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BAB III 

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1  Objek dan Subjek Penelitian 

       Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Sugiyono 

(2012) objek penelitian adalah suatu atribut dari orang, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian ini adalah profitabilitas (NPM, 

ROA), likuiditas (current ratio), leverage (DAR, DER) serta pengaruhnya terhadap 

dividend payout ratio (DPR). 

       Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah 

tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh (Arikunto, 2010). Subjek 

dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).  

 

3.2  Unit Analisis, Populasi dan Sampel Penelitian 

       Unit analisis merupakan tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap 

analisis data selanjutnya (Sekaran, 2009). Menurut Zulganef (2008) unit analisis adalah 

sumber informasi mengenai variabel yang akan diolah dalam penelitian. Unit analisis 

penelitian ini adalah organisasi, yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2007 sampai 2011. 
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       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Periode pengamatan dengan 

rentang waktu 5 tahun (2007-2011) diharapkan akan menghasilkan sampel yang cukup 

dan dapat digeneralisasi.  

       Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan berdasarkan kriteria – kriteria atau 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012). Kriteria – kriteria yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1.  Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 

penelitian yaitu tahun 2007 sampai 2011. Sehingga perusahaan yang baru listing 

dan delisting dalam periode tersebut akan dikeluarkan dari sampel. 

2. Perusahaan yang memiliki kelengkapan data dan menerbitkan laporan keuangan 

selama periode penelitian yaitu tahun 2007 sampai 2011. Sehingga perusahaan 

yang tidak memiliki kelengkapan data akan dikeluarkan dari sampel. 

3. Perusahaan yang secara berturut-turut membayarkan dividen selama periode 

penelitian yaitu tahun 2007 sampai 2011. Sehingga perusahaan yang tidak 

membayarkan dividen pada tahun tertentu selama periode penelitian akan 

dikeluarkan dari sampel. 
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       Berdasarkan dari data ICMD perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia adalah 136 perusahaan. Perusahaan itu diseleksi kembali sesuai 

dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Seleksi sampel penelitian disajikan pada Tabel 

3.1 berikut: 

Tabel 3.1 

Seleksi Sampel Penelitian 

 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode penelitian yaitu tahun 2007 sampai 

2011 

 

113 

2 Perusahaan yang secara berturut-turut membayarkan dividen 

selama periode penelitian yaitu tahun 2007 sampai 2011 

 

(93) 

                                   Jumlah Sampel 20 

 Total Pengamatan (20 x 5 tahun) 100 

  

       Tabel 3.1 menunjukkan bahwa dari 113 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia berturut-turut dari tahun 2007 sampai 2011, hanya sebanyak 20 

perusahaan saja yang terpilih menjadi sampel penelitian. Total pengamatan yang 

dilakukan untuk periode 2007 sampai 2011 diperoleh sebanyak 100 pengamatan. 

Daftar sampel penelitian disajikan pada Tabel 3.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 
 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

 

No Kode Nama Emiten 

1 ASII PT Astra International Tbk. 

2 AUTO PT Astra Otoparts Tbk. 

3 BATA PT Sepatu Bata Tbk. 

4 BRAM PT Indo Kordsa Tbk. 

5 DLTA PT Delta Djakarta Tbk. 

6 GDYR PT Goodyear Indonesia Tbk. 

7 GGRM PT Gudang Garam Tbk. 

8 HMSP PT HM Sampoerna Tbk. 

9 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

10 INTP PT IndocementTunggal Prakarsa Tbk. 

11 KLBF PT Kalbe Farma Tbk. 

12 LION PT Lion Metal Works Tbk. 

13 LMSH PT Lionmesh Prima Tbk. 

14 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk. 

15 MRAT PT Mustika Ratu Tbk. 

16 SCCO PT Supreme Cable Manufacturing & Corporation Tbk. 

17 SMGR PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

18 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk. 

19 TSPC PT Tempo Scan Pasific Tbk. 

20 UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

       Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tujuan penelitian adalah asosiatif, 

yaitu penelitian yang menguji pengaruh atau hubungan antara variabel dua variabel 

atau lebih. Berdasarkan tingkat eksplanasinya penelitian ini adalah penelitian 

eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan menelaah kausalitas antar variabel yang 

menjelaskan suatu fenomena tertentu (Zulganef, 2008) 

       Data merupakan sekumpulan fakta yang diperoleh melalui pengamatan 

(observasi) langsung atau survei (Indriantoro dan Supomo, 2002). Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2012).  

       Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data 

yang secara tidak langsung diperoleh pengumpul data (Sumarni dan Wahyuni, 2006). 

Menurut Sekaran (2009) data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan 

oleh seseorang melalui media perantara. Data sekunder yang digunakan berupa 

laporan keuangan perusahaan sampel yang diperoleh dari Indonesia Stock Exchange 

(IDX) berupa Indonesia Capital Market Directory. 

       Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah riset 

kepustakaan (Library Research). Riset kepustakaan merupakan cara mengumpulkan 

data melalui media kepustakaan berupa Indonesia Capital Market Directory (ICMD), 
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buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang 

diteliti. 

 

3.4 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Independen 

       Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2012). Pengaruh 

yang diberikan oleh variabel independen dapat bersifat negatif (perubahan nilai 

variabel independen menyebabkan perubahan variabel dependen yang berlawanan) 

atau positif (naik turunnya variabel independen searah dengan variabel dependen) 

(Zulganef, 2008). Variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.4.1.1 Profitabilitas 

       Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan ditinjau dari tingkat efisien dan 

efektivitas operasi perusahaan dalam memperoleh laba (Fahmi, 2012). Dividen 

merupakan bagian dari laba. Perusahaan yang memperoleh laba tinggi akan 

membayar porsi laba dalam bentuk dividen lebih tinggi pula. Sehingga semakin 

tinggi laba suatu perusahaan, semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam 

membayar dividen. Penelitian ini menggunakan net profit margin (NPM) dan return 

on assets (ROA) sebagai proksi profitabilitas.  

       Net profit margin adalah rasio yang mengukur laba bersih terhadap penjualan. 

Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan 
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mendapat hasil baik yang melebihi harga pokok penjualan (Fahmi, 2012). Rumus 

yang digunakan untuk NPM adalah 

   NPM =  Earning After Tax   

                    Net Sales  

 

 

       Menurut Irawati (2006) return on assets merupakan kemampuan suatu 

perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba 

operasi perusahaan. Return on assets ini sering disebut dengan Earning Power. 

Return on assets (ROA) adalah perbandingan laba bersih yang diperoleh dari seluruh 

kekayaan yang dimiliki perusahaan. ROA merupakan kemampuan perusahaan dengan 

keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya 

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Fahmi, 2012). ROA dapat dirumuskan 

sebagai berikut.  

ROA =  Earning After Tax  

           Total Assets 

 

 

3.4.1.2 Likuiditas  

       Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan dalam melunasi sejumlah 

hutang jangka pendek, umumnya kurang dari satu tahun. Penelitian ini mengukur 

likuiditas dengan menggunakan current ratio. Current ratio adalah rasio yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban yang 

segera harus dipenuhi dengan aset lancar yang tersedia dalam perusahaan (Fahmi, 

2012).  
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       Current ratio merupakan rasio yang paling sering digunakan untuk menilai 

kinerja. Perusahaan yang sanggup memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang jatuh 

tempo mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk 

membayar dividen.  Current ratio dapat dirumuskan sebagai berikut. 

Current Ratio =    Current Assets             

                 Current Liabilities 

3.4.1.3 Leverage 

        Rasio utang atau yang dikenal dengan istilah leverage adalah faktor keuangan 

yang mencerminkan besar kebutuhan dana perusahaan dibelanjai atau didanai dengan 

pinjaman (Irawati, 2006). Semakin besar penggunaan dana eksternal menyebabkan 

berkurangnya kemampuan perusahaan dalam membayar dividen. Penilitian ini 

menggunakan debt to assets ratio (DAR) dan debt to equity ratio (DER) untuk 

mengukur tingkat leverage. 

       Debt to asset ratio (DAR) berupa perbandingan besarnya utang dengan total aset 

perusahaan (Irawati, 2006). DAR adalah perbandingan total liabilitas dibagi dengan 

total aset (Fahmi, 2012). DAR dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 DAR =   Total Debt    

       Total Assets 

 

       Debt to equity ratio (DER) merupakan rasio yang mengukur perimbangan antara 

liabilitas yang dimiliki perusahaan dengan ekuiti sendiri (Irawati, 2006). DER 

merupakan ukuran analisis yang digunakan untuk melihat besarnya jaminan yang 

tersedia untuk kreditor (Fahmi, 2012). DER dapat dirumuskan sebagai berikut. 
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   DER =  Total Debt     

                          Total Equity 

 

 

3.4.2 Variabel Dependen 

       Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah dividend payout ratio (DPR). Dividend payout ratio yakni perbandingan 

antara dividen yang dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya 

disajikan dalam bentuk persentase (Gitosudarmo dan Basri, 2002).  

  DPR =  Dividend Per Share   

    Earning Per Share 
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Tabel 3.3 

Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 

NO VARIABEL DEFINISI INDIKATOR 
SKALA 

UKUR 

1 NPM 

Rasio perbandingan 

antara laba bersih 

yang diperoleh dengan 

penjualan bersih 

(Fahmi, 2012). 

EAT 

        Net Sales Rasio 

2 ROA 

Rasio perbandingan 

antara laba bersih 

yang  diperoleh 

dengan total aset 

perusahaan (Fahmi, 

2012). 

Earning After Tax 

Total Assets Rasio 

3 Current Ratio 

Rasio perbandingan  

antara aset lancar yang 

dimiliki perusahaan 

dengan liabilitas 

jangka pendek 

(Fahmi, 2012). 

Current Assets 

Current Liabilities Rasio 

4 DAR 

Rasio yang mengukur 

perbandingan antara 

liabilitas perusahaan 

dengan total aset 

perusahaan (Fahmi, 

2012). 

Total Debt 

Total Assets Rasio 

5 DER 

Rasio yang mengukur 

perbandingan antara 

antara liabilitas 

perusahaan dengan 

ekuiti sendiri (Fahmi, 

2012). 

Total Debt 

Total Equity Rasio 

6 DPR 

Rasio perbandingan 

antara dividen yang 

dibayarkan dengan 

laba per lembar saham 

(Fahmi, 2012). 

DPS 

EPS Rasio 
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3.5  Metode Analisis Data 

       Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya 

digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian 

(Indriantoro dan Supomo, 2002). Menurut Sugiyono (2012) analisis data merupakan 

kegiatan setelah data dari seluruh sumber terkumpul menggunakan statistik. 

3.5.1  Statistik Deskriptif 

       Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum. Termasuk dalam statistik 

deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, 

pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, persentil, 

penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan 

prosentase (Sugiyono, 2012). 

3.5.2  Uji Asumsi Klasik 

       Uji asumsi klasik merupakan cara untuk mengetahui apakah model regresi yang 

diperoleh dapat menghasilkan estimator linier yang baik. Jika telah memenuhi asumsi 

klasik, berarti model regresi ideal (tidak bias) (Best Linier Unbias Estimator/ BLUE). 

3.5.2.1 Uji Normalitas Data 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali, 2012). Model 

regresi yang baik adalah data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan 
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membandingkan distribusi komulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

komulatif dari distribusi normal. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah uji Kolmogorov – Smirnov. 

       Pengambilan keputusan mengenai normalitas adalah sebagai berikut: 

a. Jika Asymp. Sig.  < 0,05 maka distribusi data tidak normal 

b. Jika Asymp. Sig. > 0,05 maka distribusi data normal  

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

       Multikolinearitas adalah adanya hubungan linear yang sempurna (mendekati 

sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas (Ghozali, 2012). Uji 

multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi 

korelasi di antara variabel bebas (Ghozali, 2012). Cara mendeteksi adanya 

multikolinearitas adalah dengan mengamati nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance. Batas VIF adalah 10 dan nilai dari Tolerance adalah 0,1. Jika nilai VIF 

lebih besar dari 10 dan nilai Tolerance kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. 

Bila ada variabel independen yang terkena multikolinearitas maka variabel tersebut 

harus dikeluarkan dari model penelitian (Ghozali, 2012). 

3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

       Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2012). Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 

disebut homoskedositas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varian berbeda 
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disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas 

atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

       Pendeteksian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan analisis grafik dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot. Hasil dari uji 

heteroskedastis pada penelitian ini dengan menggunakan scatterplot model yaitu 

melalui diagram pencar antara nilai yang diprediksi (ZPRED) dan studentized 

residual (SRESID). 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2012). Autokorelasi muncul akibat observasi yang 

berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena 

residual tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Alat analisis yang 

digunakan adalah uji Durbin-Watson. 

       Pengujian autokorelasi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik 

hitung Durbin Watson pada perhitungan regresi dengan statistik tabel Durbin Watson 

pada tabel. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

 1,65 < DW < 2,35 : Tidak terjadi autokorelasi 

 1,21 < DW < 1,65 atau 2,35 < DW < 2,79 : Tidak dapat disimpulkan 

 DW < 1,21 atau DW > 2,79 : Terjadi autokorelasi 
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3.5.3  Analisis Regresi Linier Berganda 

       Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda. Analisis regresi linier berganda adalah teknik statistik yang digunakan 

untuk meramal bagaimana keadaan variabel independen terhadap variabel dependen.  

 Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut: 

 Y = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + ε  

 

Keterangan: 

Y : Dividend Payout Ratio 

α : Konstanta 

b1, b2, b3 ...  : Koefisien Regresi 

X1 : Net Profit Margin 

X2 : Return On Asset 

X3 : Current Ratio 

X4 : Debt to Asset Ratio 

X5 : Debt to Equity Ratio 

ε : Standar Error 

3.5.3.1 Analisis Koefisien Korelasi Berganda 

       Analisis koefisien korelasi berganda (R) digunakan untuk menerangkan kekuatan 

dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penulis 

menggunakan analisis korelasi berganda / multiple correlation untuk mengukur 

kekuatan asosiasi (hubungan) antara variabel independen dan variabel dependen 
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(Sugiyono, 2012). Cara mengetahui keadaan korelasi digunakan kriteria sebagai 

berikut. 

           Tabel 3.4 

 Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi 
 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00 – 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Sedang 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

             Sumber : Sugiyono (2012: 184) 

3.5.3.2 Analisis Koefisien Determinasi Berganda 

       Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol sampai satu (0 < R² < 1). Nilai R² yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

KD = rs
2
 x 100% 

       Nilai koefisien determinasi ini mengandung kelemahan mendasar, yaitu bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model penelitian. 
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Setiap tambahan satu variabel independen dalam model penelitian maka nilai 

koefisien determinasi pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel independen 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena 

itu dianjurkan untuk menggunakan adjusted R² (koefisien determinasi yang telah 

disesuaikan) untuk mengevaluasi sebuah model regresi. 

       Nilai adjusted R² dapat naik turun apabila satu variabel independen dimasukkan 

dalam model (Aljannah, 2010). Berdasarkan alasan tersebut maka dalam penelitian 

ini digunakan adjusted R² untuk koefisien determinasi dalam regresi berganda dan 

penggunaan r
2
 untuk regresi sederhana (uji t). 

3.5.4  Pengujian Hipotesis 

3.5.4.1 Uji Parsial (Uji t) 

       Uji parsial (Uji t) dilakukan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen (net profit margin, return on assets, current ratio, debt to asset ratio, dan 

debt to equity ratio) terhadap variabel dependen (dividend payout ratio). Pengujian 

parsial dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

3.5.4.1.1 Analisis Koefisien Korelasi Sederhana  

       Analisis koefisien korelasi sederhana (r) digunakan untuk menerangkan kekuatan 

dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Penulis 

menggunakan analisis koefiseien korelasi sederhana / multiple correlation untuk 

mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) antara variabel independen dan variabel 

dependen (Sugiyono, 2012). 
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3.5.4.1.2 Analisis Koefisien Determinasi Sederhana 

       Analisis koefisien determinasi sederhana (r²) digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai satu (0 < R² < 1). 

3.5.4.1.3 Analisis Regresi Sederhana 

       Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil regresi linier 

sederhana ini dapat menjelaskan keadaan melalui interpretasi dari masing-masing 

persamaan regresinya. 

3.5.4.1.4 Pengujian Hipotesis Secara Parsial 

       Pengujian hipotesis secara parsial untuk mengetahui apakah hipotesis diterima 

atau ditolak (berpengaruh signifikan atau tidak). Pengujian hipotesis parsial dapat 

dilakukan dengan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a. Merumuskan Hipotesis Nol (Hipotesis Parsial) 

H0 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap 

variabel dependen. 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

b. Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5% dengan derajat 

kebebasan df = n-k-1, untuk menentukan nilai t tabel sebagai batas daerah 

penerimaan dan penolakan H0. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dinilai 
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cukup untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan 

merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan di dalam suatu penelitian. 

c. Mencari nilai thitung untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang diteliti 

memiliki pengaruh atau tidak. 

d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan 

t hitung dengan t tabel dengan ketentuan:  

Jika t hitung > t tabel dan t hitung < -ttabel, maka H0   

Jika -t tabel < t hitung < t tabel, maka H0 diterima  

 Pengujian hubungan signifikan atau tidak dilakukan dengan membandingkan 

tingkat signifikansi (Sig t) masing-masing variabel independen dengan tingkat 

signifikansi yang ditetapkan peneliti. 

3.5.4.2 Uji Simultan (Uji F) 

       Uji simultan (Uji F) digunakan untuk menguji apabila variabel independen secara 

simultan mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak signifikan dengan variabel 

dependen. Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian hipotesis null (H0) 

yang menyatakan tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap 

variabel dependen dan hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan sebaliknya. 

Menentukan keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis yaitu dengan 

membandingkan Fhitung dengan Ftabel dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Merumuskan Hipotesis Nol (Hipotesis Simultan) 

H0 : Seluruh variabel independen secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

dengan variabel dependen. 

Ha : Seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan dengan 

variabel dependen. 

b. Menentukan Tingkat Signifikansi 

Tingkat signifikansi yang diambil untuk penelitian ini adalah 5% dengan derajat 

kebebasan df = n – k -1, untuk menentukan nilai F tabel sebagai batas daerah 

penerimaan dan penolakan H0. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% dinilai 

cukup untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan 

merupakan tingkat signifikansi yang umum digunakan di dalam suatu penelitian. 

c. Mencari nilai Fhitung untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang diteliti 

memiliki pengaruh atau tidak.  

d. Menentukan daerah penerimaan atau penolakan hipotesis dengan membandingkan 

F hitung dengan F tabel dengan ketentuan:  

- Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak 

- Jika F hitung < F tabel, maka H0 diterima 

Pengujian hubungan signifikan atau tidak dilakukan dengan membandingkan 

tingkat signifikansi (Sig t) masing-masing variabel independen dengan tingkat 

signifikansi yang ditetapkan peneliti. 
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3.5.5  Penetapan Tingkat Signifikansi 

       Tingkat signifikansi (level of significant) merupakan tingkat kesalahan yang 

ditetapkan oleh peneliti dalam mengambil keputusan untuk menolak atau menerima 

hipotesis atau tingkat kekeliruan yang ditolerir oleh peneliti (Sugiyono, 2012). 

Tingkat signifikansi yang digunakan α = 5% atau 0,05. Alasan menggunakan tingkat 

signifikansi sebesar 5% karena paling umum digunakan untuk penelitian ilmu sosial 

dan dianggap cukup menyediakan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. 


