
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

3.1. Tipe Penelitian 

 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey sedangkan  tipe 

penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif, merupakan 

tipe keputusan yang mempergunakan data penelitian berupa angka-angka dan 

analisis menggunakan statistik. Penelitian ini bersifat deduktif, dimana unntuk 

menjawab rumusan masalah digunakan konsep atau teori sehingga dapat 

dirumuskan hipotesis, yang selanjutnya di uji melalui pengumpulan data lapangan 

dengan menggunakan instrumen penelitian. Kemudian, data dianalisis secara 

kuantitatif sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan benar atau 

tidak. Penelitian kuantitatif pada umumnya dilakukan pada sample yang diambil 

secara random, sehingga kesimpulan hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada 

populasi dimana sampel tersebut diambil. (Sugiono, 2012,20). 

 

 

3.2. Definisi Konseptual 

 
 

Definisi konseptual merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam 

mengoperasionalkannya  di  lapangan.  Untuk  memahami  banyak  teori  yang ada 



30 
 

 

 
 

dalam penelitian ini, maka akan ditentukan definisi konseptual sesuai dengan 

variabel yang akan diteliti, antara lain : 

 

1. Variabel Independen (X.1 
 

Budaya organisasi adalah keyakinan dan nilai-nilai yang dituangkan dalam 

bentuk norma-norma atau pedoman bagi anggota organisasi dalam  

berperilaku dan beraktifitas di lingkungan organisasi. 

2. Variabel Independen (X.2) 
 

Kepemimpinan adalah perilaku pimpinan dalam mempengaruhi bawahan 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi 

3. Variabel dependen (Y) 
 

Kinerja Pegawai adalah tindakan dalam mengerjakan sesuatu atau hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi 

 

 
1.3. Definisi Operasional 

 
Definisi operasional bertujuan untuk memberikan rujukan-rujukan empiris apa  

saja yang dapat ditemukan di lapangan untuk menggambarkan secara tepat konsep 

apa yang dimaksud sehingga konsep dapat diukur dan diamati. (Purwanto & 

Sulistyastuti, 2011:18). Adapun definisi operasional dari variabel- variabel dalam 

penelitian ini dapat dijabarkan dengan indikator sebagaimana pada tabel berikut : 
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Tabel. 3.1. Operasional Variabel Penelitian 

 

Variabel Indikator Sub Indikator 

 

Budaya 

Organisasi 

 

Variabel 

Independen 

(X.1) 

1.Inovasi dan Pengambilan 

Resiko (Innovation and 

Risk Taking), 

a. Tingkat seberapa jauh 

pegawai didorong 

menjadi inovatif dalam 

bekerja 

b. Tingkat seberapa jauh 

Kesempatan bagi 

Pegawai untuk bekerja 

kreatif dan berani 

mengambil resiko 

2. Perhatian pada Detail 

(Attention to Detail), 

a. Tingkat seberapa jauh 

pegawai diharapkan 

untuk memperlihatkan 

kecermatan, analisis 

terhadap tugas yang 

dilaksanakan 

b. Tingkat seberapa 

jauh pegawai 

diharapkan 

memperhatikan tugas 

secara detail 

3. Orientasi Hasil 

(Outcome Orientation) 

a. Tingkat seberapa jauh 

Pegawai didorong 

mengetahui 

pentingnya kualitas 

hasil kerja 

b. Tingkat seberapa 

jauh monitoring dan 

evaluasi hasil kerja 

dilakukan 

4. Orientasi pada Individu 

(People Orientation) 

a. Tingkat seberapa jauh 

keputusan pimpinan 

memperhatikan 

kepentingan bawahan 

b. Tingkat seberapa 

jauh pegawai dapat 

mengembangkan 

inisiatif dan 

kemandirian dalam 

bekerja 
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 5.     Orientasi Tim (Team 

Orientation) 

 

. 

a. Tingkat seberapa jauh 

Pegawai mendapat 

kesempatan bekerja 

secara kelompok 

Tingkat seberapa jauh 

rasa kebersamaan dan 

kenyamanan  pegawai 

dalam bekerja dapat 

diwujudkan di FKIP 

Unila 

6. Keagresifan 

(Aggressiveness), 

. 

a. Tingkat seberapa jauh 

pegawai agresif dan 

kompetetitif dalam 

bekerja 

b. Tingkat seberapa jauh 

pegawai bekerja 

dengan sungguh- 

sunggu/ serius bukan 

bersantai 

7. Kemantapan 

(Stability) 

a. Tingkat sejauhmana 

kegiatan organisasi 

menekankan 

dipertahankannya 

posisi status quo 

b. Tingkat sejauhmana 

pengembangan 

perubahan 

organisasi dilakukan 

 

Kepemimpinan 

 

Variabel 

Independen 

(X.2) 

1. Telling 

(Memberikan pengarahan 

kepada bawahan) 

a. Tingkat kemampuan 

untuk memberitahu 

bawahan apa yang 

harus mereka kerjakan 

b. Tingkat kesediaan 

menunjukkan 

kesalahan bawahan 

2. Selling 

(Memberikan dukungan 

kepada bawahan) 

a. Tingkat Kemampuan 

menyediakan fasilitas 

kerja yang 

diperlukan bawahan 

b. Tingkat 

keterbukaan 

pimpinan dalam 

memberikan ide-ide 

kepada bawahan 
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 8.Participating 

(partisipasi/peran serta) 

a. Tingkat kesediaan 

pimpinan 

mengakomodasi 

kepentingan 

bawahan dalam 

pengambilan 

kebijakan 

b. Tingkat kesediaan 

pimpinan melibatkan 

pegawai dalam 

pelaksanaan kebijakan 

9.  Delegating 
(mendelegasikan) 

a. Tingkat kesediaan 

pimpinan dalam 

memberikan 

kewenangan dan 

tanggung jawab kepada 

bawahan 

b. Tingkat kepercayaan 

pimpinan dalam 

mendelegasikan 

tugas kepada 

bawahan 

 

Kinerja 

Pegawai 

 

Variabel 

Dependen 
 

(Y ) 

1.  Kualitas Kerja a. Tingkat 

kesesuaian 

pekerjaan yang 

dilakukan dengan 

prosedur kerja 

b. Tingkat kualitas kerja 

yang di hasilkan 

2.  Kuantitas kerja a. Tingkat pencapaian 

target 

b. Tingkat kuantitas kerja 

pegawai 

3.  Ketepatan Waktu a. Tingkat 

kehadiran sesuai 

jam kerja 

b. Tingkat pemanfaatan 

waktu dalam, bekerja 

4.  Efektivitas Biaya a. Tingkat ketersediaan 

dan fasilitas Kerja 

b. Tingkat pemanfaatan 

fasilitas kerja 

c.  Kebutuhan Pengawasan a. Tingkat 

pengawasan 

pimpinan 

b. Tingkat evaluasi 

hasil kerja 
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 d.  Pengaruh interpersonal a. Tingkat sejauh mana 

Hubungan 

interpersonal dengan 

sesama pegawai. 

b. Tingkat 

Kompetisi dengan 

sesama pegawai 

 

 
 

1.4. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

 

 

3.4.1.Populasi 
 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Tujuan dilakukannya populasi adalah agar kita dapat menetukan besarnya  

anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya 

daerah generalisasi (Sugiyono,2012 : 90) 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai administrasi yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil ((PNS) pada Fakultas Kegyuruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Lampung, sebagai berikut : 

 

 
Tabel. 3.2. Populasi Pegawai Administrasi FKIP Unila 

 

No Pegawai Administrasi Jumlah Prosentase 

    

1 PNS Golongan III 28 43,75 

2 PNS Golongan II 25 39,06 

3 PNS Golongan I 11 17,19 

  

Total 

 

64 

 

100,00 

Sumber: Subbag. Perencanaan dan Kepegawaian, 2015 
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Berdasarkan Tabel 3.2. di atas, jumlah pegawai administrasi di FKIP Unila 

sebanyak 64 orang, terdiri dari 28 orang Golongan III, 25 Orang Golongan II dan 

11 orang pegawai golongan I.. 

Mereka inilah yang dijadikan populasi pemberi layanan administrasi sesuai 

dengan bidang tugas masing-masing. Yaitu layanan bidang administrasi  

akademik, administrasi perencanaan dan kepegawaian, administrasi keuangan dan 

umum serta layanan administrasi bidang kemahasiswaan dan alumni. 

 

 

 

3.4.2. Sampel  dan Teknik pengambilan Sampel 

 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisrik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono (2012 : 91). Sedangkan Arikunto (2008:131) mengemukakan 

bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. 

 

Metode pengambilan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

total sampling, Dengan demikian seluruh pegawai administrasi pada FKIP 

Universitas Lampung yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

sejumlah 64 orang ditetapkan sebagai sampel. 

 

 

 
3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Setelah data di lapangan berhasil dikumpullkan, maka tahap selanjutnya adalah 

dengan mengolah data yang ada. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang   dilakukan 



45 
 

 

 
 

dengan cara memeberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada 

responden untuk dijawab. Teknik ini dilakukan dengan cara menyebar daftar 

pertanyaan atau kuesioner yang disediakan sebelumnya dengan maksud untuk 

mengumpulkan data dan informasi langsung dari responden yang bersangkutan 

(Sugiyono, 2012: 162). 

 

Untuk mengolah data berbentuk kuesioner yang dituangkan dalam pertanyaan - 

pertanyaan, masing-masing diberikan alternatif jawaban berdarsarkan metode 

likert. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban dapat diberi skor 

(Sugiyono, 2012: 108), misalnya : 

1).  Sangat setuju/selalu/sangat positif Diberi skor =  5 

2).  Setuju/sering  positif Diberi skor =  4 

3). .   Ragu-ragu/kadang-kadang/netral Diberi skor =  3 

4). Tidak  setuju/hampir tidak pernah Diberi skor =  2 

5). Sangat  tidak  setuju/ tidak pernah Diberi skor =  1 

 

 

 

3.6. Teknik Pengolahan Data 

 

 

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan pengolahan data dengan 

menggunakan cara sebagai berikut : 

1. Pemeriksaan data (editing), sebelum dilakukan pengolahan data, perlu 

data tersebut diperiksa lebih dahulu. Jadi dalam penelitian ini  

disediakan instrument angket yang berisi pertanyaan mengenai budaya 

organisasi, kepemimpinan dan kinerja pegawai. 

Data tersebut diperiksa lebih dahulu. Data dibagikan kepada responden. 

Kemudian data dikumpul dan diteliti mengenai jawaban responden. 
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2. Pembuatan kode (coding), melakukan coding terhadap data yang sudah 

diedit, sebagai usaha untuk menyederhanakan data, yaitu dengan 

memberi tanda diangka 1-5 pada masing-masing kategori jawaban dari 

seluruh responden. Adapun nilai sangat setuju diberi kode dengan   skor 

5. Nilai setuju diberi skor 4. Ragu-ragu skor 3, Nilai tidak setuju diberi 

skor 2, dan nilai sangat tidak setuju diberi skor 1. 

3. Interpretasi, merupakan tahap untuk memberikan penafsiran atau 

penjabaran dari data yang ada untuk dicari maknanya yang lebih luas 

dengan menghubungkan jawaban dari responden dengan hasil  yang 

lain, serta dari dokumentasi yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan 

sebagai hasil penelitian. 

 

 
3.7. Teknik Pengujian Instrumen 

 
 

Keabsahan suatu penelitian ditentukan oleh alat ukur yang digunakan. Alat ukur 

yang valid dapat menggambarkan keadaan obyek penelitian yang sebenarnya. 

Sehubungan hal tersebut maka Validitas dan reabilitas instrument perlu diketahui 

sebelum digunakan agar kesimpulan penelitian tidak keliru dan tidak memberikan 

gambaran yang jauh berbeda dari keadaan yang sebenarnya. 

 

 

3.7.1.  Uji Validitas 
 

Untuk mengetahui validitas instrument penelitian dilakukan dengan menggunakan 

rumus     sebagai berikut : 
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        (      ) (      ) 
         

√,               (     )  -,              (     ) - 
 
 
 

Keterangan : 

 

       = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y 

X = Jumlah skor pertanyaan terhadap variabel X 

Y = Jumlah skor pertanyaan terhadap variabel Y 

n = Banyaknya sampel 

(Muhidin dan Abdurahman, 2007:31`) 

 
 

Kemudian menentukan nilai tabel koefisien korelasi pada derajat bebas (db)=n-2 

dan α = 5%. Selanjutnya membuat kesimpulan dengan cara membandingkan nilai 

hitung r dengan nilai tabel r. dengan kriteria jika nilai hitung r lebih besar ( ≥ )  

dari nilai tabel r maka instrument dinyatakan valid. 

 

 
2.7.2 Uji Reabilitas 

 

Suatu instrument pengukuran dikatakan reabilitas bila pengukurannya konsisten, 

cermat dan akurat. Uji reliabilitas instrument dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui konsistensi dari instrument sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu 

pengukuran dapat dipercaya. 

 

Formula yang digunakan untuk menguji reabilitas instrument penelitian ini adalah 

koefisien Alfa(    ) dari Cronbach (1951), dengan rumus sebagai berikut : 
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      ( )  ( ) 
 
 

Dimana : 
 

Rumus Varians =     =     
 

  
 

r     : Reliabilitas instrumen/ koefisien alfa 

k : Banyaknya butir soal 

      : Jumlah varians butir 

      : nilai variasi tiap-tiap butir 

N : Jumlah responden 

(Muhidin dan Abdurahman , 2007:37). 
 

Menurut Arikunto (2006:178) reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan 

sesuatu.Reliabel artinya dapat dipercaya jadi dapat diandalkan. Instrumen dapat 

dikatakan reliabel (andal) bila memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar  

0,6 atau lebih. Pengujian reliabilitas instrumennya dapat pula dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS 16 maka kriterianya adalah α butir < total maka 

kuesioner dinyatakan reliabel. 

 

 
3.8. Teknik Analisa Data 

 
 

Teknik analisa data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang diperoleh dari lapangan 

diolah dan dianalisis selanjutnya akan diinterpretasikan dalam bentuk data-data 

yang akurat. (Sugiyono, 2012: 169). 



49 
 

 

 
 

3.8.1. Statistik Deskriptif 

 
 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalis data dengan 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2012: 169). Data deskripsi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini yaitu mean, median, mode dan standar deviation, 

Adapun tujuan analisis deskripsi ini digunakan adalah untu memberikan gambaran 

karakteristik tertentu dari responden dan mengklasifikasikan nilai katagori rata- 

rata data yang di dapat dari kuesioner. 

 

3.8.2. Statistik Inferensial. 

 

Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel dan dan hasilnya diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2012: 170). 

Statistik inferensial yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, uji korelasi 

dan analisis regresi linier. 

1. Uji Normalitas 

 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel 

terikat keduanya memiliki distribusi normal atau tidak . auntuk m,enguji 

asumsi ini dilakukan dengan melihat normal P-P Plot of Regression 

Standardized Residual melalui perhitungan regresi dengan program SPSS 18. 

Dengan melihat histogram atau tampilan grafik yang menunjukkan pola 

penyebaran tertentu. Model yang baik adalah memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal ( Sarwono, 2006:214). Dasar pengambilan keputusannya 

adalah : 
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1) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model reghresi memenuhi asumsi normalitas 

2) Jika data menyebar jauh dari dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti 

arah garis, maka model regresi tidak memenuhi asaumsi normalitas. 

2. Uji Heteroskedasitas: 

 

Heteroskedasitas diuji dari scatter plot, jika tidak ada pola tertentu yang 

teratur, maka terjadi heteroskedasitas dan jika tidak ada pola yang jelas aserta 

titik titik menyebar di atas dan dibawah angka nol pada sumbu Y maka tidak 

terjadi Heteroskedasitas 

3. Uji Autokorelasi 

 

Mendeteksi adanya gejala autokorelasi adalah dengan melihat nilai Durbin- 

Watson . Asumsi penggunaan analisis Durbin- Watson ini jika digunakan 

untuk Autokeralsi tingkat pertama dan model regresi yang ada mempunyai 

intercept (konstanta)  serta tidak terdapat variabel lagi. 

4. Uji Multikolinearitas 

 

Untuk mendeteksi adanya Multikolinearitas diketahui dari nilai VIF setiap 

predictor. Jika nilai VIF predictor tidak melebihi 10, maka dapat dikatakan 

bahwa data kita terbebas dari persoalan multikolineritas. 

5. Analisis Korelasi 

 

Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel-variabel 

bebas yaitu budaya organisasi dan kepemimpinan , baik secara sendiri-sendiri 

maupun secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya yaitu kinerja 

pegawai. 
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r  = 

 

 
 

Rumus yang digunakan untuk mencari nilai korelasi adalah nilai korelasi 

Product Moment sbb: 

      (      )(      ) 
xy    

√*              (      )  +*                 (      )  + 
 
 
 

Muhidin dan Abdurahman (2007 :128) 
 

 
Dimana : 

 

    = Koefisien korelasi pearson’s product moment 

(hubungan variabel X terhadap Y) 

n = Banyaknya sampel 

 

X = Jumlah skor pertanyaan terhadap variabel X 

Y = Jumlah skor pertanyaan terhadap variabel Y 

Untuk mengetahui kuat lemahnya tingkat atau derajat keeratan hubungan 

antara variabel X dan Variabel Y. Secara sederhana dapat diterangkan 

berdasarkan tabel nilai koefisien dari Guilford Emperical Rulesi berikut 

Tabel 3.3.  Tingkat Keeratan Hubungan Variabel X dan Y 

 

Nilai Korelasi Keterangan 

0,00 - < 0,20 

>0,20 - < 0,40 

>0,40 - < 0,70 

> 0,70 - < 0,90 

> 0,90 - < 1,00 

Hubungan sangat lemah (diabaikan, dianggap tidak ada) 

Hubungan rendah 

Hubungan sedang Hubungan 

kuat/tinggi Hubungan sangat 

kuat/tinggi 

Sumber : Muhidin dan Abdurahman (2007:128) 
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Kemudian   Muhidin   dan   Abdurahman (2007:106)  menerangkan  bahwa 

“Angka korelasi berkisar antara 0 sampai dengan + 1,00 (artinya paling tinggi 

+1,00 dan paling rendah 0). Apabila angka indeks korelasi bertanda plus    (+) 
 

maka korelasi tersebut positif dan arah korelasi satu arah, sedangkan apabila 

angka indeks korelasi bertanda minus (-), maka korelasi tersebut negative dan 

arah korelasi berlawanan arah, serta bila angka korelasi sama dengan 0, maka 

hal ini menunjukkan tidak ada korelasi. 

6. Analisis Regresi Linear Berganda 

 

Digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisa regresi 

berganda akan dilakukan jika jumlah variabel independennya minimal 2 

dengan rumus (Sugiono : 2012, 223) 

 

 

Y = a + b  X  + b X 
1 1 2 2 

 

Dimana: 

 

Y = Kinerja Pegawai 

 

a = Konstanta 

 

X1 = Budaya organisasi 

 

X2 = Kepemimpinan 

 

b1,   b2, = koefesien arah regresi 
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3.9. Uji Hipotesis 

 

 

3.9.1. Uji  t- statistik 
 

Penghuji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

signifikan antara variable bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan  

statistik paramatrik analisis linier sederhana atau tunggal. Pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini menggunkan uji t statistik. Uji t statistik digunakan untuk 

menguji kuatnya pengaruh antara variabel bebas secara parsial terhadap variabel 

terikat. Pengujian keberartian masing-masing koefisien regresi dengan 

menggunakan uji t statistik adalah sebagai berikut : 

 

 
 

 √      
       

√       

 

Keterangan : 

 

t =   nilai uji t 

 

r =   nilai korelasi 

 

n =   besarnya sampel 

 

Jika statistik hitung (angka 1 output) > statistik tabel (tabel t), maka Ho 

ditolak. 

Jika statistik hitung < statistik tabel (tabel t) maka Ho diterima. 

 

 

 

 

3.9.2. Uji F 

 
 

Tabel F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama- 

sama terhadap variabel terikat. Rumusan hipotesa Ho  : β1  = β2  = β3  = β4  = 0, 
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berarti secara bersama-sama tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat, dan H1 : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 ≠ 0, berarti secara bersama-sama ada pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

Taraf nyata / derajad keyakinan yang digunakan sebesar α = 1%, 5%,  10%. 

Derajat bebas (df) dalam distribusi F ada dua, yaitu : 

1. df     numerator = dfn  = df1  =  k – 1 
 

2. df   denumerator = dfd  =  df2  = n – k 
 

dimana:  
df = degree of freedom/ derajad kebebasan 

n   = Jumlah sampel 

k   = banyaknya koefisien regresi 
 

 

 

Pada Uji F, Ho diterima apabila Fhitung ≤ Ftabel, artinya semua variabel bebas secara 

bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap 

variabel terikat. Sedangkan Ho ditolak apabila Fhitung > Ftabel, artinya semua  

variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel terikat. 

 

Nilai Ftabel yang diperoleh dibanding dengan nilai Fhitung apabila Fhitung lebih 

besar dari Ftabel, maka ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel 

depende
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