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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

antara kredit bermasalah dan penghapusan kredit terhadap Net Profit Margin pada  

bank konvensional yang listing di BEI. Objek dari penelitian ini adalah besarnya 

risiko kredit bermasalah, penghapusan kredit dan Net Profit margin. Arikunto 

(2006) mendefinisikan variabel sebagai objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. Variabel-variabek tersebut bersifat kuantitatif, 

artinya besaran risiko kredit bermasalah, penghapusan kredit dan Net Profit 

Margin diukur dengan besaran rasio dalam suatu rentang waktu tertentu. 

Dalam menyusun skripsi ini penulis melakukan penelitian pada bank-bank 

umum konvensional yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 2008 

hingga 2011, selain itu untuk memfokuskan penelitian penulis menambahkan 

kriteria pemilihan sampel dengan memilih bank yang pernah mengalami kredit 

bermasalah dengan tingkat persentase diatas ketentuan Bank Indonesia 5% dari 

tahun 2008 s/d 2011. Dengan kriteria populasi tersebut, maka terdapat 7 bank 

yang termasuk dalam kategori di atas dan akan di ambil data laporan keuangannya 

sebagai populasi dalam penelitian ini.  

 

3.2  Metode Penelitian 

3.2.1 Metode yang Digunakan 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif verifikatif dengan menggunakan survey. Menurut Moh. Nazir, Ph.D. 

(1999:63) metode deskriptif adalah : 

“Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu system pemmikiran maupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang”      
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Sedangkan metode penelitian varifikatif digunakan untuk menguji 

hipotesis dari suatu teori yang berlaku dengan membuat perbandingan data (Moh. 

Nazir, 1995;53) 

Penelitian survei menurut Kerlinger yang dikutip oleh Sugiyono (2002) 

dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis adalah penelitian yang dilakukan pada 

populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel 

yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian 

relative, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun 

psikologis. 

 

3.2.2 Operasional Variabel 

 Menurut Moh. Nazir, Ph.D. (1999:2) operasional variabel adalah : 

“Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak 

dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan 

ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk 

mengukur konstrak atau variabel-variabel tersebut”. 

 

Sesuai dengan judul penelitian, yaitu pengaruh kredit bermasalah terhadap 

pendapatan bunga kredit maka terdapat dua variabel yang digunakan di dalam 

penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah : 

 

1. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian 

ini terdapat 2 buah variabel bebas diantaranya kredit bermasalah yang ditentukan 

dengan rasio NPL (Non Performing Loan) dan Penghapusan Kredit yang dihitung 

dengan membandingkan jumlah kredit yang di hapus dengan jumlah keseluruhan 

kredit yang di peroleh pada periode yang akan di lakukan penelitian. 

Pengukuran yang digunakan untuk mengukur kredit bermasalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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Non Performing Loan  

Kredit Bermasalah 

=  

 
 

 

Total Kredit yang Diberikan 

 

Tingkat kredit bermasalah dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel 

bebas pertama (Independent Variable) dan diberi symbol X1. Total Kredit yang 

Diberikan merupakan jumlah Kredit yang diberikan secara keseluruhan. Kredit 

Bermasalah merupakan kredit yang tergolong dalam kategori diragukan, kurang 

lancar, dan macet.  

Sedangkan pengukuran yang digunakan untuk mengukur penghapusan 

kredit dalam penelitian ini adalah nilai penghapusan kredit dengan nilai rupiah 

penuh yang disederhanakan dengan membagi nilai penghapusan kredit dengan 

1.000.000.000.000 (Satu Triliun). 

Tingkat penghapusan kredit dalam penelitian ini berfungsi sebagai 

variabel bebas kedua (Independent Variable) dan diberi symbol X2. Kredit yang 

Dihapuskan merupakan jumlah kredit yang dihapus buku maupun hapus tagih 

pada periode penelitian.  

 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

terikat adalah Net Profit Margin yang terdapat dalam laporan Rugi/Laba Bank. 

Pengukuran yang digunakan untuk mengukur Net Profit Margin dalam 

penelitian ini adalah : 

Net Profit Margin  

Net Income  

=  

 
 

 

Operating Income 

 

Net Profit Margin dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel terikat 

(Dependent Variable) dan diberi symbol Y. Pendapatan Bunga Bersih merupakan 

Pendapatan bunga Kredit yang diperoleh dikurangi Beban Bunga yang akan 
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diberikan kepada nasabah. Laba Bersih Setelah Pajak merupakan laba bersih 

setelah dikurangi beban pajak.   

 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

     

Variabel  

Jenis 

Variabel  Indikator Skala Instrumen 

Tingkat Kredit 

Bermasalah                     

(X1) 

Variabel 

Bebas 

(Independent 

Variable) 

Rasio NPL 

(Non 

Performing 

Loan) 

Rasio 

Catatan 

Atas 

Laporan 

Keuangan 

Penghapusan 

Kredit 

Bermasalah                     

(X2) 

Variabel 

Bebas 

(Independent 

Variable) 

Nomimal 

Penuh yang 

disederhanakan  

Rasio 

Catatan 

Atas 

Laporan 

Keuangan 

Net Profit 

Margin                                                  

(Y) 

Variabel 

Terikat 

(Dependent 

Variable) 

Rasio Net 

Profit Margin 
Rasio 

Laporan 

Rugi/Laba 

 

3.2.3  Metode Pengumpulan Data 

3.2.3.1 Teknik Penentuan Sampel 

 Populasi murni yang akan menjadi objek penelitian ini adalah semua bank 

umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan yang 

dilakukan untuk jangka waktu 4 tahun dari tahun 2008, 2009, 2010, sampai 

dengan tahun 2011. Sedangkan sampel penelitiannya akan dipilih dengan metode 

purposive sampling. Metode ini merupakan metode pengambilan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti secara objektif 

(Supramono, 2004:58). 

 Dalam penelitian ini peneliti menghitung jumlah kredit bermasalah bank-

bank umum dari tahun 2008 s/d 2011, sehingga peneliti dapat memilih 7 bank 

umum yang pernah memiliki rasio NPL diatas ketentuan Bank Indonesia dari 
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tahun 2008 s/d 2011. Adapun bank yang termasuk ke dalam sampel tersebut dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 3.2 

Daftar Bank yang Termasuk Sampel 

    

No Kode Nama Bank  

1 BMRI PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

2 AGRO PT Bank Agroniaga Tbk 

3 
BABP 

PT Bank ICB Bumiputera Tbk (Sebelumnya: PT Bank 

Bumiputera Indonesia Tbk) 

4 BBNI PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

5 BVIC PT Bank Victoria International Tbk 

6 BEKS 
PT Bank Pundi Indonesia (Sebelumnya: PT Bank Eksekutif 

Internasional Tbk) 

7 BKSW PT Bank Kesawan Tbk 

 

3.2.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu penelitian arsip 

dan penelitian kepustakaan. 

1. Penelitian Arsip (Archival Research)  

Metode penelitian yang umumnya menggunakan data sekunder adalah 

penelitian arsip (Archival Research) yang memuat kejadian masa lalu atau 

historis. Penelitian arsip merupakan penelitian terhadap fakta yang tertulis 

(dokumen) atau berupa arsip data. Data yang dikupulkan adalah data yang 

berkenaan dengan objek yang diteliti yang diperoleh dari suatu organisasi dalam 

hal ini BEI yang merupakan data publikasi. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Researce)  

Selain dengan memperoleh langsung data-data sekunder di lokasi 

penelitian yang berupa arsip, dilakukan pula pengkajian dan pendalaman literatur-

literatur seperti buku, jurnal, majalah, dan makalah yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh informasi 
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sebanyak-banyaknya sebagai dasar teori acuan untuk mengolah data-data yang 

diperoleh dalam penelitian arsip. 

 

3.2.4 Jenis dan Sumber Data 

3.2.4.1 Jenis Data 

 Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan 

dalam angka-angka, menunjukan nilai terhadap besaran atau variabel yang 

diwakilinya. Data yang diteliti berupa data sekunder, artinya data tersebut 

diperoleh dari laporan-laporan yang memuat berbagai informasi tentang masalah 

yang diteliti, serta studi pustaka dengan cara membaca serta mendalami berbagai 

literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 

 Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip yang telah dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. Data sekunder tersebut diperoleh dari Bank yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia yaitu berupa laporan keuangan. 

 

3.2.4.2 Sumber Data 

 Data yang diteliti bersumber dari data yang terdapat di BEI dengan 

periode data penelitian mencakup data tahun 2008, 2009, 2010, 2011. Data 

tersebut diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia dan sumber lainnya yang 

ada kaitannya dengan penelitian. Data tersebut merupakan data sekunder karena 

berasal dari data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh BEI dan kemudian 

dipublikasikan melalui majalah, surat kabar, perpustakaan, internet, jurnal-jurnal 

maupun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Bursa Efek Indonesia 

dipilih sebagai narasumber utama untuk penelitian ini atas dasar rasionalitas 

bahwa BEI merupakan pasar saham atau pasar modal terbesar dan paling 

representatif di Indonesia. 
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3.2.5 Teknik Pengolahan Data  

 Pengolahan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung risiko kredit bermasalah dengan menggunakan Non 

Performing Loan (NPL). 

2. Menyederhanakan Nominal Penghapusan kredit dengan membagi jumlah 

Penghapusan Kredit dengan 1.000.000.000.000 (Satu Triliun). 

3. Menghitung kinerja keuangan bank dengan menggunakan Net Profit 

Margin. 

4. Melakukan pengujian statistik untuk menguji hipotesis serta 

menginterpretasikan dan menganalisa hasil pengujian hipotesis. 

5. Berdasarkan hasil dari pengujian statistic akan ditarik kesimpulan. 

 

3.2.6 Metode Analisis Data 

 Analisis data yang diterapkan dalam penelitian dilakukan secara kuantitatif 

dengan penekanan pada data-data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan 

bank yang berhubungan dengan rumus tertentu dengan menggunakan metode 

statistik. Data-data tersebut akan diolah untuk selanjutnya dianalisis dan dibuat 

kesimpulan. Teknik perhitungan dan analisis data dilakukan melalui 2 macam 

analisis, yaitu analisis keuangan dan analisis statistik. 

1. Analisis keuangan dilakukan terhadap risiko kredit bermasalah atau Non 

Performing Loan, Penghapusan Kredit, dan Net Profit Margin. 

2. Analisis statistik yang dilakukan untuk menganalisis ada tidaknya 

pengaruh dari variabel-variabel independen yang diuji terhadap variabel 

dependen. 

 

3.2.7 Rancangan Pengujian Hipotesis 

 Rancangan pengujian akan dimulai dengan penetapan hipotesis nol (Ho) 

dan hipotesis alternative (Ha) yang meliputi pemilihan uji statistik dan 

perhitungan nilai uji statistik, penetapan tingkat signifikansi, serta penarikan 

simpulan.  
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3.2.7.1 Rancangan Analisis 

 Analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan menggunakan analisis 

kuantitatif dengan bantuan ukuran-ukuran statistic yang relevan. Dalam penelitian 

ini digunakan uji statistic regresi dan korelasi untuk mengetahui apakah tingkat 

risiko kredit bermasalah dan penghapusan kredit mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap Net Profit Margin. 

 Tahapan pengolahan dan analisa data yang dilakukan penulis adalah : 

1. Mendapatkan data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang 

terkait, baik melalui laporan keuangan maupun laporan-laporan 

pendukung yang berhubungan dengan kredit bermasalah. 

2. Menghitung nilai risiko kredit bermasalah, penghapusan kredit, dan rasio 

Net Profit Margin. 

3. Melakukan pengujian statistik untuk menguji hipotesis serta 

menginterpretasikan dan membuat analisa terhadap hasil pengujian 

Hipotesis  

4. Berdasarkan hasil pengujian statistic tersebut akan ditarik suatu 

kesimpulan. 

 

3.2.7.2 Penetapan Hipotesis  

 Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini 

berhubungan dengan ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan yang 

ditimbulkan oleh variabel bebas (Independent Variable) yaitu Kredit Bermasalah 

(NPL) (X1) dan Penghapusan Kredit (X2) terhadap Variabel Terikat (Dependent 

Variable) yaitu Net Profit Margin (Y). Pengujian Hipotesis dilakukan dengan dua 

cara, yaitu pengujian secara Simultan dan pengujian secara Parsial. Pengujan 

hipotesis secara simultan dilakukan untuk mengetahui hubungan dari variabel 

bebas (Independent Variable) secara bersama-sama terhadap variabel terikat 

(Dependent Variable) dan dirumuskan sebagai berikut : 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Kredit 

Bermasalah (NPL) dan Penghapusan Kredit terhadap Net Profit Margin  
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Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara Kredit 

Bermasalah (NPL) dan Penghapusan Kredit terhadap Net Profit Margin 

Sedangkan pengujan hipotesis secara parsial dilakukan untuk mengetahui 

hubungan dari variabel bebas (Independent Variable) secara sendiri-sendiri 

terhadap variabel terikat (Dependent Variable) dan dirumuskan sebagai berikut : 

a) Hubungan Kredit Bermasalah (NPL) Terhadap Net Profit Margin 

H0 : Kredit Bermasalah (NPL) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Net Profit Margin  

Ha : Kredit Bermasalah (NPL) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Net Profit Margin 

 

b) Hubungan Penghapusan Kredit Bermasalah Terhadap Net Profit Margin 

H0 : Penghapusan Kredit Bermasalah tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap Net Profit Margin  

Ha : Penghapusan Kredit Bermasalah memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Net Profit Margin 

 

3.2.8 Teknik Analisis Data 

3.2.8.1 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah didalam sebuah model 

regresi, variabel bebas dan variabel terikat atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model yang baik adalah mempunyai distribusi data normal atau 

mendekati normal (asympsig/2-tailed > α. Cara yang dapat digunakan untuk 

mengetahui apakah data terditribusi normal atau tidak adalah dengan 

menggunakan grafik normal Probability plot. Apabila variabel berdistribusi 

normal maka penyebaran plot akan berada disekitar dan disepanjang garis 45. 

Berdasarkan grafik normal probability plot, maka variabel berdistribusi normal 

Adapun pengujian data menggunakan uji kolmogorof-smirnov. Data penelitian 
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dinyatakan normal bila nilai kolmogorof-smirnov Z < nilai kritis Z tabel atau nilai 

signifikan lebih besar ( > ). 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model 

sebuah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara pengamatan 

yang satu dengan yang lainnya. Jika ada perbedaan varians yang benar, berarti 

telah terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Sedangkan dasar pengambilan keputusan dengan melalui grafik scollater, 

yaitu bahwa: 

1. Jika ada pola tertentu yaitu membentuk pola yang teratur (menyempit 

kemudian melebar, bergelombang) maka terjadi heterokedastisitas. 

2.  Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titiknya menyebar disumbu Y maka 

tidak terjadi heterokedastisitas (Santosa, 2004:208) 

Dan juga dapat dengan Uji Glejser, yaitu bila variabel penjelas secara 

statistik signifikan mempengaruhi residual maka dapat dipastikan model ini 

memiliki masalah heteroskedastisitas.  

Dimana:  Nilai  t  < 0,05 maka terdapat heteroskedastisitas 

     Nilai  t  > 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas.  

 

3. Uji Multikolinieritias 

Salah satu asumsi model regresi linier adalah tidak terdapat korelasi yang 

sempurna atau korelasi tidak sempurna tetapi relatif sangat tinggi pada variabel-

variabel bebasnya yang bisa disimbolkan X01, dan X02.  

Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada 

suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (Variance 

Inflation Factor), yaitu : 

1. jika nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa 

tidak terdapat multikolinearitas pada penelitian tersebut 
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2. Jika nilai tolerance < 0,10 dan VIF > 10, maka dapat diartikan bahwa 

terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan dengan  = 5%  menggunakan uji Durbin-Watson (D-

W), dengan tingkat kepercayaan  Apabila D-W terletak antara -2 sampai +2 maka 

tidak ada autokorelasi (Santoso. 2002 : 219) 

 

3.2.8.2 Regresi Berganda 

Untuk mengukur pengaruh Kredit Bermasalah (NPL) dan Penghapusan 

Kredit Bermasalah terhadap Net Profit Margin digunakan analisis statistik, yaitu 

analisis regresi berganda. Adapun regresi berganda dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 

Y = a + b1X1 + b2X2 +b 

(Sugiyono, 2007: 251) 

Keterangan : 

Y = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan (Harga 

   Saham) 

a = Harga Y bila X = 0 (harga konstanta), didapat dari: 

   a = Y – b1X1 – b2X2  

b = Harga arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang 

didasarkan pada variabel independen, nilai b dapat dicari dengan 

rumus: 

1. ∑X1Y = b1 ∑X1
2
 + b2∑X1∑X2 

2. ∑X2Y = b1∑X1∑X2 + b2 ∑X2
2
   (Sugiyono, 2007: 257) 
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X =   Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu. 

 = Variabel lain yang tidak diteliti. 

 

3.2.8.3 Analisis Koefisien Determinasi dan Non Determinasi 

Yaitu alat analisis yang digunakan untuk mengukur dan mengetahui 

presentase pengaruh Kredit Bermasalah (NPL) dan Penghapusan Kredit 

Bermasalah terhadap Net Profit Margin serta untuk mengetahui besarnya 

presentase pengaruh dari faktor lain diluar Kredit Bermasalah (NPL) dan 

Penghapusan Kredit Bermasalah, perhitungan dalam penelitian kali ini dilakukan 

dengan menggunakan SPSS Versi 17.  

 

3.2.8.4 Pengujian Hipotesis 

  Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, 

penetapan tingkat signifikansi, uji signifikansi, kriteria dan penarikan simpulan. 

Adapun tahapan tersebut terdiri dari: 

a. Penetapan Hipotesis Operasional 

Dengan hipotesis sebagai berikut: 

1. Secara Parsial 

a. Kredit Bermasalah (NPL) Terhadap Net Profit Margin 

H0 : 0
1
XY , Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Kredit 

Bermasalah (NPL) terhadap Net Profit Margin 

Ha : 
1XY ≠ 0,  Terdapat pengaruh yang signifikan Kredit Bermasalah 

(NPL) terhadap Net Profit Margin 

 

b. Penghapusan Kredit Terhadap Net Profit Margin 

H0 : 
2XY   = 0, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

Penghapusan Kredit terhadap Net Profit Margin 

Ha : 
2XY  ≠ 0,  Terdapat pengaruh yang signifikan Penghapusan 

Kredit terhadap Net Profit Margin 
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Untuk menguji signifikansi pengaruh secara parsial dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

digunakan uji t. Nilai t dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

berikut: 

p

p

r

nr
t

21

3




    

ttabel dicari dengan dk = n-1 (Sugiyono, 2007 : 222) 

Keterangan : 

t   =  thitung yang selanjutnya dikonsultasikan dengan t 

tabel 

r =   korelasi parsial yang ditemukan. 

n =  Sampel 

Kaidah keputusan yang digunakan adalah : 

Terima H0 jika –t ½ α ≤ t hitung ≤ t ½ α 

Tolak H0 jika -t ½ α > t hitung atau t hitung > t ½ α 

 

2) Secara Simultan 

H0 : 
21XXY = 0, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-

sama variabel Kredit Bermasalah (NPL) dan variabel 

Penghapusan Kredit terhadap Net Profit Margin  

Ha :
21XXY ≠ 0, Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama 

variabel Kredit Bermasalah (NPL) dan variabel 

Penghapusan Kredit terhadap Net Profit Margin 

Untuk menguji signifikansi pengaruh dari seluruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, digunakan 

uji F. Nilai F dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  11

/
2

2




knR

kR
Fh      (Sugiyono, 2007: 219) 

 

Keterangan : 
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2R  : Koefisien korelasi ganda yang telah ditemukan 

K : Banyaknya Variabel independen 

n : Ukuran sampel 

F : F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan F 

tabel. 

Dengan didasarkan dk pembilang = k dan dk penyebut = (n – k – 1) dan 

taraf  kesalahan 5% maka kaidah keputusannya : 

 H0 diterima jika F hitung ≤ F Tabel 

 H0 ditolak jika F hitung > F Tabel 

 

b. Penetapan Tingkat Signifikansi 

Taraf signifikansi (α) ditetapkan sebesar 5%, ini berarti kemungkinan hasil 

penarikan kesimpulan memiliki batas toleransi kekeliruan 5%. Taraf signifikansi 

adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian sosial karena dianggap 

cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.   

 

3.2.9 Penarikan Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis akan melakukan analisis 

secara kuantitatif. Dari hasil tersebut akan ditarik simpulan, apakah hipotesis yang 

telah ditetapkan itu diterima atau ditolak. 

 

 

   


