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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Sesuai dengan keputusan peraturan daerah kota pekanbaru Nomor  7  

tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Pelaksanaan, Pengelolaan, Penanggung jawab 

peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang pajak hotel di kota pekanbaru 

menunjuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai pemungut pajak 

hotel, pajak restoran, retribusi tempat rekreasi dan olah raga serta pajak 

hiburan. Jadi, penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru yaitu Dinas 

Pendapatan Daerah tentang pajak hotel yang terdaftar dalam kantor Dinas kota 

Pekanbaru mulai dari Mei sampai Oktober 2017. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas : Subjek / 

Objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiono 

(2011) dalam Nugroho. Jadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas 

pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk Periode 2012-2016. 

Sedangkan Pengertian dari Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristrik yang dimiliki oleh populasi tersebut Sugiono ( 2006 : 118). 

sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden yang terlibat dalam hal ini 

adalah kepala dinas, sekretaris, kabid pendapatan Daerah serta staf-satf sub 

bagian yang terlibat dalam pemungutan pajak hotel di kantor dinas Pendapatan 

Daerah Kota Pekanbaru.  
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3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

Dalam penulisan laporan ini jenis yang penulis gunakan yaitu: 

a. Data Primer. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, penulis 

memperoleh data Premier ini yang melakukan observasi dan wawancara 

secara langsung. 

b. Data Sekunder. 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. 

 

3.4 Metode Penelitian Data 

 Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam 

penelitian ini ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Wawancara. 

Yaitu suatu teknik yang merupakan komunikasih langsung dengan 

objek penelitian dimana penulis langsung mengadakan pertanyaan dengan 

pihak yang ada hubungan dengan penelitian ini. 

b. Kuesionar. 

Yaitu penelitian membuat daftar pertanyaan yang berkaitan 

langsung dengan masalah penelitian dari jawaban itu diharapkan akan 

menemukan hubungan atau pengaruh antara variabel yang dianalisis. 

Kuesioner ini sistem penyebarannya denga cara diantar langsung kekantor 

Dinas Pendapatan Daerah di Kota Pekanbaru untuk dibagikan kepada 

pegawai Dinas Pendapatan Daerah. 
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3.5 Defenisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

Variabel adalah suatu yang dapat membedakan nilai. Nilai dapat 

berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek yang sama. Konsep dapat 

diubah menjadi variabel dengan cara memusatkan pada aspek tertentu dari 

variabel itu sendiri. 

Data penelitian terdiri atas data premier yang dikumpulkan melalui 

kuesioner. Yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

penerimaan pajak hotel, sedangkan variabel indefendennya adalah efektifitas 

pelaksanaan  dan efektifitas pemungutan. 

1. Efektifitas pelaksanaan (X1). 

Efektiviats merupakan hubungan antara keluaran tujuan atau 

sasaran yang dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai 

tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Apabila berbicara 

tentang efektifitas, berarti berawal dari kata efektif. Efektifitas adalah 

cara, langkah, dan metode  yang paling tepat dalam rangka  proses 

pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya harus mampu 

memberikan manfaat yang sebenarnya kepada pihak-pihak yang ikut 

menetapkan pencapaian tujuan yang telah di tentukan bersama.(Edward 

dalam Mahmudi, 2013) 

 Untuk mengukur seberapa besar efekttifitas pelaksanaan, maka 

pengukuran variabel ini menggunakan skala likert denga skala 1 ( sangat 

tidak setuju), skala 2 (tidak setuju), skala 3 ( netral ), skala 4 ( setuju ), 

skala 5 ( sangat setuju ). Skala tertinggi merupakan tingkat penerapan 
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yang tinggi dan skala yang rendah menunjukkan tingkat penerapan yang 

rendah. 

2. Efektifitas pemungutan (X2). 

Dalam kaitan dengan fungsi budgetair, pemerintah selalu berupaya 

untuk meningkatkan penerimaan negara yang ditempuh melalui 

ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Ditempuh melalui 

perluasan, baik obyek maupun subyek pajak, sedangkan intensifikasi 

ditempuh melalui peningkatan kepatuhan subyek pajak yang telah 

ada.Pemungutan pajak yang dilaksanakan oleh suatu negara  Khususnya  

Indonesia didasarkan atas beberapa teori. Teori-teori tersebut antara lain, 

yaitu : 

1) Teori Asuransi. 

Dalam perjanjian asuransi, dinyatakan bahwa setiap peserta 

asuransi wajib untuk membayar premi asuransi dengan tujuan sebagai 

perlindungan bagi orang yang bersangkutan atas keselamatan dan harta 

bendanya. Jika ada salah satu dari peserta asuransi mengalami risiko 

keselamatan atas diri dan harta bendanya maka perusahaan asuransi 

akan membayar klaim asuransi yang sebenarnya berasal dari premi 

yang dibayarkan oleh anggotanya lainnya. Supramono dan Damayanti 

( 2010 : 2-5). 

Sedangkan menurut Purwono (2010 : 5), Teori Asuransi, 

dinyatakan bahwa setiap peserta asuransi wajib untuk membayar premi 

asuransi dengan tujuan sebagai perlindungan bagi orang yang 

bersangkutan atas keselamatan dan harta bendanya.  
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2) Teori Kepentingan. 

Dalam teori ini, pembebanan pajak kepada masyarakat 

didasarkan atas besarnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara. 

Kepentingan yang dimaksud adalah perlindungan masyarakat atas jiwa 

dan hartanya yang seharusnya diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh 

karena itu, sudah sewajarnya jika pengeluaran negara untuk 

perlindungan ini dibebankan kepada masyarakat menurut Supramono 

dan Damayanti ( 2010 : 2-5). 

Sedangkan menurut Purwono (2010 : 5), Dalam teori ini, 

pembebanan pajak kepada masyarakat didasarkan atas besarnya 

kepentingan masyarakat dalam suatu negara.  

3) Teori Daya Pikul. 

Teori ini menyatakan bahwa biaya-biaya atas perlindungan 

yang diberikan oleh negara kepada warga negara haruslah dipikul oleh 

segenap orang yang menikmatinya dalam bentuk pajak. Daya pikul 

seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan yang telah 

mempertimbangkan pengeluaran seseorang sehingga masyarakat 

dengan penghasilan yang lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih 

tinggi pula menurut Supramono dan Damayanti ( 2010 : 2-5). 

Sedangkan menurut Purwono (2010 : 5), Teori ini menyatakan 

bahwa biaya-biaya atas perlindungan yang diberikan oleh negara 

kepada warga negara haruslah dipikul oleh segenap orang yang 

menikmatinya dalam bentuk pajak. Dengan berdasarkan pada asas 

keadilan, pajak yang dikenakan terhadap masyarakat tergantung daya 
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pikul masing-masing masyarakat. Daya pikul seseorang dapat diukur 

berdasarkan besarnya penghasilan yang telah mempertimbangkan 

pengeluaran seseorang sehingga masyarakat dengan penghasilan yang 

lebih tinggi memiliki daya pikul yang lebih tinggi pula. 

4) Teori Bakti. 

Teori bakti dikenal juga  sebagai teori kewajiban pajak mutlak. 

Berkebalikan dengan ketiga teori sebelumnya yang tidak 

mengutamakan negara di atas kepentingan warganya, teori ini 

mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan masyarakat 

menurut Supramono dan Damayanti ( 2010 : 2-5). 

Sedangkan menurut Purwono (2010 : 5), Masyarakat dianggap 

memiliki kewajiban mutlak, yaitu berbakti kepada negara. Untuk 

membuktikan baktinya, masyarakat harus menyadari bahwa pajak 

adalah suatu kewajiban.  

5) Teori Asas Daya Beli. 

Teori ini beranggapan bahwa pajak digunakan untuk menarik 

daya beli masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat 

mengurangi penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk 

konsumsi sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya 

daya beli masyarakat secara individual. Pada akhirnya, negara akan 

menyalurkan kembali daya beli yang sudah ditarik ini kepada 

masyarakat secara umum dalam bentuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat menurut Supramono dan Damayanti ( 2010 : 2-5). 
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Sedangankan menurutPurwono (2010 : 5), Teori ini 

beranggapan bahwa pajak  digunakan untuk  menarik daya beli 

masyarakat. Pajak yang dipungut oleh negara dapat mengurangi 

penghasilan yang akan digunakan oleh masyarakat untuk konsumsi 

sehingga akibat dari pemungutan pajak adalah berkurangnya daya beli 

masyarakat secara individual.  

Untuk mengukur seberapa besar efektifitas pemungutan, maka 

pengukuran variabel ini menggunakan skala likert, dengan indikator 

kuesioner, yaitu : Skala 1 ( Sampai tidak setuju ), Skala 2 ( Tidak 

setuju ), Skala 3 ( Netral ), Skala 4 ( Setuju ), Skala 5 ( Sangat setuju ). 

Skala tinggi merupakan tingkat penerapan yang tinggi dan Skala yang 

rendah menunjukatan tingkat penerapan yang rendah. 

3. Penerimaan pendapatan pajak hotel ( Y ). 

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah dari pajak 

hotel. Yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak hotel adalah 

kabupaten/kotamadya. Setiap kabupaten / kotamadya harus menetapkan 

target penerimaan pendapatan dari pajak hotel serta pelaksanaan dan 

pengawasan pajak hotelnya secara optimal. Realisasi penerimaan 

pendapatan pajak hotel akan tergantung dari proses pelaksanaan dan 

pengawasan pajak hotel tersebut. 

Penerimaan pendapatan pajak hotel yang efektif adalah penerimaan 

pajak yang sesuai denga target atau lebih dari yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Dengan adanya realisasi  dari target yang ditetapkan maka 
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diharapkan pengelolaannya bisa dilaksanakan secara efektif, sehingga 

kemungkinana terjadinya kebocoran dapat dihindari. 

Untuk mengukur seberapa besar penerimaan pajak hotel, maka 

pengukuran variabel ini menggunakan skala likert, yaitu dengan indikator 

Skala 1 (sangat tidak Setuju ), Skala 2 ( Tidak setuju ), Skala 3 (Netral ), 

Skala 4 ( Setuju ), Skala 5 (sangat setuju ). Skala tinggi merupaka tingkat 

penerapan yang tinggi dan skala yang rendah menunjukkan  tingkat 

penerapan yang rendah. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program 

komputer yaitu SPSS ( Statistical Package For Social Science ). Ada beberapa 

teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Ghozali ( 2011 : 45), Pada penelitian dibidang ilmu sosial 

seperti manajemen, psikologi, sosiologi umumnya variabel-variabel 

penelitiannya dirumuskan sebagai sebuah variabel latent atau un-observed 

(sering juga disebut konstruk) yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara 

langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi yang diamati atau indikator 

yang diamati. Biasanya indikator ini diamati dengan menggunakan kuesioner 

atau angket yang bertujuan untuk mengetahui pendapatan responden tentang 

suatu hal. 
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Skala yang sering dipakai dalam penyusunan kuesioner adalah skala 

ordinal atau sering disebut skala Likert, yaitu skala yang berisi lima tingkat 

preferensi jawaban dengan pilihan sebagai berikut : 

1   = Sangat Tidak Setuju 

2 = Tidak Setuju 

3  = Ragu-Ragu atau Netral 

4  = Setuju 

5   = Sangat Setuju 

Skala Likert dikatakan ordinal karena pernyataan sangat setujuan 

mempunyai tingkat atau preferensi yang “lebih tinggi” dari Setuju, dan Setuju 

“Lebih tinggi” dari “Ragu – Ragu” 

3.7.1 Uji Validitas 

Menurut Ghozali (2011 : 52), Uji validitas digunakan untuk mengukur 

sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan 

diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas adalah dengan menghitung korelasi antara skor masing-

masing butir pertanyaan dengan total skor setiap konstruksi. Pengujian ini 

menggunakan metode Pearson Correlation Product Moment. Uji validitas ini 

digunakan untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam istrumen 

penelitian dapat menunjukan variabel penelitian. Untuk mengukur validitas 

dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :  

1. Melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk 

atau variable. Dalam hal ini melakukan korelasi masing-masing skor 
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autonom 1, autonom 2, autonom 3, dan autonom 4 dengan total skor 

autonom hipotesis yang diajukan.  

H0 :  Skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk. 

Ha : Skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor 

konstruk. 

Uji signifikan dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung 

dengan r table untuk degree of freedom ( df )=n-2, dalam hal ini n adalah 

jumlah sample. Pada kasus kita konstruk AUTONOM jumlah sample 

(n)=50 dan besarnya df dapat dihitung 50-2=48 dengan df=48 dan 

alpha=0.05 didapat r table=0.2787 (lihat r table pada df=48 denga uji dua 

sisi ). Ghozali (2011 : 53) 

2. Uji validitas dapat juga dilakukan dengan melakukan korelasi bivariable 

antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Ghozali 

(2011 : 54) 

3. Uji dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

Analisis faktor konfirmatori digunakan untuk menguji apakah 

suatu konstruk mempunyai unidimesionalitas atau apakah indikator-

indikator (autonom 1 autonom 4) yang digunakan dapat 

mengkonfirmasikan sebuah konstruk atau variabel (AUTONOMI). Jika 

masing-masing indikator merupakan indikator pengukur konstruk 

AUTONOMI maka akan memiliki nilai loading faktor yang tinggi. 

Misalkan sebagai contoh kita mempunyai dua konstruk yaitu AUTONOMI 

dan ROUTNE. AUTONOMI diukur dengan empat indikator ( autonom 1 
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sampai autonom 4 ), sedangkan ROUTINE diukur dengan empat indikator 

(routine 1 sampai routine 4). Ghozali (2011 : 55) 

3.7.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner 

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu menurut Ghozali (2011 : 47). 

Uji reliabilitas di gunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang 

dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan teknik Cronbach Alpha.  Di mana suatu 

instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau 

alpha sebesar: (a)<0,05 tidak reliabel, (b) 0,6-0,7 acceptable, (c)0,7-0,8 baik 

dan (d)>0,8 sangat baik. Ghozali (2011 : 47). 

3.7.3 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2011 : 110-115), uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam metode regresi variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi Normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah risidual 

berdistribusi normal atau tidakyaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji 

statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji non parametrik kolmogorov-smirnov (K-S). Jika siknifikan pada uji 

ini lebih besar dari a 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal. 
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3.8 Uji Asumsi Klasik 

3.8.1 Uji  Multikolonearitas 

Untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya 

kolerasi antara variabel independen. Jika ada, berarti terdapat 

Multikolonearitas. Sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak 

terdapat korelasi antar variabel independen. 

Menurut Ghozali (2011 : 91),  Multikolonearitas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation (VIF). Nilai cuttoff yang umum dipakai untuk 

menunjukan adanya multikolonearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama 

dengan nilai VIF >10. 

3.8.2 Uji Auto Korelasi 

Menurut Ghozali ( 2011 : 110), Uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual 

(kesalahan penganggu) tidak bebas dari observasi ke observasi lainnya. Hal ini 

sering ditemukan pada data kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” 

pada seseorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Pada data crossection (silang waktu), masalah autokorelasi relatif 

jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari 
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individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi.  

Auto Korelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang 

disusun secara urutan waktu. Auto korelasi terjadi bila  ada korelasi antara 

anggota sampel yang diurutkan berdasarkan waktu. Penyimpangan asumsi ini 

biasanya muncul pada observasi yang menggunakan data time series. Auto 

korelasi digunakan untuk menguji sebuah model regresi linier terdapat 

korelasi antara kesalahan pengganggu. 

3.8.3 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali ( 2011 : 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 heterokedastisitas. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis apakah apabila dalam 

sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual suatu 

pengamatan lain tetap heteroskedastisitas, artinya jika terdapat 

heteroskedastisitas maka model tersebut kurang efisien. Model regresi yang 

baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

(Ahmad, 2008 : 37), salah satunya adalah : 

 “Melihat gaya plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan 

residualnya. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 
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melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara residual 

dengan variabel terikat dimana sumbu Y adalah Y yang jelas diprediksi, dan 

sumbu X adalah residual (Y prediksi-Y sesungguhnya ) yang telah 

distudentized”. 

Adapun dasar analisanya: 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang,melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar secara ajak baik di atas 

maupun dibawa angka nol pada sumbuh Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

Dengan penelitian ini pengujian hipotesisinya dengan menggunakan 

regresi liniear beganda. Berikut ini adalah persamaan regresi liniear berganda, 

di mana variabel dependennya penerimaan pendapatan pajak hotel (Y), 

variabel independennya ialah efektifitas pelaksanaan pajak hotel (X1) dan 

efektifitas pemungutan pajak hotel (X2). 

Dengan Persamaan: 

Y=a + b1 X1 +b2 X2 + e.......................H3 

Keterangan: 

Y =  Variabel terikat ( Penerimaan Pendapatan Pajak Hotel ) 

X1 X2     =  Variabel bebas I,II (Efektifitas Pelaksanaan Pajak Hotel    dan 

Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel ) 
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A          =  Konstanta 

B1       =  Koefesien Regresi 

E            =  Gagal (error) 

Untuk memeperoleh kesimpulan dari analisis ini maka terlebih dahulu 

dilakukan pengujian hipotesis yang dilakukan secara menyeluruh atau 

simultan (Uji F )dan secara parsial (Uji T) yang akan dijelaskan sebagai 

berikut: 

3.9.1 Uji Signifikan Paramater Individual (Uji t ). 

Menurut Ghozali ( 2011 : 98-99), Uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol 

(Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, 

atau : 

Ho : bi = 0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau : 

HA : bi ≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut : 

a. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 

derajat kepercayaan sebesar 5 %, maka Ho yang menyatakan bi = 0 dapat 

ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan kata lain 
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kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila 

nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, 

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara individual mempengerahui variabel dependen. 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Signifikan 

berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi ( dapat di 

generalisasikan ). 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara parsial berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel 

dependen. Derajat signifikan lebih kecil dari derajat kepercayaan maka kita 

menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel 

independen secara parsial mempengaruhi variabel dependen. 

3.9.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F). 

Menurut Ghozali (2011 : 98), UjI Statistik F pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen/terikat. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan nol, atau : 

Ho : b1 = b2 = ...........= bk = 0 
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Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau : 

HA : b1 ≠ b2 ≠ ......... ≠ bk ≠ 0 

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut : 

a. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka Ho dapat ditolak 

pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara 

serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Bila nilai F dihitung lebih besar dari pada niali F tabel, maka Ho ditolak 

dan menerima HA. 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05 apabilah nilai F 

hasil perhitungan lebih besar daripada Nilai F dari tabel maka hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

3.9.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2011 : 97), Koefisien  determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
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adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel indevenden dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati  satu berarti variabel-variabel indevenden 

memberikan hampir semua informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variabel-variabel devenden. Secara umum koefisien  determinasi untuk data 

silang (crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (time series) 

biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi. 

Satu hal yang perlu dicatat adalah masalah regresi lancung (spurious 

regression). Insukindo menekankan bahwa koefisien determinasi hanyalah 

salah satu dan bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik. Alasanya 

bila suatu estimasi regresi  linier menghasilkan koefisien determinasi yang 

tinggi, tetapi tidak konsisten dengan teori ekonomika yang dipilih oleh 

peneliti, atau tidak lolos dari uji asumsi klasik, maka model tersebut bukanlah 

model penaksir yang baik yangt seharusnya tidak dipilih menjadi model 

empirit. 

Kelemahan mendasar menggunakan koefisien determinasi adalah biasa 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli 

apakah variabel tersebut berpengaruh secara siknifikan terhadap variabel 

dependen. Oleh karena itu banyak peneliti mengajurkan untuk menggunakan 

nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model  regresi terbaik. Tidak 
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seperti R
2
, nilai Adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel  

independen  ditambahkan kedalam model. 

Dalam kenyataan nilai Adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun 

yang dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalam 

uji empiris didapat nilai Adjusted R
2
 negatif, maka nilai Adjusted R

2
 dianggap 

bernilai nol. Secara matematis jika nilai R
2
 = 1, maka adjusted R

2
=R

2
=1 

sedangkan jika nilai R
2
=0, maka adjusted R

2
= (1-k)/(n-k). Jika k>1, maka 

adjusted R
2
 akan bernilai negatif. 

Digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa 

variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisisen determinasi akan 

menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu variabel bisa 

dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain. Dalam bahasa 

sehari-hari adalah kemampuan variabel bebas untuk berkontribusi terhadap 

variabel tetapnya dalam satuan persentase. Nilai koefisien ini adalah 0 dan 1, 

jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variabel-variabel amat terbatas. Tapi jika hasil 

mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.  

 

 


