
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2005). Data yang didapat harus mempunyai 

kriteria tertentu, yaitu valid dengan tujuan dapat ditemukan dan dikembangkan suatu 

pengetahuan sehingga gilirannya dapat digunakan untuk memecahkan dan 

mengantisipasi masalah yang hadapi. 

Metode pengumpulan data untuk mendapatkan data primer, yaitu dengan cara 

pengamatan langsung secara seksama dan sistematis, dengan menggunakan alat indra 

(indra mata, telinga, hidung, tangan dan fikiran). Beberapa prinsip yang harus di 

penuhi dalam observasi adalah data dapat diukur melalui pengamatan (tanpa 

berinteraksi langsung dengan subyek penelitian), peristiwa atau kejadian hanya 

terjadi pada periode tertentu dan dapat di amati berulang-ulang, kapan dan bagaimana 

pengamatan dilakukan, berapa lama pengamatan harus dilakukan (Mustafa, 2009). 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Sensus. 

3.1.  Desain Penelitian 

Sesuai dengan pokok masalah yang di angkat dalam penelitian ini sekaligus 

mempertimbangkan kerangka berfikir dan hipotesis, maka penelitian ini merupakan 

penelitian asosiatif yang ingin memberikan penjelasan mengenai pertautan dari suatu 

variabel terhadap variabel yang lain. 



Sedangkan mempertimbangkan bagaimana data untuk penelitian ini akan di 

kumpulkan, maka penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian survei. 

Dengan demikian dalam penelitian ini tidak memberikan perlakuan pada subyek 

penelitian, sehingga hasilnya tidak perlu di komparasi dengan kelompok kontrolnya. 

Sebagai lokasi penelitian ini dilakukan di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Kab. Rokan Hulu. 

3.2. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan penelitian (Arikunto, 2005). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua individu-individu yang menjadi subjek penelitian. Hal ini 

biasa disebut dengan populasi sasaran. Populasi sasaran merupakan keseluruhan 

subjek penelitian yang diamati. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijelaskan 

populasi merupakan keseluruhan yang diteliti, dapat berupa manusia, gejala-gejala 

atau peristiwa-peristiwa yang mempunyai karakteristik tertentu serta merupakan 

sumber data dan menentukan keberhasilan penelitian. Populasi dalam pelaksanaan 

penelitian adalah semua individu-individu yang menjadi subjek penelitian.  

Adapun karakteristik dari populasi tersebut antara lain merupakan anggota 

tetap di unit pemula, pemuda, dewasa dan ahli. Dengan mempertimbangkan tentang 

kecukupan kebutuhan analisis penelitian, maka penelitian ini dilakukan dengan 

mengambil seluruh dari anggota Partai Keadilan Sejahtera, Kabupaten Rokan Hulu 

yang memenuhi kriteria syarat penelitian atau dengan kata lain dilakukan penelitian 

Sensus. 



 Anggota yang diteliti dalam penelitian ini sebanyak 110 anggota yang 

diambil dari 4 unit/bidang anggota Partai Keadilan Sejahtera, Kabupaten Rokan Hulu. 

Ditunjukkan dalam Tabel 3.1:    

Tabel 3.1 

Jumlah anggota Partai Keadilan sejahtera, Kabupaten Rokan Hulu 

No Unit Anggota Jumlah 

1 Ahli 32 

2 Dewasa 30 

3 Pemuda 28 

4 Pemula 20 

 Jumlah 110 

Sumber : Partai Keadilan Sejahtera, Kab. Rohul, 2015 

3.3. Defenisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah kegiatan mengolaborasi teori atau 

variabel penelitian sampai pada indikator-indikator dan unsur penelitian yang 

memberikan penjelasan atau keterangan tentang variabel-variabel operasional 

sehingga dapat diamati atau diukur. 

Penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (Explanatory research) yang 

akan membuktikan penelitian korelasional yang berusaha untuk melihat apakah 

antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau tidak, dan seberapa besar 

hubungan itu serta bagaimana arah hubungan tersebut (Supomo dan Indriyantoro, 

2006). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dimensi kepemimpinan 

yang merupakan variabel independent, kepuasan yang merupakan variabel 



intervening, dan loyalitas anggota yang merupakan variabel dependent. Selanjutnya 

masing-masing variabel tersebut mempunyai definisi operasional sebagai berikut: 

3.3.1. Variabel Independent(Dimensi Kepemimpinan) 

a. Commanding (X1) 

Commanding adalah kemampuan memberi saran, perintah-

perintah, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, 

sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang 

di ukur sebagai berikut menurut Campbell dan Samiec, (2005): 

1. Kemampuan pemimpin untuk memberikan arahan kepada 

anggota dalam pencapaian tujuan partai. 

2. Kemampuan pemimpin dalam mengambil setiap keputusan 

terhadap permasalahan yang ada. 

3. Kemampuan pemimpin memberikan solusi dan menyelesaikan 

masalah dalam situasi darurat. 

4. Kemampuan pemimpin memberikan motivasi dan dorongan 

kepada anggota untuk bisa mencapai tujuan yang diharapkan. 

b. Visioning (X2) 

Visioning adalah gambaran mengenai tujuan dan visi di masa 

depan yang harus dimiliki organisasi, sebelum menyusun rencana 

bagaimana cara untuk  mencapainya. Indikator yang di ukur sebagai 

berikut menurut Campbell dan Samiec, (2005): 



1. Kemampuan pemimpin untuk mengkomunikasikan tujuan partai 

kepada anggota. 

2. Kemampuan pemimpin untuk melibatkan anggota dalam 

pencapaian tujuan partai. 

3. Kemampuan pemimpin  untuk mencapai peluang baru bagi 

anggota. 

4. Kemampuan pemimpin untuk menanamkan nilai-nilai partai 

kepada anggota.  

c. Enrolling (X3) 

Enrolling adalah kecakapan dari sang pemimpin dalam 

menciptakan peluang-peluang, membuat keputusan dan menyelesaikan 

masalah. Hal ini berhubungan dengan kecakapan manajerial. Indikator 

yang di ukur sebagai berikut menurut Campbell dan Samiec, (2005): 

1. Kemampuan pemimpin untuk menentukan tujuan partai. 

2. Kemampuan pemimpin dalam mengidentifikasi pilihan (Solusi 

setiap masalah). 

3. Kemampuan pemimpin dalam menganalisis informasi. 

4. Kemampuan pemimpin dalam menentukan pilihan (Dalam 

setiap masalah). 

 

 

 



d. Relating (X4) 

Relating adalah hubungan pemimpinyang harmonis antara 

dirinya dengan para anak buah. Indikator yang di ukur sebagai berikut 

menurut Campbell dan Samiec, (2005): 

1. Kemampuan pemimpin menjalin hubungan yang harmonis 

antara dirinya dengan para anggota partai. 

2. Kemampuan pemimpin untuk mendengar secara intensif keluhan 

dan masukan dari anggota partai. 

3. Kemampuan pemimpin untuk melibatkan anggota dalam 

pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. 

4. Kemampuan pemimpin untuk melakukan berkomunikasi dua 

arah. 

e. Coaching (X5) 

Coaching adalah mengembangkan potensi individu dan kinerja 

individu sambil menyelaraskan tujuan individu dan nilai-nilai orang-

orang di organisasi. Indikator yang di ukur sebagai berikut menurut 

Campbell dan Samiec, (2005): 

1. Kemampuan pemimpin dalam meningkatkan produktifitas 

anggota. 

2. Kemampuan pemimpin untuk meningkatkan prestasi anggota. 

3. Kemampuan pemimpin untuk meningkatkan kepuasan anggota. 

4. Kemampuan pemimpin dalam mengelola anggota. 



3.3.2. Variabel Intervening: Kepuasan 

Menurut Oliver dalam zeithaml & Bitner (2000), kepuasan adalah 

penilaian fitur dari sebuah produk atau jasa, atau jasa/produk itu sendiri, 

yang memberikan rasa senang dalam tingkat tertentu mengenai pemenuhan 

kebutuhan yang telah dikonsumsi.  

Dimensionalisasi yang dipergunakan dalam mengukur konstruk 

kepuasan anggota merujuk pada penelitian variabel kepuasan akan 

mengacu pada penelitian Levesque dan McDouglall (1996), indikator yang 

akan digunakan antara lain adalah sebagai berikut : 

1. Pilihan Tepat 

Menunjukkan pilihan yang tepat, yang diukur dari 

perasaan yang timbul dari anggota dalam memilih 

pemimin, apakah pemimpin tersebut sudah tepat atau 

belum. 

2. Kesesuaian harapan 

Menunjukkan kesesuaian harapan, yang diukur dari 

perasaan anggota  yang timbul akan kemampuan 

pemimpin untuk dapat memenuhi semua harapannya. 

3. Kepuasan Fasilitas 



Menunjukkan kepuasan fasilitas yang diukur dari 

perasaan puas anggota terhadap fasilitas yang telah 

diberikan dan disediakan oleh pemimpin. 

4. Kepuasan anggota terhadap semua peraturan dan 

kebijakan pemimpin. 

5. Kepuasan anggota terhadap pemimpin itu sendiri. 

3.3.3. Variabel Terikat (Dependent Variable): Loyalitas anggota 

Streers dan Porter (1983) berpendapat bahwa loyalitas ada dua 

macam, yaitu sejauh mana anggota mengidentifikasi organisasi/partai yang 

ditunjukan dengan keinginan untuk bekerja dan berusaha sebaik-baiknya, 

kemudian loyalitas terhadap partai sebagai perilaku maksudnya proses 

dimana anggota mengambil keputusan pasti untuk tidak keluar dari anggota 

apabila tidak membuat kesalahan yang ekstrim. 

Indikator-indikator loyalitas anggota: 

Timbulnya loyalitas kerja dipengaruhi oleh banyak faktor, beberapa 

faktor pengaruh loyalitas kerja menurut Streers dan Porter (1983) adalah : 

 Repeat purchase yaitu kesetiaan terhadap organisasinya 

 Retention yaitu ketahanan terhdap pengaruh yang negatif 

mengenai organisasi. 

 Referalls yaitu mereferensikan secara total esistensi organisasi. 



 Merekomendasikan partai ke orang-orang. 

 Solid terhadap sesama anggota. 

3.4. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data 

primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti, 

sedangkan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan 

oleh pihak lain.  Data sekunder selain tersedia di instansi tempat di mana 

penelitian itu dilakukan, juga tersedia di luar instansi atau lokasi penelitian. 

Menurut (Sanusi, 2013).  Data sekunder yaitu berupa bukti, catatan atau 

laporan statistik yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan dari DPD Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) Kab. Rokan Hulu. 

3.4.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan kuesioner.  Kuesioner yaitu metode pengumpulan data 

dengan cara mengajukan pernyataan yang tersusun secara sistematis untuk 

diisi oleh pegawai secara langsung.  Dalam hal ini responden diminta untuk 

menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap setiap pernyataan. 

Berkenaan dangan skala pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan skala Likert yang mencerminkan skala 



Interval. Menurut Sakaran,U, (2003)  Skala Likert adalah skala yang 

didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan 

berkaitan dengan indikator-indikator suatu variabel yang sedang di ukur.  

Skala Likert dirancang untuk memeriksa bagaimana subyek setuju atau 

tidak setuju dengan pernyataan pada skala 5 point dengan range sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 

Skala Pengukuran Penelitian 

No Alternative Bobot 

1 Sangat Setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Kurang Setuju 3 

4 Tidak Setuju 2 

5 Sangat Tidak Setuju 1 

 

3.5. Uji Instrumen 

3.5.1. Uji  Instrumen Validitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui item-item yang tersaji dalam 

kuesioner yang benar-benar mampu mengungkapkan dengan pasti apa yang 

akan diteliti. Cara yang digunakan adalah analisis item, dimana setiap nilai 

yang ada dalam setiap butir pertanyaan dikorelasikan dengan seluruh butir 

pertanyaan untuk suatu variabel dengan menggunakan rumus korelasi 

produk moment. Pengujian dengan menggunakan taraf signifikansi 5 % ( α 



= 0,05 ).  Apabila nilai signifikansi yang diperoleh kurang atau sama 

dengan 0,05 ( ≤ 0,05), berarti signifikan, maka dapat disimpulkan 

instrumen penelitian (pernyataan kuisioner) yang digunakan dinyatakan 

valid. 

3.5.2. Uji Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu 

instrumen (alat pengukur) dapat dipercaya atau dapat di andalkan 

(Sugiyono, 2010). Perhitungan realibilitas dilakukan terhadap butir 

pertanyaan atau pernyataan yang sudah valid. Berbeda dengan uji validitas, 

maka pengujian terhadap reliabilitas instrumen dilakukan secara serentak 

(relibialitas konstruk). Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

menghitung reliabilitas, salah satunya adalah denagn formulasi koefisien 

Alpha Cronbach. Dengan konsep dari koefisien Alpha Cronbach ini, maka 

kriteria keputusannya adalah : 

Jika koefisien Alpha Cronbach bernilai ≥ 0,6 maka indikator-

indikator dalam sebuah konstruk atau variabel dinyatakan reliabel, 

sebaliknya jika koefisien Alpha Cronbach bernilai < 0,6 maka indikator-

indikator dalam sebuah konstruk atau variabel dinyatakan tidak reliabel. 

3.6. Teknik dan Model Analisis 

3.6.1. Analisis Deskriptif Data Penelitian 

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data 



yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya 

berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti 

tidak mencari atau menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, 

membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan. 

3.6.2. Analisis Inferensial 

Analisis statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk 

menganalisa data dengan sudah ada upaya untuk mencari atau 

menerangkan saling hubungan, menguji hipotesis, melakukan penarikan 

kesimpulan dan membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah 

dilakukan. Analisis di gunakan untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan dalam penelitian ini. Bedasarkan rumusan hipotesis tersebut, 

maka alat analisis yang tepat di gunakan adalah analisis jalur. Analisis jalur 

dapat di cari melalui analisis regresi dan korelasi ganda linear. 

3.6.2.1. Pengembangan Model Analisis Jalur 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linear 

berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Ghozali, 2006). Analisis jalur sendiri 

tidak dapat menemukan hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat 

digunakan sebagai subsitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan 

kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas (regresi) antar variabel 



telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Analisis 

jalur digunakan untuk menentukan pola hubungan (efek langsung 

maupun tidak langsung) dari variabel-variabel tersebut. Analisis jalur 

sesungguhnya merupakan analisis regresi yang dilakukan beberapa 

tahap sesuai dengan struktur persamaan yang dihipotesiskan.Koefisien 

jalur diperoleh dari koefisien regresi yang telah dibakukan atau disebut 

Standardized Coefficients (β). 

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis linear 

berganda, atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang 

telah ditetapkan sebelumnya (Ghozali, 2006). Analisis jalur sendiri 

tidak dapat menemukan hubungan sebab-akibat dan juga tidak dapat 

digunakan sebagai subsitusi bagi peneliti untuk melihat hubungan 

kausalitas antar variabel. Hubungan kausalitas (regresi) antar variabel 

telah dibentuk dengan model berdasarkan landasan teoritis. Analisis 

jalur digunakan untuk menentukan pola hubungan (efek langsung 

maupun tidak langsung) dari variabel-variabel tersebut. Analisis jalur 

sesungguhnya merupakan analisis regresi yang dilakukan beberapa 

tahap sesuai dengan struktur persamaan yang dihipotesiskan.Koefisien 

jalur diperoleh dari koefisien regresi yang telah dibakukan atau disebut 

Standardized Coefficients (β). 
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Gambar 3.1 Model konseptual 

 

3.6.2.2.  Model Regresi Linier Berganda 

Regresi linear digunakan untuk memodelkan hubungan 

antara variabel dependent (terikat) dengan variabel independent 

(bebas), dengan jumlah variabel independent satu atau lebih dari satu. 

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel 

dependent (terikat) dengan satu atau lebih variabel independent 

(bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi 
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rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependent berdasarkan 

nilai variabel independent yang diketahui (Gujarati, 2012). 

Berdasarkan kerangka pemikiran konseptual pada penelitian 

ini maka model persamaan analisis regresi linear berganda sebagai 

berikut: 

Y1 = b11X1 + b12X2 + b13X3 + b14X4 + b15X5 + Ɛ1 

Keterangan: 

Y1 = Variabel Kepuasan  

X1 =  Commanding 

X2 = Visioning 

X3 =  Enrolling 

X4 = Relating 

X5 = Coaching 

b = Koefisien Regresi 

 = Standar error 

Y2 = b21X1 + b22X2 + b23X3 + b24X4 + b25X5 + y21Y1 + Ɛ2 

Keterangan: 

Y2 = Variabel Loyalitas Anggota 

X1 =  Commanding 

X2 = Visioning 

X3 =  Enrolling 

X4 = Relating 



X5 = Coaching 

Y1 = Variabel Kepuasan 

b = Koefisien Regresi 

 = Standar error 

Dalam analisis ini terdapat 2 tahapan regresi. Dimana analisis 

untuk model regresi tahap 1 digunakan untuk mengetahui besarnya 

pengaruh variabel independent (commanding, visioning, enrolling, 

relating, coaching) terhadap variabel intervening (kepuasan). 

Sedangkan analisis untuk model regresi tahap dua di gunakan untuk 

mengetahui besarnya pengaruh variabel independent (commanding, 

visioning, enrolling, relating, coaching) terhadap variabel dependent 

(Loyalitas anggota) melalui variabel intervening (kepuasan). 

 

3.7. Uji Statistik  

3.7.1. Uji t (Parsial) 

Uji t (Parsial) digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

independent (commanding, visioning, enrolling, relating, coaching) terhadap 

variabel intervening (kepuasan) secara parsial, sedangkan untuk melihat 

besarnya pengaruh masing-masing variabel independent (commanding, 

visioning, enrolling, relating, coaching) terhadap variabel intervening 

(kepuasan) digunakan angka Standardized Coefficient atau Beta. 

Menghitung harga “t” statistik berdasarkan nilai koefisien regresi. 



Selanjutnya dari harga “t” statistik tersebut dapat dicari taraf signifikansinya. 

Keputusan pengujian, apabila harga taraf signifikansi yang dihasilkan 

kurang dari 5% maka disimpulkan bahwa secara parsial suatu variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. 

3.7.2. Koefisien Determinasi  (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat besarnya pengaruh 

variabel independent (commanding, visioning, enrolling, relating, 

coaching) terhadap variabel intervening (kepuasan) digunakan koefisien 

determinasi (R
2
). Apabila nilai R

2
 semakin mendekati 1 maka secara 

serentak variabel independent (commanding, visioning, enrolling, relating, 

coaching) mempunyai pengaruh yang kuat terhadap variabel intervening 

(kepuasan) dan apabila nilai R
2
 semakin mendekati 0 maka akan semakin 

lemah pula pengaruh variabel independent (commanding, visioning, 

enrolling, relating, coaching) terhadap variabel intervening (kepuasan). 

3.7.3. Uji F (ANOVA)  

Uji F (ANOVA) digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh 

variabel independent (commanding, visioning, enrolling, relating, 

coaching) terhadap variabel intervening (kepuasan) secara bersama-sama. 

Keputusan pengujian, dari nilai F statistik yang selanjutnya dari 

nilai F tersebut dapat diketahui besarnya taraf signifikansi. Apabila taraf 

signifikansi kurang dari 0,05 maka di tolak, artinya secara simultan seluruh 

variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhdap variabel 



terikat. 

3.7.4. Koefisien Jalur Total 

Pengaruh total adalah jumlah dari pengaruh langsung dan pengaruh 

tidak langsung. 

                      = (     x     ) +     

Pengaruh Commandingterhadap loyalitas anggota melalui kepuasan. 

                       = (     x     ) +     

Pengaruh Visioningterhadap loyalitas anggota melalui kepuasan. 

                          = (     x     ) +     

Pengaruh Enrolling  terhadap loyalitas anggota melalui kepuasan. 

                          = (     x     ) +     

Pengaruh Relating terhadap loyalitas anggota melalui kepuasan. 

                          = (     x     ) +     

Pengaruh Coaching terhadap loyalitas anggota melalui kepuasan. 

3.8. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji kualitas data sehingga dapat 

diketahui keabsahannya dan menghindari terjadinya estimasi yang bias. Pengujian 

dengan menggunakan regresi linier berganda dapat dilaksanakan setelah memenuhi 

asumsi klasik, tujuannya adalah agar variabel independen sebagai estimator atas 

variabel independen tidak bias (Gujarati, 2012).Dalam penelitian ini akan dilakukan 

uji asumsi klasik terhadap model regresi yang meliputi: 



3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah hasil estimasi 

berdistribusi normal atau tidak. Dalam uji kenormalan data, menggunakan 

statistik non parametrik yaitu uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. 

Untuk menentukan uji normalitas digunakan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

Uji Hipotesis 

H0 : Data berdistribusi normal. 

H1 : Data Tidak berdistribusi normal. 

Tingkat Signifikan : α =0,05 

Kesimpulan :  

Jika p-value < 0.05 maka H0 ditolak, artinya data tidak berdistribusi 

normal. Jika p-value > 0,05 maka H0 diterima, artinya data berdistribusi 

normal. 

3.8.2 Uji Multikolinieritas 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel bebas. Multikolinieritas di gunakan untuk menguji suatu model 

regresi apakah terjadi hubungan yang sempurna atau hampir sempurna 

antara variabel bebas, sehingga sulit untuk memisahkan pengaruh antara 

variabel-variabel itu secara individu terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

untuk mengetahui apakah antara variabel bebas dalam persamaan regresi 

tersebut saling berkorelasi.  



Untuk mendeteksi Multikolinieritas adalah dengan melihat nilai 

tolerance dan nilai Varian Inflation Factor (VIF), dimana menurut 

(Gujarati, 2012) untuk mendeteksi adanya Multikolinieritas dalam model 

regresi linierberganda dapat digunakan nilai variance inflationfaktor (VIF) 

dan tolerance (TOL). Dasar pengambilan keputusan pada Uji 

Multikolonieritas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: 

1. Melihat nilai Tolerance 

Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak 

terjadi Multikolinieritas terhadap data yang di uji. Jika nilai Tolerance 

lebih dari 0,10 maka artinya terjadi Multikolinieritas terhadap data 

yang di uji. 

2. Melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

Jika nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka artinya tidak terjadi 

Multikolinieritas terhadap data yang di uji. Jika nilai VIF lebih besar 

dari 10,00 maka artinya terjadi Multikolinieritas terhdap data yang di 

uji. 

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas adalah uji penyimpangan atau ketidaksamaan varians 

kesalahan (residual). Model regresi yang baik adalah model yang homoskedastisitas. 

Untuk menentukan uji heteroskedastisitas digunakan uji koefisien korelasi Rank 

Spearman antara skor setiap variabel bebas dengan skor dari variabel residual. Dari 



harga koefisien korelasi Rank Spearman tersebut, kemudian dihitung harga “t” 

statistiknya dan dari harga “t” tersebut dicari nilai p- Value. 

Uji Hipotesis 

H0 : Tidak terdapat heteroskedastisitas pada model 

H1 : Terdapat heteroskedastisitas pada model 

p- value : α =0,0 

Keputusannya adalah apabila nilai p- value yang diperoleh lebih 

besar dari 5%, maka dinyatakan tidak ada gejala heterokedasitas dalam 

data, sehingga asumsi dipenuhi. Untuk menentukan uji heteroskedastisitas 

digunakan langkah-langkah jika p- value < 0,05 maka H0 ditolak, artinya 

model yang terbentuk terdapat heteroskedastisitas pada model. Jika p- 

value > 0,05 maka H0 diterima, artinya model yang terbentuk tidak terdapat 

heteroskedastisitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 


