
43

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksplanatif. Penelitian

kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan

data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono,

2010:13). Sedangkan, penelitian eksplanatif yaitu menghubungkan atau mencari

sebab akibat antara dua atau lebih konsep (variabel) yang akan diteliti. Penelitian

ini membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual dan kerangka teori.

Peneliti perlu melakukan kegiatan berteori untuk menghasilkan dugaan awal

(hipotesis) antara variabel satu dengan yang lainnya. (Kriyantono, 2012: 68).

Alasan peneliti menggunakan penelitian kuantitatif eksplanatif adalah sesuai

dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan hubungan antarabauran

pemasaran terhadap minat beli konsumen pada produk “Busana Elener”.

4.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di bulan Agustus 2015. Penelitian ini dilakukan

di toko Busana Elener yang berada di Jl. Kaliurang Km 4,5 Selokan Mataram,

Karangbendo atau Utara Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada

Yogyakarta. Toko Elener adalah tempat memasarkan produk dari CV ”Busana

Elener”.
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4.3. Populasi dan Sampel Penelitian

4.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:389).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh konsumen pembeli produk “Busana

Elener” sebanyak 892 orang. Populasi terjangkau adalah seluruh pembeli produk

“Busana Elener” yang berlokasi di Jl Kaliurang Km 4,5 Selokan Mataram,

Karangbendo atau  Utara Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada

Yogyakarta pada saat penelitian ini dilakukan, yaitu pada bulan Agustus 2015.

4.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut (Sugiyono, 2010:391). Teknik sampling yang digunakan dalam

penelitian ini adalah jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel di

mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono,

2010:124). Dalam hal ini, seluruh konsumen yang berbelanja produk “Busana

Elener” yang berlokasi di Jl Kaliurang Km 4,5 Selokan Mataram, Karangbendo

atau  Utara Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada Yogyakarta pada

rentang waktu bulan Agustus 2015 dijadikan sebagai sampel penelitian. Teknik

sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria: 1) membeli

produk “Busana Elener” sebanyak 2 kali atau lebih; 2) menjadi pelanggan selama

2 tahun atau lebih.

Ukuran sampel ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Umar,

2014:78) yaitu tehnik pengambilan sampel dimana peneliti menggunakan sampel

dari populasi dengan rumus :
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N
n =

1 + Ne2

Dimana :

n = jumlah sampel

N = ukuran populasi

e = taraf kesalahan

Sehingga jumlah sampel yang diperoleh adalah

892
n =

1 + 892(0,1)2

N = 89,92 dibulatkan menjadi 90

Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebesar 90 sampel.

4.4. Metode Pengumpulan Data

4.4.1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data ordinal yaitu data yang

diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi diantara data tersebut

terdapat hubungan.

4.4.2. Sumber Data

Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah konsumen pembeli produk busana muslim “Elener”

yang dijadikan sebagai responden penelitian. Termasuk dalam sumber data

primer adalah pemilik toko busana muslim “Elener”. Sumber data sekunder

adalah catatan-catatan penjualan yang dimiliki oleh toko Busana Muslim “Elener”.
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Penelitian menggunakan sumber data berikut yaitu:

a Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden terpilih

pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner

kepada responden terpilih yang berisikan pertanyaan mengenai variabel

penelitian. Dalam hal ini penulis memperolehnya dengan menggunakan

kuesioner yang disebarkan langsung kepada pelanggan CV “Busana Elener”.

b Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumentasi

dengan mempelajari berbagai tulisan, majalah, informasi dunia usaha,

maupun dari internet yang ada hubungannya dengan penelitian yang

dilakukan, termasuk data penjualan

4.4.3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua metode, yaitu

menggunakan kuesioner dan observasi.

a. Kuesioner

Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang

diperlukan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan

tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2013:268).

Sugiyono (2010:199) mengemukakan bahwa kuesioner merupakan teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang cocok digunakan untuk

jumlah responden yang cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

Dalam penelitian ini metode kuesioner digunakan untuk mencari data tentang

pengaruhbauran pemasaran terhadap minat beli konsumen pada produk

“Busana Elener”. Angket yang digunakan adalah jenis angket langsung dan
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tertutup, yaitu kuesioner yang disusun dengan menyediakan pilihan

jawabannya sehingga responden tinggal memilih.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik untuk mendapatkan data primer dengan

cara mengamati langsung objek datanya (Jogiyanto, 2014:89). Sugiyono

(2010:203) mendefinisikan observasi sebagai suatu proses yang kompleks,

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua

diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi di lapangan ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih detail

gambaran dari bauran pemasaran dan minat beli konsumen pada produk

“Busana Elener”.

4.4.4. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang

digunakan untuk mencari data tentang bauran pemasarandan minat

belikonsumen di toko Busana Muslim Elener Yogyakarta. Kuesioner yang

digunakan adalah jenis angket langsung dan tertutup, yaitu kuesioner yang

disusun dengan menyediakan pilihan jawabannya sehingga responden tinggal

memilih.

Pada penelitian ini variabel yang diukur yaitu variabel product, pricing,

promotion, place, people, customer sevice dan juga minat konsumen dengan

menggunakan Skala Likert. Skala Likert yaitu alat ukur yang digunakan untuk

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang

fenomena sosial (Sugiono, 2010:132) dengan pembagian sebagai berikut:

a Sangat Setuju (SS) : diberi skor 4

b Setuju (S) : diberi skor 3
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c Tidak Setuju (TS) : diberi skor 2

d Sangat Tidak Setuju (STS) : diberi skor 1

4.5. Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator,

serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga

pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar

sesuai judul penelitian, yakni “Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap

Minat Beli Konsumen Pada Produk Busana Elener”. Oleh karena itu variabel-

variabel yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

4.5.1. Variabel Independen (X)

Variabel independen sering disebut sebagai variabel variabel stimulus,

prediktor, antesedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel

bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2010:59).

Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah bauran pemasaran yang

terdiri dari empat variabel yaitu:

1. Variabel X1

Variabel X1 dalam penelitian ini adalah produk (product). Adapun variabel

produk (product) dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu yang

ditawarkan oleh perusahaan kepada calon konsumennya untuk digunakan,

dibeli maupun dimiliki yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan

konsumen.
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Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk

memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa,

pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide.

Menyediakan kebutuhan yang sesuai, produk yang mengikuti tren dan mode

sehingga konsumen atau pelanggan tertarik untuk membelinya dan

menyediakan produk dengan kualitas yang bagus.

Indikator variabel Product adalah sebagai berikut (Sumarni dan Soeprihanto,

2010:274):

a Produk sesuai kebutuhan konsumen

b Produk selalu mengikuti perkembangan mode

c Produk selalu membuat konsumen tertarik untuk membeli

d Produk selalu berkualitas bagus

2. Variabel X2

Variabel X2 dalam penelitian ini adalah harga (price). Adapun variabel harga

(price) dalam penelitian ini diartikan sebagai sejumlah nilai yang

dipertukarkan untuk memperoleh suatu produk.

Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar oleh pembeli untuk

mendapatakan produk tertentu yang diinginkannya dan sesuai dengan

kualitas dan harga yang di negoisasikan antara penjual dan pembeli.

Indikator varibel Price adalah sebagai berikut (Ariyanti, dkk., 2013:7):

a Harga sesuai dengan kualitas produk

b Harga kompetitif dibandingkan dengan toko lain

c Harga terjangkau bagi konsumen
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3. Variabel X3

Variabel X3 dalam penelitian ini adalah tempat (place). Adapun variabel

tempat (place) dalam penelitian ini diartikan sebagai lokasi yang digunakan

oleh produsen untuk menyalurkan produk sampai ke konsumen atau

berbagai aktivitas perusahaan yang mengupayakan agar produk sampai ke

tangan konsumen.

Lokasi adalah tempat lokasi usaha untuk berjualan yang akan mudah dicapai

oleh konsumen dengan kondisi lingkungan yang baik. Serta tersedianya

lahan atau area parkir yang memungkinkan untuk mencapai toko dari sarana

transportasi umum.

Indikator variabel Place adalah sebagai berikut (Rangkuti, 2013:23):

a Lokasi usaha yang cukup strategis.

b Lokasi usaha yang mudah ditemukan oleh konsumen

c Fasilitas parkir bagi konsumen

d Kondisi lingkungan yang baik

4. Variabel X4

Variabel X4 dalam penelitian ini adalah promosi (promotion). Adapun

variabel promosi (promotion) dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan

yang dilakukan perusahaan untuk mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan

produk dan membujuk konsumen untuk membeli produk yang

ditawarkannya.

Promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran yang berusaha

menyebarkan informasi, mempengaruhi/membujuk dan mengingatkan pasar

sasaran, untuk membeli produkyang ditawarkan CV “Busana Elener”. Serta
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promosi papan iklan dan kantong plastik yang inofatif memberikan informasi

nama, alamat dan nomor telepon.

Indikator variabel Promotion adalah sebagai berikut (Tjiptono, 2010:219):

a Papan nama toko yang mempermudah konsumen

b Pembungkus kantong plastik bagus dan informatif (nama toko, alamat

toko, telp toko).

c Iklan banner yang menarik bagi konsumen

4.5.2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria,

konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat,

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010:59). Adapun variabel dependen

(Y) dalam penelitian ini adalah minat beli konsumen. Variabel minat beli

konsumen dalam penelitian ini diartikan sebagai perilaku konsumen dimana

konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk,

berdasarkan pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi

atau bahkan menginginkan suatu produk.

Indikator variabel Minat Beli adalah sebagai berikut :

a. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.

b. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan

produk kepada orang lain.

c. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang

yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya

dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.



52

d. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu

mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi

untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

Berdasarkan defenisi operasional yang telah diuraikan, maka peneliti

merumuskan mekanisme penganalisaan variabel seperti pada Tabel 4.1. berikut :

Tabel 4.1 Definisi Operasional

VARIABEL DEFINISI INDIKATOR SKALA
PENGUKURAN

Products
(X1)

Produk adalah segala
sesuatu yang dapat
ditawarkan kepada pasar
untuk memuaskan suatu
keinginan atau
kebutuhan, termasuk
barang fisik, jasa,
pengalaman, acara,
orang, tempat, properti,
oranisasi, informasi, dan
ide (Sumarni dan
Soeprihanto, 2010:274).

a Produk sesuai
kebutuhan konsumen

b Produk selalu
mengikuti
perkembangan mode

c Produk selalu
membuat konsumen
tertarik untuk membeli

d Produk selalu
berkualitas bagus

Likert

Price
(X2)

Nilai yang ditukarkan
konsumen untuk
manfaat atas
pengkonsumsian dan
penggunaan barang atau
jasa (Ariyanti, dkk.,
2013:7).

a. Harga sesuai dengan
kualitas produk

b. Harga kompetitif
dibandingkan dengan
toko lain

c. Harga terjangkau bagi
konsumen

Likert

Place
(X3)

Tempat atau saluran
distribusi di lokasi yang
paling strategis (Rangkuti,
2013:23).

a. Lokasi usaha yang
cukup strategis.

b. Lokasi usaha yang
mudah ditemukan oleh
konsumen

c. Fasilitas parkir bagi
konsumen

d. Kondisi lingkungan
yang baik

Likert

Promotion
(X4)

Kegiatan pemasaran
dalam membujuk,
menginformasikan tentang
produk atau jasa
(Tjiptono, 2010:219).

a Papan nama toko yang
mempermudah
konsumen

b Pembungkus kantong
plastik bagus dan
informatif (nama toko,
alamat toko, telp toko).

c Iklan banner yang
menarik bagi
konsumen

Likert
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Minat Beli
(Y)

Suatu keinginan dari
konsumen itu sendiri
untuk membeli produk
yang dijual di CV “Busana
Elener”
(Hurlock dalam Fitriani,
2013:45)

e. Minat transaksional,
yaitu kecenderungan
seseorang untuk
membeli produk.

f. Minat refrensial, yaitu
kecenderungan
seseorang untuk
mereferensikan produk
kepada orang lain.

g. Minat preferensial,
yaitu minat yang
menggambarkan
perilaku seseorang
yang memiliki prefrensi
utama pada produk
tersebut. Preferensi ini
hanya dapat diganti
jika terjadi sesuatu
dengan produk
prefrensinya.

h. Minat eksploratif, minat
ini menggambarkan
perilaku seseorang
yang selalu mencari
informasi mengenai
produk yang
diminatinya dan
mencari informasi
untuk mendukung
sifat-sifat positif dari
produk tersebut.

Likert

4.6. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

4.6.1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing

pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Teknik korelasi

yang digunakan adalah Product Moment Pearson. Pengujian menggunakan uji

dua sisi dengan taraf signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah jika korelasi

antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai

tingkat signifikansi di bawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan

valid dan sebaliknya (Ghozali, 2010:49).
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4.6.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang

mempunyai asal kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi

disebut sebagai pengukuran yang reliabel (reliable). Walaupun reliabilitas

mempunyai berbagai nama lain seperti keterpercayaan, keterandalan, keajegan,

kestabilan, konsitensi dan sebagainya, namun ide pokok yang terkandung dalam

konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya

(Azwar, 2010:4).

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau satbil

dari waktu ke waktu. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur realibilitas

dengan uji Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel

jika memberikan nilai (α) > 0,60 (Sugiyono,2010).

4.7. Teknik Analisis Data

4.7.1. Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif adalah metode penganalisaan yang dilakukan

dengan cara menentukan data, mengumpulkan data dan mengintrepetasikan

data sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang dihadapi. Metode

analisis deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah

berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu

gejala tertentu (Umar, 2013:22).
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4.7.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda merupakan metode analisa yang digunakan

untuk mencari pengaruh dua variabel prediktor atau untuk mencari hubungan

fungsional dua variabel prediktor atau lebih bertahap variabel kriteriumnya.

Dengan demikian analisis regresi berganda dapat digunakan untuk penelitian

yang menyertakan beberapa variabel sekaligus. Rumus pada regresi berganda

juga menggunakan rumus persamaan seperti regresi tunggal, hanya saja pada

regresi ganda ditambahkan variabel-variabel lain yang juga diikutsertakan dalam

penelitian. Adapun rumus yang digunakan disesuaikan dengan jumlah variabel

yang diteliti (Hartono, 2014:140).

Y = βo + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e

Dimana:

Y = Minat Beli pada CV “ Busana Elener”

βo = konstanta

β1, β2, β3, β4 = koefisien regresi linear berganda

X1 = Product

X2 = Price

X3 = Place

X4 = Promotion

e = Residual

4.7.3. Uji Hipotesis

Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji

statistiknya berada dalam daerah krisis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya,

disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho

diterima. Dalam analisisnya ada beberapa kriteria ketepatan, yaitu:
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a. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen (bebas) yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali,

2010:84). Uji F statistik digunakan untuk menguji keberartian pengaruh dari

seluruh variabel bebas yaitu (X1, X2, X3, X4) berupa variabel-variabel

products, variabel pricing, variabel place, variabel promotion secara bersama-

sama (serentak) terhadap variabel terikat (Y) yaitu minat konsumen.

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

1) Ho: 1 = 2 = 3 = 4 = 0

Artinya secara bersama-sama (serentak) tidak terdapat pengaruh yang

signifikan dari variabel bebas yaitu (X1, X2, X3, X4) berupa variabel-

variabel products, variabel pricing, variabel place, variabel promotion dan

variabel terikat (Y) yaitu minat konsumen.

2) Ho : ada i  0, i = 1, 2, 3, 4

Artinya secara bersama-sama (serentak) terdapat pengaruh yang

signifikan dari variabel bebas yaitu (X1, X2, X3, X4) berupa variabel

products, variabel pricing, variabel place, variabel promotion dan variabel

terikat (Y) yaitu minat konsumen.

Kriteria pengambilan keputusan (KPK) yaitu:

Ho diterima jika signifikansi F hitung > α (0,05)

Ho ditolak jika signifikansi F hitung < α (0,05)
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b. Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

satu variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan

variasi variabel dependen (Ghozali, 2010:84).

Uji secara parsial dilakukan untuk menguji setiap variabel (X) apakah

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas (Y).

Bentuk pengujiannya sebagai berikut:

1) Ho : i = 0

Artinya variabel bebas yaitu (X1, X2, X3, X4) berupa variabel products,

variabel pricing, variabel place, variabel promotion secara parsial tidak

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu minat

konsumen.

2) Ho : i  0

Artinya variabel bebas yaitu (X1, X2, X3, X4) berupa variabel products,

variabel pricing, variabel place, variabel promotion secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) yaitu minat

konsumen.

Dengan menggunakan tingkat signifikan (α) 5% dan derajat

kebebasan (n-2), kemudian dibandingkan dengan t hitung yang diperoleh

untuk menguji signifikansi pengaruh.

Kriteria Pengambilan Keputusan (KPK) yaitu:

Ho diterima jika signifikansi t hitung > α (0,05)

Ho ditolak jika signifikansi t hitung < α (0,05)
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c. Koefisien Korelasi (R)

Analisis koefisien korelasi (R) digunakan untuk menerangkan

kekuatan dan arah hubungan antara variabel independen dengan variabel

dependen. Penulis menggunakan analisis korelasi untuk mengukur kekuatan

asosiasi (hubungan) antara variabel independen dan variabel dependen

(Sugiyono, 2012). Cara mengetahui keadaan korelasi digunakan kriteria

sebagai berikut:

Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval
Koefisien

Tingkat
Hubungan

0,00 - 0,1999
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)

d. Koefisien Determinasi (R2)

Dengan teknik analisis regresi dapat digunakan koefisien determinasi

(R2) yang pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah

antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

Nilai yang hampir mendekati satu berarti variabel-variabel independen

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi

variasi variabel dependen. Sebaliknya jika R2 semakin (mendekati nol) maka

pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) semakin lemah

(kecil).
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4.7.4. Uji Asumsi Klasik

Dalam melakukan analisis data kuantitatif seringkali kita menggunakan uji

persyaratan analisis.  Menurut Gujarati (2012), agar model regresi tidak bias atau

agar model regresi memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased

Estimator) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu.  Adapun uji

yang dapat dilakukan meliputi uji asumsi klasik, sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi

normal atau tidak.  Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual

yang berdistribusi normal atau residual menyebar disekitar nol.  Jadi uji

Normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai

residualnya.

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah nilai residual hasil

estimasi berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji kenormalan data,

menggunakan statistik non parametrik yaitu uji One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test. Untuk menentukan uji normalitas digunakan langkah-langkah

sebagai berikut :

Uji Hipotesis: H0 : Residual berdistribusi normal.

H1 : Residual Tidak berdistribusi normal.

Tingkat Signifikansi: α =0,05

Kesimpulan : Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak, artinya residual

tidak berdistribusi normal. Jika p-value > 0,05 maka H0 diterima, artinya

residual berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara

variabel bebas. Multikolinieritas digunakan untuk menguji suatu model

regresiapakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna
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antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara

variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini

untuk mengetahui apakah antar variabel bebas dalam persamaan regresi

tersebut saling berkorelasi.

Untuk mendeteksi Multikolinearitas adalah dengan melihat nilai

tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF), di mana menurut (Gujarati,

2012) untuk mendeteksi adanya Multikolinieritas dalam model regresi

linierberganda dapat digunakan nilai variance inflation factor (VIF) dan

tolerance (TOL). Dasar pengambilan keputusan pada Uji Multikolinieritas

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Melihat nilai Tolerance;

Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya Tidak terjadi

Multikolinieritas terhadap data yang di uji. Jika nilai Tolerance lebih kecil

dari 0,10 maka artinya Terjadi Multikolinieritas terhadap data yang di uji.

2. Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor).

Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya Tidak terjadi

Multikolinieritas terhadap data yang di uji. Jika nilai VIF lebih besar dari

10,00 maka artinya Terjadi Multikolinieritas terhadap data yang di uji.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

Model regresi yang baik seharusnya tidak ada autokorelasi dalam model

regresi. Ada 4 cara untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, yaitu
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dengan menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test), Uji Lagrange Multiplier

(LM test), Uji Statistics Q : Box-Pierce dan Ljung Box, dan Run Test.

Dalam penelitian ini, uji autokorelasi yang digunakan adalah

menggunakan Uji Durbin-Watson. Uji Durbin-Watson digunakan untuk

autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan

adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag

di antara variabel bebas. Ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hopotesis nol

ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.

2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima, yang

berarti tidak ada autokorelasi.

3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka

tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji penyimpangan atau ketidaksamaan

varians kesalahan (residual). Model yang baik adalah model yang

homoskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas digunakan uji Glejser.

Untuk menentukan uji heteroskedastisitas digunakan langkah-langkah

sebagai berikut :

Uji Hipotesis: H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas pada model

H1 : Terdapat heteroskedastisitas pada model

Tingkat Signifikansi : α =0,05

Kesimpulan: Jika p-value < 0,05 maka H0 ditolak, artinya model yang

terbentuk terdapat heteroskedastisitas pada model. Jika p-value > 0,05 maka

H0 diterima, artinya model yang terbentuk tidak terdapat heteroskedastisitas.
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e. Uji Linieritas

Menurut Ghozali (2010:166) “Uji linearitas digunakan untuk melihat

apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak”. Pengujian

terhadap linearitas dapat dilakukan melalui nilai signifikansi linearty. Uji ini

biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi

linier. Dikatakan mempunyai hubungan yang linier bila signifikansi linierity

kurang dari 0,05.


