BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A.

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
Penelitian ini membahas dompet digital Gopay sebagai salah satu produk fintech

(financial technology) di Indonesia. Gopay dikelola oleh PT Dompet Anak Bangsa yang
tergabung dalam perusahaan multinasional GoTo Grub sebagai anak perusahaan dari GoTo
Financial atau PT. Finansial Anak Bangsa. Dompet digital Gopay dapat digunakan sebagai
platform pembayaran transportasi online Gojek, transaksi offline pada merchant yang
bekerjasama, e-commerce yang bekerjasama hingga seluruh platform yang tergabung dalam
QRIS.
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan pengguna dompet digital Gopay. Penelitian ini dilakukan di Kota
Surakarta dengan sasarannya adalah mahasiswa Universitas Sebelas Maret. Responden
penelitian dipilih mahasiswa karena dianggap representatif sebagai generasi milenial yang
mengikuti perkembangan teknologi, sehingga diasumsikan telah mengenal dan memahami
produk dompet digital Gopay.
Penelitian ini hanya mencakup mahasiswa di lingkup Universitas Sebelas Maret
Surakarta. UNS dipilih dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang dimiliki peneliti
sendiri yang juga merupakan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Selain itu penelitian ini hanya meneliti tingkat kepuasan penggunaan dompet digital
Gopay dengan menggunakan variabel kepercayaan, biaya, mobilitas dan kemudahan

penggunaan. Sehingga apabila dilakukan penelitian lanjutan masih dapat dilakukan untuk
melihat variabel lain atau dengan ruang lingkup penelitian yang lain.
B.

Jenis Penelitian
Pada penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif

adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti
pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan
secara random (Sugiyono, 2013).
C.

Jenis dan Sumber Data
Data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer

merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk menguji variabel-variabel
penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui instrumen penelitian yaitu
kuesioner yang disebarkan secara daring. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini
mengacu pada informasi-informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sarwono,
2006). Dalam penelitian ini beberapa sumber data sekunder digunakan untuk memberikan
gambaran yang memperjelas penelitian yaitu diantaranya data eksternal organisasi, publikasi
ilmiah dan publikasi pemerintah.
Kuesioner penelitian ini akan dibagikan secara daring pada responden penelitian yang
sesuai dengan kriteria. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan tipe pertanyaan tertutup,
yaitu pertanyaan yang membuat responden menentukan pilihan diantara alternatif pilihan yang
telah disediakan oleh peneliti. Semua item pertanyaan yang menggunakan skala nominal, skala
ordinal, skala likert, dan rasio dianggap sebagai tipe pertanyaan tertutup (Sekaran, 2006).

1. Populasi
Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa
manusia, tumbuhan, hewan, udara, kejadian, nilai peristiwa, gejala, sikap hidup dan lain
sebagainya yang dapat menjadi sumber data penelitian (Nawawi, 2015). Populasi juga
dapat dibedakan menjadi dua yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terhingga,
sehingga pengertian dari kedua populasi itu dijelaskan di bawah ini (Bungin, 2005):
a. Populasi Terbatas: populasi yang memiliki sumber data yang jelas batasbatasnya secara kuantitatif. Misalnya jumlah murid SMA di Surakarta tahun 2018
sebanyak 100.000 siswa.
b. Populasi Tidak Terhingga: populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat
ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif.
Populasi dalam penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang
telah disusun. Berdasarkan hal tersebut, maka populasi dalam penelitian ini tergolong
Populasi Tidak Terhingga karena jumlah mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS)
pengguna dompet digital Gopay tidak diketahui datanya.
2. Sampel
Sampel diartikan sebagai bagian dari populasi yang terdiri dari sejumlah anggota
yang dipilih dari populasi. Peneliti dapat menarik kesimpulan dari sampel yang diteliti
dan dapat pula digeneralisasikan terhadap populasi penelitian. Maka, hal ini memerlukan
suatu teknik pengambilan sampel untuk dapat menghasilkan sampel yang representatif
dan tidak menciptakan bias penelitian (Sarwono, 2006).
a. Teknik Sampling

Teknik sampling ini merupakan rancangan atau tata cara pengambilan sampel
supaya mendapatkan sampel yang representatif (Bungin, 2005). Pada penelitian ini
jumlah Mahasiswa UNS pengguna dompet digital Gopay tidak diketahui, maka
teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non-probabilitas
(non-probability sampling). Non-probability Sampling merupakan teknik sampling
yang tidak menggunakan kaidah probabilitas untuk menentukan subjek penelitian.
Hal ini juga dikarenakan tidak adanya jumlah populasi yang diketahui (Purwanto,
2003). Cara ini lebih bisa diandalkan untuk memberikan sejumlah sampel untuk
mengungkap informasi yang penting pada suatu populasi penelitian (Sekaran, 2006).
Purposive sampling digunakan untuk memudahkan dalam memahami kriteria
sampel yang dibutuhkan dalam penelitian dan relevan dengan tujuan penelitian.
Karena kelebihan dari teknik sampling ini sendiri adalah (1) tidak memerlukan
kerangka untuk pemilihan sampel penelitian. Hal yang terpenting adalah adanya
populasi target yang telah ditentukan oleh peneliti. (2) Tidak membutuhkan waktu,
tenaga dan biaya yang lebih banyak dibandingkan dengan penggunaan teknik
probability sampling (Purwanto, 2003). Berdasarkan teknik sampling yang telah
dipilih tersebut maka ditentukan kriteria sampel yang dibuat oleh peneliti, yaitu:
mahasiswa Universitas Sebelas Maret aktif yang memiliki dompet digital Gopay milik
pribadi.
b. Ukuran Sampel
Ukuran sampel yang paling tepat digunakan dalam penelitian tergantung pada
tingkat ketelitian atau kesalahan yang dikehendaki. Tingkat ketelitian atau kesalahan
tergantung juga pada sumber dana, waktu dan tenaga yang tersedia. Semakin besar

tingkat kesalahan maka akan semakin kecil jumlah sampel yang diperlukan dan
sebaliknya jika semakin kecil tingkat kesalahan yang diinginkan akan semakin besar
jumlah anggota sampel yang diperlukan (Sugiyono, 2013).
Widiyanto (2008:59) mengatakan bahwa jika populasi besar dan tidak diketahui
dengan pasti, maka untuk penentuan sampel dapat menggunakan rumus sebagai
berikut:

n

(z2 )
4( moe)

Keterangan:
N

= Ukuran sampel

z

= 1,96 score pada sifnifikansi tertentu

moe

= Margin of error atau tingkat toleransi kesalahan

Dari perhitungan menggunakan rumus di atas diperoleh sampel sebanyak 96,4
yang kemudian dibulatkan menjadi 100. Maka dalam penelitian ini jumlah sampel
yang digunakan adalah sebanyak 100 responden. Jumlah responden sebanyak 100
responden tersenut dianggap sudah representative karena sudah lebih besar dari batas
minimal sampel.
D.

Definisi Operasional Variabel
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan dua
macam variabel, yaitu:

1. Variabel Dependen
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang mendapat akibat,
karena adanya variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
kepuasan penggunaan dompet digital Gopay.
2. Variabel Independen
Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi
atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013).
Dalam penelitian ini variabel independen mengindikasikan faktor-faktor yang
mempengaruhi kepuasan penggunaan dompet digital Gopay. Faktor-faktor tersebut antara
lain:
a. Kepercayaan
Kepercayaan ini merupakan bagian dari pengurangan resiko dengan menggunakan
produk dompet digital (Bagla dan Sancheti, 2018). Tingkat resiko penggunaan yang
rendah menentukan pula loyalitas pengguna. Selain itu kepercayaan pengguna terhadap
produk dompet digital juga merujuk pada keamanan informasi pengguna yang bersifat
rahasia, akuntabilitas, availability, dan privasi yang dimiliki secara penuh oleh konsumen
(Stewart dan Jürjens, 2018).
b. Biaya
Biaya yang rendah bahkan gratis dapat mendorong konsumen untuk menjadikan
dompet digital sebagai alat utama untuk melakukan transaksi keuangan (Bagla dan
Sancheti, 2018). Terlebih apabila terdapat promosi yang dilakukan oleh penyedia jasa
layanan sehingga konsumen mendapatkan benefit yang lebih (Iman, 2018).
c. Mobilitas

Layanan dompet digital harus menunjang mobilitas pengguna, yangmana dengan
kemajuan teknologi semakin tinggi mobilitas dari setiap individu (Rakhi dan Mala, 2014).
Hal ini juga merujuk pada ketersediaan infrastruktur jaringan yang mendukung
penggunaan dompet digital (Shetty, Shetty dan Amale, 2014).
d. Kepuasan Penggunaan
Kemudahan penggunaan ini merujuk pada kemudahan yang didapatkan konsumen
dalam melakukan transaksi melalui user interface pada produk dompet digital. User
Interface yang dimaksudkan berkaitan dengan konten, desain dan kecepatan transisi
tampilan pada penggunaan produk dompet digital (Teoh, et al., 2013). Selain itu,
kemudahan penggunaan juga berkaitan dengan prosedur yang digunakan untuk
melakukan transaksi (Zhou, 2014).
Indikator pengukuran tingkat kepuasan pelanggan merupakan fungsi dari kesan
kinerja dan harapan. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.
Kepuasan tinggi atau kesenangan menciptakan kelekatan emosional terhadap merek,
bukan hanya preferensi rasional. Hasilnya adalah kesetiaan pelanggan yang tinggi.
Kepuasan tidak akan pernah berhenti pada satu titik. Ia bergerak dinamis mengikuti
tingkat kualitas produk atau jasa dan layanannya dengan harapan berkembang di benak
konsumen.
Menurut Lupiyoadi (2001), pelanggan adalah seseorang yang secara kontinu dan
berulangkali datang ke suatu tempat yang sama untuk memuaskan keinginannya dengan
memiliki suatu produk atau jasa, atau mendapatkan suatu produk atau mendapatkan suatu
jasa

dan

membayar

produk

atau

jasa

tersebut.

Kepuasan adalah penilaian seseorang terhadap apa yang sudah dilakukan suatu

produk berdasarkan harapan sebelumnya pada suatu produk sehingga ketika pelanggan
puas maka produk tersebut bisa dikatakan berhasil dan ketika tidak puas perubahan apa
yang harus dilakukan untuk membuat produk itu bisa memuaskan pelanggan.
Kepuasan adalah sebuah perasaan senang ataupun kecewa seseorang yang dirasakan
dengan memperbandingkan sesuatu hal yang didapat atau sesuatu hal yang diterima
dengan harapan setelah memakai suatu produk Kotler (2000).
Gerson (2004) mengemukakan kepuasan sebagai suatu persepsi terhadap harapannya
yang telah terpenuhi dan telah melampaui dari yang diharapkannya. Pelanggan yang puas
akan selalu menggunakan ataupun membeli kembali produk yang dipakai, pelanggan
yang puas juga akan selalu merekomendasikan produk tersebut keteman-temannya.
Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan
terhadap suatu produk, yaitu melalui keluhan dan saran, ghost shopping, analisa mantan
pelanggan, dan survey kepuasan pelanggan (customer satisfaction survey).
1.

Melalui Sistem Keluhan dan Saran

Keluhan maupun saran yang disampaikan secara langsung oleh pelanggan akan sangat
berharga bagi perusahaan. Hal itu berharga karena untuk mengetahui sejauh mana
kepuasan yang diberikan. Adapun media yang dapat digunakan untuk menampung
keluhan dan saran para pembeli dapat berupa kotak saran yang dapat diletakkan pada
tempat strategis, kartu saran yang dapat diisi langsung maupun dikirim melalui pos,
ataupun melalui saluran telepon. Pada era digital sekarang ini, sebuah masukan atau saran
untuk perusahaan bisa dilakukan lebih cepat dan ringkas melalui email ataupun melalui
social media. Informasi yang diperoleh dari saran dan keluhan ini dapat dijadikan ide-ide
baru dan masukkan yang berharga bagi perusahaan, sehingga perusahaan akan beraksi
dengan tanggap dan cepat untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Selain

mendapatkan kritik dan saran dari pelanggan, penanganan komplain juga bisa menjadi
salah satu kepuasan pelanggan. Jika komplain diatasi dengan baik, pelanggan tentunya
merasa senang dengan pelayanan dan tidak akan bosan dengan produk atau jasa yang
ditawarkan.
2.

Menyewa Jasa Ghost Shopping

Ghost shopping adalah salah satu cara memperoleh gambaran kepuasan pelanggan
dengan cara mempekerjakan beberapa orang (ghost shopper) untuk menjadi atau bersikap
sebagai pembeli atau pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing perusahaan.
Kemudian mereka memberikan laporan mengenai kelebihan dan kelemahan produk
perusahaan dan pesaing berdasarkan pengalaman mereka membeli dan mengonsumsi
produk tersebut. Selain itu, ghost shopper memiliki tugas untuk mengamati bagaimana
cara perusahaan dan pesaing melayani permintaan pelanggan, menjawab pertanyaan
pelanggan, dan menanggapi setiap keluhan pelanggan. Setelah itu perusahaan akan
mengevaluasi semua temuan yang ada dan segera memperbaikinya. Biasanya peran ghost
shopping ini dilakukan manager tanpa diketahui oleh anak buahnya, sehingga manager
dapat mengamati sendiri bagaimana karyawannya menghadapi konsumen, sehingga dia
juga dapat mengevaluasi kinerja karyawan.
3.

Analisis Mantan Pelanggan

Ketika perusahaan telah mendapati beberapa pelanggan yang telah beralih, bukan
berarti ini adalah akhir dari sebuah hubungan bisnis. Perusahaan tetap bisa memanfaatkan
hal ini sebagai peluang untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan yang tidak
terpenuhi sehingga membuat mereka memutuskan untuk beralih pada pesaing usahanya.
Dalam indikator ini perusahaan seharusnya menelepon para pelanggan yang telah
berhenti menjadi pembeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami

mengapa pelanggan tersebut pindah atau berhenti agar dapat mengambil kebijakan atau
penyempurnaan selanjutnya. Dengan begitu perusahaan dapat mencari solusi yang tepat
agar pelanggan tersebut kembali membeli produk atau menggunakan jasa perusahaan lagi.
Perusahaan juga bisa memperbaiki kualitas produk jika mantan pelanggan merasa ada
yang kurang nyaman terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Dari alasan tersebut,
bisa digunakan untuk evaluasi produk atau jasa dan memperbaiki produk atau jasa
sehingga bisa menjadi produk atau jasa yang lebih baik.
4.

Survei Kepuasan Pelanggan

Survei kepuasan pelanggan (customer satisfaction survey) adalah hal paling umum
yang paling banyak dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Dalam
melakukan survei ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperoleh
jawaban yang benar-benar akurat dan bermanfaat untuk mengetahui kepuasan pelanggan.
Perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan
dan juga memberikan tanda (signal) positif bahwa perusahaan menaruh perhatian
terhadap para pelanggannya.
Berikut faktor yang mempangruhi kepuasan:
1. Kualitas produk
Konsumen akan merasa puas jika hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk
yang yang mereka gunakan berkualitas. Kualitas produk adalah hal yang penting pada
suatu perusahaan karena jika konsumen mendapatkan kulitas produk yang baik maka
konsumen akan merasa puas. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Hastuti &
Afina, 2018) menapatkan hasil bahwa kualitas produk berpengaruh positif terhadap
kepuasan pelanggan, semakin baik kualitas produk maka semakin puas konsumen
mengguakan produk tersebut. (Griffin dan Ebert, 99).

2. Kualitas pelayanan
Terutama untuk industri jasa. Konsumen merasa puas jika mereka mendapatkan
pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang di harapkan. Kualitas pelayanan adalah
harga yang sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk memberikan pelayanan yang
terbaik kepada pelanggannya, semakin baik penilaian pelayanan suatu perusahaan
memberikan dampak positif pada kepuasan pelanggan hal ini di perkuat dengan penelitian
yang dilakukan oleh (Panjaitan & Yuliati, 2016) mengatakan bahwa kualitas pelayanan
memberikan pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan kepada perusahaan.
Stanton(1996)
3. Emosional
Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan
kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung
mempunyai tingkat kepuasan yang tinggi. Emosional berpengaruh positif terhadap
kepuasan pelanggan jika konsumen merasa senang menggunakan produk tersebut maka
konsumen akan merasa puas dengan produk dan perusahaan yang dipakainya hal ini
diperkuat dengan hasil penelitian (Lestari, 2018) didapatkan bahwa emosional
berpengaruh positif terhadap kepuasan, meningkatkan faktor emosional membuat
semakin meningkatnya kepuasan pelanggan Irawan (2008: 39)
4. Harga
Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi membuat harga yang relatif murah
akan menambah nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Harga menjadi hal penting
bagi konsumen semakin murah harga pada suatu produk maka semakin meningkat
kepuasan pelanggan hal ini diperkuat oleh penelitian dilakukan oleh (Wijaya, 2017)
didapatkan hasil bahwa Harga berpengaruh positif terhap kepuasan pekanggan. Goleman

(2002: 411)
5. Biaya
Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak harus
membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa akan merasa puas terhadap
produk atau jasa itu. Semakin banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen untuk
mendapatkan suatu hal yang diharapkan dari suatu produk maka semakin menurun tingkat
kepuasan, biaya memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan hal ini di perkuat oleh
penelitian yang dilakukan oleh (Riswardani, 2013), Irawan (2008: 39).
E.

Teknik Analisis Data
Penelitian ini akan menguji hipotesis yang telah disusun dalam penelitian menggunakan

analisis regresi linier berganda. Analisis regresi digunakan untuk mengetahui variabel
dependen yaitu kepuasan dapat diprediksi melalui variabel independen yang terdiri dari
kepercayaan, biaya, mobilitas dan kemudahan penggunaan. Dampak dari penggunaan analisis
regresi linier berganda ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan bahwa pengaruh
kenaikan atau penurunan pada variabel dependen apakah dipengaruhi oleh variabel independen
(Sugiyono, 2010). Dalam penelitian ini telah disusun model untuk dianalisis regresi. Model
tersebut adalah sebagai berikut ini:

0

Keterangan

1

:

Y

= Kepuasan

α

= Konstanta

β

= Koefisien

1

2

2

3

3

4

4

X1 = Kepercayaan
X2 = Biaya
X3 = Mobilitas
X4 = Kemudahan Penggunaan
Ʃ

= Residu

1. Uji Instrumen Penelitian
Data yang terkumpul melalui kuesioner maka ketepatan data (goodness of data) diuji
terlebih dahulu dengan menggunakan uji keandalan (reliability test) dan uji validitas
(validity test) data.
a) Uji Validitas
Teknik, instrumen atau proses yang digunakan untuk mengukur suatu konsep diuji
terlebih dahulu dengan uji validitas. Validitas mengukur apakah konsep yang telah dibuat
sudah tepat atau belum. Semakin tinggi validitas suatu fungsi ukur, semakin tinggi
pengukuran mengenai sasarannya (Sekaran, 2006). Untuk uji validitas akan digunakan
Factor Analysis dengan bantuan SPSS, yang mana syarat boleh dilakukannya analisis
faktor harus memiliki nilai Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequancy (KMO
MSA) > 0,50. Item pernyataan dikatakan valid jika memiliki factor loading ≥ 0,50 dan
telah terekstrak sempurna. Selain itu, item yang diujikan secara dominan memiliki nilai
diatas 0,035 atau terekstrak ke dalam masing-masing bagian.
b) Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas ini menunjukkan konsistensi dari instrumen untuk mengungkap
variabel penelitian. Semakin hasil dari uji reliabilitas ini menunjukkan nilai tinggi atau

semakin reliable berarti pengukuran yang dilakukan adalah tanpa bias (bebas kesalahan error free). Dengan kata lain, reliabilitas digunakan untuk mengukur konsep dan menilai
ketepatan sebuah pengukuran. Pengukuran dalam uji reliabilitas yang digunakan adalah
teknik analisis Alfa Cronbach. Alfa Cronbach adalah koefisien keandalan yang
menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu
sama lain. Alfa Cronbach dihitung dalam hal rata-rata interkorelasi antar item yang
mengukur suatu konsep. Semakin dekat Alfa Cronbach dengan 1, maka semakin tinggi
keandalan (reliabilitas) (Sekaran, 2006).
Kategori koefisien alpha dari suatu pengujian adalah sebagai berikut (Ghozali, 2012):
0.8 – 1.0

= reliabilitas baik

0.6 – 0.799

= reliabilitas dapat diterima

<0.6

= reliabilitas kurang baik

2. Uji Asumsi Klasik
Salah satu asumsi dalam analisis regresi yang harus dipenuhi yaitu asumsi klasik.
Penjelasan mengenai uji asumsi klasik dijelaskan berikut ini:
a) Uji Normalitas
Model regresi mensyaratkan bahwa residual yang memiliki distribusi yang normal.
Maka, untuk mengetahui dilakukan uji normalitas. Uji t dan uji F dalam analisis regresi
mengharuskan nilai residual dalam model regresi memiliki distribusi yang normal. Jika
terdapat masalah pada normalitas maka uji statistik tidak akan berlaku (Gujarati dan
Porter, 2010).
Uji normalitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah JarqueBera (J-B) Test dan metode grafik. Dalam uji ini kriteria yang harus dipenuhi adalah nilai
J-B hitung < nilai 2(Chi-square) tabel. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai residual

telah terdistribusi dengan normal (Sumodiningrat, 2002).
b) Uji Multikolinearitas
Istilah kolinearitas ganda (multikolinearitas) berarti terdapat hubungan linear yang
sempurna diantara variabel-variabel bebas dalam model regresi. Multikolinearitas ini
terjadi pada lebih dari satu hubungan linier yang sempurna. Koefisien regresi tidak dapat
ditentukan dan standar errornya tidak terhingga jika terjadi kolinearitas. Standar error
yang tinggi akan mengakibatkan masalah dalam estimasi yaitu koefisien regresi tidak
dapat diperkirakan dengan tingkat ketelitian yang tinggi (Supranto, 2004).
Cara yang dapat digunakan untuk mengetahui adanya kolinearitas pada model regresi
yang memiliki lebih dari dua variabel bebas yaitu menggunakan tabel coefficients dari
nilai tolerance dan VIF dengan nilai VIF kurang dari 10 dan tolerance lebih besar dari
0,10. Apabila didapati model memenuhi nilai tersebut maka model regresi tidak terjadi
masalah atau gejala multikolinearitas.
c) Uji Heteroskedastisitas
Terdapat satu asumsi klasik lagi yang harus dipenuhi sebelum melakukan uji regresi
linier berganda yaitu residual memiliki varian yang sama. Hal ini dinamakan
homokedastik dan ketika tidak terjadi kesamaan varian pada residualnya maka terjadi
permasalahan heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas pada suatu data menyebabkan
perhitungan standard error pada metode OLS tidak lagi dapat dipercaya kebenarannya
dalam uji hipotesis. Permasalahan ini sering terjadi pada data cross-section (data yang
diambil pada satu satuan waktu tetapi dengan responden yang besar) yang memiliki
karakteristik yang berbeda-beda pada setiap sampel yang diteliti (Supranto, 2004).
Heteroskedastisitas terjadi ketika variansi dari residual tidak sama untuk semua
pengamatan. Maka untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dalam

model regresi, salah satunya dapat digunakan uji Scatterplot. Uji Scatterplot dinyatakan
lolos apabila titik-titik pada gambar hasil uji menyebar dengan pola yang tidak jelas serta
dibawah angka 0 dan pada angka sumbu Y. Apabila hasil uji memenuhi pola yang telah
ditentukan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian tidak terjadi
heteroskedastisitas.
3. Uji Statistik
Sebelum dilakukan interpretasi pada uji regresi berganda sebelumnya dilakukan uji
statistik. Uji statistik ini terdiri dari uji t, uji F, dan uji R2 (koefisien determinasi) yang
masing-masing memiliki tujuan tersendiri. Uji t-statistik dilakukan untuk melihat
signifikansi masing-masing variabel. Uji F-statistik memiliki tujuan untuk mengetahui
signifikansi variabel secara bersama-sama. Sementara uji R2 bertujuan untuk melihat
seberapa besar pengaruh dari variabel-variabel independen. Penjelasan dari masingmasing uji sebagai berikut:
a) Uji Parsial (t-statistik)
Uji t statistik merupakan bagian dari prosedur untuk menguji kebenaran atau
kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sampel yang telah dipilih. Dalam melakukan uji tstatistik, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah (Ghozali, 2012):
1) Membuat hipotesis awal yaitu:
H : Variabel bebas tidak berpengaruh signifikan
0

H : Variabel bebas berpengaruh signifikan
1

2) Setelah itu menentukan α, yaitu dipilih α = 5%

3) Langkah selanjutnya adalah menentukan daerah tolak dan daerah terima pada
kurva distribusi.

Gambar 1.1 Kurva Distribusi t-statistik
Sumber: Gujarati dan Porter (2010:152)

Dimana: n = Jumlah sampel
k = banyaknya koefisien regresi + konstanta
4) Kemudian hitung nilai t dengan rumus sebagai berikut:

5) Dari hasil t hitung yang didapat kemudian dibandingkan dengan t-tabel.
Kesimpulan yang dapat diambil, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
a.

H diterima jika t hitung < t tabel, artinya tidak ada pengaruh signifikan
0

antara variabel bebas terhadap variabel terikat.
b.

H diterima jika t hitung > t tabel, artinya ada pengaruh antara signifikan
1

variabel bebas terhadap variabel terikat.
b) Uji F-statistik

Pengaruh dari variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel
terikat dapat diketahui dengan menggunakan uji F statistik. Penggunaan tingkat
signifikansi sesuai dengan pilihan peneliti yaitu 0,01 ; 0,05 ; atau 0,1 . Langkah-langkah
yang dilakukan untuk uji F statistik adalah (Gujarati dan Porter, 2010):
1) Membuat hipotesis:
Ho : β1 = β2 = β3 = 0, berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel
bebas terhadap variabel terikat.
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ 0, berarti secara bersama-sama ada

pengaruh variabel

bebas terhadap variabel terikat.
2) Menentukan menentukan α, yaitu sebesr α = 5%
3) Menentukan daerah tolak dan terima.
F tabel = α (k – 1, n – k)
Keterangan:
n = Jumlah sampel
k = banyaknya koefisien regresi + konstanta
4) Menghitung nilai F hitung dengan rumus sebagai berikut:

5) Setelah didapat nilai F hitung, kemudian mengambil kesimpulan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. F hitung > F tabel maka H ditolak dan H diterima, artinya semua variabel
0

1

bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap
variabel terikat.
b. F hitung < F tabel maka H diterima dan H ditolak, artinya semua variabel
0

1

bebas secara bersama-sama bukan merupakan penjelas yang signifikan
terhadap variabel terikat.
c) Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel
independen terhadap variabel dependen. Nilai dari koefisien determinasi ini disimbolkan
dengan R2 yaitu semakin mendekati dengan angka 1 maka pengaruh dari variabel-variabel
independen semakin tinggi. Nilai yang menunjukkan tingkat ketepatan regresi tersebut disebut
nilai adjusted R2 dimana nilainya berada dalam kisaran 0 hingga 1 (0 < R2 < 1) (Ariefianto,
2012).

