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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Deskripsi Penelitian

  Menurut Kuncoro (2009:3), penelitian ilmiah adalah metode ilmiah untuk 

mempelajari dan menjawab permasalahan melalui aplikasi formal dan 

sistematis. Definisi penelitian dalam bisnis menurut Zigmund dalam Kuncoro 

(2009:2) adalah proses sitematis dan objektif meliputi pengumpulan, 

pencatatan, dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kausal komparatif. 

Manfaat penelitian kausal komparatif menurut Kuncoro (2009:15) adalah 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, menunjukan arah 

dan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hasil dari penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada perusahaan In-Tea 

mengenai kemasan produk, khususnya faktor dalam sebuah kemasan yang 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, sehingga In-Tea dapat 

memperbaiki dan membuat kemasan yang sesuai dengan keinginan konsumen 

berdasarkan hasil penelitian ini. 

B. Populasi dan Sample

1. Populasi

Menurut Sukardi (2010:53), pengertian populasi adalah semua anggota

kelompok manusia, binatang peristiwa, atau benda yang tinggal bersama
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dalam dalam suatu tempat untuk dianalisis kesimpulannya. Sedangkan di 

pihak lain, Sisworo dalam Mardalis  (2009:54) memiliki definisi  populasi 

yaitu sejumlah kasus yang memenuhi kriteria peneliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah actual buyer yaitu konsumen yang telah mengkonsumsi 

dan mengetahui kemasan teh rosella In-Tea sejumlah 85 orang. 

2. Sampel  

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi (Kuncoro, 2009:118). 

Menurut Madralis (2009:55), sampel adalah contoh sebagian individu yang 

menjadi objek penelitian. Metode untuk pemilihan sampel yang digunakan 

untuk penelitian ini adalah non probability sampling. Non probability 

sampling disini mempunyai kondisi dimana setiap anggota populasi tidak 

memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Sebisa mungkin sampel 

harus bisa mewakili karakteristik dari populasi (Kuncoro,2009:122). 

Mengetahui dan menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, maka 

dapat menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 
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Dimana: 

n  = ukuran sampel 

N = ukuran populasi  

e  = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang masih dapat ditolerir. 

 

   Jumlah populasi diatas dengan tingkat kelonggaran ketidaktelitian 

sebesar 5%, maka dengan rumus Slovin diperoleh sampel sebesar: 

 

                   = 70,10  (71) 

 

Metode pemilihan non probability sampling yang dipilih yaitu 

convenience sampling. Convenience sampling yaitu pengambilan unit sampel 

menurut keinginan peneliti. Manfaatnya dengan metode ini bisa memperoleh 

daftar pertanyaan dalam jumlah yang besar, lengkap secara cepat dan hemat 

(Kuncoro,2009). Kriteria yang dikehendaki oleh peneliti adalah actual buyer, 

yaitu konsumen Surabaya yang pernah membeli produk teh rosella In-tea. 
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C. Metode Pengumpulan Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini, yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang didapat dengan survei lapangan yang 

menggunakan metode pengumpulan data asli (original). Data sekunder, 

pengertiannya adalah data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul 

untuk dipublikasikan kepada masyarakat (Kuncoro, 2009:148). Data Primer 

didapatkan melalui hasil jawaban dari kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Selain itu database In-Tea juga termasuk pada data primer. 

Sedangkan data sekunder didapat melalui jurnal, artikel, dan buku yang 

telah disaring sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. 

 

2. Pengumpulan Data 

      Peneliti menggunakan metode kuesioner tertutup dan observasi untuk 

penelitian ini. Observasi dilakukan dengan cara meneliti kemasan produk 

sejenis yang beredar di pasar. Alasan menggunakan observasi adalah untuk 

mengetahui bagaimana mayoritas kemasan yang ada di pasar pada produk 

sejenis (teh rosella). Kuesioner yang berupa pertanyaan dengan bahasa yang 

sederhana, mudah dipahami, dan bermaksud jelas dapat digunakan melalui 

personal maupun melalui internet. Penyusunan kuesioner menurut Kuncoro 

(2009), pertanyaan dibagi menjadi dua yaitu pertanyaan terbuka atau 
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pertanyaan tertutup tergantung seberapa jauh peneliti memahami masalah 

penelitian. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang memberikan 

kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan 

jalan pikirannya. Sedangkan untuk pertanyaan tertutup adalah pertanyaan 

yang jawabannya telah dibatasi oleh peneliti, sehingga menutup 

kemungkinan bagi responden untuk menjawab panjang lebar sesuai dengan 

jalan pikirannya. Alasan menggunakan kuesioner yaitu untuk mendapatkan 

data responden mengenai pendapat responden apakah kemasan berpengaruh 

terhadap keputusan pembelian produk teh rosella In-Tea, yang merupakan 

topik pada penelitian ini. Responden akan menjawab pertanyaan yang 

terkandung pada kuesioner tersebut, tanpa harus ada peneliti yang 

mendampingi. 

 

D. Definisi Operational dan Pengukuran Variabel 

 Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah variabel 

nilai (Situmorang, 2012:7). Variabel pada dasarnya sesuatu yang dapat 

membedakan atau mengubah nilai (Kuncoro, 2009:49). Nilai dapat berbeda 

pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang disana, atau nilai dapat 

berbeda dalam waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. 

Variabel- variabel dalam penelitian harus memiliki indikator sehingga dapat 

diukur, variabel-variabel pada penelitian ini adalah bahan kemasan (X1), daya 

tarik visual kemasan (X2) dan daya tarik fungsional kemasan (X3) sebagai 

variabel bebas dan keputusan pembelian (Y) sebagai variabel terikat. Untuk 
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mempermudah meneliti variabel, maka variabel harus dioperasionalkan 

sehingga variabel dapat diukur. Dalam penelitian ini, operasional variabel yang 

diamati adalah sebagai berikut: 

1. Bahan Kemasan (X1) 

     Menurut Jaswin (2008) klasifikasi bahan kemasan menurut sifat 

kekakuannya terdiri dari 

a. Flexible Packaging 

Adalah bahan kemasan yang mudah dilenturkan tanpa adanya 

retak atau patah. Contohnya: plastik, kertas, dan foil. 

b. Rigid Packaging 

Adalah bahan kemasan yang bersifat keras, kaku, tidak tahan 

lenturan, patah bila dibengkokkan dan relatif lebih tebal 

daripada kemasan flexible. Contohnya: kayu, gelas(kaca), 

logam. 

c. Semi-flexible Packaging 

Adalah bahan kemasan yang memiliki karakteristik antara 

flexible packaging dan rigid packaging. Contohnya: botol 

plastik (susu, kecap, saus), dan wadah bahan yang berbentuk 

pasta. 

     Menurut Ebnesajjad (2012:54) flexible packaging adalah 

kemasan yang memiliki karakteristik protection (daya lindung), 

promotion (printing), economics (cost effective production), dan  

Health/Environment (aman dan dapat didaur-ulang). Melihat pada 
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kemasan produk teh rosella In-Tea termasuk pada kategori flexible 

packaging, maka indikator bahan kemasan yang digunakan adalah 

indikator dari flexible packaging, adalah sebagai berikut: 

a. Kemasan tidak mudah retak atau patah  (X1.1 dan  X1.2) 

b. Kemasan ekonomis (cost effective production)  (X1.3) 

c. Kemasan aman bagi kesehatan (Health)  (X1.4) 

d. Kemasan dapat didaur-ulang (recycle)  (X1.5) 

 

2. Daya Tarik Visual Kemasan (X2) 

        Menurut Shimp (2010:82-84) suatu kemasan 

mengkomunikasikan makna tentang sebuah produk melalui beragam 

komponen simbolik seperti: warna, bentuk, ukuran dan material fisik, 

yang bisa dikatakan sebagai kemasan. Keseluruhan elemen tersebut 

akan membentuk satu kesatuan kemasan. Indikator variabel daya tarik 

visual pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Warna kemasan menarik (X2.1) 

b. Bentuk kemasan menarik (X2.2) 

c. Ukuran kemasan sesuai kebutuhan (X2.3) 

 

3. Daya Tarik Fungsional Kemasan (X3) 

       Daya Tarik Fungsional Kemasan, Menurut Kotler dan Keller 

(2009:379) dalam mengembangkan kemasan yang efektif bagi suatu 
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produk baru, diperlukan banyak sekali keputusan. Secara umum daya 

tarik fungsional kemasan yaitu sebagai berikut: 

a. Daya lindung kemasan bagus  (X3.1) 

b. Kemasan mudah untuk dibuka  (X3.2) 

c. Kemasan menggambarkan mutu produk  (X3.3) 

4. Keputusan Pembelian (Y) 

Keputusan pembelian merupakan keputusan konsumen untuk 

membeli suatu produk setelah sebelumnya memikirkan tentang layak 

tidaknya membeli produk tersebut dengan mempertimbangkan informasi-

informasi yang ia ketahui dengan realitas tentang produk itu setelah ia 

menyaksikannya (Kotler dan Armstrong, 2008:157). Melihat dari 

beberapa jurnal (The Effectiveness of Bumiputra SME Food Product 

Packaging in the Malaysian Customers’ Perception oleh Omar et al, 

2011, The Extent of Awareness of Managers of Jordanian Industrial 

Companies regarding the Importance of the Commodity Packaging 

Quality from the Viewpoint of the Consume oleh Al-share, 2011, serta 

“The Role of Packaging in consumer's perception of product quality at 

the point of purchase” oleh Gaafar mohamed Abdalkrim, dan Raid 

Sulaeman Al-hrezat (2013) yang menyatakan bahwa kemasan 

berpengaruh terhadap keputusan pembelian, maka indikator keputusan 

pembelian pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Keputusan pembelian produk karena pengaruh bahan kemasan 

(kemasan tidak mudah retak atau patah, kemasan mudah untuk 

dibentuk, kemasan menggunakan sedikit ruang untuk disimpan) 

b. Keputusan pembelian produk karena pengaruh  daya tarik visual 

kemasan. (warna, bentuk ukuran) 

c. Keputusan pembelian produk karena pengaruh daya tarik fungsional 

kemasan. (daya lindung kemasan, mudah dibuka, menggambarkan 

mutu produk). 

    

      Untuk melakukan pengukuran variabel-variabel yang sudah disebutkan 

di atas, maka digunakan skala Likert dimana skala tersebut menunjukan tingkat 

persetujuan dan ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan yang terdapat 

pada kuesioner. Skala Pengukuran yaitu: 

Skor 1 untuk pilihan jawaban: Sangat Tidak Setuju (STS) 

Skor 2 untuk pilihan jawaban: Tidak Setuju (TS) 

Skor 3 untuk pilihan jawaban: Netral (N) 

Skor 4 untuk pilihan jawaban: Setuju (S) 

Skor 5 untuk pilihan jawaban: Sangat Setuju (SS)  

 

       Pengukuran pengaruh antara variabel bebas yaitu bahan kemasan (X1), 

daya tarik visual kemasan (X2), dan daya tarik fungsional kemasan (X3) 

terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian (Y) menggunakan skor 

rata- rata (mean) masing-masing variabel. Skor rata-rata tersebut merupakan 
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gambaran tanggapan atau respon responden terhadap pernyataan dari masing-

masing variabel, baik variabel bebas maupun variabel terikat, dimana 

tanggapan responden terhadap setiap variabel akan dimasukkan pada rentang 

skala sebagai berikut: 

 

 Interval Kelas = Nilai Tertinggi - Nilai terendah = 5-1 = 0,80 

                                                   Jumlah Kelas                       5 

      Berdasarkan interval kelas 0,80 maka akan disusun kategori penilaian 

rata- rata jawaban responden yang disajikan dibawah ini: 

1,00 - 1,80 = Sangat Tidak Setuju 

1,81 - 2,60 = Tidak Setuju 

2,61 - 3,40 = Netral 

3,41 - 4,20 = Setuju 

4,21 - 5,00 = Sangat Setuju 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

1. Validitas 

Skala pengukuran disebut valid bila melakukan apa yang seharusnya 

dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Jika tidak valid maka 

tidak bermanfaat bagi para peneliti (Kuncoro, 2009:172). Menurut Sudijono 

(2009) terdapat berbagai jenis validitas, antara lain: 

a. Pengujian validitas tes secara rasional 

b. Pengujian validitas rasional adalah validitas yang didapat dari hasil 

pemikiran dan berpikir secara logis. 
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c. Pengujian validitas tes secara empirik. 

d. Validitas empirik ketepatan pengukuran yang didasarkan pada hasil 

analisi yang bersifat empirik. 

Uji Validitas penelitian ini akan dilakukan dengan menghitung 

korelasi tiap butir pertanyaan dengan total skor (Product Moment Pearson) 

dan menggunakan derajat kesalahan yang ditoleransi sebesar α =5% atau 

0,05. Jika nilai yang didapat untuk setiap pernyataan di bawah 0,05 maka 

pernyataan tersebut dianggap valid, dan demikian pula sebaliknya. 

 

2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor 

(skala pengukuran) (Kuncoro, 2009: 175). Konsistensi disini berbicara 

mengenai kesamaan skor yang didapat berdasarkan dari tes yang sama 

dilakukan sebelumnya, namun pada waktu yang berbeda. Reliabilitas dalam 

penelitian ini diukur menggunakan metode Cronbach Alpha. Dikatakan 

reliabilitas pada Cronbach Alpha > 0,6 dan nilai Cronbach Alpha if item 

deleted lebih kecil dari Cronbach Alpha. Jika nilainya berada di bawah 0,6 

maka variabel tidak reliabel dan harus diulangi kembali (Sunyoto,2009) 

 

F. Analisis Data 

1. Analisis Data Regresi 

Menggunakan analisis regresi menurut Wijaya (dalam Setiawan dan 

Kusrini, 2010) mendefinisikan analisis regresi yaitu analisis yang 
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menunjukan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat secara 

matematis. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi tersebut 

regresi linier berganda. Melihat pada variabel penelitian ini, maka peneliti 

akan menggunakan metode regresi berganda (X1: bahan kemasan, X2: daya 

tarik visual kemasan, X3: daya tarik fungsional kemasan, dan Y: keputusan 

pembelian). Berikut di bawah ini merupakan model regresi dalam penelitian 

ini: 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 

 

Dimana:  

Y:  Keputusan pembelian 

α :  Konstanta 

X1: Bahan kemasan 

X2: Daya tarik visual kemasan 

X3: Daya tarik fungsional kemasan 

β1:  Koefisien regresi untuk variabel bahan kemasan 

β2:  Koefisien regresi untuk variabel daya tarik visual kemasan 

β3:  Koefisien regresi untuk variabel daya tarik fungsional kemasan 

e  :  Error atau residual 

 

2. Pengujian penelitian 

1. Uji signifikan simultan (Uji statistik F) 
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      Menurut Kuncoro (2009:239), Uji F bertujuan untuk menunjukan 

apakah semua variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat. Tahapan-tahapan dalam uji F menurut Widarjono 

(2010:23) adalah: 

a. Merumuskan hipotesis 

H0: β1= 0, i = 1,2,3 yang artinya bahan kemasan (packaging material), 

daya tarik visual kemasan, dan daya tarik fungsional kemasan secara 

simultan tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

H1: minimal ada βi ≠ 0, i = 1,2,3 yang artinya bahan kemasan, daya 

tarik visual kemasan, dan daya tarik fungsional kemasan secara 

simultan memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

b. Nilai level of significance yang ditetapkan sebesar 0,05. 

c. Mengambil keputusan 

Jika nilai signifikansi yang diperoleh melalui SPSS yaitu Sig > level of 

significance (α) 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi bahan 

kemasan, daya tarik visual kemasan, dan daya tarik fungsional 

kemasan tidak berpengaruh secara simultan terhadap keputusan 

pembelian konsumen. Jika nilai signifikansi yang diperoleh melalui 

SPSS  yaitu Sig < level of significance (α) 0,05 maka H0 ditolak dan 

H1 diterima. Jadi bahan kemasan, daya tarik visual kemasan, dan daya 
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tarik fungsional kemasan berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian konsumen. 

 

2. Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

  Uji statistik t akan menunjukan seberapa jauh pengaruh variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. 

(Kuncoro, 2009:238). Tahapan-tahapan dalam uji t menurut Widardjono 

(2010:23) adalah: 

a. Merumuskan hipotesis 

H0: βi = 0 yang artinya bahan kemasan, daya tarik visual, dan daya 

tarik fungsional kemasan secara parsial tidak memberikan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

H1: βi ≠ 0 yang artinya bahan kemasan, daya tarik visual kemasan, dan 

daya tarik fungsional kemasan secara parsial memberikan pengaruh 

terhadap keputusan pembelian konsumen. 

b.  Nilai level of significance yang ditetapkan sebesar 0,05 

c. Mengambil keputusan 

Jika nilai signifikansi yang diperoleh yaitu Sig > level of significance 

(α) 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi bahan kemasan, daya 

tarik visual kemasan, dan daya tarik fungsional kemasan tidak 

berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Sedangkan jika nilai signifikansi yang diperoleh yaitu Sig < level of 

significance (α) 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi bahan 
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kemasan, daya tarik visual kemasan, dan daya tarik fungsional 

kemasan berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian 

konsumen. 

3. Koefisien korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R
2
) 

  Koefisien korelasi (R) menunjukan keeratan antara variabel bebas 

dan variabel terikat. Nilainya berkisar di antara nol dan satu, jika mendekati 

satu berarti variabel - variabel independen mampu memberikan hampir 

semua informasi (Kuncoro,2009:240). Sedangkan koefisien determinasi 

(R
2
) adalah hasil dari pengkuadratan koefisien korelasi yang menjelaskan 

seberapa jauh kemampuan variabel bebas untuk menerangkan variabel 

terikat. Koefisien determinasi (R
2
) menjelaskan persentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat (Lind,dll.,2011:67). 

4. Korelasi Parsial 

       Korelasi parsial yang digunakan untuk mengukur hubungan antara 

salah satu variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Jika mendapatkan 

nilai korelasi parsial yang besar, maka hubungan antara variabel bebas 

tersebut (X) dengan variabel terikat (Y) juga semakin besar 

(Sunyoto,2009:57). 

5. Uji asumsi Klasik 

      Pada regresi, uji asumsi klasik harus dipenuhi agar kesimpulan yang 

dihasilkan pada regresi tersebut tidak bersifat bias (tidak sesuai dengan 

kondisi riil dilapangan). Terdapat beberapa langkah uji yang meliputi pada 

uji asumsi klasik sebagai berikut: 
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a. Uji Normalitas 

  Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah residual dalam 

model regresi berdistribusi normal atau tidak (Santoso,2010:210). Asumsi 

yang harus dipenuhi adalah residual harus berdistribusi normal. Jika 

residual tidak berdistribusi normal, maka uji statistik yang dilakukan tidak 

valid. Jika tidak valid maka kesimpulan yang dihasilkan pada regresi 

tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan (bias). Pada uji 

normalitas dapat dilakukan dengan cara normal probability plots dimana 

data berdistribusi normal jika garis data riil mengikuti garis diagonal. Uji 

normalitas juga dapat dilakukan dengan cara yaitu uji Kolmogorov-

Smirnov. 

Menentukan Hipotesis Uji Normalitas: 

H0 : residual berdistribusi normal 

H1 : residual tidak berdistribusi normal 

Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, H0 ditolak dan H1 

diterima, dimana yang berarti residual tidak berdistribusi normal. Jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak, yang 

berarti  residual berdistribusi normal. (Santoso,2007:154). 

b. Uji Heterokedastisitas 

  Uji Heterokedastisitas digunakan untuk menguji sama atau 

tidaknya varian yang terdapat pada residual observasi satu dengan yang 

lainnya. Model baik adalah yang tidak mengalami Heterokedastisitas. 

Apabila terjadi heterokedastisitas dalam regresi walaupun estimator OLS 
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masih linier dan tidak bias, tetapi tidak lagi mempunyai variansi yang 

minimum dan menyebabkan perhitungan standart error metode OLS tidak 

bisa dipercaya kebenarannya. Untuk mengujinya dapat dilakukan dengan 

melihat pada residualnya, apakah memiliki varians yang sama, jika 

terdapat varian yang sama maka dapat disimpulkan bahwa terjadi 

homokedastisitas, dan jika tidak terdapat varian yang sama maka disebut 

heterokedastisitas (Sunyoto 2009:82). Heterokedastisitas jika ditemukan 

(terjadi) akan menciptakan standard error yang tinggi. Jika pada pola 

scatterplot terdapat adanya titik-titik membentuk pola pada grafik, maka 

terjadi heterokedastisitas. Sedangkan jika membentuk sebuah pola yang 

ditandai dengan terdapatnya titik-titik yang terletak di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Selain itu 

terdapat Uji Glesjer yang dapat dilakukan dengan cara meregresi pada 

variabel bebas dengan absolute residualnya sebagai variabel terikat. 

Menentukan Hipotesis Uji Heterokedastisitas: 

H0 : varians residual bersifat homogen (homokedastisitas) 

H1 : varians residual bersifat tidak homogen (heterokedastisitas) 

  Jika terdapat nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 

diterima dan H1 ditolak, yang artinya varians residual bersifat homogen pada 

model regresi. Tapi apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 

ditolak dan H1 diterima, dimana tidak terjadinya homogennya atau terjadi 

heterokedastisitas pada model regresi (Sunyoto,2009:82). 

c. Uji Multikolinieritas 
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  Multikolinieritas adalah kondisi dimana menyalahi asumsi regresi 

linier. Model regresi yang baik adalah variabel bebasnya tidak terdapat 

korelasi. Jika terdapat korelasi, maka akan sulit untuk membuat kesimpulan 

dari masing - masing koefisien regresi dan dampaknya terhadap variabel 

terikat. Semakin besar korelasi di antara variabel bebas, tingkat kesalahan 

dan koefisien regresi semakin besar pula yang menyebabkan standarisasi 

error semakin besar. Jika tidak terdapat korelasi akan memudahkan untuk 

disimpulkan pada pembuatan kesimpulan koefisien regresi hubungan antara 

variabel bebas dan variabel terikat. Hal ini biasa digunakan untuk analisis 

regresi berganda dimana memiliki dua atau lebih variabel bebas. Menurut 

Sunyoto (2009:79) tingkat asosiasi atau pengaruh variabel bebas akan 

diukur melalui (r) atau koefisien korelasi. Variance inflation Factor (VIF), 

dapat digunakan untuk untuk mengetahui adanya multikolinieritas. Jika nilai 

VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinieritas, maka 

kesimpulan yang dihasilkan pada regresi akan bersifat bias atau tidak sesuai 

dengan kondisi riil di lapangan. Jika nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas (Wijaya, 2009:119).  

d. Uji Autokorelasi 

  Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adanya korelasi 

antara variabel gangguan. Dengan adanya autokorelasi maka dalam analisis 

regresi akan menyebabkan masalah pada koefisien - koefisien regresi ketika 

dilakukan uji hipotesis dan interval kepercayaan tidak akan memberikan 

hasil yang tepat (Lind, dll., 2011:254). Selain itu data yang dihasilkan pada 
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regresi akan bersifat bias atau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. 

Cara Mengujinya dapat dilakukan dengan percobaan d (Durbin-Watson). 

Setelah selesai ditemukan hasil pada pegujian, maka dibandingkan dengan 

nilai dL (lower) (nilai Durbin-Watson batas bawah) dan dU (upper) (nilai 

Durbin-Watson batas atas), yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 

Tabel Klafisikasi nilai Durbin-Watson  

Nilai Durbin-Watson Keterangan 

< 1,10 Ada autokorelasi 

1,10 - 1,54 Tidak ada kesimpulan 

1,55 - 2,46 Tidak ada autokorelasi  

2,47 - 2,90 Tidak ada kesimpulan 

>2,91 Ada autokorelasi  

Sumber: Analisis Multivariat (Wijaya, 2010:55) 

Menentukan Hipotesis Uji Autokorelasi: 

H0 : Tidak terdapat autokorelasi 

H1 : Terdapat autokorelasi  

Berdasarkan tabel klasifikasi nilai Durbin-Watson diatas, H0 diterima dan H1 

ditolak apabila nilai Durbin-Watson berada di antara nilai 1,55 dan 2,46, 

yang berarti bahwa tidak terjadi autokorelasi. 


