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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Gambaran Umum Objek Penelitian 

Penelitian ini akan membahas mengenai pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan 

to Deposit Ratio, Non Performing Loan, dan Biaya Operasional Pendapatan 

Operasional Terhadap Pertumbuhan Laba Perbankan. Objek  yang diteliti dalam 

penelitian ini adalah Bank Umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2010-2014.  Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, 

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. 

 

3.2   Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan hubungan sebab akibat (causal study). Causal Study 

adalah suatu studi di mana peneliti ingin menggambarkan penyebab dari satu atau 

lebih masalah (Sekaran,2012). Desain causal berguna untuk mengukur hubungan-

hubungan antar variabel penelitian atau berguna untuk menganalisis bagaimana 

suatu variabel mempengaruhi variabel lain (Sekaran, 2012). Penelitian ini 

dilakukan untuk  membuktikan adanya hubungan sebab akibat secara langsung 

antara variabel yang mempengaruhi (variable independen) yaitu Capital 

Adequency Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, dan Biaya 
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Operasional Pendapatan Operasional dengan variabel yang dipengaruhi (variable 

dependen) yaitu pertumbuhan laba perbankan. 

 

3.3   Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014), variabel penelitian adalah segala sesuatu yang 

berbentuk apa saja yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam 

penelitian ini menggunakan 5 variabel independen dan satu variabel dependen. 

Dalam Pramesti (2014), variabel dependen adalah variabel yang tergantung atau 

dipengaruhi oleh variabel independen sedangkan variabel independen adalah 

variabel yang dipercaya dapat mempengaruhi hasil pengukuran dalam penelitian. 

Berikut ini merupakan penjelasan dari masing-masing variabel tersebut: 

3.3.1 Variabel Dependen 

Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan laba 

perbankan.  Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan 

mengorbankan  berbagai sumber daya. Adapun  salah satu parameter penilaian 

kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba. Untuk mengetahui 

bagaimana laba mengalami pertumbuhan diperlukan paling sedikit dua periode 

pada saat bank mengalami laba,  karena dari situ dapat dibandingkan antara laba 

pada tahun sekarang dengan laba pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan laba yang 

baik mencerminkan kinerja operasional perusahaan yang baik pula, khususnya 

perbankan. Pengukurannya dengan rumus dan skala yang digunakan adalah skala 

rasio. Menurut Ghozali (2013), skala rasio adalah skala interval dan memiliki nilai 
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dasar (based value) yang tidak dapat dirubah. Pada penelitian ini laba yang 

digunakan adalah laba bersih. rumus untuk menghitung pertumbuhan laba adalah: 

Mengacu pada ketetapan Bank Indonesia, Lubis (2013), Hamidu (2013), dan 

Mahdjani dkk. (2014) rumus untuk menghitung pertumbuhan laba adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

Laba Tahun Ini  : Laba bersih tahun berjalan 

Laba Tahun Lalu  : Laba bersih tahun sebelumnya 

 

3.3.2  Variabel Independen 

Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah Capital Adequacy 

Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non Performing Loan, dan Biaya Operasional 

Pendapatan Operasional. 

3.3.2.1  Capital Adequacy Ratio (X1) 

Rasio CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank 

untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko. CAR 

adalah kecukupan modal yang menunjukan kemampuan bank dalam 

mempertahankan  modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank 

dalam mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengontrol risiko-risiko 

yang timbul yang dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank. 

Pengukurannya menggunakan rumus dan skala yang digunakan adalah skala 
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rasio. Rumus untuk menghitung Capital Adequency Ratio (CAR) menurut Lubis 

(2013) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 

Desember 2001 adalah: 

 

 

Keterangan: 

Modal :  Dana yang dimiliki oleh bank sebagai modal (modal inti 

dan modal pelengkap). 

ATMR : Total aktiva tertimbang menurut risiko kredit, risiko 

pasar, dan risiko operasional. 

 

3.3.2.2 Loan Deposit Ratio (X2) 

Loan Deposit Ratio menggambarkan rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat likuiditas bank yang menunjukan kemampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban yang segera ditagih. Pengukurannya menggunakan rumus dan skala 

yang digunakan adalah skala rasio. Rumus untuk menghitung Loan Deposit Ratio 

(LDR) menurut Lubis (2013) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah: 
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Keterangan: 

Kredit yang Diberikan : Kredit yang diberikan bruto (sebelum dikurangi 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) kepada 

pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain 

dalam rupiah dan valuta asing. 

Total Dana Pihak Ketiga : Dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, 

deposito (tidak termasuk giro dan deposito antar 

bank). 

 

3.3.2.3 Non Performing Loan (X3) 

Rasio kredit yang menunjukan jumlah kredit yang disalurkan yang mengalami 

masalah tentang kegagalan pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya 

membayar angsuran (cicilan) pokok beserta bunga yang telah disepakati. 

Pengukurannya menggunakan rumus dan skala yang digunakan adalah skala rasio. 

Rumus untuk menghitung rasio Non Performing Loan (NPL) menurut Lubis 

(2013) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 

2001 adalah: 

 

Keterangan: 

Kredit Bermasalah : Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan 

macet yang dihitung secara gross (tidak dikurangi 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)). 
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Total Kredit : Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak 

termasuk kredit kepada bank lain). 

3.3.2.4 Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (X4) 

Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasioanal (BOPO) sering 

disebut rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil 

rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank 

bersangkutan. Pengukurannya menggunakan rumus dan skala yang digunakan 

adalah skala rasio. Rumus untuk menghitung Beban Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO) menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 

3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 adalah: 

 

 

Keterangan: 

Beban Operasional : Semua beban yang dikeluarkan dalam rangka 

kegiatan yang lazim dilakukan sebagai usaha bank 

(beban bunga, beban provisi dan komisi, beban 

administrasi dan umum, beban tenaga kerja, beban 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, beban 

estimasi kerugian, dan beban operasional lainnya). 

Pendapatan Operasional : Pendapatan yang merupakan hasil langsung dari 

kegiatan usaha bank (pendapatan bunga pinjaman 
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yang diberikan, pendapatan provisi dan komisi, dan 

pendapatan operasional lainnya). 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data   

Sumber data dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang relevan, 

dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data 

sekunder. Menurut Augustine dan Kristaung (2013), data sekunder adalah data 

yang diperoleh dari pihak-pihak melalui media tertentu, seperti laporan keuangan, 

akta pendirian, brosur dan sebagainya. Adapun data sekunder yang akan diambil 

dalam laporan keuangan Bank Umum yang terdaftar di BEI periode 2009 sampai 

dengan tahun 2014. Laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah yang telah diaudit oleh auditor 

independen. Data sekunder digunakan dalam mengukur semua variabel dalam 

penelitian ini yaitu Capital Adequacy Ratio, Loan to Deposit Ratio, Non 

Performing Loan, Beban Operasional Pendapatan Operasional dan Pertumbuhan 

Laba Perbankan. 

 

3.5  Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang telah 
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terdaftar di BEI untuk periode berturut-turut 2010-2014. Dalam populasi tersebut 

akan dipilih sampel yang sesuai dan dapat mendukung dalam penelitian ini.  

Sampel adalah bagian dari suatu kumpulan atau kelompok populasi 

(Sekaran dan Boogie, 2013). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah 

Non-Probability sampling dengan teknik purposive sampling. Non-probability 

sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan 

peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Kania,2013). Purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Sehingga artinya tidak 

semua bank mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih oleh peneliti sebagai 

sampel, objek yang dipilih oleh peneliti adalah: 

1. Bank Umum yang sudah terdaftar di BEI secara berturut-turut untuk periode 

2010-2014. 

2. Bank Umum yang secara rutin mempublikasikan laporan keuangan yang 

lengkap dengan mata uang Rupiah dan telah diaudit selama tahun 2009-2014. 

3. Bank Umum yang mengalami pertumbuhan laba positif selama masa penelitian 

yaitu pada periode tahun 2010-2014. 

3.6  Teknik Analisis Data 

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut kemudian dianalisis dengan teknik 

pengolahan data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh 

responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabulasi data berdasarkan variabel 

dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan 
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perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiono,2012).  

Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel bebas 

(CAR, LDR, NPL, dan BOPO) dalam mempengaruhi variabel terikat 

(Pertumbuhan Laba Perbankan). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode analisis regresi menggunakan program SPSS versi 20. 

Namun sebelum memasukan data kedalam SPSS peneliti harus terlebih 

dahulu mengumpulkan data dalam bentuk analisis yang menggunakan angka-

angka dan perhitungan dengan metode statistik, maka data tersebut harus 

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu 

yang dihitung setiap tahunnya. Dengan data yang sudah selesai dimasukan,lalu 

file ini bisa diimport kedalam SPSS. Berikut uji statistik yang digunakan: 

 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standart deviasi, maksimum, 

minimum, sum, dan range. 

 

3.6.2  Uji Asumsi Klasik 

Menurut Ghozali (2013), uji asumsi klasik merupakan tahap awal yang digunakan 

sebelum analisis regresi linear. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menunjukan 

bahwa pengujian yang dilakukan telah lolos dari normalitas data, 

multikolonieritas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas sehingga pengujian dapat 

dilanjutkan ke analisis regresi linear.  
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3.6.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013). Seperti 

diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 

distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2013). 

 Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan 

kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik bisa 

sebaliknya (Ghozali, 2013). Untuk itu uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) yang dasar 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih besar dari 0,05 

maka data terdistribusi secara normal. 

2. Jika probabilitas signifikansi dari hasil pengujian lebih kecil dari 0,05 maka 

data tidak terdistribusi secara normal. 

 

3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013).  Jika terjadi 

kolerasi, maka dinamakan terdapat problem Multikolinieritas. Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut 
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Ghozali (2013) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam 

model regresi sebagai berikut : 

1. Nilai R
2 

yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat 

tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

2. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di 

atas 0,9), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolonieritas. 

3. Multikolonieritas dapat juga dilihat dari (i) nilai tolerance dan lawannya (ii) 

Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk 

menunjukan multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan 

nilai VIF ≥ 10. 

 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Hoteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heteroskedastisitas. Jika terjadi heteroskedastisitas, maka perlu dilakukan 

transformasi data , dengan melakukan ploting residual terhadap variabel tersebut 

dengan menggunakan SPSS (Ghozali, 2013). Pengujian Heteroskedastisitas dalam 

persamaan regresi linear berganda dapat diketahui dengan melihat grafik plot 

antara nilai prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 
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SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di 

mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Dasar analisisnya adalah 

(Ghozali, 2013): 

1. Jika tidak ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka diindikasi 

telah terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Selain dengan melihat grafik plot, uji heteroskedastisitas juga bisa dengan 

uji Park. Park mengemukakan metode bahwa variance merupakan fungsi dari 

variabel-variabel independen yang menggunakan residual sebagai proksi dan 

dengan menggunakan persamaan linear dalam bentuk persamaan logaritma 

(Ghozali, 2013). Dalam Uji Park, apabila koefisien parameter beta dari persamaan 

regresi tersebut signifikan secara statistik (5%), hal ini menunjukan dalam data 

model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebalikya jika 

parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas 

pada data model tersebut tidak ditolak (Ghozali, 2013). 

 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

 Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 
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periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya (Ghozali, 2013). Uji autokorelasi 

dilakukan dengan melakukan Uji Run Test. Run test merupakan bagian dari 

statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antara 

residual terdapat hubungan korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat 

korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random (Ghozali, 2013). 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0: Residual (Res_1) random (acak) 

H1: Residual (Res_1) tidak random 

Apabila, nilai probabilitas signifikansi hasil pengujian di bawah 0,05, 

maka hipotesis H0  ditolak sehingga dapat dinyatakan bahwa residual tidak random 

atau terjadi autokorelasi antar nilai residual. Sebaliknya, apabila, nilai probabilitas 

signifikansi hasil pengujian di atas 0,05, maka hipotesis H0  diterima sehingga 

dapat dinyatakan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai 

residual (Ghozali, 2013). 

 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linear 

Berganda karena jumlah variabel independen yang diteliti melebihi satu variabel. 

Regresi berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas 

mempengaruhi variabel terikat. Persamaan regresi linear berganda dalam 

penelitian ini dinyatakan dalam persamaan berikut ini: 
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IG = a + b1 CAR + b2 LDR + b3 NPL + b4 BOPO + e 

 

Keterangan : 

IG  : Pertumbuhan Laba Perbankan  

CAR  : Capital Adequacy Ratio  

LDR  : Loan to Deposit Ratio  

NPL  : Non Performing Loan  

BOPO  : Beban Operasional Pendapatan Operasional  

a  : Konstanta regresi 

b1,b2, b3, b4  : Koefisien arah regresi 

e   : Error term 

 

3.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien korelasi (R) adalah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara 

dua variabel. Koefisien korelasi menunjukan kekuatan (strength) hubungan linear 

dan arah hubungan dua variabel acak. Koefisien korelasi digunakan untuk 

mengukur keeratan hubungan antar variabel. Analisis korelasi menjawab 

bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. R 

bergerak antara -1 dan +1 dengan tanda negatif menyatakan adanya korelasi tak 

langsung atau korelasi negatif dan tanda positif menyatakan adanya korelasi 

langsung atau korelasi positif (Sekaran dan Bougie,2012). Menurut Sarwono 

(2012) dalam Yuliani (2013) berikut merupakan kriteria mengenai kekuatan 

hubungan: 

Pengaruh Capital Adequacy..., Sanny Johana Lim, FB UMN, 2016



73 
 

Tabel 3.1 

Kriteria Kekuatan Hubungan 

0 Tidak Ada Korelasi Antar Variabel 

0 - 0,25 Korelasi Sangat Lemah 

> 0,25 - 0,5 Korelasi Cukup 

> 0,5 - 0,75 Korelasi Kuat 

> 0,75 - 0,09 Korelasi Sangat Kuat 

1 Korelasi Sempurna 

                 Sumber : Sarwono, 2011 

 

Koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 

2013). Nilai koefisien berada di antara nol dan satu. Bila nilai dari R² kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas, namun apabila nilai R² mendekati satu berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen.  

 Menurut Ghozali (2013) kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukan ke 

dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat 

tidak perduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk 

menggunakan nilai Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi mana model regresi 

terbaik. Tidak seperti R
2
, nilai adjusted R

2
 dapat naik atau turun apabila satu 
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variabel independen ditambahkan ke dalam model. Dalam kenyataan nilai 

adjusted R² dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai 

positif. Jika dalam uji empiris didapat nilai R² negatif, maka nilai adjusted 

dianggap bernilai 0 (Ghozali, 2013). 

3.6.3.2   Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali, 2013). Uji ini dapat dilihat 

pada nilai F test. Uji statistik F memiliki taraf keyakinan 95% dan standard error 

5%. Kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik F adalah jika 

nilai signifikansi F (p-value) < 0,05, maka hipotesis alternatif diterima. Artinya, 

terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen secara simultan 

terhadap variabel dependen. Selain itu membandingkan nilai F hasil perhitungan 

dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, 

maka maka Ho ditolak dan Ha diterima (Ghozali, 2013). 

3.6.3.3  Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji 

statistik t ini memiliki nilai signifikansi α = 5%. Kriteria pengujian hipotesis 

dengan menggunakan uji statistik t adalah jika nilai signifikansi t (p-value) < 0,05, 

maka hipotesis alternatif diterima. Artinya, terdapat pengaruh signifikansi antara 

variabel independen secara parsial (individual) terhadap variabel dependen 

(Ghozali,2013). 
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