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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Data 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

merupakan analisis menggunakan angka dengan menggunakan statistika sebagai 

alat bantunya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan dari 

sumber pertama, yaitu dari individu atau kelompok. Data primer dapat diperoleh 

dengan penyebaran kuesioner, angket, wawancara, dan dari data yang dimiliki 

oleh pihak perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dalam 

bentuk kuesioner dan wawancara singkat kepada beberapa responden secara 

random. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendukung hasil dari kuesioner 

yang akan diolah. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data dalam bentuk 

pertanyaan tertulis untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. 

Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat Yogyakarta yang menggunakan 

Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan 

Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Sementara data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui buku-buku yang berhubungan dalam penelitian ini. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Umum Syariah (BUS), 

Bank Pembiayaan Syariah (BPRS), dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang ada 
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di Yogyakarta. Sedangkan objek yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu hasil 

kuesioner yang telah diisi oleh nasabah Bank Umum Syariah (BUS), Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang 

berhubungan dalam penelitian ini. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

 Sampel menurut Arikunto, S. (1993)  adalah sebagian dari populasi yang 

akan menjadi bahan penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

dengan menggunakan teknik convenience sampling. Menurut Sugiarto (2001) 

teknik convenience sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan 

pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel dalam 

penelitian ini adalah masyarakat (nasabah) yang menggunakan lembaga keuangan 

keuangan syariah Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS), dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT) yang ada di Provinsi D.I.Yogyakarta. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan kuesioner dan wawancara kepada beberapa responden 

secara random. Kuesioner ini di sebarkan kepada responden (partisipan). 

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah nasabah yang 

menggunakan produk dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah (BPRS), dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Teknik ini memberikan 

suatu tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab dari 

setiap butir pertanyaan yang telah di sediakan oleh peneliti. Dalam penyebaran 
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kuesioner ini, peneliti memberikan penjelasan mengenai tujuan survei yang 

dilakukan dan responden dapat menanyakan suatu hal terkait dengan pertanyaan 

yang terdapat dalam kuesioner apabila pertanyaan kurang dipahami oleh 

responden.  

Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner ini dibuat dengan menggunakan 

skala 1-5 untuk memperoleh data yang bersifat interval dan diberi skor atau nilai. 

Skala likert adalah skala yang digunakan dalam penelitian untuk mengukur 

pendapat, sikap, dan persepsi individu atau kelompok orang tentang suatu 

fenomena sosial yang terjadi (Sugiyono, 2013). Dalam Skala likert variabel yang 

dijadikan sebagai pengukuran menjadi variabel indikator. Jawaban dari setiap 

instrument dalam penelitian ini mempunyai nilai positif hingga skala negatif. 

Dalam penelitian ini, instrumen yang di buat dalam bentuk checklist yang setiap 

item-itemnya mengandung nilai yang diperoleh berdasarkan jawaban atau 

tanggapan dari para responden.  

Terdapat lima alternatif pilihan yang dapat di pilih oleh responden ketika 

mengerjakan soal kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti. Apabila responden 

sangat tidak setuju dengan argumen yang terdapat dalam kuesioner tersebut, maka 

responden dapat memilih jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) dan nilai tersebut 

mendapat bobot 1. Apabila responden tidak setuju dengan argumen yang terdapat 

dalam kuesioner, maka responden dapat memilih jawaban TS (Tidak Setuju) dan 

nilai tersebut mendapat bobot 2. Apabila responden netral dengan argumen yang 

terdapat dalam kuesioner, maka responden dapat memilih jawaban N (Netral) dan 

nilai tersebut mendapat bobot 3. Apabila responden setuju dengan argumen yang 
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terdapat dalam kuesioner, maka responden dapat memilih jawaban S (Setuju) dan 

nilai tersebut mendapat bobot 4. Terakhir, Apabila responden sangat setuju 

dengan argumen yang terdapat dalam kuesioner, maka responden dapat memilih 

jawaban SS (Sangat Setuju) dan nilai tersebut mendapat bobot 5.  

A. Definisi Operasional Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

Menurut Sugiyono (2012) tentang variabel penelitian yaitu segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang di tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tersebut untuk di tarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini, variabel terbagi menjadi dua kelompok variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. Berikut ini adalah pengukuran masing-masing 

variabel yang diajukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lain. Variabel ini dilambangkan dalam tanda “Y”. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah keputusan masyarakat Yogyakarta menggunakan 

lembaga keuangan syariah. Yang dimaksud dengan keputusan masyarakat 

Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah adalah pengambilan 

keputusan oleh nasabah terhadap produk perbankan syariah yang menjadi 

pilihannya. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil dari 

proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur 

tindakan diantara beberapa alternatif yang tersedia. Nasabah yang dimaksud 

adalah nasabah yang telah menggunakan produk dari lembaga keuangan 
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syariah  yang dalam hal ini difokuskan kepada nasabah yang menggunakan 

salah satu dari produk dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah (BPRS), atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Dalam penelitian 

ini, kriteria responden yang di jadikan objek penelitian adalah masyarakat 

Yogyakarta yang telah mempunyai rekening di lembaga keuangan syariah baik 

itu pada Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS), maupun Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Selain itu, kriteria responden 

yang lainnya yaitu nasabah yang sudah pernah mengunjungi perbankan syariah 

maupun BMT. Variabel keputusan masyarakat menggunakan lembaga 

keuangan syariah diukur dengan instrumen kuesioner yang dilakukan oleh 

Istiqomah (2015) meliputi produk yang menarik, bagi hasil yang sesuai, lokasi 

bank syariah yang strategis, promosi yang menarik, pelayanan yang 

memuaskan, dan instrumen kuesioner yang dilakukan oleh Abhimantra (2013) 

yaitu kesesuaian bank syariah dengan prinsip syariah. 

2. Variabel Independen 

Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. 

Variabel ini dilambangkan dalam tanda “X”. Terdapat lima variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut: 

a. Religiusitas (X1) 

Religiusitas adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang 

mendorong untuk berpikir, berperilaku, bersikap dan bertindak sesuai 

dengan ajaran agamanya. Variabel religiusitas diukur dengan menggunakan 
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instrumen kuesioner penelitian yang dilakukan oleh Abhimantra, dkk (2013) 

yang meliputi pelaksanaan ibadah fardu yaitu sholat wajib; puasa ramadhan; 

dan amalan sunnah yaitu sholat malam; sedekah; puasa sunnah; keyakinan 

Al-Qur’an dan Al-Hadist sebagai pedoman hidupnya; dan keyakinan 

transaksi pada bank syariah. 

b. Persepsi Riba (X2) 

Persepsi merupakan pencetusan pola pikir seseorang terhadap apa 

yang dilihat dan di anggapnya. Sedangkan riba mengacu pada “kelebihan 

atau peningkatan”. Secara teknis, riba didefinisikan sebagai peningkatan 

dalam transaksi pinjaman atau sebagai imbalan atas suatu komoditas yang 

diakrualkan kepada pemilik tanpa memberikan imbalan yang setara (Khan, 

M, 2011). Artinya bahwa persepsi riba adalah bagaimana seseorang 

menafsirkan dalam pikirannya tentang tambahan bunga yang ditetapkan dari 

pengembalian atas pinjaman uang pada perbankan konvensional yang 

persentasenya telah ditetapkan besarannya. Variabel persepsi riba diukur 

dengan mengembangkan instrumen kuesioner dari Abhimantra, dkk (2013) 

meliputi pengetahuan tentang haramnya bunga bank; persepsi bunga bank 

adalah riba; persepsi kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan 

pada bank syariah; dan kehalalan produk dari bank syariah. 

c. Marketing Mix 

Matilla (2001) mengatakan bahwa bauran pemasaran (marketing 

mix) adalah seluruh variabel yang dapat dikendalikan oleh suatu perusahaan 
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dalam mengkomunikasikannya dan akan digunakan untuk memuaskan 

konsumen sasaran. Marketing mix adalah strategi pemasaran yang 

menggabungkan 4 (empat) elemen marketing mix yaitu produk, harga, 

tempat, dan promosi menjadi sebuah kesatuan yang saling mendukung 

dalam pemasaran suatu barang/jasa. 

1) Produk (X3a) 

Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

dipasar dan dapat dibeli oleh konsumen sehingga konsumen dapat 

menikmati produk yang telah dibelinya. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008) produk yaitu segala sesuatu yang ditawarkan di pasar untuk 

memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen. Produk yang 

ditawarkan oleh perusahaan perdagangan tentu berbeda dengan yang 

ditawarkan pada perusahaan jasa seperti lembaga keuangan. Produk 

yang ditawarkan oleh perusahaan perdagangan biasanya berbentuk 

barang. Namun jika produk pada perusahaan jasa seperti lembaga 

keuangan khususnya lembaga keuangan syariah biasanya berbentuk 

pendanaan, pembiayaan, akad, pelayanan (jasa) maupun yang lainnya. 

Variabel produk ini diukur dengan mengembangkan kuesioner yang 

dilakukan oleh Istiqomah (2015) yang meliputi  kesesuaian produk 

dengan syariah Islam; menggunakan prinsip adil, menguntungkan dan 

barokah; produk yang sesuai dengan kebutuhan; dan produk yang 

ditawarkan memberikan kemudahan. 
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2) Tempat (X3b) 

Tempat adalah suatu kondisi / keadaan dimana produk dijual 

atau dipasarkan. Tempat bisa dijadikan untuk bertemunya antara 

penjual dan pembeli. Penjual menawarkan/menjual barangnya kepada 

pembeli, dan pembeli membeli barangnya dari penjual. Menurut 

Kotler dan Amstrong (2008) tempat merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan yang membuat tersedianya produk 

untuk pelanggan. Dalam hal ini, tempat yang dimaksud dalam 

lembaga keuangan syariah adalah lokasi berdirinya sebuah bangunan / 

bentuk fisik (kantor bank syariah) atau lokasi mesin ATM untuk 

kegiatan transaksi nasabah. Variabel tempat diukur dengan 

mengembangkan kuesioner yang dilakukan oleh Istiqomah (2015) 

yang meliputi keterjangkauan lokasi bank syariah; keterjangkauan 

lokasi mesin ATM untuk nasabah; lokasi bank syariah yang dekat 

dengan perkantoran; dan lokasi bank syariah yang memberikan rasa 

aman dan nyaman. 

3) Harga (X3c) 

Harga adalah adalah nilai tukar yang diukur dengan uang atau 

bentuk lain dimana pembeli dapat memiliki barang yang dibeli dari 

penjual. Istilah harga dapat disamakan untuk memberikan nilai 

finansial baik dari produk atau jasa. Menurut Kotler dan Amstrong 

(2008) harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar oleh 



60 
 

konsumen untuk mendapatkan suatu produk tertentu. Variabel harga 

diukur dengan mengembangkan instrument kuesioner yang dilakukan 

oleh Istiqomah (2015) meliputi terhindarnya bank syariah dari unsur 

riba; mekanisme bagi hasil; harga yang saling menguntungkan dan 

pengenaan biaya administrasi kepada nasabah.  

4) Promosi (X3d) 

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) promosi merupakan 

aktivitas untuk menyampaikan manfaat produk dan untuk membujuk 

konsumen untuk melakukan pembelian terhadap produk yang 

dijualnya. Promosi adalah suatu cara yang ditempuh oleh suatu 

perusahaan untuk memasarkan produknya kepada konsumen. Promosi 

merupakan bagian yang sangat penting dalam melakukan penjualan 

terhadap produknya karena keberhasilan produk yang dijual atau 

dipasarkan untuk konsumen, salah satu indikatornya terletak pada 

sejauh mana promosi itu dilakukan. Variabel promosi diukur dengan  

mengembangkan kuesioner yang dilakukan oleh Istiqomah (2015) 

meliputi pengenalan bank syariah melalui bank itu sendiri; pengenalan 

bank syariah melalui rekomendasi orang lain; pengenalan bank 

syariah melalui iklan; dan pengenalan bank syariah melalui hadiah 

yang diberikan. 
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d. Kualitas Pelayanan (X4) 

Menurut Kishada (2013) kualitas layanan merupakan faktor 

penting untuk meningkatkan profitabilitas dan dianggap sebagai salah satu 

dari beberapa sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berguna 

untuk menarik pelanggan baru untuk turut berkontribusi pada pangsa 

pasar. Tingkat kualitas dan pelayanan terbaik oleh lembaga keuangan 

syariah dapat dicapai manakala terus memperbaiki sistem operasional yang 

telah ada. Kualitas pelayanan pada lembaga keuangan syariah tidak hanya 

bertujuan untuk memberikan kepuasan pelanggan semata. Lebih dari itu, 

kualitas pelayanan yang diberikan sudah selayaknya tetap berada pada 

aturan-aturan Islam. Variabel kualitas pelayanan diukur dengan 

menggunakan instrument penelitian yang di lakukan oleh Istiqomah (2015) 

yaitu meliputi penampilan fisik dan tata ruang bank syariah; kualitas 

pelayanan oleh karyawan bank syariah;  perlakuan yang sama oleh 

karyawan bank syariah yang tidak memandang status sosial nasabah; dan 

prosedur penanganan yang tepat.  

e. Sistem Bagi Hasil (X5) 

Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil antara kedua pihak 

bank dengan nasabah. Di dalam bagi hasil tersebut terdapat pembagian 

kedua belah pihak atau lebih. Wujud dari bagi hasil tersebut berupa nisbah. 

Bagi hasil ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak yang 

saling melakukan akad di awal transaksi. Variabel bagi hasil dalam 
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penelitian ini diukur dengan mengembangkan instrument penelitian yang 

dilakukan oleh Maisur, dkk (2015) yaitu meliputi sistem bagi hasil yang 

menguntungkan dan adil; memberikan kemudahan dan manfaat; dan 

sistem bagi hasil yang sesuai syariah. 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

  Dalam suatu penelitian, data mempunyai kedudukan yang paling tinggi 

karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai 

alat pembuktian hipotesis. Benar tidaknya data, sangat menentukan bermutu 

tidaknya hasil dari suatu penelitian. Pengujian instrumen biasanya terdiri dari uji 

validitas dan uji reliabilitas. 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

a. Uji Validitas 

Validitas adalah tingkat keabsahan dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang 

digunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2004). Uji validitas 

adalah kebenaran instrumen dalam suatu penelitian yang digunakan untuk 

menguji valid tidaknya pertanyaan pada sebuah kuesioner. Uji ini 

dilakukan dengan bantuan komputer dengan aplikasi SPSS (Statistical 

Package for the Sosial Sciences). SPSS adalah salah satu program 

komputer yang dipakai untuk analisis statistika. Dapat dikatakan valid, 

jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang 
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diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji instrumen penelitian ini 

menggunakan metode analisis faktor konfirmatory atau Confirmatory 

Factor Analyze (CFA) yaitu menggunakan KMO and Bartlett’s Test of 

Specirity. Kriteria penilaian uji validitas yaitu sebagai berikut: (a) Apabila 

nilai KMO and Bartlett’s Test of Specirity lebih besar daripada 0,5 (Nilai 

KMO > 0,5) maka instrument dapat dikatakan valid; (b) Apabila nilai 

KMO and Bartlett’s Test of Specirity lebih kecil daripada 0,5 (Nilai KMO 

< 0,5) maka instrument dapat dikatakan tidak valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu angka indeks yang menunjukkan 

konsistensi suatu alat pengukur di dalam mengukur gejala yang sama. Uji 

reliabilitas ini digunakan untuk mengukur sejauh mana hasil suatu 

pengukuran yang telah dilakukan tersbut dapat dipercaya. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keandalan sesuatu (Arikunto, S. 1993). Untuk 

menghitung reliabilitas digunakan dengan menggunakan koefesien Alpha 

Cronbach (Umar, 2000). Adapun dikatakan mempunyai tingkat reliabilitas 

tinggi apabila nilai Alpha lebih dari 0,7 (α = > 0,7). Sedangkan dikatakan 

mempunyai tingkat reliabilitas moderat apabila nilai Alpha 0,5 – 0,7 (α = 

0,5 – 0,7), dan dikatakan mempunyai tingkat reliabilitas rendah apabila 

nilai Alpha kurang dari 0,7 (α = < 0,7). Pengujian ini menggunakan 

bantuan software SPSS. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001). Uji normalitas dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menguji sampel penelitian dengan 

pengujian kolmogorov-smirnov untuk mengetahui apakah sampel 

merupakan jenis distribusi normal. 

b. Uji Multikolinearitas 

Priyatno (2008) mendefinisikan uji multikolinearitas merupakan 

alat uji yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas menurut Priyatno (2008) merupakan alat uji 

yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 
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3. Uji Analisis Regresi Berganda 

 Analisis regresi linier berganda yaitu hubungan secara linier antara 

dua atau lebih variabel independen (X1, X2, X3, …, Xn) dengan variabel 

dependen (Y). Alat analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-

masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Rumus: 

Y = a + β1.X1 + β2.X2 + β3.X3 + β4.X3b + β5.X3c + β6. X3d + 

β7.X4 + β8.x5 + e 

 Keterangan: 

Y = Variabel dependen 

 a = Konstanta 

 β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8 = Nilai koefesien regresi 

 X1 = Religiusitas 

 X2 = Persepsi riba 

 X3a = Produk 

 X3b = Tempat 

X3c = Harga 
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X3d = Promosi 

 X4 = Kualitas Pelayanan 

 X5 = Sistem Bagi Hasil 

 e = residual atau prediction error 

C. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analisis deskritif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif adalah suatu bentuk 

metode penelitian yang bersifat menggambarkan fakta atau kenyataan sesuai data 

yang telah diperoleh oleh peneliti untuk mengetahui variabel religiusitas, persepsi 

riba, marketing mix, kualitas pelayanan, dan sistem bagi hasil terhadap keputusan 

masyarakat Yogyakarta menggunakan lembaga keuangan syariah. Pada uji 

hipotesis terbagi kedalam tiga pengujian, antara lain: 

1. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Uji koefisien determinasi atau (R
2
) dilakukan untuk mengukur 

seberapa kuat variabel independen (X) dapat menjelaskan variabel dependen 

(Y) pada sebuah model. Pengukuran pengujian ini menggunakan nilai koefisien 

determinasi antara 0 dan 1. Nilai Adjusted R Square yang kecil (mendekati 0) 

mengindikasikan bahwa kemampuan variabel-variabel independen (X) masih 

rendah dalam menjelaskan variabel dependen (Y). Sebaliknya, jika nilai 

Adjusted R Square yang besar (mendekati 1) mengindikasikan bahwa 
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kemampuan variabel-variabel independen (X) tinggi dalam menjelaskan 

variabel dependen (Y).   

2. Uji F 

Uji F digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y) secara simultan (bersama-sama). Pengujian 

ini dilakukan dengan bantuan software akuntansi yaitu SPSS 15.0. Hasil 

pengujian ini dapat dilihat melalui tabel ANOVA pada kolom sig. jika nilai 

tersebut menunjukkan hasil < 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) secara 

simultan (bersama-sama). Sebaliknya, jika nilai sig. menunjukkan hasil > 0,05 

maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y) secara simultan (bersama-

sama). 

3. Uji T 

Uji T digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen 

(X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial. Pengujian ini dilakukan 

dengan bantuan software akuntansi yaitu SPSS 15.0. Hasil pengujian dapat 

dilihat melalui coefficients pada kolom sig. Jika nilai probabilitas (nilai t) 

menunjukkan hasil < 0,05 maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) secara 

parsial. Sebaliknya, jika nilai probabilitas (nilai t) menunjukkan hasil > 0,05 
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maka dapat diinterpretasikan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel 

independen (X) dengan variabel dependen (Y) secara parsial. 

 


