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	3.6.1 Uji Regresi Linier Sederhana
	Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
	Model dalam penelitian ini adalah :
	Y = a + bX
	Dimana :
	Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent) X  = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent) a   =  Konstanta
	b   =  Koefisien regresi (kemiringan) : besaran Response yang ditimbulkan oleh  Predictor
	setelah dilakukan uji regresi linier sederhana selanjutnya dilakukan uji korelasi, uji determinasi dan uji hipotesis sebagai berikut :
	a) Uji Korelasi
	b) Uji determinasi
	c) Uji Hipotesis
	Fungsi hipotesis adalah untuk memberi suatu pernyataan berupa dugaantentang hubungan tentatif antara fenomena-fenomena dalam penelitian.Secara umum hipotesis dapat diuji dengan dua cara, yaitu mencocokkandengan fakta, atau dengan mempelajari konsisten...
	Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan regresi linier sederhana, yaitu teknik analisis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
	Hasil dari pengujian regresi linier sederhana dapat dilihat pada tabel berikut :
	tabel 4.12 Hasil pengujian regresi linier sederhana
	Dari hasil perhitungan analisis regresi dengan SPSS versi 16.0 diperoleh nilai konstanta sebesar 2,627 dan koefisiensi regresi sebesar 0,281 (X)
	sehingga dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut :
	Y = a + b X

	Y = 2,627 + 0,281X
	Dimana :
	Y = Keberhasilan Usaha Kecil dan Menengah
	a  =  Konstanta
	X = Kemampuan Sumber Daya Manusia
	b   =  Koefisien regresi untuk variabel X
	Persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
	a) Konstanta = 2,627
	Nilai konstanta bernilai positif (2,627) artinya jika kemampuan sumber daya manusia dalam keadaan tetap atau tidak terjadi perubahan maka terjadi kenaikan terhadap  keberhasilan usaha kecil dan menengah (Y) sebesar 2,627
	b) Kemampuan Sumber Daya Manusia (X) = 0,281
	Koefisien variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia bernilai positif artinya jika Kemampuan Sumber Daya Manusia (X) mengalami penambahan satu – satuan, maka keberhasilan usaha kecil dan menengah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,281. Ini artinya k...
	a) Uji Korelasi
	Berdasarkan tabel  diatas dapat diketahui bahwa hasil perhitungan pada skala interprestasi 0,20 – 0,399 angka tersebut mangandung arti bahwa ada pengaruh Kemampuan Sumber Daya Manusia terhadap Keberhasilan Usaha Kecil dan Menengah ditingkat hubungan r...
	b) Koefisien Determinasi (R2)
	Berikut tabel hasil uji determinan sebagai berikut :
	tabel  4.14 model summary
	Y = 2,627 + 0,281X Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan keberhasilan usaha kecil dan menengah adalah yang dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia (X) Koefisien variabel Kemampuan Sumber Daya Manusia bernilai positif artinya jik...
	b . Hasil uji korelasi diperoleh persamaan sebagai berikut :
	Dari hasil yang diperoleh nilai korelasi atau hubungan (R) yaitu sebesar 0,336. jika dihubungkan dengan skala interprestasi nilai korelasi sebesar 0,336 termasuk dalam skala rendah dengan skala 0,20 – 0,399 angka tersebut mengandung arti bahwa ada pen...


