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METODE PENELITIAN

2.2. Variabel Penelitian dan Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,

objek, atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang diterapkan oleh

peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.1

Ada 3 (tiga) variabel utama yang menjadi fokus perhatian penelitian ini.

Variabel karakteristik produk, dan kualitas pelayanan merupakan variabel bebas

selanjutnya disebut variabel independen yang merupakan tipe variabel yang

menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Sedangkan variabel keputusan

menabung merupakan variabel terikat atau variabel dependen yang merupakan

tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi variabel independen.

1. Karakteristik Produk : variabel bebas / independen (X1)

2. Kualitas Layanan: variabel bebas / independen (X2).

3. Keputusan Menabung : variabel terikat / dependen (Y).

Pengukuran data yang digunakan untuk masing-masing variabel adalah

ordinal. Menurut Sarwono2, pengukuran ordinal memungkinkan segala sesuatu

disusun menurut peringkatnya masing-masing. Jawaban pertanyaan berupa

peringkat, misalnya sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju dan sangat

1 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,
(Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 32.

2 Jonathan Sarwono, Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif Menggunakan
Prosedur SPSS.(Jakarta: PT. Gramedia, 2006), hlm. 94.



setuju dapat diberi simbol angka 1,2,3,4 dan 5.Angka-angka ini hanya merupakan

simbol peringkat, tidak mengekspresikan jumlah.

Skala pengukuran untuk instrument penelitian yang digunakan adalah

skala likert. Skala likert ini akan menunjukkan persetujuan atau ketidak setujuan

dari serangkaian pertanyaan tentang suatu objek, dan biasanya memiliki lima atau

tujuh kategori dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju.3

Operasional variabel penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 :
Operasional Variabel4

Varibel Defenisi
Variabel

Sub Variabel Indikator Skala

Karakteristik
Produk

(X1)

Karakteris
tik produk adalah
kondisi yang
berbeda dari suatu
produk
dibandingkan
para pesaingnya
yang dapat
ditawarkan
kepada konsumen
untuk memenuhi
kebutuhan.5

 Bagi hasil
 Bagi hasil yang

ditawarkan Bank
Syari’ah Mandiri lebih
besar dari bunga

Ordinal

 La riba
(terlepas dari
riba)

 Bank Syari’ah
mandiri
mengeluarkan produk
100 % terbebas dari
riba

 Joint ventura
 Bank Mandiri

Syari’ah menawarkan
kerjasama dengan
cara joint ventura

 Institusi amal
 Bank Syari’ah

Mandiri adalah
sebuah lembaga
keuangan sebagai
wadah amal

3 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 86.
4 Data olahan 2012.
5 Kotler, Op.Cit.,hlm. 118.



Kualitas
Layanan

(X2)

Kualitas layanan
(jasa) adalah
sebagai setiap
tindakan atau
perbuatanyang
dapat ditawarkan
oleh suatu pihak
lain yang pada
dasarnya bersifat
intengible (tidak
berwujud fisik)
dan tidak
menghasilkan
kepemilikansesua
tu6

 Tangible
yaitu kemampuan
suatu perusahaan
dalam
menunjukkan
eksistensinya
kepada
pihak eksternal.
Penampilan dan
kemampuan
sarana dan
prasarana fisik
perusahaan dan
keadaan
lingkungan
sekitarnya adalah
bukti nyata dari
pelayanan yang
diberikan oleh
pemberi jasa.

a. Kondisiperalatan
yang dimiliki
olehBank Syari’ah
Mandiri

b. Kondisi karyawan
dangedung :
kenyamanandan
kebersihan
fasilitasfisik.

c. Kondisi sumber
dayamanusia :
kerapihan
dankeramahan staf
dankaryawan.

d. Bank Syari’ah
Mandiri
memilikimedia
tansaksi sepertibrosur
dan formulirtransaksi
yang lengkap.

Ordinal

 Reliability
yaitu kemampuan
perusahaan untuk
memberikan
pelayanan sesuai
yang dijanjikan
secara akurat dan
terpercaya

a. Nasabah Bank
Syari’ah Mandiri
dapat menikmati
layanan transaksi 24
jam Phone Banking.

b. Ketepatan waktu
layanan sesuai dengan
waktu yang
dijanjikan.

c. Kesiapan karyawan
didalam melayani
nasabah.

d. Karyawan Bank
Syari’ah Mandiri
memberikan
konsultasi kepada
nasabah/calon
nasabah mengenai
produk-produk yang
ada.

6 Ibid., hlm. 83.



 Responseve
Yaitu kemampuan
karyawan untuk
membantu
nasabah
menyediakan jasa
dengan cepat
sesuai dengan
yang diinginkan
oleh nasabah.

a. Kejelasan informasi
yang diterima oleh
nasabah.

b. Ketersediaan
staf/karyawan untuk
membantu kesulitan
yang dihadapi oleh
nasabah.

c. Kecepat-tanggapan
karyawan dalam
melayani nasabah.

d. Karyawan Bank
Syari’ah Mandiri
senantiasa
mempersiapkan
administrasi maupun
dana yang diperlukan
nasabah.

 Assurance
yaitu
pengetahuan dan
kemampuan
karyawan untuk
melayani dengan
rasa percaya diri

a. Adanya jaminan
keamanan dalam
melakukan berbagai
layanan jasa Bank.

b. Karyawan mampu
menanamkan
kepercayaan kepada
para nasabah
tabungan

c. Karyawan Bank
Syari’ah Mandiri
selalu membina
hubungan yang baik
dengan nasabah.

d. Pengetahuan
karyawan tentang
produk-produk yang
ada pada Bank
Syari’ah Mandiri



 Empathy
Yaitu
memberikan
perhatian yang
tulus dan bersifat
individual atau
pribadi yang
diberikan kepada
para pelanggan
dengan berupaya
memahami
keinginan
konsumen

a. Karyawan Bank
Syari’ah Mandiri
memberikan perhatian
yang lebih untuk
nasabah.

b. Pemahaman
karyawan terhadap
kebutuhan spesifik
nasabah.

c. Bagi nasabah baru,
karyawan Bank
Syari’ah Mandiri
terlebih dahulu selalu
menjelaskan
keuntungan untuk
semua produk Bank
Syari’ah Mandiri

d. Karyawan Bank
Syari’ah Mandiri
melakukan
komunikasi dengan
nasabah, baik melalui
surat menyurat
maupun melalui
hubungan telepon.

Keputusan
Menabung

(Y)

Keputusan
menabung
Adalah sebagai
prilaku konsumen
secara langsung
terlibat dalam
mendapatkan dan
mempergunakan
barang-barang
dan jasa,
termasuk di
dalamnya proses
pengambilan
keputusan dan
persiapan dan
penentuan
kegiatan-kegiatan
tersebut.7

 Budaya  Budaya sebagai salah
satu faktor keinginan
menabung

Ordinal

 Sosial

 Keikutsertaan dalam
sebuah
kelompok/organisasi
memicu keinginan
untuk menabung

 Pribadi

 Pekerjaan bisa
mempengaruhi
keputusan untuk
menabung

 Psikologi

 Persepsi seseorang
bisa membuatnya
berkeinginan untuk
menabung

7 Basu Swastha dan Hani Handoko, Op.Cit, hlm. 10.



3.2. Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang digunakan, yaitu data

primer dan data sekunder. Data primer berupa informasi yang diperoleh dengan

melakukan penelitian langsung, data ini didapatkan dari interview, observasi

perusahaan, dan penyebaran angket kepada nasabah Bank Syari’ah Mandiri

Cabang Duri yang berhubungan dengan informasi yang berkaitan dengan

penelitian ini. Sedangkan data sekunder didapatkan dari informasi data-data

perusahaan berupa profil perusahaan dan literatur yang berkaitan dengan

penelitian ini.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data yang

diperlukan dalam penelitian ini antara lain diperoleh melalui :

1. Riset Kepustakaan

Digunakan untuk memperoleh data dengan membaca, mengumpulkan

mencatat dan mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini

atau referensi lainnya seperti jurnal, website, majalah dan media cetak

lainnya.

2. Observasi dan Wawancara

Hal ini dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan tanya

jawab secara langsung kepada pihak perusahaan, sehingga dapat

mendukung penelitian.



3. Kuesioner

Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan

atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini

diharapkan akan memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.

3.4. Populasi Penelitian

Didalam penelitian ini yang diambil sebagai populasi adalah 645 nasabah

tabungan yang non Muslim pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri. Untuk

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 :
Populasi Penelitian8

No. Jumlah Nasabah Tabungan Populasi Penelitian

1. Tabungan Giro 5   Nasabah
2. Tabungan Biasa 632   Nasabah
3. Tabungan Deposito 8   Nasabah

Jumlah 645  Nasabah

3.5. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Probability

Sampling, teknik ini adalah sebuah teknik sampling yang memberikan kesempatan

atau peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi

sampel. Sedangkan metode yang digunakan adalahsimple random sampling.

3.6. Teknik Pengolahan Sampel

8 Data ini diperoleh dari bagian umum Bank Mandiri Syari’ah Kantor Cabang Duri 2012.



Penulis mengambil sampel dalam penelitian ini dengan mengacu kepada

pendapat Suharsimi Arikunto9 yaitu apabila subjek kurang dari 100 sebaiknya

diambil secara keseluruhan, sehingga penelitiannya merupakan penelitian

populasi, dan jika subjek lebih dari 100, diambil 15% - 20 % dari jumlah

keseluruhan subjek penelitian.

Mengingat jumlah populasi besarnya yaitu 645 nasabah tabungan yang

non Muslim pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Duri, maka penulis mengambil

sampel dalam penelitian ini 15 %, yaitu sebagai berikut :

15
X 645  = 96, 75

100

Maka dapat disimpulkan sampel yang diambil minimal 97 orang dan

dalam penelitian ini sampel yang akan diambil adalah 100 orang.

3.7. Metode Analisa

Metode analisis yang dipakai dikaitkan dengan masing-masing tujua

seperti yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3 :
Metode Analisa10

Tujuan Penelitian Teknik Analisa

T-1 : Pengaruh X1 terhadap Y Regresi linear sederhana
T-2 : Pengaruh X2 terhadap Y Regresi linear sederhana

T-3 : Pengaruh X1 dan X2 terhadap Y Regresi linear berganda

9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta : Rineka
Cipta, 2002) hlm. 120.

10 Data olahan 2012.



3.7.1. Pembobotan Nilai

Didalam suatu penelitian, data merupakan hal yang sangat penting.

Sebelum melakukan penyebaran kuesioner, penentuan skala pengukuran

kuesioner adalah langkah pertama yang dilakukan agar mempermudah proses

pengolahan data yang menggunakan program SPSS 16,0 (Statistical Package for

Social Science), yaitu software yang dirancang untuk membantu pengolahan data

secara statistik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kuesioner bersifat

tertutup.Kuesionerdiajukan dengan menggunakan skala Likert meliputi skala 1

sampai 5. Urutan untuk skala inimenggunakan lima angka penilaian yaitu:

Tabel 3.4 :
Bobot Penilaian Skala Likert11

Skala Bobot
Sangat Tidak Setuju (STS) 1
Tidak Setuju (TS) 2
Ragu-Ragu (R) 3
Setuju (TS) 4
Sangat Setuju (SS) 5

Berdasarkan kategori-kategori tersebut dapat diketahui bobot nilai

tertinggi adalah 5dan bobot nilai terendah adalah 1. Untuk mengetahui range

maka selisih antara bobot nilaitertinggi dan bobot nilai terendah adalah 5 – 1 = 4,

dan untuk mengetahui jumlah intervalkelas dan besar interval kelas dapat

digunakan dengan rumus sebagai berikut:

11 Supranto, Metode Riset aplikasinya  dalam  pemasaran.Ed ke-7. (Jakarta : PT. Rineka
Cipta, 2003), hlm. 132.

R 4
i = = = 0,8

k 5



Keterangan :
R = Range (rentang kelas)
k = Jumlah interval
i = Besar interval kelas

Berdasarkan ketentuan di atas maka penulis mengelompokkan tanggapan

respondenberdasarkan batas-batas penelitian terhadap bagian - bagian yang

dievaluasi sehingga dapatdikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 3.5 :
Tabel Batas Penelitian12

Batasan Keterangan

1 – 1,8
Sangat Tidak Setuju

(STS)

1,81 – 2,6 Tidak Setuju (TS)

2,61 – 3,4 Ragu-Ragu (R)

3,41 – 4,2 Setuju (S)

4,21 - 5 Sangat Setuju (SS)

3.7.2. Pengukuran Instrumen

Ketetapan suatu pengujian sangat tergantung pada kualitas data yang

dipakai dalam pengujian tersebut.Oleh karena itu instrumen yang dipakai untuk

mengumpulkan data harus valid dan reliable.

3.7.2.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan berkenaan dengan ketepatan alat ukur terhadap

konsep yangdiukur sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya

diukur.Berkaitan denganpengujian validitas instrument menurut Engkos Kuncoro

12 Andi Supangat, Statistika : Dalam Kajian Deskriptif, Inferensial, dan Nonparametik,
Edisi 1 (Jakarta : Kencana, 2007), hlm. 19.



dan Riduwan13 menjelaskanbahwa validitas adalah suatu ukuran yang

menunjukkan tingkat kehandalan atau keabsahansuatu alat ukur. Suatu kuesioner

yang baik harus dapat mengukur dengan jelas kerangkapenelitian yang akan

diukur.

Untuk menguji validitas alat ukur, terlebih dahulu dicari harga korelasi

antara bagian-bagian dari alat ukur secara keseluruhan dengan cara

mengkorelasikan setiap butir alat ukurdengan skor total yang merupakan jumlah

tiap skor butir. Untuk menghitung validitasmenggunakan teknik korelasi Pearson

product moment. Rumusnya adalah sebagai berikut:

Keterangan =
r
hitung = Koefisien korelasi

∑ Xi = Jumlah skor item
∑ Yi = Jumlah skor total
n = Jumlah responden

Selanjutnya dihitung dengan uji-t dengan rumus :

Dimana :
t = Nilai t

hitung

r = Koefisien hasil r
hitung

n = Jumlah responden

Distribusi (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (df = n-2)

13 Engkos Kuncoro dan Riduwan, Analisis Jalur, (Bandung : CV Alfabeta, 2008), hlm.
109-110.

n (∑XiYi) – (∑Xi) (∑Yi)
r

hitung =

√{ n∑Xi
2- (∑Xi)

2}{ n ∑Yi
2 - (∑Yi)

2}

r √ n - 2
t
hitung =

√ 1 – r2



Kaedah keputusan : jika t
hitung  >

t
table berarti valid, sebaliknya

t
hitung  <

t
table berarti tidak valid

Uji validitas ini disarankan agar jumlah responden untuk uji coba minimal

30 orang.Dengan jumlah minimal 30 orang ini, distribusi skor (nilai) akan lebih

mendekati kurvanormal. Pada uji validitas ini peneliti menggunakan Corrected

Item-Total Correlation.

Untuk menguji validitas butir dapat dilakukan dengan program SPSS 16.0.

Denganlangkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis

Ho = Skor butir berkorelasi positif dengan skor faktor

Ha = Skor butir tidak berkorelasi positif dengan skor faktor

2. Menentukan nilai r table

 Hitung nilai “df” dengan rumus df = n -2 (n=jumlah responden)

 Hitung nilai “t” dengan cara : pilih menu “transform”, kemudian pilih sub

menu “compute” pada kolom sebelah kiri diisi dengan “t”, dan disebelah

kanan diisi dengan rumus “IDF.T(0.05,df). Kemudian “ok”.

 Hitung nilai “r” dengan cara: pilih menu “transform”, kemudian pilih sub

menu “compute” pada kolom sebelah kiri diisi dengan “r”, dan sebelah

kanan diisi dengan rumus “t/sqrt(df+t**2)”. Kemudian “ok”

3. Menentukan r hasil

 Masukkan data jawaban responden untuk diolah dengan software SPSS

16.0.

 Pilih menu “analyze”, pilih sub menu “scale”, pilih yang “reliability



analyze”.

 Kemudian pada kolom item isi dengan variabel yang ingin dihitung.

 Pada bagian “model”, biarkan pilihan pada “Alpha”

 Klik tombol “statistic”. Pada bagian “deskriptive for” pilih semuanya

(Item, Scale, Scale if item deleted )

 Kemudian ok, maka akan keluar hasilnya.

Disini rhasil untuk tiap item bisa dilihat pada output kolom CORRECTED

ITEM-TOTALCORRELATION pada tampilan software SPSS.

4. Mengambil keputusan

Dasar pengambilan keputusan :

 Jika r hasil positif, dan r hasil > r tabel, maka butir tersebut Valid.

 Jika r hasil tidak positif, dan r hasil < r tabel, maka butir tersebut Tidak Valid.

Jika ada instrument pernyataan yang tidak valid, maka instrument tersebut

dibuang lalu diuji validitas kembali.Setelah pernyataan dinyatakan semuanya

valid, selanjutnya dilakukan uji reabilitas.

1.7.2.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu

pengukuran.Pengukuranyang memiliki reliabilitas tinggi, yaitu pengukuran yang

mampu memberikan hasil ukur yangterpercaya (realibel). Sangat disarankan agar

jumlah responden untuk uji coba, minimal 30orang. Dengan jumlah minimal 30

orang ini, distribusi skor akan lebih mendekati kurvanormal. Pada program SPSS

akan dibahas untuk uji yang sering digunakan dalam penelitianyakni metode



Alpha (Cronbach’s). Metode Alpha sangat cocok pada skor berskala (misal 1-4,1-

5).

Langkah yang dilakukan untuk uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Menentukan hipotesis

Ho = Skor butir berkorelasi positif dengan komposit faktornya.

H1 = Skor butir tidak berkorelasi positif dengan komposit faktornya.

2. Menetukan nilai r tabel

Pada program SPSS, metode ini dilakukan dengan metode Cronbach’s

Alpha, dimanasuatu kuesioner dianggap reliabel apabila Cronbach’s Alpha>

0,6.14

3. Mencari r hasil

Disini r hasil adalah angka Alpha (terletak di akhir output) dari tampilan

softwareSPSS.

4. Mengambil kesimpulan

 Jika r Alpha positif, dan r Alpha >r tabel, maka butir tersebut reliabel.

 Jika r Alpha tidak positif, dan r Alpha < r tabel, maka butri tersebut tidak

reliabel.

1.8. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

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

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari jawaban-

14 Singgih Santoso, Mandiri Belajar SPSS, (Jakarta : Media Kom, 2010), hlm 251.



jawaban responden. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi

karakteristik masing-masing variabel. Teknik analisis yang digunakan

adalah frekuensi, persentase, dan modus.

b. Analisis Statistik Induktif (Inferensial), yaitu analisis yangdigunakan untuk

menguji pengaruh variabel independenterhadap variabel dependen. Alat

analisis yang digunakandalam penelitian ini adalah Regresi Berganda

(MultipleRegression).

3.8.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa metodemultivariate,

termasuk metode regresi dapat digunakan pada data tertentu sehingga dapat

diinterpretasikan dengan tepat.15Penelitian ini akan mengukur asumsi normalitas,

multikolinieritas, dan homoskedastisitas. Mode regresi yang digunakan benar-

benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representative atau disebut

BLUE (BestLinier Unbiased Estimator) jika model tersebut memenuhi asumsi

dasar klasik regresi.

Model Regresi yang digunakan sebagai berikut :

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Dimana :
Y = Kinerja Karyawan
X1 = Motivasi Kerja
X2 = Kemampuan kerja
a = Konstanta regresi
b1-2 = Angka koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan

atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada

15 Singgih Santoso, Op.Cit.



hubungan nilai variabel independen. Bila n (+) maka naik, bila b
(-) maka terjadi penurunan.

e = Error Terms

Penjabaran dari asumsi dasar klasik regresi di atas adalah sebagai

berikut :

a. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi datanormal atau

mendekati normal. Uji Normalitas data antara laindapat dilakukan dengan

membandingkan probabilitas nilaiKolmogorov-Smirnov dengan sebesar

0,05 (5%). Apabilaprobabilitas nilai koefisien > 0,05 maka dapat

terdistribusinormal, sebaliknya jika nilai koefisien < 0,05 maka tidak

dapatterdistribusi normal.16

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu gejala yang terjadi padasampel, pada

salah satu asumsi regresi liner berganda adalahbahwa tidak terjadi korelasi

yang signifikan antar variabelbebasnya.17Penyimpangan asumsi klasikini

karena adanya Multikolinieritas dalam model regresi

yangdihasilkan.Artinya antar variabel independen yang terdapatdalam

model memiliki hubungan yang sempurna ataumendekati sempurna.Cara

untuk menguji tidak adanyaMultikolinieritas dapat dilihat pada Tolerance

Value atauVariance Inflantion Faktor (VIF).

c. Uji Homoskedastisitas

16 Ibid.
17 Husein Umar, 2003, Metode Riset Bisnis, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama), hlm.

172.



Uji Homoskedastisitas pada prinsipnya digunakan untuk menguji apakah

sebuah grup memiliki varians yang sama di antara anggota grup tersebut.

Jika varians sama dan data ini seharusnya terjadi, maka dikatakan ada

homoskedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama, dikatakan terjadi

heteroskedastisitas.18 Jika probabilitas dari hasil korelasi tersebut lebih besar

dari pada taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) maka terjadi

homoskedastisitas. Sebaliknya, jika probabilitas dari hasil korelasi tersebut

lebih kecil atau sama dengan taraf signifikansi yang diharapkan (0,05) maka

terjadi heteroskedastisitas. Perjanjian akan dilakukan menggunakan alat

bantu komputer program SPSS

3.8.2. Regresi Linier Sederhana

Menurut Kuncoro19, regresi adalah suatu proses memperkirakan secara

sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan datang

berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahannya

dapat diperkecil. Regresi juga dapat diartikan sebagai usaha memprediksikan

perubahan. Peramalan tidak memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan

terjadi, melainkan berusaha mencari pendekatan apa yang akan terjadi di masa

yang akan datang. Jadi, regresi mengemukakan tentang keingintahuan apa yang

terjadi di masa depan untuk memberikan sumbangan menentukan keputusan yang

terbaik.

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal

18 Singgih Santoso, Op.Cit.
19 Engkos Kuncoro dan Riduwan, Op.Cit.,hlm. 83.



satu variabel independent dengan satu variabel dependen. Persamaan umum

regresi linier sederhana adalah20 :

Dimana :
Y’ = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan
a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan
pada variabel independent. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka
terjadi penurunan.

X = Subyek pada variabel independent yang mempunyai nilai tertentu

3.8.3. Regresi Linear Berganda

Analisa regresi dilakukan untuk mengetahui bagaimana variabel terikat

dapat diprediksikan melalui variabel-variabel bebas secara individual, sehingga

dapat diputuskan apakah naik turunnya variabel terikat dapat dilakukan melalui

menaikkan atau menurunkan variabel-variabel bebas.

Regresi Linear Berganda (Multiple Linear Regression) merupakan metode

statistik yang digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel terikat

(dependent) dengan beberapa variabel bebas (independent).Variabel bebas adalah

variabel-variabel yang tidak dipengaruhi variabel-variabel lainnya, sedangkan

20 Sugiyono, Op.Cit., hlm. 270.

Y’ = a + bX

a = (∑Yi ) (∑Xi
2) – (∑Xi) (∑Xi Yi )

n (∑Xi
2 ) – (∑Xi )2

b = n (∑Xi Yi) – (∑Xi) (∑Xi)(∑Yi )

n (∑Xi
2 ) – (∑Xi )2



variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Digunakan regresi linear berganda ini ditujukan untuk:

1. Memprediksikan (Prediction)

2. Menjelaskan (Explanation)

3. Mengspesifikasikan hubungan statistik

4. Menentukan variabel-variabel bebas dan terikat.

Setelah menganalisis ketiga variabel, maka jawaban responden untuk

variabel-variabel dalam kelompok faktor dijumlahkan dan dihitung nilai rata-

ratanya. Selanjutnya nilai rata-rata tersebut akan dijadikan data-data untuk

variabel-variabel bebas dan variabel terikat, untuk pengolahan regresi linear.

Persamaan regresi untuk dua prediktor adalah :

Persamaan regresi untuk n prediktor adalah :

3.8.4. Uji hipotesis

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini dengan caramembandingkan

antara nilai probabilitas t tes untuk pengujian parsial dan probabilitas F untuk

simultan dengan α sebesar 0,05 (5%), dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pengaruh Simultan

1) Jika Probabilitas F tes > 0,05 maka Ho diterima

2) Jika Probabilitas F tes ≤ 0,05 maka Ho ditolak atau Haditerima.

Y = a + b1X1 + b2X2

Y = a + b1X1 + b2X2 + ....... + bnXn



b. Pengaruh Parsial

1) Jika Probabilitas t tes > 0,05 maka Ho diterima

2) Jika Probabilitas t tes ≤ 0,05 maka Ho ditolak atau Haditerima.


