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ABSTRAK 

Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah (PPNBM) terhadap Daya Beli Konsumen pada Kendaraan Bermotor (Studi 

Empiris Pada Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat di Wilayah Kota 

Tanjungpinang). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap daya beli 

Konsumen. Populasi penelitian merupakan konsumen kendaraan bermotor di wilayah 

Kota Tanjungpinang dan  menggunakan metode Purpossive Sampling untuk 

menentukan sampel penelitian. Sampel yang diuji adalah konsumen kendaraan 

bermotor roda empat di beberapa perusahaan penjualan kendaraan bermotor roda 

empat maupun konsumen diluar kriteria perusahaan tersebut yang memiliki kriteria 

sebagai sampel di wilayah Kota Tanjungpinang. Penelitian menggunakan uji statistik  

yaitu model regresi berganda. Hasil peneitian menunjukkan terdapat pengaruh positif 

dan signifikan Variabel PPN maupun PPNBM terhadap variabel daya beli konsumen. 

Hasil Kooefisien Determinasi sebesar 0.441, berarti kemampuan variabel indevenden 

menjelaskan variabel devenden 44.1% sedangkan sisanya 55.9% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak terdapat dan tidak termasuk dalam model regresi yang 

digunakan. 

 

Kata Kunci : PPN, PPNBM, Daya Beli Konsumen 

 

PENDAHULUAN 

 

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang merupakan andalan 

penerimaan negara. Untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, 

telah beberapa kali dilakukan penyempurnaan, penambahan, bahkan perubahan di 

bidang perpajakan. 

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi 

maupun badan juga termasuk salah satu sumber pembangunan, tak terkecuali pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.  



Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 2009 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah merupakan pajak yang dikenakan atas 

penyerahan Barang Kena Pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak 

Yang Tergolong Mewah didalam Daerah Pabean. Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong 

Barang Mewah oleh Pengusaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. 

Menurut Soemarso, (2003 : 269) dalam bukunya Akuntansi Suatu Pengantar 

mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada 

waktu perusahaan melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena 

Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)” .  Dengan adanya 

prinsip Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah 

Pabean Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 

pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan 

pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak 

Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

mendorong kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial. 

Pajak Penjualan Atas barang Mewah merupakan jenis pajak yang merupakan 

satu paket dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Namun demikian, 

mekanisme pengenaan PPnBM ini sedikit berbeda dengan Pajak Pertambahan Nilai. 

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang PPN, Pajak Penjualan Atas Barang 

Mewah dikenakan terhadap (1) penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong 

Mewah yang dilakukan oleh Pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak Yang 

Tergolong Mewah di dalam Daerah Pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya 

(2)  impor Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah. Dengan demikian, Pajak 

Penjualan Atas barang Mewah hanya dikenakan pada saat penyerahan BKP Mewah 

oleh pabrikan (pengusaha yang menghasilkan) dan pada saat impor BKP Mewah. 

Pajak Penjualan Atas barang Mewah tidak dikenakan lagi pada rantai penjualan 

setelah itu.  

Adapun pihak yang memungut Pajak Penjualan Atas barang Mewah adalah 

pabrikan BKP Mewah pada saat melakukan penyerahan atau penjualan BKP Mewah. 

Sementara itu, Pajak Penjualan Atas barang Mewah atas impor BKP mewah dilunasi 

oleh importir. Adapun alasan dikenakan PPnBM adalah  (1) perlu keseimbangan 

pembebanan pajak antara konsumen yang  berpenghasilan rendah dengan konsumen 

yang berpenghasilan tinggi. (2) perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas Barang 

Kena Pajak  yang Tergolong Mewah. (3) perlu adanya perlindungan terhadap 

produsen kecil atau tradisional. (4) perlu untuk mengamankan penerimaan Negara. 

Sesuai dengan Undang Undang No. 42 Tahun 2009 Pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah dikenakan tarif serendah-rendahnya 10% (sepuluh persen) dan paling 

tinggi 200% (dua ratus persen). Perbedaan kelompok tarif tersebut didasarkan pada 

pengelompokan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang atas pengenaannya 

dikenakan juga Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Salah satu ketentuan 

pengelompokan pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah terhadap 

Kendaraan Bermotor.  

Kewajiban perpajakan yang harus dipatuhi oleh setiap Wajib Pajak adalah 

kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 



(PPnBM). Sesuai dengan sistem self assessment maka Wajib Pajak dalam hal  

Pengusaha Kena Pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan seluruh kewajiban 

perpajakan termasuk kewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN dan 

PPnBM dengan mekanisme atau prosedur yang telah ditentukan oleh Direktorat 

Jenderal Pajak. 

Pemahaman ketentuan perpajakan khususnya ketentuan PPnBM ini menjadi 

bagian penting yang harus diperhatikan untuk menghindari risiko yang mungkin 

timbul baik bagi Pengusaha Kena Pajak berupa sanksi atau bagi pemerintah berupa 

hilangnya potensi penerimaan negara. Ketentuan mengenai Faktur Pajak yang 

mengatur begitu detail prosedur formal baik pengisian maupun pelaporan 

mengharuskan Pengusaha Kena Pajak untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan 

ketentuan perpajakan yang berlaku. Faktur Pajak ini juga menjadi perhatian serius 

pemerintah dalam hal ini DJP karena makin maraknya penerbitan dan penggunaan 

Faktur Pajak fiktif. 

Dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan tentang pemahaman mengenai 

suatu transaksi termasuk Objek PPnBM atau bukan merupakan permasalahan yang 

sering dihadapi oleh Pengusaha Kena Pajak maupun fiskus. Begitu juga dengan 

transaksi-transaksi yang mendapat fasilitas PPnBM. Dalam penelitian ini, penulis 

mencoba untuk membahas secara rinci mengenai permasalahan-permasalahan tersebut 

terhadap pengenaan PPN dan PPnBM terhadap Daya Beli Konsumen pada Kendaraan 

Bermotor khusunya pada kendaraan bermotor roda empat dengan tetap mengacu pada 

ketentuan-ketentuan yang berlaku.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan 

tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak 

mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Mardiasmo, (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara 

berdasarkan undang –undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa 

timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk 

membayar pengeluaran umum. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai 

beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini 

memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi 

berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya 

untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan 

keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan 

kebutuhan masyarakat. 

Menurut Penjelasan atas UU No.42 Tahun 2009, “Pajak Pertambahan Nilai 

adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara 

bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”, dengan demikian, pajak 

pertambahan nilai bukan hanya dikenakan atas barang saja, melainkan juga atas jasa 

yang sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan. 



Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah pajak yang dipungut atas 

penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong sebagai barang mewah yang 

dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak yang tergolong 

mewah tersebut didalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, 

ataupun impor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah (UU No. 42 Tahun 2009). 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan pungutan tambahan disamping 

PPN. PPnBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan BKP yang Tergolong 

Mewah oleh penguasaha yang menghasilkan atau pada waktu impor. Pengertian 

umum dari pajak masukan tidak dikenal pada PPnBM. Oleh karena itu, PPnBM yang 

telah dibayar tidak dapat dikreditkan PPnBM yang terutang. 

Daya beli adalah kemampuan membayar untuk memperoleh barang yang 

dikehendaki atau diperlukan (Kamus Besar bahasa Indonesia; Balai Pustaka 

2001:241). Daya beli antara satu orang dengan orang lainnya pastilah berbeda. Hal 

tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti dilihat dari status orang 

tersebut, pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Daya beli merupakan komponen 

ketiga dari Indeks Pembangungan Manusia (IPM), yang pengukurannya dilakukan 

dengan menghitung besarnya pengeluaran (konsumsi) perkapita masyarakat (Meier-

Stiglitz, 2001). Daya beli juga mempunyai hubungan erat dengan suatu barang atau 

produk. Bila barang atau produk tersebut mempunyai harga yang murah maka daya 

beli masyarakat terhadap barang tersebut juga akan meningkat. Hal ini berlaku seperti 

pada hukum permintaan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam rangka menganalisis pengaruh pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah pada kendaraan bermotor roda empat terhadap 

daya beli konsumen, maka objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah konsumen kendaraan bermotor yang berada di wilayah Kota Tanjung Pinang, 

dengan kriteria konsumen  kendaraan bermotor roda empat di wilayah Kota 

Tanjungpinang. 

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah meteode penentuan 

sampel probabilitas dan metode non-probabilitas. Metode probabilitas menggunakan 

metode sampel area (area sampling) dengan menetapkan kriteria konsumen kendaraan 

bermotor roda empat yang berada di wilayah Kota Tanjungpinang. Dalam sampling 

probabilitas, pemilihan sampel dilakukan secara acak dan dilakukan secara objektif, 

dalam arti tidak didasarkan semata-mata pada keinginan peneliti, sehingga setiap 

anggota populasi memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih sebagai sampel. 

Sedangkan pada metode non-probabilitas yaitu dengan pendekatan metode purposive 

sampling, artinya bahwa populasi yang akan dijadikan sampel penelitian ini adalah 

populasi yang memenuhi kriteria sesuai yang dikehendaki penulis. Teknik 

pengambilan sample didasarkan atas tujuan tertentu atau orang yang dipilih benar-

benar memiliki kriteria sebagai sampel. 

Adapun jenis data yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

persepsi setiap individu atau konsumen mengenai pengaruh dari pengenaan PPN dan 



PPnBM terhadap daya beli konsumen pada kendaraan bermotor di wilayah Kota 

Tanjungpinang. 

 

TEKNIK ANALISIS DATA 

 

Teknik yang digunakan adalah analisa regresi berganda. Regresi berganda yaitu 

regresi yang menghubungkan dua variabel independen dengan satu variabel dependen. 

Analisis ini digunakan apabila ingin mengetahui bagaimana keadaan (naik turunnya) 

variabel dependen bila dua variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 

(dinaik turunkan nilainya) melalui tabel, dengan menggunakan software SPSS 21. 

 

PENGUJIAN HIPOTESIS 
 

1. Penetapan Hipotesis 

H1 :  Pajak Pertambahan Nilai Berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen. 

H2 :  Pajak Penjualan atas Barang Mewah Berpengaruh terhadap Daya Beli 

Konsumen. 

H3 :  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah 

Berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen. 

H0 :  Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak 

Berpengaruh terhadap Daya Beli Konsumen. 

2. Penetapan Tingkat Signifikansi 

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 95% (ƒÑ = 0,05) yang merupakan 

tingkat signifikansi. 

3. Uji Signifikansi 

1. Secara simultan menggunakan uji F 

2. Secara parsial menggunakan uji t 

4. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian di atas, penulis akan melakukan analisa 

secara kuantitatif dan hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan. Apakah 

hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Koefisien Regresi 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melakukan regresi antara pajak 

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dengan daya beli 

konsumen. 

Tabel 1 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .437 .161  2.720 .008 

PPN .302 .086 .303 3.507 .001 

PPNBM .506 .099 .443 5.135 .000 



Berdasarkan hasil koefisien regresi diatas dapat dibuat persamaan regresi linier 

berganda sebagai berikut : 

 

Y = b0 + b1PPN + b2PPNBM + e 

Y = 0,437 + 0,302 PPN  + 0,506 PPNBM + e 

 

Pada persamaan regresi di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 0,437. Hal ini 

menyatakan bahwa jika pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang 

mewah dianggap konstan, maka daya beli konsumen akan konstan sebesar 0,437 

satuan. Koefisien regresi pada pajak pertambahan nilai sebesar 0,302, hal ini berarti 

jika variabel pajak pertambahan nilai bertambah satu satuan maka daya beli konsumen 

bertambah sebesar 0,302 satuan. Koefisien regresi pada sistem pajak pejualan atas 

barang mewah 0,506 hal ini berarti jika pajak penjualan atas barang mewahnya 

bertambah satu satuan maka daya beli konsumen bertambah sebesar 0,506 satuan. 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, dengan mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan analisis 

grafik atau lebih dikenal di SPSS yakni Normal Probability Plot (Normal P-P 

Plot). Dengan menggunakan Normal P-P Plot data yang garis diagonal, maka 

model regresi dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas. Ghozali, 

(2009:147). Berdasarkan output yang dihasilkan dari hasil pengolahan data 

dengan menggunakan SPSS 21(file terlampir) terlihat bahwa grafik terlihat 

seimbang tidak ada kemencengan baik kekiri maupun kekanan sehingga 

dinyatakan normal  dan pada grafik Probalility Plot menunjukkan adanya 

persebaran data (titik) pada sumbu diagonal yang sangat mendekati garis 

diagonal. Pedoman uji normalitas mengatakan bahwa jika persebaran data (titik) 

mengikuti atau mendekati garis diagonal, maka data penelitian berdistribusi 

normal. 

2. Uji Multikoliniearitas 

Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan 

Variance Inflation Factor (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model dinyatakan 

tidak terdapat gejala multikolinier.  Brdasarkan output pada Coefficients 

menunjukkan bahwa semua variabel independen (Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai nilai VIF kurang dari 10 

(1.585) dan nilai tolerance lebih dari 0,10 (0.631). Hal ini mengindikasikan 

bahwa model ini terbebas dari masalah multikoloniearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Pada hasil pengujian dapat dilihat titik-titik menyebar secara acak dan 

tidak membentuk suatu pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah angka 0 



pada sumbu Y yang mana berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi. Sehingga model regresi ini dapat digunakan untuk menganalisis 

pengaruh pengenaan PPN dan PPnBM terhadap daya beli konsumen. 

 

3. Analsisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Berdasarkan output program SPSS 21 yang terdapat dalam tabel summary 

didapatkan bahwa hasil dari Adjust R Square adalah 0,441. Hal ini berarti 44.1% 

dari variabel daya beli konsumen bisa dijelaskan oleh Variabel Pajak Pertambahan 

Nilai dan Pajak Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Sedangkan sisanya (100% - 

44.1% = 55.9%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

4. Uji Hipotesis 

1. Uji F (Simultan) 

 

Pada tabel anova diatas, diperoleh nilai F hitung sebesar 47.977 dengan tingkat 

signifikasi 0,000 karena nilai probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka model 

regresi ini dapat dipakai untuk memprediksi daya beli konsumen. Hasil uji F dapat 

dilihat pada tabel di atas nilai F diperoleh sebesar 47.977 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 

diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pajak pertambahan nilai dan pajak 

penjualan atas barang mewah terhadap daya beli konsumen  berpengaruh secara 

simultan. 

2. Uji T (Parsial) 

 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa hubungan antara Pajak Pertambahan 

Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang mewah dan Daya Beli Konsumen terjadi 

hubungan yang signifikan hal ini tercermin dalam angka signifikasi sebesar 0,008 

yang lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti H1 dan H2 diterima yang berarti PPN dan 

PPNBM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap daya beli konsumen.  Jika 

p-value lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sebaliknya jika p-

value lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak dan Ho diterima. Nugroho, (2005). 

  

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.305 2 8.153 47.977 .000
a
 

Residual 19.882 117 .170   

Total 36.187 119    

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .437 .161  2.720 .008 

PPN .302 .086 .303 3.507 .001 

PPNBM .506 .099 .443 5.135 .000 



KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah terhadap Daya Beli 

Konsumen. Responden penelitian ini berjumlah 120 orang konsumen yang berada di 

wilayah Kota Tanjungpinang. Pengujian penelitian ini menggunakan analisis regresi 

berganda. 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1.  Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel PPN berpengaruh positif 

signifikan terhadap daya beli konsumen. Hasil uji ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ayuningtyas (2010) dan Fadillah 

(2012), yang menunjukan bahwa PPN secara empiris berhubungan positif 

terhadap daya beli konsumen. Sedangkan pada variabel PPNBM 

menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fadillah, (2012), bahwa variabel PPNBM juga berpengaruh positif 

signifikan terhadap daya beli konsumen, hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian sebelumnya atau berbeda dari penelitian 

sebelumnya. 

2.   Hasil uji regresi ditemukan bahwa variabel PPN dan PPNBM berpengaruh 

cukup kuat terhadap daya beli konsumen yaitu sebesar 44.1%.  

 

2. Implikasi 

Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa variabel Pajak 

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah berpengaruh secara 

signifikan terhadap daya beli konsumen.  

 

3. Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen 

lainnya atau menambahkan variabel moderating guna mengetahui variable-

variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah 

variabel dependen. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian 

serta memperluas wilayah sampel penelitian,  sehingga dapat diperoleh hasil 

penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian 

yang berbeda untuk memperoleh data yang lebih berkualitas. 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .671
a
 .451 .441 .41222 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .437 .161  2.720 .008 

PPN .302 .086 .303 3.507 .001 

PPNBM .506 .099 .443 5.135 .000 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.305 2 8.153 47.977 .000
a
 

Residual 19.882 117 .170   

Total 36.187 119    

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .437 .161  2.720 .008 

PPN .302 .086 .303 3.507 .001 

PPNBM .506 .099 .443 5.135 .000 


