
III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Suatu penelitian dipandang sebagai suatu usaha yang dilakukan untuk

memecahkan masalah dengan berbagai cara atau metode dengan

menggunakan alat atau fasilitas-fasilitas yang ada untuk memperoleh hasil

yang bisa dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan untuk menemukan

kebenaran dari suatu yang diteliti dengan cara yang ilmiah adalah melalui

metode penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

verifikatif dengan pendekatan kuantitatif disebut juga pendekatan traditional,

positivism, ekperimental dan empiris, adalah penelitian yang menekankan

pada pengujian teori-teori, dan atau hipotesis-hipotesis melalui pengukuran

variabel-variabel penelitian dalam angka (quantitative) dan melakukan analisis

data dengan prosedur statistik atau permodelan matematis (Efferin, 2008:48).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu

data yang menunjukkan jumlah atau banyaknya sesuatu. Data yang digunakan

merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian

yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yang
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dapat berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam

arsip (data dokumentasi), baik yang dipublikasikan maupun yang tidak

dipublikasikan (Indriano & Supomo dalam Hasudungan 2008:277).

3.2.Populasi dan Sampel

A. Populasi

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah perusahaan

perusahaan yang tergolong dalam sektor Industri makanan yang sudah

dan masih terdaftar periode 2011 - 2013 sebanyak 15 perusahaan.

B. Sampel

Pada penelitian ini sampel ditentukan dengan metode purposive sampling,

yaitu sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan

tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh sampel yang

representatif (mewakili). Untuk itu, dalam penelitian ini memilih kriteria-

kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Kriteria-kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perusahaan sektor industri makanan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia selama periode penelitian (2011-2013);

2. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode

penelitian (2011 – 2013);

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian

(2011-2013);
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Tabel 6. Populasi dan Sampel

4. Perusahaan membagikan dividen selama periode penelitian (2011-

2013).

(Sumber : Bursa Efek Indonesia dan diolah penulis)

No
Kode

Saham Nama Emiten
Kriteria

Sample
1 2 3 4

1 AISA
Tiga Pilar
Sejahtera Food
Tbk

Ya Ya Ya Ya 1

2 CEKA
Cahaya Kalbar
Tbk

Ya Ya Ya Tidak

3 DAVO
Davomas Abadi
Tbk

Ya Ya Tidak Tidak

4 ICBP
Indofood CBP
Sukses Makmur
Tbk

Ya Ya Ya Tidak

5 INDF
Indofood
Sukses Makmur
Tbk

Ya Ya Ya Ya 2

6 MYOR
Mayora Indah
Tbk

Ya Ya Ya Ya 3

7 PSDN
Prashida Aneka
Niaga Tbk

Ya Ya Ya Tidak

8 ROTI
Nippon Indosari
Corporindo Tbk

Ya Ya Ya Ya 4

9 SKLT Sekar Laut Tbk Ya Ya Ya Ya 5

10 STTP Siantar Top Tbk Ya Ya Ya Tidak

11 Fast
Fast Food
Indonesia Tbk

Ya Ya Ya Ya 6

12 PTSP

PT Pioneerindo
Gourmet
International
Tbk

Ya Ya Ya Tidak

13 SKBM
Sekar Bumi
Tbk

Ya Ya Ya Tidak

14 SMART

Sinar Mas Agro
Resources
Technology
Tbk

Ya Ya Ya Ya 7

15 TBLA
Tunas Baru
Lampung  Tbk

Ya Ya Ya Ya 8



66

Jumlah populasi pada perusahaan sektor industri makanan yaitu ada 15

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011 - 2013, namun

perusahaan yang memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel sebanyak 8

perusahaan yaitu: Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, Indofood Sukses

Makmur Tbk, Mayora Indah Tbk, Nippon Indosari Corporindo Tbk,

Sekar Laut Tbk,  Fast Food Indonesia Tbk, Sinar Mas Agro Resources

Technology Tbk dan Tunas Baru Lampung Tbk.

3.3 Variabel Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan 2 macam variabel, yaitu variabel bebas

(independent) dan variable terikat (dependent).

A. Variabel bebas (independent)

Variabel bebas dilambangkan dengan (X) adalah variabel penelitian yang

mempengaruhi variabel yang lain. Pada penelitian ini menggunakan dua

variabel bebas yaitu profitabilitas (X1) dan Solvabilitas (X2).

B. Variabel terikat (dependent)

Variabel terikat dengan lambang (Y) adalah variabel yang diakibatkan atau

dipengaruhi oleh variabel bebas, sehingga sifatnya bergantung pada

variabel yang lain. Variabel yang digunakan sebagai variabel dependen di

dalam penelitian ini adalah kebijakan dividen. Proksi yang digunakan

adalah dividend payout ratio (DPR) Oleh Atmaja (2008:285).
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3.4. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

A. Definisi Konseptual Variabel

1. Return On Equity (ROE)

Return on equity (ROE) merupakan salah satu rasio profitabilitas yang

dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kinerja perusahaan

dalam menghasilkan laba (profit) dengan menggunakan ekuitas yang

dimiliki perusahaan (Kasmir, 2008: 148).

2. Debt to Equity Ratio (DER)

Pada penelitian ini solvabilitas diukur dengan menggunakan debt to

equity ratio (DER). Debt to equity ratio (DER) merupakan

perbandingan antara total hutang dengan jumlah ekuitas yang dimiliki

oleh perusahaan. (Kasmir, 2008: 151).

3. Dividend payout ratio (DPR)

Dividend payout ratio (DPR) merupakan persentase dividen tunai

yang dibayarkan, dibagi laba tahun berjalan. (Kasmir, 2008: 154).
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B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah pendefinisian secara operasional suatu konsep

sehingga dapat diukur, dicapai dengan melihat pada dimensi tingkah laku

atau property yang ditunjukkan oleh konsep dan mengkategorikan hal

tersebut menjadi elemen yang diamati dan dapat diukur.

Tabel 7. Definisi Operasional

Jenis
Variabel

Nama
Variabel

Definisi Variabel Indikator
Skala

Pengukuran
Variabel
Independen
(XI)

Return
On
Equity
(ROE)

Tingkat
pengembalian
(laba) yang dapat
diperoleh
perusahaan
dengan
menggunakan
ekuitas yang
dimiliki

1. Laba bersih
2. Total

Ekuitas

Rasio

Variabel
Independen
(X2)

Debt to
Equiy
Ratio
(DER)

Merupakan
perbandingan
antara total
kewajiban
dengan jumlah
ekuitas
perusahaan

1. Total Hutang
2. Total Ekuitas

Rasio

Variabel
Dependen
(Y)

Dividend
Payout
Ratio
(DPR)

Kebijakan apakah
perusahaan
akan
membagikan laba
yang diperoleh
dalam bentuk
dividen atau
menahannya
dalam bentuk
laba ditahan
untuk investasi di
masa mendatang

1. Earning Per
Share

2. Dividen Per
Share

Rasio
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3.5.Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode

dokumentasi dari sumber-sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah

sumber data yang tidak lansung memberikan data kepada pengumpul data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan

yang berasal dari Indonesian Stock Exchange (IDX) pada periode 2011-2013.

3.6.Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menggunakan

model ekonometrika untuk data panel (pooled data) dan runtun waktu (time

series) dengan menggunakan program Eviews 7 Microsoft Excel untuk

untuk pengolahan data.

A. Regresi Data Panel

Regresi data panel data adalah regresi yang menggunakan panel data

atau pooled data yang merupakan kombinasi antara data lintas waktu

(times series) dan lintas individu (cross section). Analisis regresi data

panel adalah analisis regresi yang didasarkan pada data panel untuk

mengamati hubungan antara satu variabel terikat (dependent variabel)

dengan satu atau lebih variable bebas independen variabel (Rosadi,

2012: 271). Secara umum dengan menggunakan data panel kita akan

menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda pada setiap
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perusahaan dan setiap periode waktu. Adapun persamaan regresinya

adalah sebagai berikut:

Yit = β0 + β1 ROEit + β2DERit + εit

Keterangan:
Yit = Dividen Payout Ratio
β0 = Koefisien intersep yang merupakan scalar (konstanta)
β1-2 = Koefisien slope atau kemiringan (Koefisien regresi)
ROEit = Variabel Return On Equity dalam waktu ke i pada periode

waktu ke t
DERit = Variabel Debt To Equity Ratio dalam waktu ke i pada periode

waktu ke t

εit = komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan
variansi homogen dalam waktu (homokedastik) serta
independen dengan βit.

(Rosadi, 2012:271)

Menurut Widarjono (2009: 355), penggunaan data panel akan

menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda setiap

perusahaan dan periode waktu. Oleh karena itu bergantung asumsi yang

dibuat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya. Ada

beberapa kemungkinan asumsi yang akan muncul, yaitu:

a. Diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan

individu (perusahaan) dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan

oleh variabel gangguan. Misalnya apabila profitabilitas dan

solvabilitas tetap pada suatu perusahaan, namun kebijakan dividen

tunainya mengalami perubahan hal itu bisa terjadi dikarenakan

adanya variabel gangguan (komponen error) yang mempengaruhi

kebijakan dividen tunai perusahaan tersebut, contoh variabel

gangguannya seperti harga saham, tingkat investasi dan sebagainya.
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b. Diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar

individu.

c. Diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu

maupun antar individu.

d. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu

e. Diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar

individu

Menurut Rosadi (2012: 271), dalam estimasi data panel umumnya

terdapat tiga metode perhitungan, yaitu metode Pooled Least Square

(PLS), metode Fixed Effect (FEM), dan metode Random Effect (REM).

Ketiga metode tersebut berbeda satu sama lain, spesifikasi masing –

masing metode sebagai berikut:

1. Metode Pooled Least Square (Common Effect)

Menurut Rosadi (2012: 271), teknik ini merupakan teknik yang

paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel,

yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series

sebagai satu kesatuan tanpa melihat adanya perbedaan waktu dan

entitas (individu). Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah

metode Ordinary Least Square (OLS). Model Commen Effect

mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu

atau dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam

berbagai kurun waktu.

Bentuk model linear yang digunakan,yaitu:
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Yit = Xit βit +∈it

Keterangan:
Yit = variabel dependen dari unit ke i dan diamati pada periode

ke t
Xit = variabel independen dari unit ke i dan diamati pada periode

ke t
εit = komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 0

dan variansi homogen dalam waktu (homokedastik) serta
independen dengan βit.

(Rosadi, 2012: 272)

Untuk model data panel, sering diasumsikan βit = β, yakni pengaruh

perubahan dalam X diasumsikan bersifat konstan dalam waktu dan

kategori cross section. Metode PLS mengasumsikan intersept dan

slope koefisien adalah identik atau memperlakukan sama untuk

semua sampel cross section atau perusahaan sehingga kurang

mampu menggambarkan kondisi sesungguhnya.

2. Metode Fixed Effect (FEM)

Menurut Rosdani (2012: 272), perilaku masing – masing

perusahaan (cross section) tentu memiliki perbedaan. Metode FEM

hadir dalam mendukung pernyataan tersebut. Dalam pendekatan ini

mengasumsikan bahwa intersep antar cross section adalah berbeda

namun slopenya tetap sama. Teknik estimasi data panel dengan

metode FEM menggunakan variabel dummy (variabel boneka) yang

memiliki nilai 0 untuk tidak terdapat pengaruh dan 1 untuk variabel

yang memiliki pengaruh. Fungsi dummy yaitu untuk menangkap

adanya perbedaan intersep antar cross section. Permodelan ini lebih

dikenal dengan teknik Least Square Dummy Variables (LSDV).
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Persamaan LSDV dapat ditulis :

Yit = Xit β+ ci + dt + εit

Keterangan
ci = konstanta yang bergantung kepada unit ke i, tetapi tidak

kepada waktu t
dt = konstanta yang bergantung kepada waktu t, tetapi tidak

kepada unit ke i
(Rosadi, 2012: 272)

Penambahan variabel dummy mungkin relatif sederhana, akan tetapi

hasil estimasi relatif kompleks jika menggunakan jumlah cross

section yang banyak. Permasalahan heteroskedastisitas yang

menyebabkan data menjadi bisa dalam data panel seringkali

muncul. Penggunaan metode Generalized Least Squar (GLS)

merupakan metode yang umum digunakan untuk mengatasi

permasalahan tersebut.

3. Metode Random Effect (REM)

Menurut Rosdani (2012: 273), metode REM menggunakan

pendekatan variabel gangguan (error term) untuk mengetahui

hubungan antar cross section dan time series. Cara ini cenderung

melihat perubahan antar individu dan antar waktu. Permodelan

sebelumnya yaitu FEM dengan tambahan variabel dummy dapat

mengurangi banyaknya degree of freedom yang akhirnya

mengurangi efisiensi parameter yang diestimasi. Sehingga metode

REM hadir dengan menyempurnakan model FEM.



74

Pembentukan model REM sebagai berikut.

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + εit
keterangan:
β0 dalam model ini tidak tetap(nonstokastik) tetapi bersifat acak
atau random. Sehingga dapat ditulis:
β0 = ^+ μi dimana i = 1,2....n dan μi adalah random error term
dalam hal ini variabel error term(μi) memiliki karakteristik sebagai
berikut.
E(μi) = 0 dan var(μi) =
Sehingga E(βμi) = βμ^ dan var(βμi)=
Substitusi kedua persamaan akan menghasilkan persamaan baru
sebagai berikut
Yit = (β^0 + μi) + β1X1it + β2X2it + εit

= β^0 + β1X1it + β2X2it + (εit + μi)
= β^0 + β1X1it + β2X2it +vt

v t= εit + μi

(Rosadi, 2012: 273)

Berdasarkan persamaan tersebut maka terdapat dua komponen

variabel gangguanyaitu εit dan μi. Variabel εit adalah variabel

gangguan keseluruhan untuk time series, sedangkan μi adalah

variabel gangguan untuk cross section. Namun seringkali antar

variabel gangguan berkorelasi atau saling berhubungan.

Penyelesaian masalah korelasi antar error term pada model REM

dapat diatasi dengan metode Generalized Least Square (GLS).

B. Pemilihan Metode Regresi Data Panel

Pada dasarnya ketiga teknik (model) estimasi data panel dapat dipilih

sesuai dengan keadaan penelitian, namun ada beberapa cara yang dapat

digunakan untuk menentukan teknik mana yang paling tepat dalam
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mengestimasi parameter data panel. Menurut Widarjono (2007: 187),

ada tiga uji untuk memilih teknik estimasi data panel. Pertama, uji

statistik F (Chow) digunakan untuk memilih antara metode Commom

Effect atau metode Fixed Effect. Kedua, uji Hausman yang digunakan

untuk memilih antara metode Fixed Effect atau metode Random Effect.

Ketiga, uji Breusch-Pagan.

1. Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk memilih permodelan terbaik antara

Pooled Least Square (PLS) dan Fixed Effect (FEM). Caranya

dengan melihat koefisien determinasi (R2) dan nilai DW-statistics.

Nilai yang tinggi dari dua pengujian tersebut akan mengindikasikan

pemilihan model terbaik, apakah menggunakan metode Pooled

Least Square (PLS) atau Fixed Effect (FEM).

Adapun hipotesis dari pengujian ini restricted F-Test yaitu:

H0: Model PLS (restricted).........................menerima H0

Ha: Model Fixed Effect (unrestricted)........menolak H0

Uji Chow dirumuskan:

CHOW =
( )/( )/( )

Keterangan:

RRSS = Restricted Residual Sum Square (Merupakan Sum of

Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel

dengan metode pooled least square/common intercept)
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URSS = Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of

Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel

dengan metode fixed effect)

N = Jumlah data cross section

T = Jumlah data time series

K =Jumlah variabel penjelas

Dalam uji Chow, H0 dapat diterima apabila nilai p-value lebih besar

dari α (taraf signifikansi). Sebaliknya apabila nila p-value lebih

kecil dari α (taraf signifikansi), maka H0 bisa ditolak dan H1

diterima yang berarti model yang lebih baik adalah Fixed Effect

Model.

2. Uji Housman

Pengujian Housman untuk memilih model FEM atau REM dalam

estimasi data panel. Hipotesis yang digunakan yaitu:

H0: Model Random Effect........menerima H0

Ha: Model Fixed Effect. ...........menolak H0

Cara memilih model yang terbaik yaitu dengan melihat chi square

statistic dengan degree of freedom (df=k), dimana k adalah jumlah

koefisien variabel yang diestimasi. Jika pada pengujian

menunjukkan hasilnya signifikan artinya menolak H0 artinya

metode yang dipilih adalah Fixed Effect dan sebaliknya jika tidak
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signifikan maka model yang terbaik adalah Random Effect, (Rosadi,

2012: 274).

3. Uji Breusch-Pagan

Uji ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat efek cross-

section/time (atau keduanya) di dalam panel data, yaitu dengan

menguji hipotesis berbentuk:

H0: c = 0, d = 0 atau tidak terdapat efek cross-section maupun time

: c = 0 atau tidak terdapat efek cross-section

: d = 0 atau tidak terdapat efek time

Secara umum, langkah-langkah uji hipotesis yang dilakukan adalah

sebagai berikut: pertama-tama dilakukan uji hausman terhadap

data. Jika hipotesis untuk uji hausman ditolak maka model fixed

effect digunakan dalam permodelan. Selanjutnya, dilakukan Uji

Breusch-Pagan untuk melihat apakah terdapat efek waktu atau cross

section di dalam data. Jika hipotesis Uji Breusch-Pagan tidak

ditolak, maka dilakukan analisis dengan menggunakan model

regresi panel/pooling.
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Uji Hausman

Fixed Effect Random Effect

Uji Breusch-Pagan

: = 0 : = 0H0: c = 0, d = 0

Tidak terdapat
Efek waktu

Pooled
Regression

Tidak terdapat
efek cross-

section

ditolak diterima

diterima diterima diterima

Sumber : Rosadi, (2012 : 276)

Gambar 2. Langkah-langkah uji spesifikasi dalam permodelan
data panel.
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C. Uji Prasyarat Analisis (Uji Asumsi Klasik)

Menurut Rosadi, (2012: 67) Secara teoritis model Ordinary Least

Square (OLS) menghasilkan estimasi nilai parameter model penduga

yang sahih bila dipenuhi asumsi data berdistribusi normal, tidak ada

multikolinearitas, tidak ada heteroskedastisitas, tidak adanya

autokorelasi. Peneliti perlu melakukan pengujiaan guna mengetahui

terpenuhi atau tidaknya asumsi tersebut atau yang biasa disebut uji

asumsi klasik.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji kenormalan dalam model

regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang terbaik adalah yang

terdistribusi secara normal atau mendekati normal. Cara untuk

melihat residual dalam regresi berdistribusi normal atau tidak dalam

adalah dengan uji Skewness/ Kurtosis, dapat dikatakan berdistribusi

normal jika nilai probabilitasnya lebih besar dari nilai kritis yang

ditentukan (α = 0,05). Begitu pun sebaliknya bila nilai probabilitas

yang didapat kurang dari nilai kritis, maka dapat dikatakan tidak

berdistribusi normal.
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2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent

variable). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi

di antara variabel bebas, karena jika hal tersebut terjadi maka

variabel variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan.

Terjadinya multikolinearitas akan menimbulkan estimasi unik dari

setiap variabel tidak muncul. Sehingga tidak dapat menarik

kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis. Pengujian ada tidaknya

multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai koefisien

korelasinya. Untuk bisa dikatakan tidak ada multikolenieritas nilai

koefisien korelasinya < 0,75.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan

ke pengamatan yang lain. Jika varian tetap maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda maka terjadi problem

heteroskedastisitas. Untuk itu perlu adanya deteksi mengenai ada

tidaknya sifat heteroskedastisitas dalam data. Uji yang biasa

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya sifat tersebut adalah

dengan uji Breusch Pagan Godfrey. Pada uji Breusch Pagan

Godfrey akan didapat nilai probability, jika besarnya nilai
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probability > nilai α (0,05) bisa dikatakan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi diantara anggota

observasi yang diurut menurut waktu (seperti kata deret berskala)

atau ruang (seperti data lintas sektoral). Secara sederhana

autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada

periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode

lain.

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi tersebut biasanya

digunakan uji Durbin-Watson (DW). Uji DW diperoleh dua nilai

kritis sebagai batasan yaitu dL batas bawah dan dU batas atas.

Sehingga dapat diperoleh suatu aturan dalam menentukan diterima

atau ditolaknya hipotesis nol sebagai berikut:

a. Jika 0 < d < dL, berarti ada autokorelasi positif.

b. Jika dL ≤ d ≤ dU, berarti tidak bisa mengambil keputusan

apapun.

c. Jika 4 – dL< d <4, berarti ada autokorelasi yang negatif.

d. Jika 4 – dU ≤ d ≤ 4 - dL, berarti tidak bisa mengambil keputusan

apapun.

e. Jika dU < d < 4 – dU, berarti tidak ada autokorelasi negatif

maupun positif.
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D. Uji Statistik

1. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent

secara parsial terhadap variabel dependent. Secara sederhana uji-t

digunakan untuk melihat pengaruh variabel independent secara

individu terhadap variabel dependent dengan menganggap variabel

lainnya bersifat tetap. Pada pengujian ini menggunakan derajat

keyakinan 95% atau α = 5%. Hipotesis yang dapat diajukan sebagai

berikut:

H0 = β ≤ 0 tidak ada pengaruh positif

H1 = β > 0 ada pengaruh positif

Berdasarkan hipotesis tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai

berikut:

a. Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak

b. Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F dimaksudkan untuk menguji model regresi atas pengaruh

seluruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat

(Ghozali, 2011:183). Dengan kata lain, uji F melihat pengaruh

seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Hipotesis yang

bisa dirumuskan sebagai berikut:

H0 = β1 = β2 = β3 = β4 = 0
H1 = β1 = β2 = β3 = β4 ≠ 0
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Berdasarkan rumusan hipotesis tersebut dapat ditarik kesimpulan

dengan kriteria sebagai berikut:

a. Jika nilai F hitung < Ftabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima

b. Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak

3. Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi menunjukkan presentase fluktuasi atau

variasi pada suatu variabel (Y) dapat dijelaskan atau disebabkan

oleh variabel lain (X) (Lukas, 2009:241). Koefisien determinasi

merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan

antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Jika

semua data observasi terletak pada garis regresi akan diperoleh garis

regresi yang sesuai atau sempurna, namun apabila data observasi

tersebar jauh dari nilai dugaan atau garis regresinya, maka nilai

dugaannya menjadi kurang sesuai (Suharyadi, 2004:153). Koefisien

determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam

menerangkan variasi variabel dependent (Ghozali, 2011:190). Nilai

R2 berkisar antara 0-1, nilai R2 yang lebih kecil atau mendekati nol

berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam

menjelaskan variabel dependent sangat terbatas. Sebaliknya jika

nilai R2 lebih besar atau mendekati 1, maka variabel variabel

independent menjelaskan hampir seluruh informasi mengenai

variabel dependent.


