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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di JNE pusat Kota Malang yang menangani 

keluhan pelanggan terdapat di Jalan Hamid Rusdi No. 95, Bunulrejo, 

Belimbing dan tempat tersebut dinilai mudah untuk mendapatkan data dari 

responden. 

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan desain riset kasual (sebab-akibat) dan 

memberikan kuisioner kepada responden sebagai alat pengumpulan data yang 

mendukung penelitian ini. Penelitian kausal adalah penelitian yang bertujuan 

untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel 

lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. 

 

C. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pelanggan 

JNE Jln. Hamid Rusdi Malang. 
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2. Sampel Penelitian 

 Menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh karakteristik tersebut. Pada penelitian ini, 

teknik sampling yang digunakan adalah Nonprobability Sampling. Sampel 

yang diambil dari populasi harus benar – benar representative atau 

mewakili dari semua keseluruhan populasi. Metode pengambilan sampling 

yang digunakan adalah Accidental Sampling. Metode ini merupakan teknik 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu memilih responden dengan 

cara mendatangi responden kemudian memilih calon responden yang 

ditemui secara kebetulan. Accidental Sampling ini digunakan karena 

mudah, dapat cepat digunakan, dan sangat ideal karena dengan populasi 

yang terlalu besar akan mustahil untuk menyertakan setiap individu.  

Peneliti tidak mungkin meneliti keseluruhan populasi karena 

terbatasnya tenggang waktu, dana, hingga tenaga. Menurut Supranto 

(2001), apabila jumlah populasi belum diketahui maka perlu diestimasi, 

proporsi sampel dapat dihitung melalui rumus sebagai berikut: 

  
 

 
[
  

 ⁄

 
]

 

 

n  = jumlah sampel dari populasi yang ingin diperoleh 

Z  = angka yang menunjukkan penyimbangan nilai varians dari mean 

E  = kesalahan maksimal yang mungkin dialami  

α  = tingkat kesalahan data 

Peneliti meyakini bahwa tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka 

kesalahan dugaan sampel sebesar 5% (α=5%) serta batas eror sebesar 10% 

yang artinya kesalahan responden dalam proses pencarian data tidak boleh 
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melebihi 10% dari besarnya sampe minimum, maka perhitungan 

sampelnya sebagai berikut: 
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Jumlah sampel dari  perhitungan diatas jika dibulatkan menjadi 96 

responden.  Ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100-200 responden 

(Hair, et.al, 2010), maka jumlah sampel sebanyak 100 responden dirasa 

cukup untuk mewakili populasi. 

 

D. Definisi Operasional Variabel  

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel secara 

operasional sehingga dapat menjadi petunjuk dalam melakukan penelitian dan 

memudahkan pembaca. Untuk lebih jelasnya, rincian masing – masing variabel 

dijelaskan sebagai berikut pada tabel 3.1: 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel 

Variabel Definisi Konsep Definisi Operasional Indikator Sumber 

Bukti Fisik 

(  ) 

Bukti fisik adalah 

kemampuan suatu 

perusahaan dalam 

menunjukkan 

eksistensinya kepada 

pihak eksternal. 

(Parasuraman, 1988) 

Bukti fisik JNE adalah 

segala fasilitas fisik 

atau atribut – atribut 

jasa termasuk 

perlengkapan yang 

dapat dilihat secara 

nyata dan nampak di 

mata konsumen saat 

berada di tempat. 

a. Peralatan pelayanan 

memadai  

b. Teknologi modern 

c. Karyawan 

berpenampilan rapi 

d. Kebersihan ruang 

tunggu 

e. Tempat parkir yang 

luas  

Masruri (2013), 

Parasuraman 

(1988),  

Kodrat (2012) 

 

Kehandalan 

(  ) 

Kehandalan adalah 

kemampuan perusahaan 

untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan 

yang dijanjikan secara 

akurat dan terpercaya 

(Parasuraman, 1988) 

Kehandalan adalah 

kemampuan JNE untuk 

memberikan pelayanan 

sesuai yang dijanjikan 

secara tepat, cepat, 

akurat, dan terpercaya 

serta memberikan 

perhatian kepada 

pelanggannya. 

a. Karyawan yang 

kompeten dalam 

melayani pelanggan 

b. Karyawan cekatan 

dalam mengerti apa 

yang diperlukan 

pelanggan 

c. Perilaku karyawan 

mampu membuat 

pelanggan 

mempercayai mereka 

d. Menyediakan layanan 

sesuai dengan waktu 

operasional yang 

dijanjikan 

Masruri (2013), 

Panjaitan & 

Yuliati  (2016), 

Kodrat (2012), 

Parasuraman 

(1988) 

 

Daya 

Tanggap 

(  ) 

Daya tanggap adalah 

suatu kebijakan untuk 

membantu dan 

memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat 

kepada pelanggan 

dengan penyampaian 

informasi yang jelas 

(Parasuraman, 1988) 

Daya tanggap pada 

JNE adalah kemauan 

pegawai JNE untuk 

tanggap dalam 

membantu para 

pelanggan dan 

memberikan pelayanan 

yang cepat dan tepat 

serta penyampaian jasa 

yang jelas. 

a. Karyawan segera 

merespon permintaan 

pelanggan 

b. Karyawan menunjukkan 

kesan sibuk dalam 

melayani pelanggan  

c. Karyawan memberikan 

layanan yang tepat 

kepada pelanggan 

d. Karyawan selalu siap 

membantu pelanggan 

Masruri (2013), 

Panjaitan & 

Yuliati  (2016), 

Kodrat (2012), 

Parasuraman 

(1988) 

 

Jaminan 

(  ) 

Jaminan adalah 

pengetahuan, 

kemampuan kesopanan 

dan kemampuan para 

karyawan perusahaan 

untuk menumbuhkan 

rasa percaya para 

pelanggan kepada 

perusahaan 

(Parasuraman, 1988) 

Jaminan pada JNE 

adalah kemampuan 

karyawan JNE untuk 

meningkatkan 

kepercayaan dan 

keyakinan konsumen 

juga mencakup 

pengetahuan dan sikap 

karyawan. 

a. Pelanggan merasa 

aman saat bertransaksi 

b. Keramahan karyawan 

dalam melayani setiap 

pelanggan 

c. Karyawan memiliki 

pengetahuan untuk 

menjawab berbagai 

pertanyaan pelanggan 

d. Karyawan bersikap 

sopan dalam 

memberikan 

pelayanan 

 

Masruri (2013), 

Panjaitan & 

Yuliati  (2016), 

Kodrat (2012), 

Parasuraman 

(1988) 
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Variabel Definisi Konsep Definisi Operasional Indikator Sumber 

Empati (  ) Empati adalah pemberian 

perhatian yang tulus dan 

bersifat individual atau 

personal yang diberikan 

kepada pelanggan 

dengan berupaya 

memahami keinginan 

pelanggan (Parasuraman, 

1988) 

Empati pada JNE 

meliputi kemudahan 

dalam menjalin relasi, 

komunikasi yang baik, 

perhatian pribadi dan 

pemahaman atas 

kebutuhan individu 

para pelanggan serta 

berupaya memahami 

keinginan pelanggan. 

a. Karyawan memahami 

kebutuhan pelanggan 

secara spesifik 

b. Karyawan  selalu 

mengutamakan 

kepentingan 

pelanggan 

c. Karyawan mampu 

memberikan perhatian 

secara individual 

kepada pelanggan 

d. Karyawan 

memberikan rasa adil 

kepada setiap 

pelanggan 

Masruri (2013), 

Panjaitan & 

Yuliati  (2016), 

Kodrat (2012), 

Parasuraman 

(1988) 

 

Kepuasan 

Pelanggan 

(Y) 

Kepuasan pelanggan 

adalah tingkat perasaan 

senang atau kecewa 

dimana seseorang 

menyatakan hasil 

perbandingan atas kinerja 

produk jasa yang 

diterima dengan yang 

diharapkannya (Kotler 

dan Keller, 2009) 

Kepuasan pelanggan 

pada JNE merupakan 

tindakan pelanggan 

yang merasa puas atas 

apa yang diperoleh dari 

kualitas layanan yang 

ditawarkan oleh JNE 

Pusat kota Malang. 

a. Frekuensi komplain 

dari pelanggan 

b. Pelanggan bersedia 

kembali lagi memakai 

jasa tersebut 

c. Pelanggan dengan 

sukarela 

merekomendasikan 

kepada orang – orang 

terdekat 

d. Kesesuaian layanan 

dengan ekspetasi 

Masruri (2013), 

Panjaitan & 

Yuliati  (2016), 

Sumber : data primer yang diolah (2017) 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 2 jenis variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Variabel Bebas (Independen Variabel) dan 

Variabel Terikat (Dependen Variabel). Variabel bebas adalah adalah variabel 

yang tidak dapat memperngaruhi variabel lain tidak bebas. Variabel bebas yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kualitas layanan yang terdiri dari bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati. Sedangkan, variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi variabel lain yang terikat. Variabel terikat yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kepuasan pelanggan. 
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E. Skala Pengukuran 

Teknik pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian adalah 

Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 

2014). Bentuk asal dari skala likert memiliki lima kategori. Apabila di ranking, 

maka susunannya akan dimulai dari sangat tidak setuju (strongly disagree) 

sampai kepada sangat setuju (strongly agree) seperti sebagai berikut ini: 

Tabel 3.2 Skala Likert 

Kategori Skor Nilai 

Sangat setuju /selalu   

Setuju/sering 

Ragu – ragu/kadang – kadang 

Tidak setuju/hampir tidak pernah 

Sangat tidak setuju/tidak pernah 

5 

4 

3 

2 

1 

 Sumber: Sugiyono (2014) 

F. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Sesuai dengan namanya, data kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran data tersebut, serta penampilan dari 

hasilnya dan dijelaskan dengan disertai table, grafik, bagan, gambar atau 

tampilan lain (Arikunto, 2013). Sumber data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sumber data primer. Sumber data primer adalah data yang langsung 

dikumpulkan oleh peneliti atau petugasnya dari sumber pertamanya (Arikunto, 

2013).  Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

penyebaran kuisioner pada sampel yang disebarkan pada responden yang telah 

ditentukan. 
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah menetapkan populasi dan sampel yang akan digunakan dalam 

proses penelitian, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data dari 

responden. Data yang mana artinya disini adalah sejumlah informasi – 

informasi mengenai karakteristik dari suatu objek (orang atau benda) untuk 

keperluan penelitian (Widayat, 2004). Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan kuesioner, responden akan diberikan daftar 

pernyataan tertulis mengenai variabel – variabel penelitian tentang JNE yang 

disusun secara sistematis. Responden dalam penelitian ini adalah pelanggan 

yang sedang/baru saja mengirimkan barang di JNE Express Cabang Utama 

Malang. Kuesioner disebar secara langsung kepada responden secara bertatap 

muka, setelah itu mengajukan pertanyaan singkat untuk memastikan responden 

merupakan sasaran yang tepat. Lalu, meminta kesediaan responden untuk 

mengisi kuesioner tersebut. 

 

H. Teknik Pengujian Instrumen  

1. Uji Validitas  

Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) yaitu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014). 

Pada penelitian ini, menggunakan validitas eksternal yang mana 

instrument dicapai apabila data yang dihasilkan dari instrument tersebut 
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sesuai dengan data atau informasi lain yang mengenai variabel penelitian 

yang dimaksud (Arikunto, 2013). Suatu kuesioner apabila dinyatakan 

valid, jika pernyataan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan suatu 

yang diungkapkan oleh kuesioner tersebut. Metode yang digunakan untuk 

menguji validitas pada penelitian ini adalah rumus corrected item total 

correlation dengan menggunakan program SPSS for Windows. 

Perhitungan tersebut dilakukan dengan bantuan program SPSS 15.00 for 

Windows Software untuk menemukan item yang valid dengan kriteria 

penilaian uji validitas, sebagai berikut : 

a) Apabila r hitung ≥ r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner 

tesebut valid. 

b) Apabila r hitung ≤ r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner 

tersebut tidak valid. 

Berikut adalah hasil uji coba pengujian validitas 30 data kuesioner: 

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Variabel 30 Data 

Item Total Statistics 

Item r hitung r tabel Ket 

Bukti Fisik (Tangible) (  )     

    -Peralatan pelayanan memadai 0,790 0,306 Valid 
    -Teknologi modern 0,633 0,306 Valid  
     -Karyawan bepenampilan rapi 0,770 0,306 Valid  
     – Kebersihan ruang tunggu 0,591 0,306 Valid  
     – Tempat parkir yang luas 0,706 0,306 Valid 

Kehandalan (Reliability) (  )    
    -Karyawan yang kompeten dalam melayani 

pelanggan 
0,610 

0,306 Valid  

    -Karyawan yang cekatan dalam mengerti apa yang 

diperlukan pelanggan 
0,850 

0,306 Valid  

     -Perilaku karyawan mampu membuat pelanggan 

mempercayai mereka 
0,728 

0,306 Valid  

     -Menyediakan layanan sesuai dengan waktu 

operasional yang dijanjikan 
0,825 

0,306 Valid  

Daya Tanggap (Responsiveness) (  )    

    -Karyawan segera merespon permintaan pelanggan 0,801 0,306 Valid  
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Item r hitung r tabel Ket 

    -Karyawan menunjukkan kesan sibuk dalam 

melayani pelanggan 
0,594 

0,306 Valid  

     Karyawan memberikan layanan yang tepat kepada 

pelanggan 
0,831 

0,306 Valid  

    -Karyawan selalu siap dalam membantu pelanggan 0,739 0,306 Valid  

Jaminan (Assurance) (  )     

    -Pelanggan merasa aman saat bertransaksi 0,710 0,306 Valid  
    -Keramahan karyawan dalam melayani setiap 

pelanggan 
0,665 

0,306 Valid  

    -Karyawan memiliki pengetahuan untuk menjawab 

berbagai pertanyaan pelanggan  
0,726 

0,306 Valid  

    -Karyawan bersikap sopan dalam memberikan 

pelayanan 
0,726 

0,306 Valid  

Empati (Empathy) (  )     

    -Karyawan memahami kebutuhan pelanggan secara 

spesifik 
0,723 

0,306 Valid  

    -Karyawan selalu mengutamakan kepentingan 

pelanggan 
0,741 

0,306 Valid  

    -Karyawan mampu memberikan perhatian secara 

individual kepada pelanggan 0,782 
0,306 Valid  

    -Karyawan memberikan rasa adil kepada setiap 

pelanggan 
0,802 

0,306 Valid  

Kepuasan Pelanggan  (  )    
    -Frekuensi komplain dari pelanggan 0,588 0,306 Valid  

     -Pelanggan bersedia kembali lagi memakai jasa 

tersebut 
0,658 

0,306 Valid  

    -Pelanggan dengan sukarela merekomendasikan 

kepada orang – orang terdekat 
0,858 

0,306 Valid  

    -Kesesuaian layanan dengan ekspektasi 0,765 0,306 Valid  
Sumber : Data primer yang diolah (2017)  

  Nilai r tabel dengan signifikansi 0,05 dan n=30 (jumlah responden 

ujicoba) memiliki df=28, yang didapat n-2 atau 30-2. Maka, nilai r tabel 

sebesar 0,306 (dapat dilihat pada lampiran). Suatu item pertanyaan 

dikatakan valid apabila r hitung lebih besar daripada r tabel. Secara 

keseluruhan pada ujicoba penelitian ini valid dan sah digunakan dalam 

penelitian ini dan dapat digunakan pengukuran selanjutnya. 

2. Uji Reliabilitas 

Instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa 

kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan hasil yang sama 
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(Sugiyono, 2014). Pada penelitian ini, menggunakan pengujian reliabilitas 

dengan metode alpha cronbach dan menggunakan program SPSS 15.00 for 

Windows Software. Adapun kriteria reliabilitas adalah sebagai berikut : 

a. Apabila nilai alpha conbrach > 0,6 = reliabel 

b. Apabila nilai alpha conbrach < 0,6 = tidak reliabel 

Berikut hasil uji coba pengujian reliabilitas 30 data kuesioner : 

Tabel 3. 4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 30 Data 

Reliability Statistics 

Variabel Croncbach Alpha Keterangan 

Bukti Fisik (  ) 0,729 Reliabel 
Kehandalan (  ) 0,748 Reliabel 
Daya Tanggap (  ) 0,718 Reliabel 
Jaminan ( (  ) 0,667 Reliabel 
Empati (  ) 0,760 Reliabel 
Kepuasan Pelanggan (y) 0,665 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah (2017) 

3. Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik (uji prasyarat analisis) yang dilakukan dalam 

penelitian bertujuan untuk menguji data – data yang digunakan pada 

penelitian ini apakah telah memenuhi asumsi klasik. Sebelum ke tahap uji 

anaisis regresi berganda, maka harus melewati tahap uji asumsi klasik. 

Pelaksanaan uji asumsi klasik ini menggunkan program SPSS 15.00 for 

Windows Software. Berikut serangkaian uji asumsi klasik, yaitu: 

a) Uji Normalitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui data variabel penelitian 

berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilihat 

dengan pendekatan Kolmogorov Smirnov, jika signifikansi di atas 0,05 

maka data terdistribusi normal (Iqbal, 2015). 
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b) Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Cara untuk mendeteksi kondisi 

heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan membuat grafik dari residu 

yang dikuratkan sebagai sumbu tegak dan variabel bebas sebagai sumbu 

mendatar. Jika dari grafik tersebut menunjukkan adanya hubungan 

linier antar residu dengan variabel bebas maka hal ini mengindikasikan 

bahwa terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadinya heteroskedastisitas dan untuk mengetahui adanya 

heteroskedastisitas digunakan uji glejser. Gejala heterokedastisitas 

terjadi apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05. (Widayat, 2004). 

c) Uji Multikolinieritas 

 Uji multikolinieritas dilakukan untuk menunjukkan adanya lebih 

dari satu hubungan linier yang sempurna (Widayat, 2004).  Uji 

multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui besarnya interkorelasi 

antar variabel bebas pada penelitian ini. Jika terjadi korelasi, maka 

disimpulkan terdapat masalah multikolinieritas. Model regresi linier 

yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas (Iqbal, 

2015). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dapat dilihat 

pada nilai tolerance dan VIF dalam tabel             . Apabila nilai 

VIF dari variabel tidak ada yang lebih besar dari  10 atau 5 maka dapat 

dikatakan tidak terjadi adanya multikolinieirtas pada variabel bebas 

tersebut. (Iqbal, 2015). 
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d) Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji model regresi linier  ada 

atau tidaknya penyimpangan korelasi yang terjadi antara residual 

periode t dan pada periode t-1 (sebelumnya). Pada metode uji 

autokorelasi ini dapat dilihat di tabel                pada nilai DW 

hitung di kolom Durbin Watson. 

 

I. Analisis Deskriptif 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yang digunakan untuk 

memberikan gambaran atas data yang dikumpulkan (Ferdinand, 2006).  

Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai indeks. 

Nilai indeks adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai derajad persepsi responden variabel yang diteliti. Rumus nilai 

indeks sebagai berikut (Widiyanto dan Prasilowati, 2015): 

(     )  (     )  (     )  (     )  (     )

 
 

Keterangan :  

%F = Prosentase frekuensi responden dalam menjawab 

S = Skor 

 

J. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono (2014) analisis regresi ganda digunakan oleh 

peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan 

(naik/turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel 

independen sebagai predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). 
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Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel 

independennya minimal 2 (dua). Pengujian analisis regresi berganda pada 

penelitian ini menggunakan program SPSS 15.00 for Windows Software. 

Berikut persamaan lima prediktor pada penelitian ini, karena pada 

penelitian ini menggunakan 5 variabel, yakni : 

                               

Keterangan: 

a = Parameter Konstanta 

b = Parameter Koefisien Regresi 

Y = Kepuasan Pelanggan 

   = variabel bukti fisik 

   = variabel kehandalan 

   = variabel daya tanggap 

   = variabel jaminan 

   = variabel empati 

Sumber: Masruri (2013)  

 

K. Analisis Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (  ) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2009). Nilai koefisiennya terletak antara nol dan satu. Nilai koefisien 

determinasi mendekati satu berarti variabel  independen sudah dapat memberi 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. 

Pengujian analisis koefisien determinasi pada penelitian ini menggunakan 

SPSS 15.00 for Windows Software. 
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L. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari 

analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi (tidak 

terkontrol).  

1. Uji t

Menurut Sugiyono (2014), pengujian ini digunakan untuk 

mengetahui variabel independen berpengaruh secara parsial (sediri – 

sendiri) terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk menguji 

apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk 

mengestimasi persamaan/model regresi linier berganda sudah merupakan 

parameter yang tepat atau belum. Parameter yang dimaksud mampu 

menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel 

terikatnya. Pengujian uji t ini menggunakan bantuan program SPSS 15.00 

for Windows Software, dengan kriteria apabila nilai probabilitas t hitung 

lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 yang telah ditentukan maka 

dapat dikatakan bahwa variabel bebas (dari t hitung tersebut) berpengaruh 

signifikan terhadap variabel terikatnya, sedangkan apabila nilai probalitas t 

hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya 

(Iqbal, 2015 




