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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Kepuasan Pengguna 

Kepuasan (satisfaction) menurut Gede Agung Ary Wisudiawan (2013) yang 

memiliki bahasa Latin “satis” mempunyai arti cukup baik dan facio yang 

mempunyai arti membuat, sehingga secara etimologi kata kepuasan (satisfaction) 

memiliki pengertian “usaha pemenuhan sesuatu”. Pengertian diatas sangat 

sederhana, tetapi jika dilihat dari sudut pandang manajemen dan perilaku 

konsumen istilah tersebut menjadi sangat kompleks.  

Kepuasan mempunyai tiga komponen utama menurut Gede Agung Ary 

Wisudiawan (2013). Komponen utama tersebut sebagai berikut : 

a. Kepuasan pelanggan adalah respon (emosional atau kognitif). 

b. Respon tersebut berhubungan dengan fokus tertentu (ekspektasi produk, 

pengalaman dalam menggunakan dan seterusnya). 

c. Respon terjadi saat waktu tertentu (setelah menggunakan, setelah pemilihan, 

berdasarkan pengalaman akumulatif, dan lain - lain).  

 

2.2 Website Sambat Online 

Website Sambat Online merupakan website yang dikelola oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Malang yang bertempat di 

Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang, Gedung A Lantai 4, Jalan Mayjen 

Sungkono, Kedungkandang, Arjowinangun, Kota Malang, Jawa Timur dan 

beralamatkan di www.sambat.malangkota.go.id. Website Sambat Online sendiri 

merupakan website yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat Kota Malang 

dan juga beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menyampaikan 

dan mernerima keluhan, pengaduan, saran atau kritik terhadap seputar Pemerintah 

Kota Malang. Website ini berfungsi mulai tahun 2016 dan masih dalam tahap 

pengembangan hingga saat ini. Alur dari website ini sendiri yaitu keluhan yang 

masuk di website ini dikelola oleh admin Diskominfo yang kemudian nanti akan 

diteruskan ke SKPD terkait berdasarkan keluhan itu ditujukan. Namun sayangnya 

http://www.sambat.malangkota.go.id/
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sejauh ini masih terdapat beberapa kekurangan dari website ini diantaranya yaitu 

masih banyak sejumlah keluhan yang masih belum ada respon dari SKPD terkait.  

 

2.3 Webqual 

WebQual merupakan salah satu metode atau teknik pengukuran kualitas 

website berdasarkan persepsi pengguna akhir. Metode ini adalah pengembangan 

dari SERVQUAL (Zeithaml et al. 1990) yang dimana banyak digunakan 

sebelumnya dalam pengukuran kualitas jasa. Instrument penelitian dalam 

WebQual tersebut dikembangkan dengan metode Quality Function Development 

(QFD), yang bermakna: “terstuktur dan proses disiplin yang memberikan makna 

untuk mengidentifikasi dan membawa suara customer melalui tiap-tiap tahap dari 

produk dan atau pengembangan pelayanan dan penerapannya (Slabey, 1990).”  

 

2.3.1 WebQual 4.0 

Menurut Barnes & Vidgen (2002), analisis hasil Web-Qual 3.0 

menyebabkan identifikasi tiga dimensi situs kualitas web e-commerce: 

Usability, kualitas informasi dan kualitas interaksi layanan. Kualitas situs pada 

model ini telah digantikan oleh Usability pada WebQual 4.0 karena Usability 

membuat penekanan pada persepsi atau sudut pandang pengguna dibandingkan 

pada desainer dan artefak dari situs tersebut. Istilah Usability juga lebih 

menggambarkan pada level abstraksi dari dua dimensi webqual. Pada webqual 

4.0, dimensi Usability menggambarkan interaksi manusia komputer dan lebih 

pada Usability web. Usability fokus pada sudut pandang bagaimana pengguna 

merasakan dan berinteraksi dengan web site.  

Dengan demikian, WebQual telah berevolusi menggunakan kualitas 

seminar, faktor analisis untuk mengidentifikasi pertanyaan kelompok dan 

literatur dari 3 area utama penelitian berikut: kualitas informasi pada 

penelitian Sistem Informasi, kualitas interaksi layanan dari pemasaran (serta 

beberapa sumber Sistem Informasi dan e-commerce), dan Usability dari interaksi 

manusia dan komputer. (Barnes & Vidgen, 2002). Model konseptual dari metode 

WebQual dapat dilihat pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1. Model Webqual 4.0 (Sumber : Tarigan, 2008) 

 

WebQual 4.0 disusun bedasarkan penelitian pada tiga area yaitu : 

a. Usability Quality 

Usability  adalah  mutu  yang berhubungan dengan rancangan site, seperti 

contoh penampilan, kemudahan penggunaan,  navigasi  dan  gambaran  

yang  disampaikan  kepada  pengguna. (Barnes dan Vidgen 2002 didalam 

Vidiantoro 2012). 

b. Information Quality 

Kulitas  informasi  dari  penelitian  sistem  informasi  (Information 

Quality) adalah  mutu  dari  isi  yang  terdapat dalam site,  pantas atau 

tidaknya  informasi  untuk  tujuan  pengguna  seperti  akurasi,  format  dan 

keterkaitannya. (Barnes dan Vidgen; 2002 didalam Vidiantoro 2012). 

c. Service Interaction Quality 

Service  Interaction  Quality  adalah  mutu dari interaksi pelayanan  yang 

dirasakan oleh pengguna ketika mereka menyelidiki kedalam  site  lebih  

rinci,  yang  terwujud  dengan  kepercayaan  dan  empati, sebagai  contoh  

isu  dari  keamanan  transaksi  dan  informasi,  pengantaran produk,  

personalisasi  dan  komunikasi  dengan  pemilik  site.  (Barnes  dan 

Vidgen 2002 didalam Vidiantoro 2012). 
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2.4 Penelitian Survey 

Menurut (Sutiyono, S.Pd.SD: 2013) Survei adalah penelitian secara 

komprehensif, survei yang dilakukan dalam melakukan penelitian biasanya 

dilakukan dengan menyebarkan kuesioner atau wawancara, dengan tujuan untuk 

mengetahui : siapakah mereka, apa yang mereka pikir, rasakan, atau 

kecenderungan suatu tindakan yang mereka lakukan. Survei biasanya dilakukan 

dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, 

survey lebih merupakan pertanyaan tertutup, sementara dalam penelitian kualitatif 

berupa wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka. Survei (survey) atau 

lengkapnya self-administered survey adalah metode pengumpulan data primer 

dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada setiap responden.  

Metode survei digunakan sebagai teknik penelitian yang melalui 

pengamatan langsung terhadap suatu gejala atau pengumpulan informasi dengan 

cara wawancara, kuisioner, kuisioner terkirim (mailed questionnaire) atau survei 

melalui telepon (telephone survey). Dimensi survei unit analisis data adalah, 

survei tidak hanya terbatas pada daftar pertanyaan saja, namun juga riset kepada 

orang-orang. Penganalisisan mungkin menggunakan informasi dari negara-negara, 

tahun, peristiwa, organisasi, dan lainnya. Jika suatu analisis tersebut tidak 

digunakan kepada orang lain maka dapat dimanfaatkan untuk kedepannya. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1989), penelitian survei adalah 

penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner 

sebagai alat pengumpul data yang pokok. Menurut Daniel dalam Balipaper 

(2010), survey merupakan pengamatan atau penelitian yang kritis untuk 

mendapatkan keterangan yang baik terhadap suatu persoalan tertentu di dalam 

daerah atau lokasi tertentu atau suatu studi ekstensif yang dipolakan untuk 

memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Penelitian survei adalah jenis 

penelitian yang mengumpulkan informasi tentang karakteristik, tindakan, 

pendapat dari sekelompok responden yang representative yang dianggap sebagai 

populasi. 
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2.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey langsung maupun dari 

literatur. 

Jenis data yang digunakan terdiri dari 2 macam, yaitu : 

a. Data Primer 

Menurut Andi Supangat (2010: 2) “data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung yang bersumber dari objek yang diteliti, baik dari objek 

individual (responden) maupun dari suatu instansi yang dengan sengaja 

melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan lainnya untuk 

keperluan penelitian dari pengguna”.  

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber data 

primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti 

baik dari pribadi (responden) maupun dari suatu instansi yang mengolah data 

untuk keperluan penelitian, seperti dengan cara melakukan wawancara secara 

langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. Data primer diperoleh dengan mengadakan penelitian dan kuesioner. 

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan cara melakukan observasi dan 

wawancara secara langsung dengan pihak pengelola website Sambat Online kota 

Malang yaitu pihak Diskominfo kota Malang dan juga melakukan penyebaran 

kuisioner kepada para responden pengguna layanan website Sambat Online Kota 

Malang. 

b. Data Sekunder 

Menurut Jogiyanto (2010: 137) ”Sumber data sekunder merupakan sumber 

yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen”. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data sekunder 

merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, biasanya dari pihak kedua 

yang mengolah data keperluan orang lain. Data sekunder dapat diperoleh dengan 

cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber 

pada literatur dan buku-buku perpustakaan atau data-data dari perusahaan yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder 

diperoleh dengan cara mencari referensi-referensi yang berhubungan dengan 
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penelitian yang serupa dan juga dari buku-buka atau jurnal yang membahas 

tentang pengukuran kualitas layanan, webqual dll. 

 

2.5.1 Jenis-jenis Penelitian Survey 

Dalam konteks pendidikan dan tingkah laku,penelitian survey minimal 

dapat dikelompokkan menjadi lima macam (Sukardi, 2007), yaitu : 

a. Survey Catatan 

Jenis survey ini sering disebut survey of records, karena dalam kegiatan penelitian 

ini banyak menggunakan sumber-sumber yang berupa catatan atau informasi 

nonreaksi. Dalam penelitian nonreaksi ini, penelitian ini biasanya tidak banyak 

melibatkan jawaban langsung dari subjek orang atau subjek yang diteliti. Survey 

model catatan ini mempunyai keuntungan disbanding model lainnya, yaitu bahwa 

objektivitas informasi yang diperolah lebih objektif dan bisa dipertanggung 

jawabkan. 

b. Survey Menggunakan Angket 

Jenis kedua adalah metode survei dengan menggunakan angket atau kuisioner. 

Survei dengan angket biasanya disebar ke responden melalui jasa pos. Dinegara-

negara dimana masyarakatnya lebih maju tingkat pendidikannya, penelitian ini 

temasuk aman, tetapi untuk negara kita masih memerlukan pencermatan secara 

insentif. 

c. Survey Menggunakan Wawancara Kelompok 

Teknik ini mirip dengan wawancara perorangan. Peneliti dalam menggali 

informasi dalam grup, memungkinkan terjadinya interaksi di antara anggota 

kelompok dan dengan peneliti, sehingga menghasilkan suatu gambaran yang lebih 

baik tentang keadaan subjek atau objek yang diteliti. 

d. Survey Menggunakan Wawancara Individu 

Penelitian survey jenis yang kelima ini merupakan survey dengan menggunakan 

pendekatan konvesional, yaitu wawancara perorangan. Pada penelitian dengan 

wawancara individual ini lebih berhasil apabila peneliti merasa tertantang atau 

challenging untuk melakukan eksplorasi permasalahan dengan informasi terbatas.  
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e. Experiment Setup 

Penelitian yang di tinjau dengan cara atau tahapan penelitian, praktisi 

industri juga menghadapi tantangan lain: mengatasi ketidakmampuan 

berbicara 

dengan pengguna secara langsung saat mereka berinteraksi dengan 

produk mereka, dan juga percobaan laboratorium seringkali memakan 

biaya dan memakan waktu lama, namun hasil penelitian yang dilakukan 

dengan persiapan dan di jelaskan akan meningkatkan kosistensi dari hasil 

penelitian 

f. Laboratory Field 

Penelitian ditinjau dari tempatnya dilaksanakan pada tempat tertentu atau 

laboratorium, biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Tapi untuk 

masa 

sekarang yang bisa diteliti di laboratorium bukan Ilmu Pengetahuan Alam 

saja, 

tetapi banyak bidang termasuk penelitian, Bahasa (Florian Lancher” 

Qantified UX: Toward a Common Organizational Understanding Of User 

Experience”). Kontek dari arti penelitian dapat dilakukan di suatu tempat 

dengan jumlah populasi atau kelompok untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal pada suatu penelitian dengan perlakuan yang sama. 

 

2.6 Purposive Sampling (Judgment Sampling) 

Sugiyono (2001: 61) menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan  mempertimbangkan suatu hal. Menurut Margono 

(2004:128),  pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling  didasarkan 

atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai hubungan yang erat dengan ciri-

ciri populasi yang sudah  diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel 

yang  dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan 

berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang 

disiplin pegawai maka dari itu sampel yang dipilih adalah orang yang memenuhi 

kriteria-kriteria kedisiplinan pegawai. 
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Dalam penelitian ini dilaksanakan menggunakan teknik survey, dimana 

pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan 

(kuisioner). Sampel dipilih secara purposive (judgment sampling) yang berarti 

responden yang dipilih harus memiliki kriteria yaitu pernah menggunakan layanan 

website Sambat Online sebelumnya, sehingga responden yang dipilih hanya 

berasal dari masyarakat yang pernah menggunakan layanan website tersebut. 

 

2.7 Uji Kelayakan Kuisioner 

Uji kelayakan kuesioner perlu dilakukan untuk memastikan hasil 

pengumpulan data kuesioner telah layak digunakan untuk dianalisis. Suatu 

instrumen yang akan digunakan dalam penelitian harus memiliki sifat valid dan 

dapat diandalkan (reliable) sehingga layak digunakan sebagai suatu instrumen 

penelitian. Uji kelayakan kuesioner dilakukan menggunakan dua metode, yaitu uji 

validitas dan uji reliabilitas. (Vebrian Noviasari, 2016).  

 

2.7.1 Uji Validitas 

 Validitas dari instrument yang membuktikan tingkat ketelitian suatu 

instrumen untuk menguji apa yang harus diuji. Jadi validitas suatu 

instrumen 

berkaitan dengan tingkat kecermatan dari suatu alat ukur untuk mengukur 

hal yang 

harus diukur (Wahyu. 2011.). Uji validitas bertujuan dalam hal mengetahui 

valid tidaknya item-item pengujian. Apabila terdapat item yang tidak valid 

dapat dibuang dan tidak dipergunakan. Apabila item tersebut valid maka 

item tersebut dapat 

digunakan sebagai variabel penelitian (Wahyu. 2011). 

 Setiap uji dalam statistic tentu mempunyai dasar dalam pengambilan 

keputusan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan, begitu pula dalam 

pengujian validitas ini, dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai 

berikut : 

a. Jika nilai r hitung lebih besar (>) dari nilai r tabel, maka petanyaan 

dinyatakan valid. 
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b. Jika nilai r hitung lebih kecil (<) dari nilai r table, maka angket tersebut 

dinyatakan tidak valid. 

 

Adapun langkah – langkah pengujiannya seperti urutan dibawah ini. 

a. Perisapkan data kuisioner yang sudah disebar di dalam file doc, excel, 

dll. 

b. Buka program SPSS 

c. Klik sheet Variabel view (Dibagian pojok kiri bawah) 

d. Pada Bagian Name tuliskan Item_1 kebawah sampai Item_22 (Sampai 

22 karena item pertanyaan dalam penelitain ini berjumlah 22) terakhir 

tulis Skor_Total. Pada Decimals ubah semua angka menjadi 0, abaikan 

yang lainnya. 

e. Klik sheet Data View (Bagian pojok kiri bawah) dan masukan data skor 

angketnya, Bisa dilakukan dengan cara Copy Paste data pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan tadi. 

f. Selanjutnya, pilih menu Analyze, Kemdian pilih sub menu Correlate, lalu 

pilih Bivariate. 

g. Kemudian muncul kotak baru, dari kotak dialog Bivariate Correlations 

masukan semua variabel ke kotak Variables. Pada bagian Correlation 

Coefficients centang Pearson, Pada bagian Test Of Significants pilih Two-

Tailed. Centang Flag Significant Correlations. Klik OK untuk mengakhiri 

perintah. 

h. Selanjutnya akan muncul output hasilnya. Tinggal kita Interpretasi agar 

hasil tersebut menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. 

  

2.7.2 Uji Reliabilitas 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut dilakukan secara 

berulang-ulang atau tidak. Suatu instrumen dianggap reliable apabila instrumen 

tersebut dapat dipercaya sebagai alat ukur data penelitian (Vebrian Noviasari: 

2016). 
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Nilai reliabilitas kuisioner diperoleh dengan menggunakan alat bantu SPSS 

sebagai alat bantu hitung yaitu dengan memasukan seluruh hasil dari jawaban 

pertanyaan yang telah dinyatakan valid, maka akan diketahui nilai reliabilitas 

Cronbach’s Alpha.  

 Setiap uji dalam statistic tentu mempunyai dasar dalam pengambilan 

keputusan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan, begitu pula dalam 

pengujian reliabilitas ini, dasar pengambilan keputusannya adalah Jika 

nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari r tabel 

 Adapun langkah – langkah pengujiannya seperti urutan dibawah ini. 

a. Buka lembar kerja baru dalam program SPSS, kemudian klik sheet 

Variable View pada SPSS, pada bagian Name tulis dengan Item_1 

sampai dengan Item_22 (Sampai 22 karena item pertanyaan dalam 

penelitain ini berjumlah 22), Selanjutnya pada bagian Decimals ganti 

dengan angka 0. 

b. Dari menu utama SPSS, Pilih menu Analyze, kemudian pilih sub menu 

Scale – Reliability Analysis. 

c. Maka akan muncul kotak dialog, kemudian blok dan masukan semua 

variabel yang sudah dinyatakan valid dalam uji sebelumnya ke kotak 

Items, lalu klik Statistics. 

d. Pada Descriptives for klik Scale if item detected, kemudai klik Continue. 

e. Terakhir klik OK untuk mengakhiri perintah.  

 

Dalam hal ini, untuk mengetahui tinggi rendahnya  reliabilitas instrumen 

digunakan kategori sebagai berikut :  

Tabel 2.1. Tingkat Reliabilitas Cronbach’s Alpha 

Interval Reliabilitas Kategori 

              Reliabilitas sangat tinggi 

              Reliabilitas tinggi 

              Reliabilitas sedang 

              Reliabilitas rendah 

              Tidak reliable 
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Apabila koefisien Cronbach Alpha (r11) ≥ 0,7 maka dapat dikatakan instrumen 

tersebut reliabel (Johnson & Christensen, 2012). 

 

2.8 Regresi Linier 

Regresi linier adalah sebuah model yang dipakai untuk menganalisa 

persamaan yang menjadi perantara antara variabel terikat (dependent) dengan 

variabel bebas (independent) yang merupakan hubungan antar variabel (Farida, 

2010). Regresi linier ialah salah satu metode statistika yang digunakan untuk 

membuat model hubungan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel 

terikatnya. Apabila jumlah variabel bebas ada satu saja, maka dapat dikatakan 

sebagai regresi linier sederhana. Akan tetapi, apabila jumlah variabel bebas ada 

lebih dari satu, maka dapat dikatakan sebagai regresi linier berganda (Kurniawan, 

2008). 

 

2.8.1 Regresi Linier Berganda 

Regresi linier berganda ialah bentuk kompleks dari model regresi linier 

sederhana. Regresi linier berganda untuk tujuan pengujian pengaruh dua atau 

lebih variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Model ini diasumsikan dengan 

adanya hubungan satu garis lurus antara variabel terikat dengan tiap prediktornya 

(Janie, 2012).  

 

2.8.2 Uji Asumsi Klasik 

Koefisien pada regresi linier merupapkan nilai prediksi pada parameter 

model regresi. Parameter adalah fenomena nyata dari kasus yang diteliti. 

Parameter regresi diperikaran menggunakan teknik perhitungan Ordinary Least 

Square (OLS). Dengan adanya OLS, kesalahan perkiraan akan diminimalisir 

(serta yang terbaik) selama dapat memenuhi beberapa asumsi. Asumsi-asumsi 

tersebut biasanya disebut dengan asumsi klasik regresi linier (Kurniawan, 2008). 

 

2.9 Analisa dan Hasil Pengolahan Kuisioner 

Analisis hasil kuesioner dilakukan sesudah melakukan pengolahan data 

terlebih dahulu. Pengolahan data dilakukan setelah mendapatkan hasil uji 
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validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik sesuai dengan ketentuan. Pengolahan 

data ini bertujuan untuk mengukur nilai persentase kelayakan dan mengetahui 

hubungan antar variabel penelitian yang ada pada kuisioner Webqual. (Iman 

Sanjaya: 2012). 

 

2.9.1 Analisis Regresi 

a) Uji keterandalan model (uji F) 

Uji F atau disebut juga uji keterandalan model adalah fase awal untuk 

mengidentifikasi model regresi yang diperkirakan layak atau tidak layak. 

Kelayakan yang dimaksud ialah model yang diperkirakan dapat digunakan untuk 

menjabarkan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika nilai 

prob. F lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa model regresi yang diperkirakan layak. Sebaliknya jika nilai prob. F lebih 

besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi 

yang diperkirakan tidak layak. Hasil keluaran uji f ditunjukkan pada table Anova. 

Adapun langkah-langkah pengujiannya seperti dibawah ini. 

a. Perisapkan data kuisioner yang sudah disebar di dalam file doc, excel, 

dll. 

b. Klik sheet Data View (Bagian pojok kiri bawah) dan masukan data skor 

angketnya, Bisa dilakukan dengan cara Copy Paste data pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan tadi. 

c. Dari menu SPSS, Pilih menu Analyze - Regression – Linear. 

d. Setelah itu akan muncul window baru, kemudian masukkan variabel Y ke 

dalam kotak ‘Dependent’ dan variabel X1, X2, X3 ke dalam kotak 

‘Independent’. 

e. Klik OK untuk mengakhiri langkah. 

 

b) Uji T 

Tujuan dari uji t atau yang biasa disebut uji koefisien regresi adalah untuk 

mengui apakah parameter (koefisien regresi dan konstanta) yang diprediksi untuk 

memperkirakan persamaan/model regresi linier berganda sudah merupakan 

parameter yang sesuai atau tidak. Sesuai yang dimaksud ialah parameter tersebut 
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dapat menjelaskan perilaku variabel bebas dalam mempengaruhi variabel 

terikatnya. Parameter yang diperkirakan pada regresi linear mencakup intersep 

(konstanta) dan slope (koefisien pada persamaan linear). Dibagian ini, uji t hanya 

berfokus pada parameter slope. Hasil uji t ditunjukkan pada table coefficient. Jika 

nilai prob. t lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikatnya. Sebaliknya jika nilai prob. t lebih besar dari tingkat kesalahan (alpha) 

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikatnya (Iqbal, 2015). 

Adapun langkah-langkah pengujiannya seperti dibawah ini. 

a. Perisapkan data kuisioner yang sudah disebar di dalam file doc, excel, 

dll. 

b. Klik Data View (Bagian pojok kiri bawah) dan masukan data skor 

angketnya, Bisa dilakukan dengan cara Copy Paste data pertanyaan 

yang sudah dipersiapkan tadi. 

c. Dari menu SPSS, Pilih menu Analyze - Regression – Linear. 

d. Setelah itu akan muncul window baru, kemudian masukkan variabel Y ke 

dalam kotak ‘Dependent’ dan variabel X1, X2, X3 ke dalam kotak 

‘Independent’. Kemudian pilih menu Statistics. 

e. Pada menu Statistics pilih menu Colinearity diagnostics (untuk meminta nilai 

Tolerance & VIF) 

 

c) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menjabarkan berbagai macam pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat diukur dengan nilai R-square 

atau adjusted r-square. R-square dipakai ketika variabel bebas hanya ada 1, 

sedangkan adjusted r-square dipakai ketika variabel bebas lebih dari satu. Apabila 

nilai r-square besarnya misal 0.91 berarti proporsi pengaruh variabel X terhadap 

variabel Y sebesar 91%, sedangkan sisanya 9% (100%-91%) dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak terdapat fpada model regresi linear (Iqbal, 2015). 

 

2.9 SPSS  (Statistical Product and Service Solution) 
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Menurut Wahidin Abas (2013) SPSS (Statistical Product and Service 

Solution) adalah sebuah software yang bertujuan untuk mengolah data statistik 

yang penggunaannya cukup mudah bahkan bagi orang yang tidak mengenal 

dengan baik teori statistik. Aplkasi SPSS sering digunakan untuk memecahkan 

masalah riset, atau bisnis dalam hal statistik. Cara kerjanya sederhana, yaitu data 

yang anda input oleh SPSS akan dianalisis dengan suatu paket analisis. 

Menyediakan akses data, persiapan dan manajemen data, analisis data dan 

pelaporan. SPSS merupakan software yang paling banyak dipakai karena memiki 

tampilan yang user friendly dan merupakan terobosan baru yang berkaitan dengan 

perkembangan teknologi informasi, Khususnya dalam e-business. SPSS didukung 

OLAP (Online Analytical Processing) yang akan memudahkan dalam pemecahan 

dan akses data dari berbagai perangat lunak yang lain, seperti contoh Microsoft 

Excel atau Notepad. 

 


