
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

 

Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu perusahaan yang berada pada 

Sektor keuangan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 87 perusahaan, sesuai 

publikasi dari Bursa Efek Indonesia periode Desember 2014 (diakses melalui 

website resmi BEI www.idx.co.id) dan juga Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) tahun 2009-2013. Penarikan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling. Purposive sampling adalah metode pengambilan sampel yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang ditetapkan (Sekaran, 1992 dalam 

Anindhita, 2010). Sampel ini ditentukan berdasarkan kriteria yang ditentukan 

sebagai berikut: 

a) Perusahaan sektor keuangan yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode penelitian, yaitu sebelum tahun 2009.  

b) Perusahaan sektor keuangan yang memiliki data laporan keuangan yang 

lengkap selama periode penelitian, yaitu 2009-2013.  

c) Perusahaan sektor keuangan yang listing sebelum tahun 2009 dengan 

kepemilikan manajerial minimal 2 tahun berturut-turut. 

 

http://www.idx.co.id/
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Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Sampel 

 

Kriteria 
Jumlah 

Perusahaan 

Perusahaan sektor keuangan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebelum tahun 2009 dan secara lengkap 

melaporkan data keuangan selama periode penelitian 

yaitu tahun 2009-2013. 

66 

Perusahaan sektor keuangan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebelum tahun 2009 dan tidak ada 

kepemilikan manajerial dalam perusahaannya. 

59 

Perusahaan sektor keuangan yang listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sebelum tahun 2009 dan secara lengkap 

melaporkan data keuangan selama periode penelitian 

yaitu tahun 2009-2013 serta memiliki struktur 

kepemilikan manajerial (min.2 tahun) dalam 

perusahaannya. 

7 

Jumlah perusahaan yang memenuhi persyaratan 

sebagai sampel 7 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah) 
 

 

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang memenuhi 

persyaratan sebagai sampel penelitian adalah sebanyak 7 perusahaan. Berikut 

adalah sampel dalam penelitian ini:  

 

Tabel 3.2 Daftar Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian 

No. Kode Emiten Nama Perusahaan 

1 ASBI PT Asuransi Bintang Tbk. 

2 ASRM PT Asuransi Ramayana Tbk. 

3 BACA PT Bank Capital Indonesia Tbk. 

4 BVIC PT Bank Victoria Internasional Tbk. 

5 MFIN PT Mandala Multi Finance Tbk. 

6 PEGE PT Panca Global Securities Tbk. 

7 VRNA PT Verena Multi Finance Tbk. 

Sumber: idx.co.id (data diolah) 
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3.2 Definisi Operasional Variabel 

Variabel yang akan dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen, 

variable pemoderasi dan variabel dependen, yang akan menjelaskan hubungan 

antara struktur kepemilikan manajerial, profitabilitas dan harga saham. 

3.2.1 Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel. Penjelasan 

variabel terkait dan cara menghitungnya adalah sebagai berikut:   

 

3.2.1.1 Struktur Kepemilikan Manajerial (MOWN) 

Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari 

kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal (Jensen dan 

Meckling, 1976). Definisi kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang 

saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan yakni direktur dan komisaris (Diyah dan Erman, 2009). Adanya 

kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan 

yang menarik bahwa profitabilitas serta nilai perusahaan meningkat sebagai akibat 

kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan manajerial diukur dengan 

melihat proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajemen yang secara aktif 

ikut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan. 

Rumus untuk menghitung MOWN adalah sebagai berikut: 

MOWN =       x   100% 
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3.2.2 Variabel Pemoderasi 

Penelitian ini memiliki satu variabel pemoderasi, yakni profitabilitas. Variabel 

pemoderasi adalah variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara satu variabel dengan variabel lain. Berikut penjelasan variabel terkait dan 

cara menghitungnya adalah sebagai berikut: 

   

3.2.2.1 Profitabilitas (Return On Equity) 

Pada intinya profitabilitas suatu perusahaan merupakan gambaran yang mengukur 

seberapa mampu perusahaan menghasilkan laba dari proses operasional yang telah 

dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan perusahaan di masa yang akan 

datang. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur menggunakan rasio Return 

On Equity (ROE).   

Menurut Brigham dan Houston (2010 : 143) ROE merupakan rasio laba bersih 

terhadap ekuitas biasa yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi 

pemegang saham biasa. Rumus untuk menghitungnya adalah sebagai berikut : 

Return On Equity (ROE)  =     x  100% 

 
 

3.2.3 Variabel Dependen   

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham perusahaan yang 

diproksikan melalui Price to Book Value (PBV). Price to Book Value 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu 

perusahaan. 

Berikut variabel terkait dan cara menghitungnya :   
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3.2.3.1 Harga Saham (Price to Book Value) 

 

Price to Book Value diukur dengan membandingkan harga saham terhadap nilai 

buku per lembar saham. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan pasar percaya akan 

prospek perusahaan tersebut. Menurut Brigham dan Ehrhardt (2005), rumus untuk 

menghitung PBV adalah sebagai berikut: 

PBV =   X  100% 

3.2.4 Operasionalisasi Variabel  

Pada penelitian ini terdapat berbagai variabel penelitian yang terkait, diperlukan 

pemahaman atas berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian. 

Hal tersebut termuat di dalam operasionalisasi variabel penelitian. Adapun secara 

lebih rinci, operasionalisasi variabel penelitian adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Proksi Definisi Operasional Skala 

Variabel Independen (X) dan Variabel Pemoderasi (Y) 

Struktur Kepemilikan 

Manajerial 

(X) 

Managerial 

Ownership 

(MOWN)  

Kepemilikan manajerial 

adalah proporsi pemegang 

saham dari pihak manajemen 

(komisaris dan direksi) 

Rasio 

Profitabilitas 

(Y) 

Return On 

Equity 

(ROE)  

ROE merupakan rasio laba 

bersih terhadap ekuitas yang 

mengukur tingkat laba bagi 

pemegang saham biasa. 

Rasio 

Variabel Dependen (Z) 

Harga Saham  

(Z) 

Price to 

Book Value 

(PBV) 

PBV merupakan rasio yang  

menggambarkan seberapa 

besar pasar menghargai nilai 

buku saham suatu perusahaan. 

Rasio 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, karena data 

tidak diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini diperoleh melalui laporan keuangan tahunan perusahaan sektor 

keuangan yang telah dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia melalui website 

resminya dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2009-2013. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode dokumentasi, yaitu memperoleh data laporan keuangan tahunan 

perusahaan yang telah diaudit dan telah dikeluarkan oleh perusahaan. Data 

tersebut diperoleh dari website resmi yang dimiliki oleh BEI, yakni www.idx.co.id 

 

 

3.5  Metode Analisis Data 

 

3.5.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dulu dilakukan uji asumsi 

klasik. Uji asumsi klasik yang diperlukan ialah uji normalitas, multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

 

3.5.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel  

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Menurut Ghozali (2011) uji 

t dan uji F mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal, apabila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid.  
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Normal atau tidaknya distribusi residual, salah satunya dapat dilakukan dengan 

uji statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan membuat hipotesis : 

Ho: Data residual terdistribusi normal 

Ha: Data residual tidak terdistribusi normal 

Jika  angka  probabilitas  < α = 5%  berarti  Ho ditolak, berarti data tidak 

terdistribusi secara  normal. Sebaliknya bila angka probabilitas > α = 5%, maka 

Ho diterima dan data residual terdistribusi secara normal. 

 
 

3.5.1.2 Uji Multikolinieritas 

 

Uji multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui apakah ditemukan korelasi 

antar variabel bebas (independen) pada model regresi. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar  

sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011). 

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, salah satunya dengan melihat dari : 

1. Nilai tolerance dan lawannya. 

2. Variance Inflation Factor (VIF).  

Kedua ukuran ini menunjukkan variabel manakah  yang dijelaskan variabel 

independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi  (karena VIF = 1/tolerance). Nilai 



35 
 

 
 

cutoff  yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance ≤ 0,1  atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali,  2011). Jadi dapat 

disimpulkan, suatu model regresi dikatakan tidak ada multikolinearitas apabila 

memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. 

 

 

3.5.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka  disebut  homoskedastisitas, sedangkan jika berbeda 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). 

Salah satu cara untuk mengetahuinya dapat dilakukan melalui Uji Glejser. 

Pengujian ini dilakukan dengan cara meregres nilai absolut residual pada variabel  

independen. Jika variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel  

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011) 

model regresi dinyatakan  tidak terjadi heteroskedastisitas apabila probabilitas 

signifikansinya diatas 5% pada tingkat probabilitas yang digunakan α = 5% . 

 
 

3.5.1.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi terjadi apabila munculnya suatu data dipengaruhi oleh data 

sebelumnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat menggunakan uji 

Durbin Watson (DW). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah: 
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a) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du) 

maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada 

autokorelasi. 

b) Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dl)maka 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi 

positif. 

c) Bila nilai DW lebih besar dari (4-dl) maka koefisien autokorelasinya lebih 

kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif. 

d) Bila nilai DW terletak antara batas atas (du) dan di bawah batas bawah (dl) 

atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl) maka hasilnya tidak dapat 

disimpulkan. 

 

3.5.2 Analisis Jalur atau Path Analysis  

Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis 

Jalur atau Path Analysis dikembangkan oleh Sewall Wright (1934), tujuannya 

untuk menerangkan akibat langsung dan tidak langsung dari seperangkat variabel 

penyebab (variabel eksogenus) terhadap seperangkat variabel akibat (endogenus) 

atau untuk menganalisis pola hubungan antar variabel dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel 

bebas (eksogen) terhadap variabel terikat (endogen) (Ghozali, 2013). Pada 

dasarnya koefisien jalur adalah koefisien regresi yang distandarkan (standardized 

regression weights) atau membandingkan koefisien indirect effect (pengaruh tidak 

langsung) dengan koefisien direct effect (pengaruh langsung).  
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Diagram Jalur yang dihipotesiskan dalam penelitian ini dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

  

     

   

  

     

 

 

Gambar 3.1 Diagram Jalur  

 

Berdasarkan Gambar 3.1 bisa dilihat jalur yang masing-masing menjelaskan 

hubungan antar variabel. Pada jalur et1 menjelaskan bagaimana variabel 

kepemilikan manajerial mempengaruhi profitabilitas perusahaan, besarnya 

pengaruh ditunjukkan oleh β1. Kemudian pada jalur et2 menjelaskan hubungan 

antara variabel kepemilikan manajerial dengan harga saham perusahaan, besarnya 

pengaruh ditunjukkan oleh β2. Jalur et3 menjelaskan pengaruh dari variabel 

kepemilikan manajerial melalui profitabilitas terhadap harga saham perusahaan, 

besarnya pengaruh ditunjukkan oleh β3. Secara deskriptif dapat dijelaskan bahwa 

dengan kepemilikan saham oleh pihak manajerial akan cenderung membuat 

jajaran manajemen meningkatkan kinerjanya, peningkatan kinerja tersebut akan 

berdampak pada naiknya profitabilitas perusahaan. Naiknya profitabilitas 

perusahaan membuat para investor tertarik untuk membeli saham perusahaan 

Profitabilitas 

 

(Y) 

Harga Saham 

 

(Z) 

Struktur Kepemilkan 

Manajerial 

(X) 

(MOWN) 

β 1 

β 2 

β 3 

et 1 

et 2 

et 3 
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tersebut, artinya permintaan akan saham perusahaan tersebut meningkat. Dengan 

meningkatnya permintaan saham suatu perusahaan, harga saham pun naik. 

Berdasarkan Gambar 3.1 beserta uraian singkat diatas, persamaan regresi 

berdasarkan Ghozali (2013) dapat dirumuskan menjadi: 

Sub-struktur 1 (pengaruh antara variabel X terhadap Y) 

Y : α + β1X + et 1   Persamaan ……….. (1) 

Sub-struktur 2 (pengaruh antara variabel Y terhadap Z) 

Z : α + β2Y + et2      Persamaan ………. (2)  

Sub-struktur 3 (pengaruh antara variabel X dan Y terhadap Z) 

Z : α + β3X+ β4Y + et3     Persamaan ………. (3)  

Keterangan:  

Z : Harga Saham 

Y : Profitabilitas  

X : Kepemilikan Manajerial 

α : Konstanta 

β : Koefisien regresi unstandardized 

et1 : Error of term atau variabel pengganggu pada persamaan 1 

et2 : Error of term atau variabel pengganggu pada persamaan 2 

et3 : Error of term atau variabel pengganggu pada persamaan 3 
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3.6 Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Path Analysis 

Pengujian path analysis digunakan untuk mengetahui pengaruh langsung dan 

tidak langsung. Adapun kesimpulan penerimaan hipotesis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a.  Jika taraf signifikansi < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian 

hipotesis dapat diterima/terbukti. 

b. Jika taraf signifikansi > 0.05 maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak 

ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dengan demikian 

hipotesis tidak diterima/tidak terbukti. 

3.6.2 Uji F 

Uji statistik F atau uji Analisis of Variance (ANOVA) merupakan metode untuk 

menguji hubungan antara satu variabel dependen (skala mentrik) dengan satu atau 

lebih variabel independen (skala non metrik atau kategorikal dengan kategori 

lebih dari dua). ANOVA digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan 

pengaruh interaksi dari variabel independen kategorikal terhadap variabel 

dependen metrik. Pengaruh utama adalah pengaruh langsung variabel independen 

terhadap variabel dependen, sedangkan pengaruh interaksi adalah pengaruh 

bersama dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2011). Apabila nilai F signifikan pada tingkat probabilitas 5%, maka dapat 

dikatakan bahwa semua variabel independen secara bersama-sama memengaruhi 

variabel dependen. 
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3.7 Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dulu dilakukan uji asumsi 

klasik. Uji asumsi klasik yang diperlukan adalah uji normalitas, multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

 

 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji 

t dan uji F mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal, apabila 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid (Ghozali, 2011).  Uji 

statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas adalah uji statistik non-

parameter Kolmogorov-Smirnov (K-S). Setelah dilakukan uji K-S kita dapat 

menarik kesimpulan, jika nilai sig. atau probabilitas <0.05 berarti data tidak 

terdistribusi secara normal, sedangkan jika angka probabilitas >0.05, maka data 

tersebut terdistribusi secara normal. 

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized Residual 

N 35 

Normal Parameters
a
 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.27276607 

Most Extreme Differences Absolute .153 

Positive .153 

Negative -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z .906 

Asymp. Sig. (2-tailed) .385 

a. Test distribution is Normal. 

Sumber : Output SPSS 21 
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Berdasarkan Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 

0,906 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,385 (Sig. > 0,05), sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. Selain itu normalitas juga 

dapat dilihat dari grafik uji normalitas pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 3.2 Normal Probability Plot 

Sumber : Output SPSS 21 

Berdasarkan Gambar 3.2 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal yang artinya data dalam 

penelitian ini terdistribusi secara normal. 

 

3.7.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) guna mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolinearitas. Pengujian dapat dilakukan dengan cara 
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melihat nilai tolerance dari lawannya dan melihat Variance Inflation Factor (VIF) 

(Ghozali, 2011).  Kedua ukuran ini menunjukkan variabel manakah yang 

dijelaskan variabel independen lainnya. Nilai yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama 

dengan VIF > 10. 

 

Tabel 3.5 Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

ROE .984 1.016 

MOWN .984 1.016 

a. Dependent Variable: PBV       

Sumber : Output SPSS 21 

 

Pada Tabel 3.5 dapat kita lihat bahwa variabel independen dan variabel 

pemoderasi secara keseluruhan memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10. 

Sehingga dapat disimpulkan pada model regresi tidak terdapat multikolinearitas. 

 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 

(Ghozali, 2011). Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya melalui grafik scatterplot. Kesimpulan diambil 

dengan melihat persebaran titik pada scatterplot dengan dasar analisis tidak 

terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur 

(bergelombang, melebar, kemudian menyempit). Jika tidak ada pola yang jelas, 
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serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011). 

 

Hasil scatterplot dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini: 

 
 

Gambar 3.3 Grafik Scatterplot 

Sumber : Output SPSS 21 

 

 

Berdasarkan grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 

tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.  

Analisis dengan grafik scatterplot memiliki kelemahan yang cukup signifikan, 

karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah 

pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot (Ghozali, 2011).  
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3.7.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi 

terdapat korelasi diantara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka hal 

tersebut merupakan masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari masalah autokorelasi. Cara untuk mengetahui apakah terjadi 

autokorelasi dalam suatu model regresi dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-

Watson (DW Test). Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lain lagi. 

Tabel 3.6 Uji Durbin-Watson 

Model Summary
b
 

Model Durbin-Watson 

1 2.065 

a. Predictors: (Constant), MOWN, ROE 

b. Dependent Variable: PBV 

Sumber : Output SPSS 21 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut: 

 0 < d < dl, artinya ada autokorelasi 

  dl ≤ d ≤ du, artinya tidak ada kesimpulan 

 4-dl < d < 4, artinya ada autokorelasi 

 (4-du) ≤ d ≤ (4-dl), artinya tidak ada kesimpulan 

 du < d < (4-du), artinya tidak ada autokorelasi 
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Pada tabel Durbin-Watson dengan α = 0,05 dan K = 2 

dl (batas bawah) = 1,3433 

du (batas atas)    = 1,5838 

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai DW untuk variabel dependen 

(PBV) sebesar 2,065, maka nilai DW berada di daerah du < d < (4-du) yaitu 

1,343<2,065< 2,416, yang berarti bahwa tidak ada autokorelasi. 

 


