BAB III
METODE PENELITIAN
3.1

Objek dan Lokasi Penelitian

3.1.1 Objek Penelitian
Objek penelitian kali ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Unika Soegijapranata Program Studi Akuntansi Semarang hingga
tahun ajaran 2017/2018 yang akan diambil secara acak.
3.1.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah di kampus Unika Soegijapranata, Semarang di
gedung Justinus.
3.2

Populasi dan Sampel
Partisipan pada penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Unika Soegijapranata hingga tahun ajaran 2017/2018 yang
dikondisikan sebagai seorang karyawan dalam suatu perusahaan. Peneliti
menggunakan desain eksperimen 3x2x2 (bentuk insentif x meaningful work x
gender). Menurut Hartono (2004), beliau merekomendasikan subjek
sebanyak 10 orang tiap sel sehingga dalam penelitian ini akan membutuhkan
120 orang untuk melakukan eksperimen. Namun disini peneliti akan
mengambil lebih dari 10 orang tiap sel. Hal ini peneliti lakukan dengan tujuan
untuk mengantisipasi bilamana ada subjek yang tidak lolos dalam uji
manipulasi.
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3.3

Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer merupakan
jenis data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data
merupakan sumber pertama yang dimaksud yaitu sumber yang langsung
ditemui di lapangan baik sumber tersebut secara individu maupun kelompok
dengan tujuan eksperimenter akan meneliti dan memperoleh hasil penelitian
secara langsung.
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode
eksperimen untuk memperoleh data primer. Eksperimen ini dilakukan dengan
memberikan suatu penugasan kepada partisipan dan peneliti sendiri yang
akan mengamati secara langsung untuk perolehan data.
3.3.3 Alat Pengumpulan Data
Alat untuk pengumpulan data kali ini menggunkan metode eksperimen.
Dalam eksperimen kali ini partisipan yang akan di beri treatment adalah
partisipan yang sudah memenuhi kriteria sampel, partisipan dalam penelitian
ini adalah mahasiswa aktif

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika

Soegijapranata Program Studi Akuntansi hingga periode 2017/2018.
Penugasan dilakukan secara individu dengan basis tiga macam insentif yaitu
baseline, moneter, dan moneter dengan kondisi high meaning dan low
meaning serta pengaruh gender sebagai variabel moderating yang akan
berpengaruh terhadap kinerja individu.
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3.3.4 Desain Analisis Data
Desain eksperimen dalam penelitian kali ini adalah 3x2x2 yang artinya
terdapat 3 macam bentuk insentif yaitu baseline, moneter, dan non moneter
dan kondisi high meaning dan low meaning dan gender sebagai variabel
moderating yang akan diuji.
Berikut adalah tabel design eksperimen untuk penelitian ini :

Tabel Desain Eksperimen

Tahapan yang dilakukan dalam eksperimen ini adalah sebagai berikut :
Peneliti mengidentifikasi subjek yang sudah memenuhi kriteria sampel
yaitu mahasiswa aktif Akuntansi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
hingga tahun ajaran 2017/2018. Peneliti akan menggunakan kurang lebih 120
mahasiswa dalam 4 kelas untuk diberikan 6 treatment yang berbeda, yaitu :
Treatment pertama : Baseline dengan kondisi high meaning
Eksperimenter akan membagikan kertas kepada para partisipan yang berisikan
bahwa mereka adalah seseorang yang bekerja di bagian IT perusahaan dan mereka
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mendapat tugas khusus sebagai pemecah kode. Perusahaaan sedang mengalami
situasi panik dikarenakan adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, lalu
mereka ditugaskan untuk mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman.
Namun karena perusahaan sedang mengalami krisis, maka tugas khusus yang
akan mereka kerjakan ini tidak akan mendapat upah apapun. Mereka hanya akan
mendapatkan gaji tetap mereka tiap bulan seperti biasanya sebanyak 6 kupon, dan
gaji tersebut sudah cukup untuk mereka memenuhi kebutuhan setiap harinya.
Pekerjaan mereka sebagai pemecah kode ini sangat berarti bagi perusahaan dan
memiliki dampak yang besar bagi perusahaan dalam melawan hacker. Oleh sebab
sangat pentingnya pekerjaan yang akan mereka kerjakan, maka mereka diminta
untuk menuliskan nama mereka diatas kode yang akan mereka pecahkan,
sehingga perusahaan tahu siapa yang memecahkan kode tersebut.
Treatment kedua : Baseline dengan kondisi low meaning.
Eksperimenter akan membagikan kertas kepada para partisipan yang berisikan
bahwa mereka adalah seseorang yang bekerja di bagian IT perusahaan dan mereka
mendapat tugas khusus sebagai pemecah kode. Perusahaaan sedang mengalami
situasi panik dikarenakan adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, lalu
mereka ditugaskan untuk mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman.
Namun karena perusahaan sedang mengalami krisis, maka tugas khusus yang
akan mereka kerjakan ini tidak akan mendapat upah apapun. Mereka hanya akan
mendapatkan gaji tetap mereka tiap bulan seperti biasanya sebanyak 6 kupon, dan
gaji tersebut sudah cukup untuk mereka memenuhi kebutuhan setiap harinya.
Pekerjaan mereka sebagai pemecah kode ini tidak terlalu penting, karena
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sebenarnya jika kode tidak terpecahkan pun sebenarnya perusahaan sudah dalam
kondisi stabil. Sebenarnya masalah yang ada sudah terselesaikan dan perusahaan
hanya ingin melakukan pengecekan ulang untuk kode tersebut, jadi pekerjaan
mereka tidak terlalu dibutuhkan perusahaan karena masalah sudah terselesaikan.
Dikarenakan tidak terlalu berpengaruhnya pekerjaan mereka terhadap perusahaan,
maka mereka tidak perlu menuliskan nama mereka di pekerjaan yang akan
mereka kerjakan.
Treatment ketiga : Insentif uang dengan kondisi high meaning.
Eksperimenter akan membagikan kertas kepada para partisipan yang berisikan
bahwa mereka adalah seseorang yang bekerja di bagian IT perusahaan dan mereka
mendapat tugas khusus sebagai pemecah kode. Perusahaaan sedang mengalami
situasi panik dikarenakan adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, lalu
mereka ditugaskan untuk mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman.
Dalam mengerjakan projek khusus ini, mereka akan mendapatkan gaji tetap
mereka seperti biasa setiap bulan sebanyak 6 kupon, dan perusahaan sudah
menetapkan target untuk mereka dapat menyelesaikan 6 kode. Lalu setelah
mereka berhasil menyelesaikan target dari perusahaan sebanyak 6 kode, maka
setiap satu kode mereka dapat menyelesaikan dengan benar mereka akan
mendapatkan tambahan satu kupon. Semakin banyak kode yang dapat mereka
pecahkan dengan benar, maka semakin banyak pula kupon yang akan mereka
dapatkan. Pekerjaan mereka sebagai pemecah kode ini sangat berarti bagi
perusahaan dan memiliki dampak yang besar bagi perusahaan dalam melawan
hacker. Oleh sebab sangat pentingnya pekerjaan yang akan mereka kerjakan,
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maka mereka diminta untuk menuliskan nama mereka diatas kode yang akan
mereka pecahkan, sehingga perusahaan tahu siapa yang memecahkan kode
tersebut.
Treatment keempat : Insentif uang dengan kondisi low meaning.
Eksperimenter akan membagikan kertas kepada para partisipan yang berisikan
bahwa mereka adalah seseorang yang bekerja di bagian IT perusahaan dan mereka
mendapat tugas khusus sebagai pemecah kode. Perusahaaan sedang mengalami
situasi panik dikarenakan adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, lalu
mereka ditugaskan untuk mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman.
Dalam mengerjakan projek khusus ini, mereka akan mendapatkan gaji tetap
mereka seperti biasa setiap bulan sebanyak 6 kupon, dan perusahaan sudah
menetapkan target untuk mereka dapat menyelesaikan 6 kode. Lalu setelah
mereka berhasil menyelesaikan target dari perusahaan sebanyak 6 kode, maka
setiap satu kode mereka dapat menyelesaikan dengan benar mereka akan
mendapatkan tambahan satu kupon. Semakin banyak kode yang dapat mereka
pecahkan dengan benar, maka semakin banyak pula kupon yang akan mereka
dapatkan. Pekerjaan mereka sebagai pemecah kode ini tidak terlalu penting,
karena sebenarnya jika kode tidak terpecahkan pun sebenarnya perusahaan sudah
dalam kondisi stabil. Sebenarnya masalah yang ada sudah terselesaikan dan
perusahaan hanya ingin melakukan pengecekan ulang untuk kode tersebut, jadi
pekerjaan mereka tidak terlalu dibutuhkan perusahaan karena masalah sudah
terselesaikan. Dikarenakan tidak terlalu berpengaruhnya pekerjaan mereka
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terhadap perusahaan, maka mereka tidak perlu menuliskan nama mereka di
pekerjaan yang akan mereka kerjakan.
Treatment kelima : Insentif pengakuan dengan kondisi high meaning.
Eksperimenter akan membagikan kertas kepada para partisipan yang berisikan
bahwa mereka adalah seseorang yang bekerja di bagian IT perusahaan dan mereka
mendapat tugas khusus sebagai pemecah kode. Perusahaaan sedang mengalami
situasi panik dikarenakan adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, lalu
mereka ditugaskan untuk mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman.
Dalam menyelesaikan projek khusus ini, mereka akan mendapatkan gaji tetap
mereka sebanyak 6 kupon, dan gaji tetap yang mereka terima tersebut sudah
cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Perusahaan sudah
menetapkan target untuk mereka dapat menyelesaikan 6 kode yang ada dengan
benar, namun jika mereka dapat melebihi target yang ditetapkan perusahaan
dengan memecahkan kode yang ada sebanyak mungkin dan pekerjaan mereka
dapat melebihi rekan-rekan mereka maka mereka akan mendapatkan penghargaan
sebagai “The Best Code Breaker” di depan teman sekerja mereka. Pekerjaan
mereka sebagai pemecah kode ini sangat berarti bagi perusahaan dan memiliki
dampak yang besar bagi perusahaan dalam melawan hacker. Oleh sebab sangat
pentingnya pekerjaan yang akan mereka kerjakan, maka mereka diminta untuk
menuliskan nama mereka diatas kode yang akan mereka pecahkan, sehingga
perusahaan tahu siapa yang memecahkan kode tersebut.
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Treatment keenam : Insentif pengakuan dengan kondisi low meaning.
Eksperimenter akan membagikan kertas kepada para partisipan yang berisikan
bahwa mereka adalah seseorang yang bekerja di bagian IT perusahaan dan mereka
mendapat tugas khusus sebagai pemecah kode. Perusahaaan sedang mengalami
situasi panik dikarenakan adanya hacker yang menembus sistem perusahaan, lalu
mereka ditugaskan untuk mengembalikan sistem perusahaan dalam kondisi aman.
Dalam menyelesaikan projek khusus ini, mereka akan mendapatkan gaji tetap
mereka sebanyak 6 kupon, dan gaji tetap yang mereka terima tersebut sudah
cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap harinya. Perusahaan sudah
menetapkan target untuk mereka dapat menyelesaikan 6 kode yang ada dengan
benar, namun jika mereka dapat melebihi target yang ditetapkan perusahaan
dengan memecahkan kode yang ada sebanyak mungkin dan pekerjaan mereka
dapat melebihi rekan-rekan mereka maka mereka akan mendapatkan penghargaan
sebagai “The Best Code Breaker” di depan teman sekerja mereka. Pekerjaan
mereka sebagai pemecah kode ini tidak terlalu penting, karena sebenarnya jika
kode tidak terpecahkan pun sebenarnya perusahaan sudah dalam kondisi stabil.
Sebenarnya masalah yang ada sudah terselesaikan dan perusahaan hanya ingin
melakukan pengecekan ulang untuk kode tersebut, jadi pekerjaan mereka tidak
terlalu dibutuhkan perusahaan karena masalah sudah terselesaikan. Dikarenakan
tidak terlalu berpengaruhnya pekerjaan mereka terhadap perusahaan, maka
mereka tidak perlu menuliskan nama mereka di pekerjaan yang akan mereka
kerjakan.
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3.4

Pengujian Alat Pengumpulan Data
Sebelum analisis data, semua data yang sudah diperoleh harus diuji apakah
data tersebut sudah memenuhi syarat atau belum. Dalam pengujian kali ini,
kita dapat menggunakan :

3.4.1 Uji Validitas Internal
a.

Histori
Histori adalah peristiwa – peristiwa yang terjadi antara
periode sebelum test atau yang disebut pretest dengan sesudah test
atau biasa disebut posttest yang dapat mempengaruhi hasil
penelitian (Jogiyanto, 2013). Peristiwa dalam histori tidak
direncanakan oleh eksperimenter maupun manipulasi eksperimen
yang akan mempengaruhi reaksi subjek. Dalam eksperimen ini
tidak ada periode sebelum maupun sesudah test sehingga pada
penelitian ini tidak terjadi sebuah histori.

b.

Maturasi
Maturasi merupakan perubahan alami yang terjadi karena
berlalunya suatu waktu. Dalam penelitian ini oleh efek waktu
sehingga tidak terjadi adanya maturasi.

c.

Pengujian
Efek dari sebuah pengujian atau manipulasi dapat
mempengaruhi hasil dari pengujian berikutnya karena adanya
proses pembelajaran (Jogiyanto, 2013). Dengan adanya testing
maka subjek akan lebih memahami eksperimen dari pengujian
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sebelumnya. Subjek dalam penelitian ini merupakan 30 orang
yang belum pernah mendapatkan pengujian sebelumnya, sehingga
pengujian ini tidak terjadi.
d.

Instrumentasi
Instrumentasi adalah efek dari pergantian instrument
pengukur

atau

pengamat

dalam

eksperimen

yang

dapat

memberikan hasil penelitian yang berbeda (Jogiyanto, 2013).
Dalam eksperimen kali ini pengamat tidak pernah digantikan atau
selalu sama sehingga tidak akan terjadi efek instrumentasi.
e.

Seleksi
Seleksi terjadi jika subyek mempunyai karakteristik
berbeda di sampel eksperimen dengan yang ada di sampel control
(Jogiyanto, 2013). Dalam memilih partisipan eksperimen yang
berbeda kelas bisa terjadi perbedaan ciri-ciri partisipan antar kelas
satu dengan kelas yang lainnya sehingga sudah terjadi pengaruh
yang berbeda terhadap kelas yang satu dengan yang lainnya
tersebut. Setelah adanya perbedaan kelas partisipan eksperimen,
maka besarnya perubahan reaksi yang terjadi mendapat gangguan
dari variabel perbedaan kelas tersebut. Perubahan yang terjadi pada
variabel terikat juga disebabkan karena pengaruh perbedaan kelas.

f.

Regresi
Regresi dapat muncul ketika partisipan tidak dipilih secara
acak dari populasi yang ada. Pada hal ini validitas internal dapat
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terancam karena nilai pada subjek yang kecil dapat bergeser ke
nilai yang besar dan sebaliknya nilai pada subjek yang besar
dapat bergeser ke nilai yang kecil. Hal inilah yang dinamakan
dengan regresi. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini
dipilih secara acak sehingga tidak terjadi regresi.
g.

Mortaliti
Mortaliti terjadi jika subjek tidak melanjutkan ikut serta
dalam proses eksperimen. Akibat dari hal ini adalah anggota
sampel dapat keluar dari grup. Efek ini biasanya hanya terjadi di
sampel atau grup eksperimen yang diberi manipulasi tetapi tidak
terjadi di grup control yang tidak mendapat treatment.
Eksperimen dalam penelitian ini dilakukan secara langsung,
sehingga moraliti eksperimen tidak terjadi.

3.4.2 Uji Validitas Eksternal
Dalam buku Metodologi Penelitian Bisnis (Jogiyanto, 2013) dijelaskan
bahwa validitas eksternal menunujukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah
valid yang dapat digeneralisasi ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda.
Validitas eksternal banyak berhubungan dengan pemilihan sampel. Sampel yang
memenuhi validitas eksternal yang tinggi adalah sampel yang tidak bias, agar
memiliki tingkat validitas yang tinggi maka harus memenuhi beberapa kriteria
berikut ini :
a. Hasil dapat digeneralisasi ke semua objek yang berbeda.
b. Hasil dapat digeneralisasi ke semua kondisi yang berbeda.
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c. Hasil dapat digeneralisasi ke semua waktu yang berbeda.
Dalam penelitian ini hasil eksperimen dapat digeneralisasikan pada
semua objek, kondisi, dan waktu yang berbeda. Sehingga penelitian ini
lolos terhadap ancaman uji validitas eksternal.
3.5

Uji Manipulasi
Dalam penelitian ini, partisipan juga akan diberi uji manipulasi.
Uji manipulasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan berupa
kuesioner untuk memastikan bahwa manipulasi yang dilakukan berhasil
dan mengetahui seberapa besar pemahaman partisipan atas penugasan
yang diberikan. Hasil dari pengujian manipulasi ini untuk menunjukkan
bahwa partisipan yang diberi treatment memahami tugas dan kondisi yang
diberikan oleh peneliti, ini juga merupakan salah satu keberhasilan dalam
treatment.

3.6

Teknik Analisis Data / Uji Hipotesis

3.6.1 Uji Normalitas
Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk
menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah
sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas
berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi
normal atau diambil dari populasi normal.
3.6.2 Uji ANOVA
Uji ANOVA merupakan metode menguji hubungan antara satu
variabel dependen dengan skala metric dengan satu atau lebih
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variabel independent dengan skala nonmetrik (Jogiyanto, 2010). Uji
ANOVA dilakukan untuk mengetahui pengaruh utama variabel
independen

terhadap

variabel

dependen.

Penelitian

kali

ini

menggunakan ANOVA karena variabel yang digunakan adalah variabel
metrik yang berupa skala rasio untuk variabel dependen dan variabel
non metrik yang berupa skala nominal untuk variabel independent.
Beberapa asumsi yang harus dipenuhi dengan menggunakan uji
statistic ANOVA (Ghozali, 2011) :
3.6.3 Homogeneity of Variance
Variabel dependen harus memiliki varia yang sama dalam setiap
kategori variabel indenpenden. Jika terdapat variabel independent
yang lebih dari satu, maka harus ada homogenity of variance. Dalam
SPSS

pengujian

Homogeneity

menggunakan

Levene’s test of

homogeneity of variance. Jika nilai sig. > 0,05 maka setiap grup
memiliki variance yang sama.
3.6.4 Random Sampling
Untuk tujuan uji signifikansi, subyek atau partisipan dalam setiap
grup haruslah diambil secara acak.
3.6.5 Multivariate Normality
Variabel dependen terdistribusi secara normal dalam setiap
kategori variabel independen, untuk tujuan signifikansi.

3.6.6 Pengujian Hipotesis
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Insentif

High
Meaningful
Meaning
Work
Low
Meaning

Baseline

Moneter

NonMoneter

Pria

1

2

3

Wanita

4

5

6

Pria

7

8

9

Wanita

 10

 11

 12

Menyatakan Hipotesis
a.

Hipotesis 1 :
Ho1 :  1

 4, berarti pria dan wanita akan berbeda ketika

diberi insentif baseline pada kondisi high meaning.
Ha1 :  1 =  4, berarti pria dan wanita akan sama ketika diberi
insentif baseline pada kondisi high meaning.
b.

Hipotesis 2 :
Ho2 :  7

 10 berarti pria dan wanita akan berbeda ketika

diberi insentif baseline pada kondisi low meaning.
Ha2 :  7 =  10 berarti pria dan wanita akan sama ketika diberi
insentif baseline pada kondisi low meaning.
c.

Hipotesis 3 :
Ho3 :  2

 5 berarti pria dan wanita akan berbeda ketika

diberi insentif moneter pada kondisi high meaning.
Ha3 :  2 =  5 berarti pria dan wanita akan sama ketika diberi
insentif moneter pada kondisi high meaning.
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d. Hipotesis 4 :
Ho3 :  8

 11 berarti pria dan wanita akan berbeda ketika

diberi insentif moneter pada kondisi low meaning.
Ha3 :  8 =  11 berarti pria dan wanita akan sama ketika diberi
insentif moneter pada kondisi low meaning.
e.

Hipotesis 5 :
Ho3 :  3

 6 berarti pria dan wanita akan berbeda ketika

diberi insentif non-moneter pada kondisi high meaning.
Ha3 :  3 =  6 berarti pria dan wanita akan sama ketika diberi
insentif non-moneter pada kondisi high meaning.
f.

Hipotesis 6 :
Ho3 :  9

 12 berarti pria dan wanita akan berbeda ketika

diberi insentif non-moneter pada kondisi low meaning.
Ha3 :  9 =  12 berarti pria dan wanita akan sama ketika diberi
insentif non-moneter pada kondisi low meaning.
3.7

Memilih Pengujian Statistik
Uji ANOVA merupakan metode menguji hubungan antara satu
variabel dependen dengan skala metric dengan satu atau lebih
variabel independent dengan skala nonmetrik (Jogiyanto, 2010). Uji
ANOVA

dilakukan

untuk

mengetahui

pengaruh

utama

variabel

independen terhadap variabel dependen. Penelitian kali ini menggunakan
ANOVA karena variabel yang digunakan adalah variabel metrik yang
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berupa skala rasio untuk variabel dependen dan variabel non metrik
yang berupa skala nominal untuk variabel independent. Beberapa
asumsi yang harus dipenuhi dengan menggunakan uji statistic ANOVA
(Ghozali, 2011) :
3.7.1 Menentukkan Tingkat Keyakinan (Confidence Level)
Tingkat keyakinan yang dipakai dalam penelitian kali ini adalah
sebesar 95%. Hal ini berarti tingkat toleransi error pada penelitian
kali ini sebesar 0,05
3.7.2 Kriteria Penerimaan Hipotesis
a.

Hipotesis 1 :
Ho1 tidak dapat diterima jika nilai sig. F < 0,05 dan diterima jika
nilai sig. F > 0,05
Ha1 ditolak jika nilai sig. F > 0,05 dan diterima jika nilai sig. F <
0,05

b.

Hipotesis 2 :
Ho1 tidak dapat diterima jika nilai sig. F < 0,05 dan diterima jika
nilai sig. F > 0,05
Ha1 ditolak jika nilai sig. F > 0,05 dan diterima jika nilai sig. F <
0,05

c.

Hipotesis 3 :
Ho1 tidak dapat diterima jika nilai sig. F < 0,05 dan diterima jika
nilai sig. F > 0,05
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Ha1 ditolak jika nilai sig. F > 0,05 dan diterima jika nilai sig. F <
0,05
d. Hipotesis 4 :
Ho1 tidak dapat diterima jika nilai sig. F < 0,05 dan diterima jika
nilai sig. F > 0,05
Ha1 ditolak jika nilai sig. F > 0,05 dan diterima jika nilai sig. F <
0,05
e.

Hipotesis 5 :
Ho1 tidak dapat diterima jika nilai sig. F < 0,05 dan diterima jika
nilai sig. F > 0,05
Ha1 ditolak jika nilai sig. F > 0,05 dan diterima jika nilai sig. F <
0,05

f.

Hipotesis 6 :
Ho1 tidak dapat diterima jika nilai sig. F < 0,05 dan diterima jika
nilai sig. F > 0,05
Ha1 ditolak jika nilai sig. F > 0,05 dan diterima jika nilai sig. F <
0,05
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