yang diharapkan.
Teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan
yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi
sampel dengan metode sensus,

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data tentang pengaruh leadership dan
pemasaran terhadap perkembangan bisnis pada hotel syariah sebagai jasa
akomodasi, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut:118

116

Sugiyono, Ibid., h. 90.
Ibid., h. 91.
118
Ibid., h. 61.
117
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1. Metode Dokumentasi
Ada

banyak

hal

yang bisa

dilakukan

untuk

melakukan

dokumentasi seperti mencatat, notulen sesuai adengan yang disampaikan
oleh Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul Prosedur
Penelitian: Suatu pendekatan Praktis. Bahwa dokumentasi adalah metode

mancari data tenang hal-hal atau variable dengan catatan, transaksi, bukubuku, notulen, rapat, dan sebagainya.119 Dalam hal ini, metode
dokumentasi yang digunakan untuk mengetahui apa saja jawaban dari
pengunjung dan pegawai hotel syariah.

2. Metode Angket (Kuesioner)
Kuesioner adalah alat pengumpulan data yang berupa daftar
pertanyaan tertulis
responden.

untuk

memperoleh keterangan dari sejumlah

Metode ini digunakan untuk pengambilan data mengenai

tentang pengaruh kualitas pelayanan dan penerapan prinsip-prinsip
syari‟ah terhadap minat konsumen memilih hotel syari‟ah sebagai jasa
akomodasi. Kuesioner yang dipakai disini adalah model tertutup karena
jawaban telah disediakan dan pengukurannya menggunakan skala likert.120
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Sebelum
membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dibuat kisi-kisi instrumen
dengan menjabarkan variabel menjadi sub variabel yang akan diukur, hal
119

Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik, edisi Revisi VI,
(Jakarta : Rineka Cipta, Tahun 2006, cet, Ke-16), h. 64
120
Ibid., h. 62
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ini digunakan sebagai patokan untuk menyusun instrumen yang berupa
pertanyaan atau pernyataan instrumen yang menggunakan skala likert
mempunyai gradasi dari sangat negatif sampai sangat positif dengan 5
(lima) alternatif jawaban, dengan jawaban masing-masing berikut;121

Tabel 3.1 Alternatif Pilihan Jawaban
Pilihan Jawaban
Skor

No
1

Sangat Setuju (SS)

5

2

Setuju (S)

4

3

Netral (N)

3

4

Tidak Setuju (TS)

2

5

Sangat Tidak Setuju (STS)

1

Sumber: Riduwan, Sunarto, 2014: 21

Pada Tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pada pilihan
pernyataan jawaban nomor satu yaitu sangat setuju memiliki skor lima,
pada pernyataan jawaban setuju memiliki skor empat dan seperti itu
sampai pada pernyataan jawaban sangat tidak setuju memiliki skor satu.

E. Definisi Operasional Variabel
Dalam penelitian ini digunakan definisi operasional variabel supaya
dapat menjadi petunjuk dalam penelitian ini sesuai yang disampaikan oleh
Sugiyono dalam bukunya yang berjudul metode penelitian bisnis, Variabel
adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun obyek yang
mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
121

Ibid., h. 63.
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ditarik kesimpulannya.122 Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan
judul Pengaruh Leadership dan Pemasaran terhadap Perkembangan Bisnis
Hotel Syariah akan tetapi karena dalam konteks nya penelitian ini merujuk
kepada hotel syariah dan supaya tidak lari dari konteks syariah tersebut
penulis membuat definisi operasional variabel menjadi Leadership dalam
Islam.
dan adapun definisi operasional variabel tersebut adalah:
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel
No

Variabel

1.

Leadership
dalam Islam
(X1)

Definisi Operasional

Indikator

Pemimpin adalah pengemban 1. Siddiq
amanah
yang
memiliki
Kesesuaian
antara
tanggung jawab yang besar
perkataan
dan
perbuatan
terhadap orang-orang yang
dipimpinnya.123
Kehati-hatian
dalam
berucap dan berperilaku
Kehati-hatian
dalam
mengambil keputusan
Ketidak jujuran untuk
kebaikan
IStiqamah
kejujuran

dalam

2. Amanah
Ketepatan waktu dalam
menunaikan tugas
Keefesienan
dalam
mengelola Sumber Daya
Loyalitas

122

Sugiyono, Ibid., h. 38.
M.Fetullah Gullen, Kehidupan Rasul Allah Muhammad,Terj.Tri Wibowo, (Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada, 2002). h. 78.
123
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Kepemilikan wewenang
Kepemilikan
menjadi haknya
Penjagaan
amanah

yang
terhadap

3. Tabligh
Penggunaan
bahasa
yang mudah dipahami
Tata cara berbicara
Ber-amar ma‟ruf nahyi
munkar
4. Fathanah
Pendidikan yang tinggi
Pengetahuan yang luas
Kepiawaian yang bagus
Kecukupan atas ilmu
yang
dimiliki
Pengamalan ilmu yang
dimiliki.

5.

Pemasaran (X2)

Pemasaran
adalah
proses
dimana
perusahaan
menciptakan
nilai
bagi
pelanggan dan membangun
hubungan pelanggan yang kuat
untuk menangkap nilai dari
pelanggan sebagai imbalan.124

a. Produk
(Product)

Produk adalahilayanan jasa 1) Variasi produk jasa
yang ditawarkan Hotel Natama 2) Kebutuhan
akan
Syariah kepada konsumen
produk jasa
untuk memuaskan keinginan 3) Kualitas jasa

124

Philip Kotler dan Amstrong, ManajemeniPemasaran. (Jakarta: PT INDEKS
Kelompok Gramedia 2008).
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dan
konsumennya.125

kebutuhan

(Devina dan Andreani,
2009)

Harga adalah banyaknya nilai
(uang) yang harus dikeluarkan
konsumen untuk menerima dan
merasakan layanan jasa dari
Hotel Natama Syariah.126
c. Tempat
atau Lokasi berhubungan dengan
Lokasi (Place) dimana Hotel Natama Syariah
melaksanakan
operasional
perusahaan dalam melayani
konsumen.127
d. Promosi
Promosi penjualan adalah
(Promotion)
bentuk persuasi langsung yang
dilakukan
oleh
bagian
pemasaran dari Hotel Natama
Syariah
melalui
berbagai
insentif
untuk
menarik
128
perhatian konsumen.
e. Partisipan
People disini adalah pegawai
(People)
Hotel Natama Syariah yang
memiliki
keterampilan
interpersonal dan sikap positif
untuk secara langsung
berinteraksi
dengan
konsumen.129
f. Bukti
Fisik Bukti fisik adalah bukti yang
(Physical
dimiliki oleh Hotel Natama
Evidence)
Syariah yang ditujukan kepada
konsumen sebagai usulan nilai
tambah konsumen.130
g. Proses
Proses adalah semua prosedur
(Process)
aktual, mekanisme dan aliran
aktivitas Hotel Natama Syariah
dalam menyampaikan jasa.131

1) Daya saing harga
2) Harga terjangkau
3) Kesesuaian
harga
dengan manfaat
(Sepang dkk, 2014)
1) Strategis
2) Lokasi
mudah
dijangkau
3) Waktu Tempuh
(Pratama, 2016)
1) Iklan (sosial media)
2) Pameran dan event
3) Promosi
dengan
pemberian potongan
harga
(Devina dan Andreani,
2009)
1) Pengetahuan karyawan
tentang
jasa yang
ditawarkan
2) Penampilan karyawan
3) Keramahan karyawan
(Sukotjo
dan
Radix, 2010)
1) Pakaian karyawan
2) Peralatan
3) Desain ruang
(Sofiati, 2014)

b. Harga (Price)

125

1) Proses pelayanan yang
baik dari awal hingga
akhir
2) Kerapian
dan
ketelitian kerja
3) Kemudahan
saat

Philip Kotler dan Amstrong, Ibid.,
Harjanto, J.O, Inovasi Produk dan Ekspektasi Inovasi terhadap Keputusan Pembelian
Konsumen. (2009).
127
H. Lupiyoadi, Manajemen Pemasaran Jasa Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat,
2008.
128
Fandi Tjiptono, Strategi Pemasaran. Edisi Tiga. (Jakarta: Andi. 2008) h. 229.
129
Lovelock, C., dan Wright, K, Manajemen Pemasaran Jasa. (Jakarta: PT INDEKS
Gramedia Group. Tahun 2011) h. 48.
130
Philip Kotler dan Amstrong, Ibid.,
131
R. Hurriyati. Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen. (Bandung: Alfabeta.
2010).
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melakukan
pembayaran
(Sukotjo dan Radix, 2010)
6.

Perkembangan
Bisnis Syariah
(Y)

Dalam menjalankan usahanya,
hotel syariah melaksanakan
bisnisnya sesuai dengan kaidah
dan teori bisnis syariah lain
yang sesuai dengan prinsipprinsip dalam Islam, seperti:
Pertama, harus amanah dalam
melakukan pekerjaan. Kedua,
tidak berlaku kecurangan.
Ketiga, tidak merampas hak
orang lain. Keempat, tidak
melakukan
hal-hal
yang
merugikan orang lain, seperti
penipuan, berbohong, sumpah
palsu,
suap,
dan
mengghibah.132

1. Sumber Modal Usaha
Halal
2. Omzet Penjualan
3. Keberkahan
4. Sistem /Syariah
5. Karyawan Islam
6. Cabang Usaha
7. keihklasan

Sumber: data diolah pada tahun 2019

1) Variabel X1 (Leadership)
Pengertian leadership adalah pengemban amanah yang memiliki
tanggung jawab yang besar terhadap orang-orang yang dipimpinnya.
Selain memiliki jiwa kepemimpinan yang tegas dan berani, pemimpin juga
harus memiliki kepribadian yang baik serta perilaku yang terpuji untuk
menjadi contoh teladan bagi orang-orang disekelilingnya.133 Pada
132

Fahadil Amin Al Hasan, Perkembangan Bisnis Hotel Syariah di Indonesia (studi kasus
pengembangan hotel syariah di Lombok provinsi NTB), Jurnal, Tahun 2018, h. 40.
133
M.Fetullah Gullen, Kehidupan Rasul Allah Muhammad,Terj.Tri Wibowo, (Jakarta :
PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 78.
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penelitian ini untuk menentukan instrumen leadership peneliti mengadopsi
dari hasil penelitian Rakhmat Ceha Dkk (tahun 2012) dengan judul
penelitian Pemetaan Kinerja Relatif Kepemimpian Kepala Daerah
terhadap Sifat Kepemimpinan Rasulullah SAW, kemudian dikembangkan
oleh peneliti disesuaikan dengan masalah yang di teliti untuk kebutuhan
penelitian.
2) Variabel X2 (Pemasaran)
Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi
pelanggan dan membangun hubungan pelanggan yang kuat untuk menangkap
nilai dari pelanggan sebagai imbalan.134 Pendapat lain menyatakan bahwa

pemasaran adalah suatu proses dan manajerial yang membuat individu
atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan
dengan menciptakan, menawarkan dan mempertukarkan produk yang
bernilai kepada pihak lain atau segala kegiatan yang menyangkut
penyampaian produk atau jasa mulai dari produsen sampai konsumen.
Pada penelitian ini untuk menentukan instrumen

pemasaran peneliti

mengadopsi dari hasil penelitian Tenesia Putri Cendani (2017) dengan
judul penelitian Pengaruh marketing mix 7p terhadap Keputusan
pembelian layanan jasa Laundry sepatu (studi pada glow shoes care).
Kemudian dikembangkan oleh peneliti disesuaikan dengan masalah yang
di teliti untuk kebutuhan penelitian. Dalam Syari‟ah marketing, bisnis
yang disertai keikhlasan semata-mata hanya untuk mencari ridha Allah,

134

Philip Kotler dan Amstrong, ManajemeniPemasaran. (Jakarta: PT INDEKS
Kelompok Gramedia 2008).
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maka bentuk transaksinya insyaAllah menjadi nilai ibadah dihadapan
Allah SWT.135

3) Variabel Y (Perkembangan Bisnis Hotel Syariah)
Pengertian perkembangan bisnis syariah adalah bertambahnya
kemampuan skill dalam stuktur dan dalam pengelolaan usaha atau bisnis
yang sedang di jalankan sesuai dengan sistem syariah Dalam aktivitas
bisnis berusaha menggunakan sumber daya manusia, material dan waktu,
mengelola risiko pihak yang menjalankan kegiatan bisnis disebut
wirausaha (entrepreneur).136 Pada penelitian ini untuk menentukan
instrumen

pemasaran peneliti mengadopsi dari hasil penelitian Naila

Rizkia (2017) dengan judul penelitian Analisis Perkembangan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebelum dan sesudah memperoleh
pembiayaan dari Bank Umum Syariah. UIN Syarif Hidayatullah.
kemudian dikembangkan oleh peneliti disesuaikan dengan masalah yang
di teliti untuk kebutuhan penelitian.

F. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field risearch) yang
bertempat di Padangsidimpuan yaitu di hotel Natama syariah

yang

merupakan hotel syariah pertama dan tertua di padangsidimpuan. Alasan
penulis memilih hotel ini karena dari sekian banyak hotel di padangsidimpuan
hotel inilah yang berbasis syariah dan mendapatkan label halal MUI.
135

Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir, Syari’ah Marketing, Bandung: PT
Mizan Pustaka,2006, h. 273.
136
Ismail Nawawi Uha, Ibid., h. 305.
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G. Teknik Analis Data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan
menggunakan metode analisis regresi digunakan untuk mengetahui pola
perubahan nilai suatu variabel (variabel dependen) yang disebabkan variabel
lain (variabel independen). Analisis regresi berganda menggunakan suatu
model matematis berupa persamaan garis lurus yang mampu mendefinisikan
hubungan antar variabel sesuai dengan tujuan penelitian.137

H. Uji Intsrumen Penelitian
Instrumen

penelitian

merupakan

alat

yang

digunakan

untuk

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab
permasalahan penelitian sesuai yang di sampaikan Sugiyono (2013) dalam
bukunya bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan
mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua
fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen penelitian yang baik harus
mempunyai 2 pengukuran yaitu: Harus Valid dan Reliable (Handal, konsisten,
dan Stabil).138

I. Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya suau
angket. Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan angket mampu
mengunggapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. Suatu skala
pengukuran dikatakan valid apabila skala tersbut digunakan untuk mengukur
137

Sugiyono, Metiode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D,
(Bandung: ALFABETA, 2010), h. 39.
138
Ibid., h. 146.
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apa yang seharusnya diukur.139 Suatu kuesioner dikatakan valid jika
pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan
diukur oleh kuesioner tersebut.140 Cara yang paling banyak dipakai untuk
mengetahui validitas suatu alat pengukur adalah dengan cara mengkorelasikan
antara skor yang diperoleh pada masing-masing item (pertanyaan atau
pernyataan) dengan skor item dengan skor total haruslah signifikan
berdasarkan ukuran statistik tertentu. Teknik yang digunakan untuk uji
validitas adalah teknik korelasi produk momen dari pearson. Penguji
menggunakan program SPSS, dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing
– masing pertanyaan dalam skor total. Nilai korelasi (r) dibandingkan dengan
angka kritis dalam tabel korelasi, untuk menguji koefisien korelasi ini
digunakan taraf signifikansi 5%, dan jika sig. (2-tailed) < dari signifikan (α)
sebesar 0,05 maka pertanyaan tersebut valid.141

J. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu angket yang
merupakan indikator dari variabel. Suatu angket dikatakan reliable atau
handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu. Reliabilitas menunjukkan pada adanya konsistensi

139

Jonathan Sarwono, Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS, (Yogyakarta : CV
Andi Offset, 2006), h. 216.
140
Imam Ghozali. Metode Penelitian Skripsi, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2005), h
.45
141
Ibid., h. 46.
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dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu, reliabilitas berkonsentrasi
pada masalah akurasi pengukuran dan hasilnya.142
Uji reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa sesuatu
instrumen cukup dipercaya untuk baik digunakan sebagai alat pengumpul data
karena instrumen tersebut sudah baik.143 Teknik yang digunakan untuk uji
reliabilitas adalah teknik Alpha-Cronbach. Uji reliabilitas instrumen
menggunakan pengujian dengan taraf signifikansi 5% jika r alpha > 0,6 maka
instrumen tersebut dinyatakan realiabel. Penghitungan dengan menggunakan
komputer program SPSS.
K. Uji Normalitas
Uji normalitas Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam
model regresi variabel bebas dan variabel terikat memiliki data yang
berdistribusi normal atau tidak, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah
bahwa data tersebut berdistribusi secara normal. Untuk menguji apakah data
berdistribusi secara normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan
metode PP Plot.144
Normalitas

dapat

dideteksi

menggunakan

uji

statistik,

yaitu

Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun kriteria pengujian adalah : Ha = data
residual tidak berdistribusi normal Apabila nilai signifikansi KolmogorovSmirnov Test adalah lebih kecil dari 0,05, maka Ha diterima, sehingga data
residual tidak berdistribusi normal, sebaliknya Apabila nilai signifikansi
142

Jonathan Sarwono, Ibid., h. 219.
Ibid., h. 47.
144
Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Tesis, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 35.
143
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Kolmogorov-Smirnov Test adalah lebih besar dari 0,05, maka Ha ditolak,
sehingga data residual berdistribusi normal.145

L. Uji Hipotesis
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Pengujian hipotesis merupakan metode pengambilan keputusan
yang didasarkan dari analisis data, sesuai dengan apa yang di sebutkan
oleh Arikunto (2006) bahwa dalam menganalisis data yang diperoleh dari
kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan metode regresi linier
berganda, yaitu analisis tentang hubungan antara variabel dependent
dengan dua atau lebih variabel independent.146 Hubungan antara

variabel ter kait (Leadership) dan (Pemasaran) dengan variabel bebas
(Perkembangan Bisnis) ditunjukan dengan rumus sebagai berikut :
Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e
Dimana :
Y = Perkembangan Bisnis
A = Konstanta
b1 = Koefisien X1
b2 = Koefisien X2
X1 = Leadership
X2 = Pemasaran
e = Error (Variabel Pengganggu)

145
146

Ibid, h. 30.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Pendekatan Praktik, (Rineka Cipta 2006) h. 296.
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M. Uji F
Uji ini dikenal dengan uji serentak, uji model atau uji anova untuk
melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersamasama terhadap variabel terikatnya sesuai yang disampaikan (Djarwanto dan
Pangestu. S dalam bukunya yang berjudul: Statistik Induktif) Uji F bertujuan
untuk menentukan signifikan pengaruh variabel independent bersama-sama
terhadap variabel dependent.147
Maka dengan derajat kayakinan tertentu kriteria pengujiannya adalah
sebagai berikut:
1. Jika F- hitung > F tabel, maka Ho ditolak yang berarti variabel
independent secara signifikan mempengaruhi variabel dependent. Dalam
melakukan perhitungan uji F dan Uji t peneliti menggunakan Program
SPSS.
2. Jika F-hitung < F tabel, maka Ho diterima yang berarti variabel
indenpendent secara signifikan tidak dipengaruhi variabel dependent.

147

Djarwanto, dkk, Statistik Induktif, (BPFE: Yogyakrta. 2011), h .268.

