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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Jenis Penelitian 

Untuk mencapai suatu kebenaran yang ilmiah, diperlukan adanya metode 

penelitian yang sesuai dengan makna yang terkandung dalam penelitian. 

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian korelasional. Menurut Kuncoro (2009 : 

12) “penelitian korelasional berusaha untuk menentukan apakah terdapat 

hubungan (asosiasi) antara dua variable atau lebih, serta seberapa jauh korelasi 

yang ada diantara variable yang diteliti”. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh dan hubungan 

antara dimensi-dimensi pelayanan petugas pajak yang meliputi prosedur 

pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, kesopanan & 

keramahan petugas pelayanan, dan kenyamanan lingkungan terhadap kepuasan 

wajib pajak di KPP Pratama Bangkinang. 

2. Peubah dan Pengukuran 

Menurut Sekaran (2006 : 115), “variable adalah apa pun yang dapat 

membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai 

waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek 

atau orang yang berbeda. “penelitian ini menggunakan dua jenis variable, yaitu 

variable bebas dan variable terikat. 

a. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat 

(IKM) Pelayanan Instansi Pemerintah. Peneliti menggunakan lima 

dimensi Ideks Kepuasan Masyrakat (IKM) Pelayanan Instansi 

Pemerintah, sebagai berikut : 

1. Prosedur Pelayanan (X1) 

yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Item – 

itemnya adalah sebagai berikut : 
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- Keterbukaan informasi mengenai prosedur pelayanan. 

- Kejelasan alur dalam prosedur pelayanan. 

- Kemudahan dipahaminya prosedur pelayanan. 

2. Kemampuan Petugas Pelayanan (X2) 

yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam 

memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Item – 

itemnya sebagai berikut : 

- Kemampuan intelektual petugas pelayanan. 

- Kemampuan adminitrasi petugas pelayanan. 

3. Kecepatan Pelayanan (X3) 

yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang 

telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan. Item – itemnya 

sebagai berikut : 

- Ketepatan waktu proses pelayanan. 

- Ketepatan menanggapi pelayanan 

4. Kesopanan & Keramahan Petugas Pelayanan (X4) 

yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai 

dan menghormat. Item – itemnya sebagai berikut : 

- Kesopanan dan keramahan petugas pelayanan. 

- Sikap hormat petugas pelayanan. 

5. Kenyamanan Lingkungan (X5) 

yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan 

teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima 

pelayanan. Item – itemnya sebagai berikut : 

- Kebersihan dan kerapian lingkungan tempat pelayanan. 

- Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan. 

- Kelengkapan dan kemutahiran sarana dan prasarana pelayanan. 

 

Lima variabel Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan 

Instansi Pemerintah ini diukur dengan menggunakan skala ordinal, yaitu 
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responden diminta menjawab kuesioner yang jawabannya diukur 

menggunakan Skala Likert 1 sampai 5. 

 

b. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat dari penelitian ini adalah kepuasan wajib pajak. 

Kepuasan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah puas ; merasa 

senang ; perihal (hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan, dan 

sebagainya). Kepuasan dapat diartikan sebagai perasaan puas, rasa 

senang dan kelegaan seseorang dikarenakan mengkonsumsi suatu produk 

atau jasa untuk mendapatkan pelayanan suatu jasa. 

Item – itemnya adalah sebagai berikut : 

- Kenyamanan Wajiab Pajak Terhadap Sikap Petugas Pajak. 

- Memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk 

menyampaikan keluhan. 

- Kepuasan Pelayanan Petugas secara keseluruhan. 

Sama seperti peubah bebas sebelumnya, variabel kepuasan wajib pajak 

ini juga diukur dengan menggunakan skala ordinal, yakni responden 

diminta menjawab kuesioner yang jawabannya diukur menggunakan 

Skala Likert 1 sampai 5 untuk jawaban sangat tidak puas sampai jawaban 

sangat puas.  

3. Populasi dan Penentuan Sampel 

a. Populasi 

Menurut Sekaran (2006 : 121), “Populasi (population) mengacu pada 

keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi.” Apabila populasi dalam jumlah yang besar dan peneliti tidak 

mungkin menggunakan semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut. Populasi pada penelitian ini 

adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Bangkinang. 
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b. Sampel 

“Sampel (sample) adalah sebagian dari populasi”, (Sekaran, 2006:123). 

Jadi, sampel merupakan bagian dari suatu populasi, sehingga dengan 

mempelajari sampel maka peneliti mampu menarik kesimpulan yang 

mewakili jawaban dari populasi. Semakin sampel mewakili populasi, 

semakin temuan penelitian dapat digeneralisasikan. 

Teknik pengambilan sampel mengunakan metode sampel acak sederhana 

(simple random sampling). Menurut Sekaran (2006:77) dalam metode 

pengambilan sampel acak sederhana ini, “Semua elemen dalam populasi 

adalah penting dan tiap elemen memiliki peluang yang sama untuk 

terpilih sebagai subjek.” 

4. Metode Pengumpulan Data 

a. Kuesioner 

Pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, namun 

cukup diwakilkan oleh daftar pertanyaan (kuesioner) yang sudah disusun 

secara cermat terlebih dahulu (Sanusi, 2011 : 109). Jadi dapat dikatakan 

bahwa kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi pertanyaan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Dengan kuesioner maka akan diperoleh informasi mengenai 

pendapat pribadi atau hal-hal yang diketahui responden yang berhubungan 

dengan penelitian. 

Kuesioner terdiri dari atas 14 pertanyaan yang mewakili 5 variabel bebas 

Prosedur Pelayanan, Kemampuan Petugas Pelayanan, Kecepatan 

Pelayanan, Kesopanan & Keramahan Petugas Pelayanan, Kenyamanan 

Lingkungan dan 1 variabel terikat kepuasan wajib pajak dengan 

menggunakan skala likert interval 1 sampai 5. Menurut Sekaran (2006 : 

31) “skala likert (Likert Scale) didisain untuk menelaah seberapa kuat 

subjek puas atau tidak puas dengan pernyataan pada skala 5 titik. Adapun 

skala likert pada umumnya menggunakan susunan 5 angka (jawaban) 

penelitian, yaitu : 
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 STP = Sangat Tidak Puas ; skor = 1 

 TP = Tidak Puas  ; skor = 2 

 KP  = Kurang Puas  ; skor = 3 

 P  = Puas   ; skor = 4 

 SP  = Sangat Puas  ; skor = 5 

b. Dokumentasi 

Menurut Sanusi (2011 : 114) “cara dokementasi biasanya digunakan untuk 

mengambil data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi 

maupun kelembagaan. Peneliti tinggal menyalinnya sesuai kebutuhan. 

“melalui dokementasi ini maka akan diperoleh data mengenai: 

Gambaran umum KPP Pratama Bangkinang. 

- Tugas dan Fungsi KPP Pratama Bangkinang. 

- Visi dan Misi KPP Pratama Bangkinang. 

- Struktur Organisasi KPP Pratama Bangkinang. 

- Jumlah wajib pajak OP dan Badan terdaftar. 

5. Metode Analisis 

a. Uji Instrumen 

1) Uji Validitas 

Untuk mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu 

alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu kuesioner dikatakan 

valid jika pertanyaan pada suatu kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Analisis validitas menggunakan r-hitung yang dilihat dari nilai 

Corrected Item-Total Correlation. Menurut Sarjono &Yulianita (2011 

: 45), “Suatu item pernyataan dikatakan valid jika Corrected Item-

Total Correlation (r-hitung) lebih besar daripada r-tabel.” jadi, jika 

nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel-nya maka pernyataan 

tersebut adalah valid. 

Uji validitas digunakan untuk melihat sejauh mana ketepatan 

suatu alat ukur dalam mengukur apa yang diukur. Dalam artian, 
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apakah item pernyataan yang dipergunakan dalam kuesioner mampu 

mengukur secara tepat apa yang ingin diukur oleh peneliti.  

r-hitung ditentukan dari besarnya Corrected Item-Total 

Correlation dan dasar pengambilan keputusan uji validitas yakni jika 

nilai r-hitung lebih besar daripada r-tabel-nya maka pernyataan 

tersebut adalah valid. 

 

Tabel 3.1: Uji Validitas Variabel Penelitian 

Variabel Item 𝑟-hitung 𝑟-tabel Keterangan 

Prosedur Pelayanan 
(𝑋1) 

𝑋1.1 0,335 0,2227 Valid 

𝑋1.2 0,473 0,2227 Valid 

𝑋1.3 0,274 0,2227 Valid 

Kemampuan Petugas 

Pelayanan (𝑋2) 

𝑋2.1 0,279 0,2227 Valid 

𝑋2.2 0,411 0,2227 Valid 

Kecepatan Pelayanan 
(𝑋3) 

𝑋3.1 0,565 0,2227 Valid 

𝑋3.2 0,612 0,2227 Valid 

Kesopanan dan Keramahan 

Petugas (𝑋4) 
𝑋4.1 0,471 0,2227 Valid 

𝑋4.2 0,533 0,2227 Valid 

Kenyamanan 

Lingkungan (𝑋5) 

𝑋5.1 0,201 0,2227 Tidak Valid 

𝑋5.2 0,311 0,2227 Valid 

𝑋5.3 0,450 0,2227 Valid 

Kepuasan Wajib Pajak 

(𝑌) 

𝑌. 1 0,593 0,2227 Valid 

𝑌. 2 0,651 0,2227 Valid 

𝑌. 3 0,584 0,2227 Valid 

 

Berdasarkan uji validitas yang disajikan pada tabel di atas dapat 

disimpulkan bahwa butir pernyataan dari keseluruhan variabel, baik 

pernyataan-pernyataan variabel bebas maupun variabel terikat yang 

diberikan kepada responden, terdapat satu pertanyaan yang tidak 

valid, yaitu 𝑋5.1. Hal ini sesuai dengan dasar pengambilan keputusan 

di mana nilai r-hitung > r-tabel yakni sebesar 0,2227 (pada n = 80, α 

= 5%). Karena butir pertanyaan 𝑋5.1  tidak valid, maka butir 

pertanyaan 𝑋5.1  dikeluarkan dan dilakukan kembali uji validitas 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 : Uji Validasi Variabel Penelitian 

Variabel Item 𝑟-hitung 𝑟-tabel Keterangan 

Prosedur Pelayanan 
(𝑋1) 

𝑋1.1 0,340 0,2227 Valid 

𝑋1.2 0,476 0,2227 Valid 

𝑋1.3 0,261 0,2227 Valid 

Kemampuan Petugas 

Pelayanan (𝑋2) 

𝑋2.1 0,305 0,2227 Valid 

𝑋2.2 0,420 0,2227 Valid 

Kecepatan Pelayanan 

(𝑋3) 

𝑋3.1 0,575 0,2227 Valid 

𝑋3.2 0,617 0,2227 Valid 
Kesopanan dan 

Keramahan Petugas 
(𝑋4) 

𝑋4.1 0,458 0,2227 Valid 

𝑋4.2 0,542 0,2227 Valid 

Kenyamanan 

Lingkungan (𝑋5) 

𝑋5.2 0,301 0,2227 Valid 

𝑋5.3 0,430 0,2227 Valid 

Kepuasan Wajib Pajak 
(𝑌) 

𝑌. 1 0,589 0,2227 Valid 

𝑌. 2 0,642 0,2227 Valid 

𝑌. 3 0,604 0,2227 Valid 

 

Berdasarkan uji validitas yang disajikan pada tabel di atas dapat 

disimpulkan bahwa butir pernyataan dari keseluruhan variabel, baik 

pernyataan-pernyataan variabel bebas maupun variabel terikat yang 

diberikan kepada responden telah valid secara keseluruhan. Hal ini 

sesuai dengan dasar pengambilan keputusan di mana nilai r-hitung > r-

tabel yakni sebesar 0,2227 (pada n = 80, α = 5%). 

2) Uji Reliabilitas  

Uji reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu 

skor (skala pengukuran).” (Kuncoro, 2009:175). Sebuah instrumen 

dikatakan reliabel apabila hasil pengukuran yang dilakukan berulang 

kali pada waktu ataupun tempat yang berbeda relatif tetap atau 

konstan, dengan kata lain uji reliabilitas menunjukkan suatu hasil 

pengukuran yang relatif konsisten meskipun pengukuran dilakukan 

beberapa kali kepada orang lain dengan bentuk pertanyaan yang 

berbeda. 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan konsistensi dan 

stabilitas dari suatu pengukuran yang dilakukan berulang kali. Suatu  

kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang 
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terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu 

meskipun pengukuran dilakukan beberapa kali kepada orang lain 

dengan bentuk pernyataan yang berbeda.  

Analisis reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha. 

Menurut Sarjono & Yulianita (2011 : 45), Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel jika nilai 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 >  0,60 . Hal ini dikarenakan 

semakin kecil batas nilai Cronbach Alpha maka semakin kecil 

kemungkinan suatu kuesioner dikatakan  reliabel, sehingga batas nilai 

Cronbach Alpha bergantung pada peneliti. Dalam penelitian ini, jika 

nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel bebas lebih besar dari 

0,60 maka kuesioner tersebut dapat dikatakan reliabel. 

 

Tabel 3.3 : Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

Variabel Item 𝐶𝑟𝑜𝑛𝑏𝑎𝑐ℎ 𝐴𝑙𝑝ℎ𝑎 Keterangan 

Prosedur Pelayanan (𝑋1) 

𝑋1.1 0,831 Reliabel 

𝑋1.2 0,824 Reliabel 

𝑋1.3 0,837 Reliabel 

Kemampuan Petugas 

Pelayanan (𝑋2) 

𝑋2.1 0,833 Reliabel 

𝑋2.2 0,827 Reliabel 

Kecepatan Pelayanan (𝑋3) 
𝑋3.1 0,816 Reliabel 

𝑋3.2 0,812 Reliabel 

Kesopanan dan Keramahan 

Petugas (𝑋4) 

𝑋4.1 0,824 Reliabel 

𝑋4.2 0,818 Reliabel 

Kenyamanan Lingkungan 
(𝑋5) 

𝑋5.2 0,834 Reliabel 

𝑋5.3 0,826 Reliabel 

Kepuasan Wajib Pajak (𝑌) 

𝑌. 1 0,816 Reliabel 

𝑌. 2 0,812 Reliabel 

𝑌. 3 0,814 Reliabel 

 

Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel di atas dapat disimpulkan 

bahwa semua pernyataan pada variabel penelitian baik variabel bebas 

maupun variabel terikat yang digunakan adalah reliabel. Hal ini 

berdasarkan nilai Cronbach Alpha dari masing-masing variabel baik 

variabel bebas dan variabel terikat yang lebih besar dari 0,60. Hal ini 

dikarenakan nilai 0,60 telah ditetapkan sebagai standar minimal nilai 

Cronbach Alpha. 
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b. Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan interpretasi terhadap hasil regresi dan model yang 

digunakan, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi 

klasik sehingga model tersebut layak digunakan. Suatu model regresi 

dikatakan baik apabila terbebas dari beberapa penyimpangan asumsi 

klasik. Pengujian yang dilakukan meliputi uji autokorelasi, uji 

multikoliniearitas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas. 

1) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu dan berkaitan satu dengan lainnya. Uji autokorelasi digunakan 

untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2006 : 95) 

Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak adanya 

autokorelasi ini adalah dengan menggunakan uji Durbin-Watson. 

Model regresi yang baik adalah yang nilai uji Durbin-Watson-nya 

(nilai d) termasuk dalam interval dU<d<4-dU, yang artinya model 

regresi terbebas dari adanya autokorelitas, positif atau negative 

sehingga hipotesis nol-nya dapat diterima. Berikut adalah table 

penggambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi  

Tabel 3.4: Keputusan Durbin-Watson 

Jika Keterangan Hipotesis nol (H0) 

0 < d < D1 Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tolak 

dL ≤ d ≤ Du Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak ada keputusan 

4 – dL < d < 4 Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tolak 

4 - dU ≤ d ≤ 4- D1 Tidak ada autokorelasi 

negative 

Tidak ada keputusan 

dU < d < 4 – dU Tidak ada autokorelasi 

positif atau negative 

Terima 
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2) Uji Multikoliniearitas 

untuk  menguji  apakah dalam  model  regresi  ditemukan adanya  

korelasi  antar  variabel-variabel independen (Ghozali, 2006 :91).  

Model  regresi yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  

variabel  independen. Jika variable independen saling berkolerasi, 

maka variable-variabel ini tidak orthogonal. Variable orthogonal 

adalah variable independen yang nilai korelasi antar sesame variable 

independen sama dengan nol. 

Menurut wijaya dalam Sarjono & Julianita (2011 : 70). “untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikoliniearitas di dalam model 

regresi ada 3 cara, dalam penelitian ini mendeteksinya dengan cara 

sebagai berikut : 

- Multikoliniearitas dapat juga dilihat dari nilai Variance Inflating 

Factor (VIF). Jika nilai VIF < 10, tingkat kolinearitas dapat 

ditoleransi.  

 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  

terjadi  ketidaksamaan  varian  dari residual  satu  pengamatan  ke  

pengamatan  yang lain (Ghozali, 2006 : 105). Jika varian dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homokedastisitas dan jika terjadi berbeda disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas. 

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas 

adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Sccatter 

Plot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y Prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di – stundentized. Dasar analisanya adalah : 
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- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pada 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka mengidikasi telah terjadi heterokedastisitas. 

- Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heterokedastisitas. 

4) Uji Nomalitas 

Uji Normalitas untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi, 

variabel  dependen,  variabel  independen atau  keduanya  mempunyai  

distribusi  normal  atau tidak (Ghozali, 2006 : 110). Salah satu cara 

untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan melihat normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk 

satu garis lurus diagonal dan ploting data residual akan dibandingkan 

dengan garis diagonalnya. 

Normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik. Adapun dasar  pengambilan 

keputusannya adalah : 

- Jika  data menyebar digaris diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

- Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas.  

 

c. Uji Hipotesis 

1) Model Persamaan Regresi Berganda 

Teknik analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

analisis regresi linier berganda. Menurut Sekaran (2006 : 299) 

analisis regresi linier berganda dilakukan untuk menguji pengaruh 

simultan dari beberapa variable bebas terhadap suatu variable 
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terikat. Bentuk persamaannya yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

𝑌 =  𝑎 + 𝛽1𝑥1  + 𝛽2𝑥2  + 𝛽3𝑥3  + 𝛽4𝑥4  + 𝛽5𝑥5 +  𝑒 

 

Keterangan : 

𝑌    = Variabel terikat 

𝑋1, 𝑋2, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋5  = Variabel bebas 

𝛽1, 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4, 𝛽5  = Koefisien regresi 

𝑎     = Konstanta 

𝑒     = Standar eror 

 

2) Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis I dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan uji signifikan t. uji signifikan t pada dasrnya 

menujukan seberapa  jauh pengaruh suatu variable penjelas secara 

individual dalam menerangkan variasi variable terikat (Kuncoro, 

2009 : 236) dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi 

masing-masing variable bebas serta paling menentukan (dominan) 

pengaruhnya terhadap variable terikat suatu model regresi linier, 

maka digunakan koefisien regresi (b) setiap variable. Nilai 

koefisien regresi (b) terbesar menunjukan bahwa variable bebas 

tersebut mempunyai pengaruh yang paling dominan terhadap 

variable terikat. 

Hipotesis nol ( 𝐻0 ) yang hendak diuji adalah apakah suatu 

parameter dalam model sama dengan nol, atau 𝐻0  : 𝑏1 = 0. 

Artinya, apakah suatu variable independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variable dependen. Hipotesis 

alternatifnya (𝐻𝑎) yakni suatu parameter dalam model tidak sama 

dengan nol, atau 𝐻𝑎  : 𝑏1  ≠. Artinya, suatu variable independen 

tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable 

dependen. Nilai statistic t hitung dengan formula sebagai berikut : 
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𝑡
𝑏𝑖

𝑆
 

 

Keterangan : 

𝑡 = uji signifikan 𝑡 

𝑏𝑖 = koefisien regresi 

𝑆 = Standar deviasi 

Besarnya tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 5%. Adapun criteria pengambilan keputusannya 

adalah : 

- Bila t hitung > t table maka hipotesis nol  (𝐻0) ditolak 

- Bila t hitung < t table maka hipotesis nol  (𝐻0) diterima 

3) Uji Hipotesis II 

Uji hipotesis II dalam penelitian ini menggunakan uji signifikan 

F. Uji signifikan F pada dasarnya digunakan untuk menguji 

apakah semua variable bebas (X) yang dimasukan dalam 

penelitian mempunyai pengaruh secara bersama sama (simultan) 

terhadap variable terikat (Y) (Kuncoro, 2009 : 237) 

Hipotesis pertama (𝐻0) yang hendak diuji adalah apakah semua 

parameter dalam model sama dengan nol, atau : 

  𝐻0 : 𝑏1 =  𝑏2 = …. = 𝑏𝑘 = 0 

Artinya, apakah suatu variable independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variable dependen. Hipotesis 

alternatifnya (𝐻𝑎) yakni semua parameter secara simultan tidak 

sama dengan nol, atau : 

𝐻𝑎 : 𝑏1 ≠ 𝑏2 ≠ ….. ≠ 𝑏𝑘 ≠ 0  

Artinya, semua variable independen secara simultan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variable dependen. Nilai 

statistic F dihitung dengan formula sebagai berikut : 

𝐹 =
𝑀𝑆𝑅

𝑀𝑆𝐸
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Keterangan :  

F = Uji signifikan F 

MSE = Kuadrat rata-rata hitung kesalahan 

MSR = Kuadrat rata-rata hitunng regresi 

Besarnya tingkat kesalahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 5%. Adapun criteria pengambilan keputusannya 

adalah : 

- Bila F hitung > F table maka hipotesis nol (𝐻0) ditolak 

- Bila F hitung < F table maka hipotesis nol (𝐻0) diterima 


