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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian. 

Penelitian tentang Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan 

dan Strategi Defender terhadap Inovasi Perusahaan merupakan salah satu 

penelitian secara Cross Section. Untuk menguji hipotesis, sebelumnya akan 

dilakukan survey kepada seluruh kepala staff bagian pada pabrik karet yang ada di 

Kota Pekanbaru sebagai responden. 

Jenis Investigasi   : Korelasional. 

Tingkat Intevensi Peneliti : Intervensi Minimal. 

Situasi Studi   : Eksperimen Lapangan. 

Unit Analisis   : Individu. 

Horizon Waktu   : cross-sectional. 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan karet yang ada di Kota Pekanbaru 

khususnya di bidang pengolahan bahan baku karet. Alasan penulis meneliti 

permasalahan ini adalah untuk mengetahui sedalam mana perusahaan 

memperhatikan lingkungan sekitar.  
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3.3. Populasi 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek 

yang merupakan sifat-sifat umum. Sedangkan menurut sugiyono (2010 hal 80) 

“populasi adalah wilayah yang generalisai yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh peneliti 

untuk di pelajari dan kemudian di Tarik kesimpulannya.  

Maka penjelasan dari para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini ialah direktur, manajer, serta kepala personalia 

pada pabrik karet yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan jumlah 18 orang pada PT. 

Riau Crumb Rubber Factory dan 25 orang pada PT. P&P bangkinang. Dalam 

penjelasan tersebut, terdapat 43 responden untuk di bagikan kuisioner.  

 

3.4. Sampel 

Sampel yang akan digunakan adalah Dirut, manajer, serta kepala personalia 

pada pabrik karet yang ada di Kota Pekanbaru dengan jumlah 18 orang pada PT. 

Riau Crumb Rubber Factory dan 25 orang pada PT. P&P bangkinang. Dalam 

penjelasan tersebut, terdapat 43 responden untuk di bagikan kuesioner. Berikut 

penjelasan sampel yang di gunakan: 

Tabel 3.1 

Penjelasan Sampel 

PT. Riau Crumb Rubber Factory 

(Ricry) 
PT. P&P Bangkinang 

1. Direktur Utama 

2. Direktur 

3. Manager Pabrik 

1. Direktur 

2. Asisten Direktur 

3. Kepala Pabrik 
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4. Staff Keuangan & Pembukuan 

5. Direktur Pembelian 

6. Staff Administrasi Ekspor 

7. Kabag Personalia 

8. Kabag Produksi 

9. Kabag Gudang Ekspor 

10. Kabag Laboraturium 

11. Kabag Bengkel 

12. Kepala Mandor Proses Basah 

13. Kepala Mandor Pengeringan  

      Udara 

14. Wakil Mandor Pengeringan  

      Dryer 

15. Kepala Pengawas Pengemasan 

16. Kepala Gudang Basah &  

      Timbang 

17. Kepala Bagian Gudang Bahan 

      Penolong 

18. Kepala Bagian Gudang Bahan 

      Olah Karet 

 

4. Kabag Daltu 

5. Kabag pembelian 

6. Kabag Personalia 

7. Kabag Produksi 

8. Kabag Ekspor 

9. Kabag Adm. Dan Umum 

10. Kabag Keuangan 

11. Kepala LPM 

12. Kepala Seksi Teknik 

13. Kepala Seksi Pengolahan Bahan      

      Olah Karet 

14. Kepala seksi Pengolahan 

15. Kepala Seksi Perbekalan 

16. Kepala Seksi Dokumen Ekspor 

17. Kepala Seksi Pengiriman 

18. Kepala Seksi Umum 

19. Kepala Seksi Pengolahan II 

20. Kepala Seksi Pengolahan III 

21. Kepala Seksi Administrasi 

22. Pengawas Lapangan 

23. Pengawas Timbang 

24. Kepala Seksi ADM Lab. 

25. Kepala Seksi Teknik Lab. 

 

3.5. Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah 

teknik sampling probabilitas atau random sampling. Teknik sampling probabilitas 

atau random sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan 

memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk 

menjadi sampel. Dengan demikian sampel yang diperoleh diharapkan merupakan 

sampel yang representatif. 

  

3.6. Jenis dan Sumber Data 

Untuk dapat menganalisis suatu masalah dalam penelitian ini, data yang di 

gunakan adalah: 
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3.6.1. Data Primer. 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau 

kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil 

pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data 

dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda 

(metode observasi). 

Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran 

berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga 

unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat 

dihindari. Kekurangan dari data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif 

lama serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.  

3.6.2. Data sekunder. 

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah 

ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara 

umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara 

berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku 

yang berhubungan dengan penelitiannya. 

Kelebihan dari data sekunder adalah waktu dan biaya yang dibutuhkan 

untuk penelitian untuk mengklasifikasi permasalahan dan mengevaluasi data, 

relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Kekurangan 
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dari data sekunder adalah jika sumber data terjadi kesalahan, kadaluwarsa atau 

sudah tidak relevan dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

 

3.7. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi 

keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana Cara mengumpulkan 

data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Maka dari itu, metode 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

3.7.1. Metode Kuesioner. 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. 

Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan 

tersebut cukup terperinci dan lengkap dan biasanya sudah menyediakan pilihan 

jawaban (kuesioner tertutup) atau memberikan kesempatan responden menjawab 

secara bebas (kuesioner terbuka). 

Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk menyatakan 

tanggapan dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan adalah 

dengan menggunakan Skala Likert. Menurut Sugiyono pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang Fenomenasosial. Dalam penelitian 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya 

disebut sebagai variabel penelitian, dengan skala Likert, maka variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indicator variabel. Kemudian indikator tersebut 

dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat 
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berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang 

menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai negatif 

yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

a. Sangat setuju          (5) 

b. Setuju            (4) 

c. Netral           (3) 

d. Tidak Setuju          (2) 

e. Sangat Tidak Setuju (1) 

3.7.2. Wawancara. 

Pengambilan data melalui wawancara /secara lisan langsung dengan sumber 

datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone, teleconference.  

3.7.3. Dokumen. 

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari 

lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data 

yang lain. 

3.8. Definisi Operasional Variabel 

Tabel 3.2 

Definisi Variabel 

No. Variabel Definisi Indikator 
Skala 

Ukur 
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1. Akuntansi 

Manajemen 

Lingkungan 

(X1) 

Suatu proses 

pengidentifikasian, 

pengumpulan, 

perkiraan-perkiraan, 

analisis, dan 

pengiriman informasi 

tentang arus bahan 

energi, biaya 

lingkungan, dan 

informasi yang 

terukur untuk bahan 

pegambilan keputusan 

bagi perusahaan. 

(Arfan Ikhsan, 2008) 

1. Biaya 

lingkungan 

2. . Identifikasi 

Biaya 

lingkungan 

3. Klasifikasi 

Biaya 

lingkungan  

4. Target Biaya 

Likert 

2. Strategi 

(X2) 

Strategi adalah proses 

penentuan rencana 

para pemimpin 

puncak yang berfokus 

pada tujuan jangka 

panjang organisasi, 

disertai penyusunan 

suatu cara atau upaya 

bagaimana agar tujuan 

tersebut dapat dicapai. 

(Ferreira  

et al 2009). 

1. Menciptakan 

Ide-ide Baru.  

2. Berusaha 

Untuk Menjadi 

Unggul.  

3. 

memperhatikan 

Efisiensi Kerja 

Likert 

3. Inovasi 

Perusahaan 

(Y) 

Inovasi (innovation) 

adalah perubahan 

dalam metode atau 

teknologi-perubahan 

yang positif dan 

berguna dari cara yang 

sebelumnya, dalam 

melakukan berbagai 

hal. (Crawford & De 

Benedetto 2009: 9)  

1. Perluasan lini 

Produk.   

2. Modifikasi 

Produk.              

3. kecendrungan 

Perusahaan 

Untuk Menajdi 

Pelopor 

4. Pengenalan 

Teknologi Baru 

5. Modifikasi 

Cara Bekerja 

Likert 
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3.9. Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda 

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap 

variabel dependen. Maka model rumus regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y’ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

Keterangan: 

Y’      =   Variabel dependen (nilai yang diprediksikan).  

X1 dan X2   =   Variabel independen. 

a    =   Konstanta (nilai Y’ apabila X1, X2…..Xn = 0). 

b    =   Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan). 

Data penelitian yang akan dianalisis menggunakan alat analisis yang 

terdiri dari: 

3.9.1. Uji kualitas data. 

Menurut Hair et al (1996) kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan 

instrumen penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan validitas. 

Pengujian yang dimaksud adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data 

yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Prosedur pengujian kualitas data 

adalah sebagai berikut:   

a. Uji Validitas. 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Uji validitas dapat dilakukan dengan melihat nilai correlated Item. Total 

Correlation dengan kriteria sebagai berikut: Jika nilai r hitung lebih besar dari r 

table dan nilainya positif, maka butir pertanyaan atau indikator tersebut dikatakan 
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“valid” (Ghozali, 2006). Namun sebaliknya, jika nilai r hitung lebih kecil dari r 

table, maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “tidak valid”. Rumus uji validitad 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

R: Koefisien korelasi setiap pertanyaan atau item.  

X: Skor setiap pertanyaan atau item. 

Y: Skor atau total nilai dari setiap pertanyaan atau item.   

N: Jumlah sampel (responden). 

b. Uji Reliabilitas.  

Menurut Ghozali (2006) yang merupakan indikator dari variabel. Suatu 

kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Cara yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini adalah uji statistic Alpha 

Cronbach. Rumus Alpha Cronbach adalah: 

 

Rn : Reabilitas instrument. 

K  :  Banyak nya butir pertanyaan. 

∑Sb² : Jumlah Varian Butir. 

S²1 : Varian Total. 
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Kriteria penilaan uji reliabilitas menurut Ghozali (2006) Suatu konstruk atau 

variabel dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6.  

c. Uji Asumsi Klasik. 

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji 

linearitas. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus 

dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Uji asumsi 

klasik terdiri dari: 

 

1. Uji Normalitas. 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 

terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing 

variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu 

bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak 

dilarang tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan 

pada masing-masing variabel penelitian. 

Pengertian normal secara sederhana dapat dianalogikan dengan sebuah 

kelas. Dalam kelas siswa yang bodoh sekali dan pandai sekali jumlahnya hanya 

sedikit dan sebagian besar berada pada kategori sedang atau rata-rata. Jika kelas 

tersebut bodoh semua maka tidak normal, atau sekolah luar biasa. Dan sebaliknya 

jika suatu kelas banyak yang pandai maka kelas tersebut tidak normal atau 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/regresi-linear.html
http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Normalitas
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merupakan kelas unggulan. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai 

ekstrim rendah dan ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di 

tengah. Demikian juga nilai rata-rata, modus dan median relatif dekat. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji 

Chi Square, Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. Tidak ada 

metode yang paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa pengujian 

dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara beberapa 

pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas dari 

keragu-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik 

lebih baik dari pada pengujian dengan metode grafik. 

Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis (misalnya 

signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,049) maka dapat dicoba dengan 

metode lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi jika jauh dari 

nilai normal, maka dapat dilakukan beberapa langkah yaitu: melakukan 

transformasi data, melakukan trimming data Outliers atau menambah data 

observasi. Transformasi dapat dilakukan ke dalam bentuk Logaritma natural, akar 

kuadrat, inverse, atau bentuk yang lain tergantung dari bentuk kurva normalnya, 

apakah condong ke kiri, ke kanan, mengumpul di tengah atau menyebar ke 

samping kanan dan kiri. 

2. Uji Multikolinearitas. 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-normalitas-dengan-kolmogorov.html
http://www.konsultanstatistik.com/2010/05/data-outliers.html
http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Multikolinearitas
http://www.konsultanstatistik.com/2011/07/regresi-dan-korelasi.html
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Jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Sebagai 

ilustrasi, adalah model regresi dengan variabel bebasnya motivasi, kepemimpinan 

dan kepuasan kerja dengan variabel terikatnya adalah kinerja. Logika 

sederhananya adalah bahwa model tersebut untuk mencari pengaruh antara 

motivasi, kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Jadi tidak boleh ada 

korelasi yang tinggi antara motivasi dengan kepemimpinan, motivasi dengan 

kepuasan kerja atau antara kepemimpinan dengan kepuasan kerja. 

Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan 

multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor (VIF), korelasi pearson 

antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalues dan condition 

index (CI). 

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi yang tinggi. 

2. Menambah jumlah observasi. 

3. Mentransformasikan data ke dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural,  

akar kuadrat atau bentuk first difference delta. 

3. Uji Heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan 

varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari 

http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Heteroskedastisitas
http://www.konsultanstatistik.com/2009/04/no-comment.html
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residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut 

homoskedastisitas. 

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot 

dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai 

residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada 

grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau 

sebaliknya melebar kemudian menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan 

adalah uji Glejser, uji Park atau uji White. Beberapa alternatif solusi jika model 

menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke 

dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai 

positif. Atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan 

variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi. 

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa 

analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data 

observasi sebelumnya. Sebagai contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi 

bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dollar. Data tingkat inflasi pada bulan 

tertentu, katakanlah bulan Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan 

Januari. Berarti terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut.  

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-heteroskedastisitas-dengan-glejser.html
http://www.konsultanstatistik.com/search/label/Autokorelasi


57 
 

 

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan 

tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana 

pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. 

Model regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana periodenya lebih 

dari satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi. 

Beberapa uji statistik yang sering dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, 

uji dengan Run Test dan jika data observasi di atas 100 data sebaiknya 

menggunakan uji Lagrange Multiplier. Beberapa cara untuk menanggulangi 

masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data atau bisa juga 

dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum 

(generalized difference equation). Selain itu juga dapat dilakukan dengan 

memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel 

bebas, sehingga data observasi menjadi berkurang 1. 

3.10. Analisis Data 

Untuk menjawab masalah yang ada pada rumusan masalah, maka langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data dan hasil perhitungan dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Analisis digunakan dengan menggunakan SPSS 

(Statistical Package for Social Science). Analisis ini dilakukan agar dapat 

memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh variable independent 

terhadap variable dependent (Ria Youlanda, 2012).  

 

 

 

http://www.konsultanstatistik.com/2011/07/tipe-data.html
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3.11. Uji Hipotesis 

Dalam uji hipotesis beikut ini akan dibagi kedalam lima model. Model 

pertama akan menguji hipotesis dari kerangka pemikiran penelitian pertama, 

sedangkan model kedua akan menguji hipotesis dari kerangka pemikiran 

penelitian kedua, model ketiga akan menguji kerangka pemikiran yang ketiga. 

Model keempat akan menguji kerangka pemikiran yang keempat, dan selanjutnya 

model kelima akan menguji pemikiran yang kelima. 

Kelima model akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Variabel dependen, inovasi produk dan inovasi proses diregres terhadap 

dua variabel bebas, yaitu penerapan EMA dan strategi. Sebagai tambahan, di 

dalam persamaan termasuk R&D effort dan ukuran perusahaan sebagai variabel 

kontrol. Pada literatur sebelumnya menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih 

besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih baik untuk mengembangkan 

lebih banyak struktur memerintah yang lebih bagus (Duncan et al, 1999), dan 

karyawan dengan jumlah yang lebih besar yang mana memfasilitasi pemisahan 

tugas dengan lebih mudah. Berikut langkah-langkah pengujian yang dilakukan:  

 

3.11.1. Uji Koefisien Determinasi (R²).  

Uji koefisiensi determinasi R² dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil 

menunjukkan kamampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variasi variabel dependen amat terbatas. Begitu juga sebaliknya, koefisien 
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determinasi yang besar menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen lebih sempurna. Koefisien 

determinasi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

KD = r² x 100% 

Keterangan: 

KD: Koefisien Determinasi. 

r²   : Nilai Koefisien Korelasi. 

3.11.2. Uji statistik F,  

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen. Uji-F juga dipakai dalam pengambilan 

keputusan. Analisis varians pertama kali diperkenalkan oleh Sir Ronald Fisher, 

bapak statistika modern. Dalam praktik, analisis varians dapat merupakan uji 

hipotesis (lebih sering dipakai) maupun pendugaan (estimation, khususnya di 

bidang genetika terapan) (www.wikipedia.org). 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic F dengan criteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2006:84):  

a. Quick look: bila nilai Flebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada 

derajat kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis 

alternative, 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 hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak dan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Uji-F&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Sir
http://id.wikipedia.org/wiki/Ronald_Fisher
http://id.wikipedia.org/wiki/Uji_hipotesis
http://id.wikipedia.org/wiki/Uji_hipotesis
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pendugaan&action=edit&redlink=1
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menerima HA. Dalam analisis varians, statistik yang digunakan adalah uji-

F. Statistik uji-F dapat ditentukan dengan rumus berikut: 

       MKκ 

F = 

       MKԁ 

 

Keterangan: 

F        : Homogenitas yang dicari. 

MKκ  : Mean Kuadrat Kelompok. 

MKԁ  : Mean Kuadrat Dalam. 

Berdasarkan Fhitung yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Ftabel 

dengan derajat kebebasan dk (kelompok – 1, n total – kelompok) dan taraf signifikansi 1% 

atau 5%. Kriteria pengujian hipotesisnya adalah terima H0 dan tolak H1 jika Fhitung 

≤ Ftabel, tolak H0 dan terima H1 jika Fhitung > Ftabel. 

3.11.3. Uji Statistik T. 

Uji-t adalah jenis pengujian statistika untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji-t menilai apakah 

mean dan keragaman dari dua kelompok berbeda secara statistik satu sama lain. 

Analisis ini digunakan apabila kita ingin membandingkan mean dan keragaman 

dari dua kelompok data, dan cocok sebagai analisis dua kelompok rancangan 

percobaan acak. 

 


