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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah PD BPR Karya Remaja Kabupaten 

Indramayu. Subyek penelitian ini menggunakan laporan tahunan perusahaan 

atau annual report dengan periode pengamatan tahun 2012 - 2015. 

B. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu laporan tahunan (annual report) pada tahun 2012 - 2015 dari PD BPR 

Karya Remaja. Kriteria yang digunakan untuk memilih sampel PD BPR 

Karya Remaja: 

1. Data laporan  tahunan yang terdaftar di PD BPR Karya Remaja memiliki 

reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena 

telah diaudit oleh auditor independen. 

2. Data mudah diperoleh, hemat waktu dan biaya. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan sampel dengan 

menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dalam pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan yang masuk ke dalam Daftar PD BPR Karya Remaja tahun 

2012 – 2015. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan atau annual report 

selama periode penelitian. 

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah. 

4. Memiliki data yang lengkap dan jelas sesuai dengan data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan 

metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data berasal dari dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.  Tahap selanjutnya yaitu 

pengambilan data perusahaan berupa annual report yang diperoleh dari 

laporan tahunan 2012 - 2015 yang terdapat di PD BPR Karya Remaja. 

E. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel untuk melakukan analisis 

data. Variabel tersebut terdiri dari variabel terikat (dependent variabel) dan 

variabel bebas (independent variabel). Sedangkan variabel independen dalam 

penelitian ini adalah CAR/modal, perkembangan kredit, dan suku bunga. 

Variabel dependennya adalah Profitabilitas (ROA). 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen (Variabel Y) yaitu variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah 
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variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain (Y). Profitabilitas 

(ROA) sebagai variabel terikat (Y) adalah rasio yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan 

efisiensi manajer secara keseluruhan. Dalam penelitian ini, ROA pada 

laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Indramayu 

diperoleh dari laporan perhitungan rasio keuangan yang dipublikasikan.  

ROA dapat diperoleh dengan cara 

    
                         

            
 

 

Kriteria ketentuan tingkat ROA dari Bank Indonesia menurut 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, 

dimana kriteria dibagi dalam 5 interval peringkat yaitu sebagai berikut:       

 Standar Kriteria Pengukuran Tingkat ROA  

Tingkat  Kriteria 

ROA ≥ 1,5% Sangat Rendabel 

1,25% ≤ ROA < 1,5% Rendable 

0,5% ≤ ROA < 1,25% Cukup Rendeble 

0% ≤ ROA < 0,5% Kurang Rendeble 

ROA ≤ 0% Tidak Rendeble 
                      Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 
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2. Variabel Independen 

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang nilainya tidak 

tergantung pada variabel lain (X). Variabel  independen (bebas) dari  

penelitian  ini  adalah  rasio–rasio  keuangan  Bank yang  dibuat  oleh  

bank  serta  dilaporkan  secara  berkala  ke  Bank  Indonesia  dan 

dipublikasikan. Adapun rasio–rasio keuangan yang menjadi variable 

independen dalam penelitian  ini  adalah  rasio  keuangan    yang  terdiri  

dari  tiga  aspek  yaitu  : CAR, perkembangan kredit, suku bunga 

a. Capital adequacy ratio (CAR)  

Capital adequacy ratio (CAR) sebagai variabel bebas (X1) 

yaitu rasio kecukupan modal pada bank. CAR dapat diperoleh dengan 

cara:   

    
                 

    
                   

Kriteria ketentuan tingkat CAR dari Bank Indonesia menurut 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, 

dimana kriteria dibagi  

Tabel 3.3.  Standar Kriteria Pengukuran Tingkat CAR 

Tingkat  Kriteria 

CAR ≥ 10% Modal Sangat Mencukupi 

8% ≤ ROA < 10% Modal Mencukupi 

6% ≤ ROA < 8% Modal Cukup Mencukupi 

4% ≤ CAR < 6% Modal Kurang Mencukupi 

CAR ≤ 4% Modal Tidak Mencukupi 
Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31Mei 2004  
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b. Kredit 

Menurut Dendawijaya (2003), sumber utama pendapatan bank 

berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan 

bunga. Penyaluran kredit sebagai bentuk usaha bank mutlak dilakukan 

karena fungsi bank itu sendiri sebagai lembaga intermediasi yang 

mempertemukan kepentingan antara pihak-pihak yang kelebihan dana 

dengan pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan mesin pencetak 

keuntungan bagi bank. Keuntungan bank diperoleh dari selisih antara 

harga jual dan harga beli dana setelah dikurangi dengan biaya 

operasional. Pada umumnya penempatan dana tersebut juga besar. Oleh 

karena itu bank harus berhati-hati dalam mennempatkan dana dalam 

bentuk kredit. 

Jenis-jenis kredit dalam bisnis perbankan sangat banyak. 

Kredit-kredit tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1) Pengelompokan kredit berdasarkan ciri dan tujuan 

penggunaannya, antara lain kredit modal kerja, kredit investasi, 

dan kredit konsumtif, kredit konsumtif dimaksudkan untuk 

membiayai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif, 

misalnya untuk untuk membeli rumah, membeli mobil, biaya 

pendidikan anak, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Sedangkan 

kredit modal kerja yaitu dana yang dipergunakan untuk 

menjalankan kegiatan usaha, dan kredit investasi yaitu dana 
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yang dipergunakan untuk melakukan investasi usaha atau 

perluasan usaha. 

2) Pengelompokkan kredit berdasarkan cara pelunasannya, antara 

lain kredit dengan ansuran tetap, kredit dengan plafon menurun 

setiap periode tertentu dan kredit dengan plafon tetap. 

3) Pengelompokkan kredit berdasarkan jangka waktu, antara lain 

kredit jangka pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka 

panjang. 

4) Pengelompokkan kredit berdasarkan besarnya fasilitas kredit, 

antara lain kredit kecil (misalnya Kredit Usaha Kecil), kredit 

menengah, dan kredit besar. 

5) Pengelompokkan kredit berdasarkan bentuk kredit, antara lain 

kredit bentuk persekot, dan kredit berbentuk rekening koran 

c. Suku bunga 

Bunga dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli 

atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang 

harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang 

harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh 

pinjaman) 

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang 

diberikan kepada nasabahnya yaitu : 
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a. Bunga simpanan 

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi 

nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan 

merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. 

Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito. 

b. Bunga pinjaman 

Bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang 

harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh 

bunga kredit. 

Kedua macam bunga tersebut merupakan komponen utama 

faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan 

biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga 

pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik 

bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling 

mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, 

maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan 

demikian pula sebaliknya. 

F. Alat Analisis data 

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan atau hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis regresi Data 

Panel dan analisis deskriptif. Sementara itu, pada pengolahan regresi 

penulisan menggunakan program Eviews. 
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G. Model Penelitian 

Penelitian ini menggunakan model ekonometrika untuk mengetahui 

hubungan timbal balik antara teori, pengujian dan estimasi empiris. Analisis 

pada penelitian ini menggunakan panel data yaitu kombinasi dari data time 

series dan cross section. Dalam melakukan estimasi, parameter-parameter 

yang diestimasi harus linier, untuk melinierkan parameter-parameter tersebut 

maka digunakan fungsi log. 

Y = f (CAR, Kredit, Suku Bunga) 

Model regresi dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

ROAit = β0 + β1CARit + β2Kreditit +β3Suku bungait + εt 

Keterangan: 

ROA    = Profitabilitas 

β0 = Intercept / konstanta 

β123 = Koefisien variabel 

CAR = Capital Adequancy Ratio (CAR) 

Kredit = Kredit 

Suku bunga  = Suku Bunga 

I = Profitabilitas PD BPR Karya Remaja 

T = Periode waktu 

εt = Error Term 

 

H. Uji Kualitas Data 

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk melihat model yang diteliti 

mengalami penyimpangan klasik atau tidak, sehingga pemeriksaan 

penyimpangan terhadap asumsi klasik perlu dilakukan. Asumsi klasik yang 

dipakai untuk membentuk model adalah uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas. 
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1. Uji Asumsi Kalsik 

Uji asumsi klasik dilakukan sebagai syarat sebelum melakukan 

regresi agar hasilnya estimator linear tidak bias yang terbaik. Adapun 

tahapan dalam pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini yaitu hanya 

uji multikolinearitas dan uji heteroskedatisitas. 

a. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

hubungan antar beberapa atau semua variabel independen dalam model 

regresi. Multikolinearitas merupakan keadaan dimana satu atau lebih 

variabel independen dinyatakan sebagai kondisi linear dengan variabel 

lainnya. Artinya, jika diantara variabel-variabel bebas yang digunakan 

sama sekali tidak berkolerasi satu dengan yang lainya maka bisa 

dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

 Pada penelitian ini pengujian multikolinearitas dilakukan dengan 

menggunakan correlation matrix, jika hasilnya ada yang melebihi dari 

0,8  maka tu menandakan bahwa terjadi multikolinearitas.  

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas, 

yaitu keadaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain 

tetap.Untuk mengindikasikan terjadinya masalah heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini penulis menggunakan uji Park. Dalam metodenya 
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uji Park menyarankan suatu bentuk fungsi spesifik diantara varian 

kesalahan σu
2  

dan variabel bebas di nyatakan sebagai berikut : 

  
    

 
……………………………………………………………....(3.1) 

Persamaan diatas dijadikan linier dalam bentuk persamaan log sehingga 

menjadi : 

 Ln   
  = α + βLnXi + vi ……………………..……………...… (3.2) 

Karena varian kesalahan ( σ ) tidak teramati, maka digunakan e 

sebagai penggantinya. Sehingga persamaan menjadi:  

 Ln  
  = α + βLnXi + vi ………………...…………….………. (3.3) 

Menurut Park dalam Sumodiningrat (2010), apabila parameter β 

dari persamaan regresi signifikan secara statistik, berarti didalam data 

terdapat masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika β tidak signifikan 

maka asumsi homokedastisitas pada data dapat diterima. 

I. Uji Hipotesis dan Analisis Data Panel 

Penelitian ini dalam menganalisis data menggunakan metode analisis 

regresi data panel. Analisis data regresi data panel digunakan untuk melihat 

sejauh mana pengaruh variabel-variabel bebas yang digunakan dalam meneliti 

Profitabilitas (ROA) pada PD BPR Karya Remaja Kabupaten Indramayu. 

Data panel merupakan gabungan antara data berkala (time series) dan 

data indivudul (cross section). Data time series adalah data yang dikumpulkan 

dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data cross section 
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merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak 

individu.  

Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

melakukan analisis empirik dengan perilaku data yang lebih dinamis. Adapun 

kelebihan yang diperoleh dari penggunaan data panel adalah sebagai berikut : 

 Data panel mampu menyediakan lebih banyak data, sehingga dapat 

memberikan informasi yang lebih lengkap. Sehingga dapat diperoleh 

degree of freedom (df) yang lebih besar sehingga estimasi yang 

dihasilkan akan lebih baik. 

 Data panel mampu mengurangi kolinearitas variabel 

 Dapat menguji dan membangun model perilaku yang lebih kompleks 

 Dengan menggabungkan informasi dari data time series dan cross 

section dapat mengatasi masalah yang timbul karena adanya masalah 

penghilangan variabel. 

 Data panel lebih mampu mendeteksi dan mengukur efek yang secara 

sederhana tidak mampu dilakukan oleh data time series murni maupun 

cross section murni. 

 Data panel dapat meminimalkan bias yang dihasilkan oleh agregat 

individu, karena data yang diobservasi lebih banyak. 

Permodelan dengan menggunakan teknik regresi data panel dapat 

dilakukan dengan tiga pendekatan alternatif metode pengolahannya yaitu, 

Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Fixed Effect Model. 
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1) Common Effect Model  

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana 

karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada 

model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga 

diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun 

waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square 

(OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.  

2) Fixed Effect Model 

Pendekatan model ini menggunakan variabel dummy yang dikenal 

dengan sebutan efek tetap atau Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Pada metode Fixed Effect estimasi dapat dilakukan dengan tanpa 

pembobotan (no weight) atau LSDV dan dengan pembobotan (Cross-

section weight) atau Generated Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya 

pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit cross 

section (Gujarati,2012) dalam ( jesika.S, 2015) Penggunaan model ini 

tepat untuk melihat perilaku data dari masing-masing variabel sehingga 

data lebih dinamis dalam menginterprestasi data. 

Metode GLS (Generated Least Square) dipilih dalam penelitian ini 

karena adanya nilai lebih yang dimiliki oleh GLS dibanding OLS dalam 

mengestimasi parameter regresi. Metode ini sudah memperhitungkan 

heterogenitas yang terdapat pada variabel independen secara eksplisit 

sehingga metode ini mampu menghasilkan estimator yang memenuhi 

kriteria BLUE (Best Linier Unbiased Estimator) 
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3) Random Effect Model 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model 

Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-

masing perusahaan. Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error 

Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS) 

Untuk memilih model yang paling tepat digunakan dalam 

mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat dilakukan 

yakni:  

 

a. Uji Chow (Likelihood Test Radio) 

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effet 

atau Common Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi 

data panel. Untuk membuktikan apakah terbukti atau tidak antara 

common effect dan fixed effect, dalam pengujian ini dilakukan dengan 

hipotesa sebagai berikut:  

H0: Model yang digunakan Common Effect 

H1: Model yang digunakan Fixed Effect 

Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-

Square lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. 

Sebaiknya dipakai adalah fixed effect. Ketika model yang terpilih adalah 

fixed effect maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu Uji Hausman untuk 
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mengetahui apakah model fixed effect model (FEM) atau random effect 

model (REM) yang baik untuk digunakan. 

Uji Chow dapat dilihat menggunakan Uji F signifikasi estimasi 

fixed effect, yang digunakan untuk memilih antar OLS pooled tanpa 

variabel dummy atau fixed effect. F statistik di sini adalah sebagai uji 

Chow. Dalam hal ini, uji F digunakan untuk menentukan model terbaik 

antara kedua model dengan melihat uji residual kuadrat (RSS). 

Formula uji F adalah sebagai berikut: 

F = 
                

             
 

Keterangan : 
RSS 1 = jumlah residual kuadrat pooled OLS 

RSS 2 = jumlah residual kuadrat fixed effect 

m  = pembilang 

n-k  = denumenator 

Jika H0 ditolak, dapat disimpulkan fixed effect model lebih baik 

dari pooled OLS dan begitupun sebaliknya. 

b. Uji Hausman  

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah 

model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. 

Dimana uji hausman memiliki hipotesa sebagai berikut:  

H0: Model yang digunakan Random Effect Model 

H1: Model yang digunakan Fixed Effect Model 

Jika tes hausman tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan(p 

> 0,05) itu mencerminkan bahwa random estimator tidak tepat 

digunakan dalam model regresi. Tetapi jika hasilnya signifikan (p < 
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0,05) maka model yang tepat untuk digunakan adalah Fixed Effect 

Model (FEM). 

c. Uji Lagrange Multiplier (LM test) 

Untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik 

daripada metode Common Effect (OLS) digunakan uji Lagrange 

Multiplier (LM). Uji signifikasi Random Effect ini dikembangkan oleh 

Breusch Pagan. Metode Bruesch Pagan untuk menguji signifikasi 

Random Effect didasarkan pada nilai residual dari metode Common 

Effect. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai 

berikut: 

   
  

      
[
∑         

   

∑ ∑    
  

   
 
   

   ] 

Keterangan : 

n  = jumlah individu;  

T = jumlah periode waktu;  

e = residual metode common effect 

1) Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Common Effect Model 

H1  : Random Effect Model 

Uji  LM ini didasarkan pada distribusi chi-square dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih 

besar dari nilai kritis statistik chi-square maka kita menolak hipotesis nol, 

berarti estimasi yang lebih tepat dari  regresi data panel adalah model 
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random effect. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai kritis 

statistik chi-square maka kita menerima hipotesis nol yang berarti model 

common effect lebih baik digunakan dalam regresi. 

Variable Indipenden dalam penelitian ini adalah Capital 

Adequancy Ratio (CAR), Kredit, dan Suku bunga. Dependennya adalah 

Profitabilitas (ROA). Adapun regresi data panel sebgai berikut : 

                  β          β                  

Keterangan : 

 

ROA         : Profitabilitas 

CAR         : Capital Adiquancy Ratio (CAR) 

Kredit         : Kredit 

Suku bunga : Suku Bunga 

β0         : Konstanta 

β1,β3         : Koefisien regresi 

e          : error 

i          : Profitabilitas PD BPR Karya Remaja 

t         : Tahun  

 

 

2. Uji Statistik 

a) Uji Koefisien Determinasi (R-Square) 

Nilai koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur 

seberapa besar variasi dari variabel dependen (Y) dapat dijelaskan oleh 

variabel independen (X). Bila nilai koefisien determinasi = 0 (R
2
 = 0), 

artinya variasi dari variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel 

independen. Sementara bila R
2 

= 1, artinya variasi dari variabel dependen 

secara keseluruhan dapat dijelaskan oleh variabel independen. Dengan 

kata lain jika R
2 

mendekati 1 (satu), maka variabel independen mampu 
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menjelaskan perubahan variabel dependen. Tetapi jika R
2
 mendekati 0, 

maka variabel independen tidak mampu menjelaskan variabel dependen. 

b) Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel 

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 

dependen pada tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%). Pengujian semua 

koefisien regresi secara bersama-sama dilakukan dengan uji F  dengan 

pengujian sebagai berikut: 

1) Perumusan Hipotesa 

H0: β1 = β2 = 0, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. 

H1: β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya secara bersama-sama ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

2) Pengambilan Keputusan 

Pengambilan dalam pengujian uji F ini adalah dengan cara 

membandingkan probabilitas pengaruh variabel independen secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen dengan nilai α yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah α = 5% 

c) Uji Parsial (t-statistik) 

Uji-t statistik adalah uji parsial (individu) dimana uji ini digunakan 

untuk menguji seberapa baik variabel independen dapat menjelaskan 

variabel dependen secara individu. Pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) 
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dengan menganggap variabel independen bernilai konstan. Pengujian t-

statistik dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut: 

1) Pengambilan Hipotesis: 

H0 :Bila probabilitas β1 > 0,05 artinya tidak ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

H1:Bila probabilitas β1 < 0,05 artinya ada pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. 

2) Pengambilan Keputusan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat 

kepercayaan atau angka probabilitas α = 0,1. 

Jika probabilitas variabel independen > 0,1 maka hipotesa 

H0 diterima, artinya variabel independen secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Jika probabilitas variabel independen < 0,1 maka hipotesa 

H1 ditolak, artinya variabel independen secara parsial berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

 


