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BABIV 

METODE PENELITIAN 

4.1.0byek Penelitian 

Obyek yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah Mahasiswa 

Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. 

4.2.Data Penelitian 

Data dan pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1.	 Data Primer
 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari para
 

mahasiswa melalui daftar pertanyaan meliputi pendapatan, (enomena
 

flexy, dan permintaan voucer. Set pertanyaan yang tersusun secara
 

sistematis dan standar sehingga pertanyaan yang sama dapat diajukan
 

terhadap setiap responden. Ada beberapa pertanyaan dengan altematif
 

jawaban a, b, c, d, dan e yang masing-masing diberikan bobot 5,~, 3, 2, dan
 

1. Daftar pertanyaan tersebut sebelum diberikan kepada responden te~lebih
 

dahulu diuji tingkat validitas dan reliablitasnya dengan rWll'us (Djarwanto
 

Ps & Pangestu S., 1993: 327):
 

n(LXY) - (LX)(LY) 
r = ----;=====----,=====	 ~ 

In(LX 2 ) - (LX)2 In(Ly 2 ) _ (Ly)2	 
I' 

~ 
" 

Kettrangan : 
II' 

x = Skor nomor genap
 

Y :....: Skor nomor ganj il
 

ii 
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n = Jumlah responden
 

r = Koefisien korelasi product moment.
 

Menggunakan alpha 0,05 (5%) dan n = 10, diketahui nilai rtabel sebesar
 

0,632. Apabila rhitung > rtabel maka status kuesioner adalah sahih (valid).
 

Apabila rhitung < rtabel maka status kuesioner gugur (Soetrisno Hadi, 1993:
 

64).
 

2.	 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan dokumen

dokumen di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta berupa kondisi 

empirik dan dokumen lain yang ada kaitannya dengan penelitian. 

4.3.Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari seluruh elemen sejenis tetapi dapat 

dibedakan satu sarna lain (Soehardi Sigit, 2001: 80). Perbedaan-perbedaan itu 

disebabkan karena adanya nilai karakeristik yang berlainan. Karena 

pengumpulan data akan menghasilkan nilai observasi sebagai nilai ~rakteristik 

dad masing-masing elemen, maka kumpulan seluruh nilai (data) ob~ervasi 

disebut populasi. Kumpulan selw·uh kt:1l1Wlgkinan hasil t:kSIJt:111I1t:n juga 

disebut populasi. Populasi dalam penelitian ini merupakan semua mahasiswa 

Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. 

4.4.Sampel dan Teknik Pengambilan SampeJ 

Sampel adalah sebagaian dari populasi (Soehardi ~igit, 2001: 82). 

Istilah lain dari sarnpel adalah contoh. Metode pengumpulan data yang 

---_.-' 
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menggunakan sampel atau contoh adalah sebagai salah satu sumber data primer 

disebut dengan sampling. Sampling adalah cara pengumpulan data dimana 

yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh 

dari hasil sampling merupakan data perkiraan (estimate value). Dalam 

penelitian Illl penulis menggunakan metode random sampling, yaitu cara 

pemilihan sejumlah elemen dari poplllasi untuk menj<idi anggota sampel, 

dimana pemilihannya dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen 

mendapat kesempatan yang sarna (equal chance) untllk dipilih menjadi anggota 

sampel. Samplingnya discbut probability sampling, yaitu setiap elemen 

mempunyai probabilitas (kemungkinan) yang sarna untuk dipilih karena 

mengingat penelitian, maka penulis memutuskan untuk mengambil sampel 

sebanyak 150 responden yang dipilih dengan metode cluster sampling yakni 

pengambilan sampel berdasarkan kelompok (misal berdasarkan Jurusan), yang 

masing-masing kelompok akan diambil sampel secara proporsional. Dengan 

sampel tersebut diharapkan marnpu mewakili semua mahasiswa Universitas 

Islam Indonesia di Yogyakarta. 

4.5.Definisi Operasional 

1.	 Pendapatan 

Pendapatan merupakan gaji yang diperoleh apabila mahasiswa bersangkut

an telah bekeIja dan mendapatkan gaji tetap, upah dari kerja tidak tetap, 

kiriman dari orang tua, gaji tetap plus kiriman oraJlg tua, dan atau gaji tidak 

tetap plus kiriman orang tua yang diperoleh selama satu bulan. 
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2.	 Fenomena Flexy 

Fenomena Flexy merupakan tanggapan atau persepsi mahasiswa terhadap 

jangkauan, harga, dan kemudahan operasional dalam melakukan akses 

dengan pasangannya. Tanggapan atau persepsi tersebut diberikan lima (5) 

altematifjawaban yang masing-masing bobot-nya sebagai berikut: 

Jawaban a diberi bobot 5 

Jawaban b diberi bobot 4 

Jawaban c diberi bobot 3 

Jawaban d diberi bobot 2 

Jawaban e diberi bobot 1 

3.	 Permintaan Voucher 

Permintaan voucher merupakan besamya voucer yang dibutuhkim dalam 

satu bulan. Besarnya voucher tersebut digunakan untuk SMS berapa persen 

dan digunakan untuk telephon berapa persen. 

4.6.Metode Analisis Data 

" Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear 

berganda, analisis koefisien determinasi, uji t dan uji F, dengan langkah

langkah sebagai berikut: 

1.	 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh pendapatan dan fenomena flexy terhadap pennintaan 

Voucher Hand Phone Mentari di Kalangan Mahasiswa UII Yogyakarta. 

Rumusnya (Damodar Gujarati, 2002: 91): 
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Y' = a + bjXj + b2X2 + e 

Keterangan : 

y' = Estimasi Permintaan Voucer 

X I = Pendapatan 

X2 = Fenomena Flexy 

a = Konstanta 

b l, b2, = Koefisien regresi 

e = Error 

2.	 Analisis koefisien determinasi (R2) 

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk rnengetahui pengaruh 

pendapatan dan fenomena flexy secara keseluruhan terhadap pennintaan 

Voucer Hand Phone Mentari di Ka1angan Mahasiswa VII Yogyakarta. 

Rumusnya sebagai berikut (Algifari: 2000: 45): 

bjLX j Y + b2LX2Y 
!{2 =	 _ 

Ly2 

Keterangan : 

R2 
= koefisien determinasi 

3.	 Uji Signifikansi Secara Parsial (thihm£) 

Uji signifikan secara parsia1 digunakan untuk mengetahui signifikansi 

pengaruh pendapatan dan fenomena flexy secara parsia1 terhadap 

permintaan voucer. Rumusnya sebagai berikut (Djarwanto PS & Pangestu 

Subagyo, 1993: '308): 

b i
 
t h =Sb .
 

i 
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th = nilai thitung 

bi = koefisien beta pada analisis regresi 

Sbi = Standar beta pada analisis regresi 

Uji signifikansi pengaruh pendapatan dan fenomena flexy secara parsial 

terhadap permintaan voucer mentari, dengan membandingkan nilai thitung 

dan ttabeb dengan ketentuan: 

Ho ditolak jika thitung > ttabel, artinya pendapatan dan fenomena f1exy secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap permintaan vouccr hand 

phone Mentari. 

Ho ditolak jika thitung ::: ttabel, artinya pendapatan dan fenomena flexy secara 

parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap pennintaan voucer 

hand phone Mentari. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Digunakan metode OLS (Oridinmy Least Square) dengan 

menggunakan program Shazam Versi 7.0 untuk memperoleh penaksiran 

yang baik, I nodel didasarkan pada asumsi penyederlNmaan yang 

diasumsikan tidak ada Autokorelasi, tidak ada Multikoliniearitas diantara 

variabel independen, dan tidak ada Heteroskedastisitas. 

a. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah adanya hubungan antar variabel bebas 

pada model regresi tertentu, yang mengakibatkan meningkatnya nilai 

varian dari residual, dan uji t yang tidak signikan. Untuk melihat ada 

tidaknya multikoIinieritas dapat diIihat dari koefisien detenninasi (R2
) 
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parsial dengan membandingkan besamya nilai koefisien detenninasi 

(R2
) dari regresi keseluruhan. 

b.	 Uji Heteroskedastisitas 

Penguj ian Heteroskedastisitas ini dilakukan untuk melihat apakah 

variabel gangguan mempunyai varian yang sarna untuk semua 

observasi. Untuk menditeksi adanya Heterokedastisitas digunakan 

Pengujian Glejser, Pengujian Hervey, Pengujian Arch, Pengujian B-P

G, Pengujian YHAT. Uji ini dengan meregresikan variabel penjelas 

terhadap residu regresi model awal. Kriteria pengujiannya yaitu apabila 

Chi-Squarehitung < Chi-Squaretabel maka tidak terdapat Heterokedastisitas 

tetapi jika Chi-Squarehitung > Chi-Squaretabel terdapat Heterokedastisitas. 

c.	 Uji Autokorelasi 

Uj i Atokorelasi adalah hubungan antara residual pada satu pengamatan 

dengan pengamatan lain. Konsekuensi adalah biasnya varian dengan 

nilai yang lebih keeil dad nilai sebenamya, sehingga nilai R? dan F-

Statlstlk yang dlhasllkan eenderung sangat berlebihan. Cara fnendeteksi 

adanya Autokorelasi dengan membandingkan nilai Durbin Watson 

statistik hitung dengan Durbin Watson statistik. 

a-du dan 4-dl 

du = 1,72 

dl = 1.63 

4-du = 4 -1,72 = 2,28 

4-dl = 4 - 1,63 = 2,3 7 
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Gambar4.1 
Uji Darbin Watson 

A B c D E 

o dl du 4-du 4-dl 4 
(1,63) (1,72) (2,28) (2,37) 

A = Tolak Ho, berarti ada Autokorelasi positif 

B = Daerah keragu-raguan 

C = Menerima Ho atau Ho* atau kedua-duanya 

D = Daerah keragu-raguan 

E = Tolak Ho, berarti ada Autokorelasi negatif 

Ho = Tidak ada Autokorelasi positif 

Ho* = tidak ada Autokorelasi Negatif 


