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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan selalu diperoleh dari penelitian. Penelitian

adalah proses, sedangkan ilmu pengetahuan adalah hasil dari penelitian.1

Penelitian ini dilihat dari sudut pandangnya adalah penelitian lapangan (field

Research), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian

ini merupakan penelitian deskriptif karena proses pengumpulan datanya akan

diuji melalui hipotesis, dimana tujuannya adalah untuk menggambarkan atau

memecahkan masalah secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-

fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.2 Tipe yang paling umum

dari penelitian deskriptif ini meliputi penilaian sikap, atau pendapat terhadap

individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.3

Untuk mengetahui pengaruh treatment (perlakuan) itu melalui

beberapa proses antara lain pengumpulan data, analisis, interprestasi data,

serta penulisan hasil-hasil penelitian. Penelitian kuantitatif merupakan

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan

instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dalam bentuk

1 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Edisi III (Jakarta : Erlangga.
2009), hlm. 3

2 Usman Rianse., Abdi, Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi),
(Bandung : CV. Alfabet, 20090, hlm. 30

3 Mudrajad Kuncoro, Metode ... op, Cit,. Hlm 12
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angka dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.4

Sedangkan metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang tidak

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.5

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan fenomenalogi yaitu suatu pendekatan

yang berorientasi untuk memahami dan menafsirkan arti dari peristiwa, dan

menggambarkan fenomena yang ada.

Dalam melakukan analisis penulis tertarik menggunakan data

kuantitatif karena ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kredit

bermasalah pada pemanfaat dana pada Badan Usaha Milik Kampung yang

ada di Kabupaten Siak yang dapat diukur dalam bentuk besaran persentase,

sehingga hasilnya lebih tepat karena berdasarkan intrumen atau angket-angket

yang langsung dijawab oleh pemanfaat dana yang mengalami kredit

bermasalah. Selain itu penulis juga tertarik menggunakan data kualitatif

karena penulis ingin menggambarkan dan mendapatkan informasi berkaitan

tentang proses perjanjian kredit pada Badan Usaha milik Kampung

Kabupaten Siak dan dikaji secara syariah sehingga memberikan output

nantinya bagi pemanfaat dana, pengelola BUMKam dan pemerintah

Kabupaten Siak.

4 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2010), cet. Ke-15, hlm. 13
5 Anslem Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif : Tata Langkah dan

Teknik Teorisasi Data, Penterjemah Muhammad Shodiq dan Imam Muttagen, (Yogyakarta :
Pustaka Pelajar, 2009) hlm. 4
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B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil

lokasi pada tujuh (7) BUMKam yang tersebar pada empat (4) kecamatan

di Kabupaten Siak, diantaranya :

a. BUMKam Lalang Kecamatan Sungai Apit

b. BUMKam Keranji Guguh Kecamatan Kotogasib

c. BUMKam Langkai Kecamatan Siak

d. BUMKam Suak Lanjut Kecamatan Siak

e. BUMKam Bungaraya Kecamatan Bungaraya

f. BUMKam Jayapura Kecamatan Bungaraya

g. BUMKam Kemuning Muda Kecamatan Bungaraya

Alasan penulis hanya mengambil tujuh lokasi BUMKam adalah

berdasarkan laporan keuangan dimana tujuh BUMKam tersebut

merupakan  perwakilan BUMKam yang memiliki jumlah kredit

bermasalah terbesar yang tersebar pada empat kecamatan yang sudah

dikelompokkan oleh penulis yaitu kecamatan Sungai apit, kecamatan

kotogasib, kecamatan Siak, dan kecamatan bungaraya. (laporan keuangan

terlampir)

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai Bulan Januari sampai Bulan Mei

2017.
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C. Populasi dan sampel Penelitian

1. Populasi penelitian

Menurut Suharyadi dan purwanto, populasi adalah kumpulan dari

semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang

menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi

perhatian.6 Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh

pemanfaat dana yang mengajukan kredit pada BUMKam dengan

karakteristik pemanfaat dana yang kolektibilitasnya tergolong kredit

bermasalah pada tahun 2016 adalah 4768 orang.

Tabel 4 Rekapitulasi Jumlah Populasi Kredit Bermasalah BUMKam
Kabupaten Siak Tahun  2016

No. Kecamatan Jumlah BUMKam Jumlah Pemanfaat Dana
Kredit Bermasalah

1 Siak 8 421
2 Sungai Apit 15 635
3 Minas 5 134
4 Kandis 11 422
5 Lubuk Dalam 7 400
6 Kerinci Kanan 12 314
7 Koto Gasib 11 419
8 Tualang 9 226
9 Sungai Mandau 9 296
10 Dayun 11 329
11 Bungaraya 10 356
12 Mempura 8 426
13 Sabak Auh 8 198
14 Pusako 7 192

Jumlah 131 4768

6 Suharyadi., Purwanto S.K, Statistika : Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern, Edisi 2 (Jakarta
: Salemba Empat, 2011), hlm 7
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2. Sampel penelitian

Menurut Sugiyono, sampel merupakan sebagian dari jumlah dan

karakteristik yang dimiliki dari populasi atau wakil populasi yang diteliti.

Sampel yang diambil dari populasi harus representatif.7 Untuk

menentukan banyaknya sampel, peneliti menggunakan teknik  probability

sampling. Teknik ini adalah sebuah teknik sampling yang memberikan

kesempatan atau peluang yang sama pada saat anggota populasi untuk di

pilih menjadi sampel. Mengingat bahwa populasi tersebar dalam beberapa

kecamatan dan banyaknya subjek setiap wilayah tidak sama, maka dalam

penelitian ini teknik atau metode yang digunakan dalam pengambilan

sampel adalah teknik proporsional random sampling, yaitu teknik sampel

yang dilakukan dengan mengambil wakil dari setiap wilayah secara acak

tanpa memperhatikan strata yang ada dan dalam jumlah yang proporsional

berdasarkan pemanfaat dana yang termasuk kredit bermasalah. Agar

sampel yang diperoleh representatif, maka peneliti menggunakan rumus

Solvin adalah sebagai berikut : 8

n = ( )
Keterangan :

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

7 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Jakarta: Alfabeta, 2007), hlm.
62

8 Arif Yulianto, 2011, Skripsi : Faktor internal eksternal yang mempengaruhi kredit macet pada
nasabah PD BPR PKK Wonosobo di kabupaten Wonosoboh, Universitas Negeri Semarang
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E = Persentase kelonggaran karena kesalahan pengambilan sampel yang

masih ditolerin adalah sebesar 10 % (0,1)

Maka :

n = ( , )
n = ,
n = 97,94 = dibulatkan menjadi 98 pemanfaat dana

Berdasarkan perhitungan diatas maka peneliti mengambil sampel

sebanyak 98 pemanfaat dana yang mengalami kredit bermasalah pada

beberapa BUMKam di Kabupaten Siak.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku,

fenomena, atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi.9 Fungsi

dari hipotesis adalah sebagai pedoman untuk dapat mengarahkan penelitian

agar sesuai dengan apa yang kita harapkan.10

Untuk melakukan uji hipotesis, peneliti harus menentukan sampel,

instrumen, desain, dan mengikuti prosedur yang akan menuntun dalam

pencarian data yang diperlukan.11

9 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi, (Jakarta : Erlangga, 2009),
hlm.59.

10 Ibid,. hlm.59.
11 Ibid,. hlm.62.
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Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent

( x1, x2,.......x7 ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependent (y). Dimana hipotesis merupakan jawaban sementara

terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dinyatakan dalam bentuk

kalimat pertanyaan. Maka berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis

dalam penelitian ini adalah:

a. Hipotesis penelitian

Merupakan hipotesis yang dibuat  dan dinyatakan dalam bentuk

kalimat.12 Adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut :

H1 : Diduga faktor  Character/watak berpengaruh terhadap kredit

bermasalah

H2 : Diduga faktor  Capacity/kemampuan berpengaruh terhadap kredit

bermasalah

H3 : Diduga faktor Capital/modal berpengaruh terhadap kredit

bermasalah

H4 : Diduga faktor  Collateral/jaminan atau agunan berpengaruh

terhadap kredit bermasalah

H5 : Diduga faktor Condition of Economy/kondisi berpengaruh

terhadap kredit bermasalah

H6 : Diduga faktor Catabelece berpengaruh terhadap kredit bermasalah

H7 : Diduga faktor  Conection/hubungan berpengaruh terhadap kredit

bermasalah

12 Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Bumi Aksara,
2015),   Cet III, hlm. 68
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b. Hipotesis Operasional

Mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang

ada didalamya agar dapat dioperasionalisasikan.13 Adapun hipotesis

operasionalnya adalah sebagai berikut :

Ha : Ada Pengaruh antara x1, x2, x3.........x7 terhadap kredit bermasalah

Ho : Tidak ada pengaruh antara x1, x2, x3...........x7 terhadap kredit

bermasalah

E. Metode Pengumpulan Data

Data adalah sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data

adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan.

Data ini perlu disusun dan disimpan dengan menggunakan metode tertentu.14

Untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang hendak di

rumuskan, untuk mendapatkan kualitas data yang valid maka penulis

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang

menggunakan semua metode pengumpulan data dengan pendekatan

komunikasi.

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti

mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

Penyaksiannya dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan yang

kemudian dicatat subjektif mungkin.15

13 Ibid hlm 68
14 Ibid Hal 145
15 W.Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Grasindo, 2002), hlm. 116
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Metode yang penulis lakukan adalah berupa pengamatan tahap

awal dengan menggunakan instrumen atau lembar observasi yang

dibuat berdasarkan panduan secara tertulis. Pengamatan ini dilakukan

dengan mengadakan peninjauan langsung ke Kantor PPD Kabupaten

Siak, ke Lokasi BUMKam dan ke Rumah pemanfaat dana yang

mengalami kredit bermasalah.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak terstruktur

kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. Teknik

wawancara dilakukan dalam bentuk dialog langsung dan melalui

telepon, yang dalam hal ini adalah dialog penulis dengan narasumber

penelitian diantaranya :

1) Fasilitator/konsultan Program Pemberdayaan Desa (PPD)

Kabupaten Siak

2) Pendamping Desa

3) Pengelola BUMKam di Kabupaten Siak

4) pemanfaat dana (Debitur) yang bermasalah dengan pinjamannya

c. Quesioner

Angket atau Kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang

digunakan untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau

karakteristik yang melekat pada responden.16

16 Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 76
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Untuk tahap pencarian bahan penelitian yang dilakukan, dalam

hal ini penulis membuat daftar pertanyaan secara tertulis untuk

ditujukan kepada nasabah atau pemanfaat dana UED BUMKam yang

mengalami kredit bermasalah serta unit pengelola UED BUMKam  di

Kabupaten Siak.

d. Dokumentasi

Teknik pengambilan data selanjutnya diperoleh melalui dokumen-

dokumen tentang peraturan daerah, rekapitulasi laporan keuangan

tunggakan nasabah, arsip surat perjanjian pinjaman dan foto yang

dibutuhkan di Kantor Sekretariat PPD (Program Pemberdayaan Desa )

Kabupaten Siak, dan di Kantor BUMKam di Kabupaten Siak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti yang sebelumnya

telah diolah orang lain. Untuk memperoleh data sekunder peneliti

melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah penelitian

terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan ini

sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi

kepustakaan terdiri dari :

a. Buku Literatur yang berhubungan dengan kredit bermasalah dan

perjanjian kredit

b. Data tertulis berupa karya ilmiah, jurnal dll

c. Website dan media cetak lainnya
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F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu dengan cara dikaitkan dengan masing-masing

tujuan seperti yang terdapat pada table berikut ini:

Tabel 5 Pengolahan Data17

Tujuan Penelitian Teknik Analisa
Pengaruh X1,...X7 Terhadap Y Regresi linear berganda

1. Pembobotan Nilai

Dalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting.

Sebelum melakukan penyebaran angket/kuesioner, penentuan skala

pengukuran kuesioner adalah langkah pertama yang dilakukan agar

mempermudah proses pengolahan data yang menggunakan program SPSS

20 (Statistical Package for Social Science), yaitu software yang dirancang

untuk membantu pengolahan data secara statistic.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket bersifat tertutup.

Angket diajukan dengan menggunakan skala Likert meliputi skala 1

sampai 5. Urutan untuk skala ini menggunakan lima angka penilaian,

yaitu :

Tabel 6 Bobot Penilaian Skala Likert18

Skala Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Tidak Setuju (TS) 2
Netral (N) 3
Setuju (S) 4
Sangat Setuju (SS) 5

17 Data Olahan 2016.
18 Supranto, Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran, Ed. Ke-7, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

2003), hlm. 132.
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2. Pengukuran Instrument

Ketetapan suatu pengujian sangat tergantung pada kualitas data yang

dipakai dalam pengujian tersebut. Oleh karena itu instrument yang dipakai

untuk mengumpulkan data harus valid dan realiable.

a. Uji Validitas

Engkos Kuncoro dan Ridwan.19 Menjelaskan bahwa validitas

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan atau

keabsahan suatu alat ukur. Suatu angket / kuesioner yang baik harus

dapat mengukur dengan jelas kerangka penelitian yang akan diukur.

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya

suatu quesioner. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu

instrumen dianggap valid atau layak digunakan dalam pengujian

hipotesis apabila Corected Item total Correlation lebih besar dari 0,30.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu

pengukuran. Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel reliabel.

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu quesioner yang

merupakan indikator dari variabel. Reliabilitas diukur dengan uji

statistik Cronbach’s alpha. Suatu variabel di katakan reliabel jika

memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,60.

19 Engkos Kuncoro dan Ridwan, Analisis Jalur, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 109.
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G. Tehnik Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul secara lengkap dan

disusun secara sistematis selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini

penulis memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu menggambarkan,

menjelaskan permasalahan yang ada di lapangan dan data kuantitatif untuk

menghitung besarnya pengaruh variabel atau faktor terhadap kredit

bermasalah dengan menggunakan rumus statistik dan SPSS versi 17. Dengan

demikian dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh kemudian

dipadukan dengan teori yang melandasinya untuk mencari dan menemukan

hubungan antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan

sehingga dapat memberikan kesimpulan umum mengenai penyebab kredit

bermasalah.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Univariate

a. Analisis Statistik Deskriptif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari

jawaban-jawaban responden. Analisis ini digunakan untuk

mengidentifikasi karakteristik masing-masing variabel.

b. Analisis Statistik Induktif (inferensial), yaitu analisis yang digunakan untuk

menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Alat

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Berganda

(Multiple Regression).



74

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diuji sebelum melakukan pengujian hipotesis

untuk mendeteksi ada atau tidaknya penyimpangan. Uji asumsi klasik

bertujuan untuk memastikan bahwa metode multivariate, termasuk metode

regresi dapat digunakan pada data tertentu sehingga dapat

diinterprestasikan dengan tepat. Penelitian ini akan mengukur asumsi

Normalitas dan Multikolonieritas.

Regresi yang baik adalah memiliki data yang terdistribusi normal,

bebas multikolinieritas.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki

distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data

antara lain dapat dilakukan dengan membandingkan probabilitas nilai

Kolmogrov-Smirnov dengan sebesar 0,05 (5%). Apabila Hasil

pengujian normalitas lebih dari  α = 0,05 (0,880 > 0,05) maka dapat

disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

2) Uji Multikolonearitas

Uji Multikolonearitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain. Variabel pengetahuan dan pelayanan > 0,05

maka dapat disimpulkan tidak ada multikolonearitas.
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3) Uji Auto Korelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi

antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada

model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya

autokorelasi dalam model regresi. Pada penelitian ini penulis

menggunakan metode dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan

membandingkan tabel Durbin Watson dan Uji Run Test. Dasar

pengambilan keputusan dengan uji Durbin-Watson adalah dengan

ketentuan sebagai berikut :

1) Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka

hopotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

2) Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima,

yang berarti tidak ada autokorelasi.

3) Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL),

maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

Sedangkan uji Run Test adalah sebagai bagian dari statistik non

parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara

residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antara residual

tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual

adalah acak atau random.
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4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya

ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada

model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi

adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas

terjadi apabila varians dari setiap kesalahan pengganggu tidak bersifat

konstan. Dampak yang akan ditimbulkan adalah asumsi yang terjadi

masih tetap tidak berbias, tetapi tidak lagi efisien.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi

linear sederhana, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, dan koefisien

determinasi 2.
1) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis kuantitatif dengan regresi berganda untuk mengetahui

besarnya pengaruh secara kuantitatif dari suatu perubahan kejadian

(variabel X) terhadap kejadian lain (variabel Y). Dalam penelitian ini

analisis regresi berganda berperan sebagai teknik statistik yang di

gunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh karakter pemanfaat

dana, kondisi usaha, kemampuan manajerial, alam terhadap kredit

bermasalah. Analisis regresi menggunakan rumus persamaan regresi

berganda yaitu :
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Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 +e

Di mana :
Y = Kredit Bermasalah
a = Konstanta
b = Koefesien Regresi
e = Faktor kesalahan
x1 = faktor  character/watak
x2 = faktor  capacity /kemampuan
x3 = faktor  capital/modal
x4 = faktor  collateral/jaminan
x5 =faktor condition/kondisi
x6 = Catabelece
x7 = Conection/Hubungan

2) Koefesien Determinasi (R2) 20

Uji koefesien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel

dependen. Nilai R2 yang semakin mendekat 1, berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan

untuk memprediksi variasi variabel independen. Sebaliknya jika R2

mendekati 0 (nol), maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel

bebas terhadap variabel terikat.

3) Uji F (uji serempak)21

Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel

Independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak atau

bersama-sama. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh bersama-

sama variabel bebas terhadap variabel terikat. Di mana Fhitung > F Tabel,

maka H1 di terima atau secara bersama-sama variabel bebas dapat

menerangkan variabel terikatnya secara serentak sebaliknya apabila

20 Sofian Siregar, Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif (Jakarta, Bumi Aksara, 2015)
21 Ibid
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Fhitung < Ftabel maka Ho di terima atau secara bersama-sama bebas

terhadap variabel terikat maka digunakan probability = 5 % (a = 0,05).\

1) Jika Sig > a (0,05), maka Ho di terima, H1 di tolak

2) Jika sig < a (0,05), maka Ho di tolak, H1 di terima

4) Uji t (uji Parsial) 22

Uji t di gunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari setiap

variabel independen secara individual terhadap variabel dependent. Uji

t dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan tingkat

sigifikan (a) = 0,05 dengan pengujian dua arah .

1) Thitung > ttabel berarti Ho di tolak dan menerima H1

2) Thitung < ttabel berarti Ho di terima dan menolak H1

22 Ibid


