
III. METODE  PENELITIAN

A. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari

Bank Indonesia: Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia (SEKI), Badan Pusat

Statistik (BPS), serta dari situs resmi Bank Indonesia di http://www.bi.go.id. Data

yang digunakan adalah data time series yaitu berupa data bulanan dari periode

2005:07-2009:12.

B. Batasan Peubah

Batasan peubah yang digunakan meliputi :

1. BI rate sebagai suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Data yang digunakan

adalah BI rate berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur BI jangka waktu 1

bulan yang diperoleh dari Bank Indonesia dalam satuan persen.

2. Jumlah Uang Beredar Dalam Arti luas (M2) yaitu uang kartal ditambah uang

giral ditambah uang kuasi. Uang Kartal yakni uang kertas dan logam yang

dikeluarkan oleh Bank sentral. Uang Giral adalah simpanan sektor swasta

domestik pada Bank Pencipta Uang Giral (BPUG) yang setiap saat dapat

ditarik dan dapat ditukarkan dengan uang kartal sebesar nominalnya. Yang

termasuk uang ini adalah rekening giro, deposito yang telah jatuh tempo,



36

kiriman uang, dan kewajiban segera lainnya. Sedangkan uang kuasi adalah

simpanan milik swasta domestik pada BPUG yang dapat berfungsi sebagai

uang, tapi untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar

menukar. Yang termasuk uang ini adalah deposito berjangka rupiah dan valuta

asing, simpanan lainnya dalam bentuk valuta asing. Data yang digunakan

diperoleh dari laporan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia beberapa edisi

dalam satuan milyar rupiah.

3. Suku Bunga Deposito Berjangka 1 Bulanan riil pada bank umum. Suku bunga

deposito riil merupakan tingkat suku bunga deposito berjangka 1 bulanan

yang berlaku pada bank umum di Indonesia setelah di kurangi dengan inflasi

y-o-y. Data diperoleh dari laporan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia

beberapa edisi dalam satuan persen.

4. Inflasi (INF) adalah inflasi bulanan m-o-m berdasarkan IHK dalam satuan

persen. Diperoleh dari laporan Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia.

5. Pertumbuhan GDP atau output (ΔGDP) atau Produk Domestik Bruto atas

dasar harga konstan tahun 2000 dalam periode triwulanan dan kemudian

dilakukan interpolasi dengan progam EViews menggunakan metode quadratic

match sum menjadi data bulanan. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik

yang dinyatakan dengan satuan milyar rupiah. Rumus perhitungan

pertumbuhannya adalah GDP periode t dikurang GDP periode t-1 dibagi GDP

periode t-1 dikali 100 persen atau (ΔGDP) = (GDP t – GDP t-1 ) / GDP t-

1*100%.
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Metode quadratic match sum yang digunakan untuk merubah data tiga bulanan

menjadi data bulanan adalah murni metode lokal. Metode ini digunakan dalam

polynomial quadratic untuk beberapa observasi dari frekuensi series yang rendah,

kemudian polynomial ini digunakan untuk memenuhi semua observasi dari

sekumpulan series yang berfrekuensi tinggi dalam suatu periode. Hasil dari

interpolasi tidak membatasi untuk dilakukannya pembatasan diantara periode

yang berdekatan. Oleh karena itu metode ini dirasa lebih pas untuk situasi dimana

beberapa data yang akan di interpolasi dan sumber data akan lebih halus.

C. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalan penelitian ini adalah metode Analisis

Vector Auto Regression (VAR). VAR biasanya digunakan untuk memproyeksikan

sistem variabel-variabel runtut waktu dan untuk menganalisis dampak dinamis

dari faktor gangguan yang terdapat dalam sistem variabel tersebut. Pada dasarnya

Analisis VAR bisa dipadankan dengan suatu model persamaan simultan, oleh

karena dalam Analisis VAR kita mempertimbangkan beberapa variabel endogen

secara bersama-sama dalam suatu model. Perbedaannya dengan model persamaan

simultan biasa adalah bahwa dalam Analisis VAR masing-masing variabel selain

diterangkan oleh nilainya di masa lampau, juga dipengaruhi oleh nilai masa lalu

dari semua variabel endogen lainnya dalam model yang diamati.

Di samping itu, dalam analisis VAR biasanya tidak ada variabel eksogen dalam

model tersebut. Keunggulan dari Analisis VAR antara lain adalah: 1). Metode ini

sederhana, kita tidak perlu khawatir untuk membedakan mana variabel endogen,
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mana variabel eksogen, 2).  Estimasinya sederhana, dimana metode OLS atau

metode kuadrat terkecil biasa dapat diaplikasikan pada tiap-tiap persamaan secara

terpisah. Prinsip dasar metode kuadrat terkecil adalah dengan meminimumkan

jumlah kuadrat galat (JKG minimum ), sehingga menghasilkan penduga yang

mempunyai kesalahan terkecil. Selama asumsi-asumsi regresi dipenuhi oleh data,

maka dugaan metode kuadrat terkecil bersifat tak bias dengan varians minimum.

Dan karena memenuhi kedua sifat ini maka metode kuadrat terkecil dikenal

sebagai penduga yang BLUE (Best Linear Unbiased Esimator), 3).  Hasil

perkiraan (forecast) yang diperoleh dengan menggunakan metode ini dalam

banyak kasus lebih bagus dibandingkan dengan hasil yang didapat dengan

menggunakan model persamaan simultan yang kompleks sekalipun. Selain itu,

VAR Analysis juga merupakan alat analisis yang sangat berguna, baik di dalam

memahami adanya hubungan timbal balik (interrelationship) antara variabel-

variabel ekonomi, maupun di dalam pembentukan model ekonomi berstruktur.

Bentuk Umumnya adalah sebagai berikut (Widarjono:2007):
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Apabila data yang digunakan stasioner pada perbedaan pertama maka model VAR

akan dikombinasikan dengan model koreksi kesalahan menjadi Vector Error

Correction Model (VECM) apabila terdapat kointegrasi.
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Berikut ini adalah prosedur pengujian stasioneritas data atau uji unit root

(Awaluddin, 2004):

1. Uji unit root adalah melakukan uji terhadap level series. Jika hasil uji unit

root menolak hipotesis nol bahwa ada unit root berarti series adalah stasioner

pada tingkat level atau dengan kata lain series terintegrasi pada I(0).

2. Jika semua variabel adalah stasioner, maka estimasi terhadap model yang

digunakan adalah dengan regresi OLS.  Sebuah series sudah dikatakan

stasioner jika seluruh moment dari series tersebut (rata-rata, varians, dan

kovarians) konstan sepanjang waktu.

3. Jika dalam uji terhadap level series hipotesis adanya unit root untuk seluruh

series diterima, maka pada level seluruh series adalah nonstasioner.  Sebab

series yang nonstasioner akan menyebabkan spurious regression yang

ditandai oleh tingginya koefisien deterministic R2 dan t-statistik yang tampak

signifikan, tetapi penafsiran hubungan series ini secara ekonomi akan

menyesatkan (Enders, 1995).

4. Langkah selanjutnya adalah melakukan uji unit root terhadap first difference

dari series.

5. Jika hasilnya menolak hipotesis adanya unit root, berarti pada tingkat first

difference series sudah stasioner atau dengan kata lain semua series

terintegrasi pada orde I(1), sehingga estimasi dapat dilakukan dengan

menggunakan metode kointegrasi.

6. Jika uji unit root pada level series menunjukkan bahwa tidak semua series

adalah stasioner, maka dilakukan first difference terhadap seluruh series.
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7. Jika hasil unit root pada tingkat first difference menolak hipotesis adanya

unit root untuk seluruh series, berarti seluruh series pada tingkat first

difference terintegrasi pada orde I(0), sehingga estimasi dilakukan dengan

metode regresi OLS pada tingkat first difference-nya.

8. Jika hasil unit root menerima hipotesis adanya unit root, maka langkah

berikutnya adalah melakukan differensiasi lagi terhadap series sampai series

menjadi stasioner, atau series terintegrasi pada orde I(d).

Model ekonomi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Output = f (BI rate, Suku Bunga Deposito Riil, Jumlah Uang

Beredar, Inflasi).

b. Inflasi = f (BI rate, Suku Bunga Deposito Riil, Jumlah Uang Beredar,

Pertumbuhan Output).

Dengan demikian dapat dibentuk persamaan:

a. GDP = α + β1i GDP(t-1,-k) + β2i BI_rate(t-1,-k) + β3i rSD1_Riil(t-1,-k) + β4i

Log_M2 + β5i INF(t-1,-k) + εt .....................................................(3.3)

b. INF = c + π1i INF(t-1,-k) + π2i BI_rate(t-1,-k) + π3i rSD1_Riil(t-1,-k) + π4i

Log_M2 + π5i GDP(t-1,-k) + εt....................................................(3.4)

Dimana:

α dan c = Konstanta persamaan output dan inflasi.

β1i - β5i = Koefisien masing-masing variabel persamaan output.

π1i - π5i = Koefisien masing-masing variabel persamaan inflasi.

εt = Error Term

BI_rate t-1 = BI rate periode t-1
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Log_M2 t-1 = Logaritma Jumlah Uang Beredar Dalam Arti Luas periode t-1

rSD1_Riil t-1 = Suku Bunga Deposito Berjangka 1 Bulanan Riil periode t-1

GDP t-1 = Pertumbuhan Output periode t-1

INF t-1 = Inflasi periode t-1

D. Proses dan Identifikasi Model Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan untuk pengujian yang pertama dilakukan adalah

uji stasioner yaitu untuk melihat stasioner atau tidak data yang akan digunakan

dalam perhitungan. Setelah semua data stasioner maka dilakukan uji lag optimal

untuk melihat pada lag keberapa suatu model optimal digunakan. Setelah

diperoleh lag optimal baru dapat dilakukan estimasi model VAR atau DVAR

(Differenced Vector Autoregressive) akan digunakan. Analisis model VAR atau

DVAR ini akan memuat analisis Impuls Response Function (IRF) dan Variance

Decompotition. Estimasi terhadap IRF dilakukan untuk menganalisis respons

beberapa variabel makroekonomi terhadap shock BI rate. Estimasi terhadap

Varians Decompotition bertujuan untuk menganalisis dampak shock BI rate

dalam menjelaskan variasi variabel makroekonomi dan variabel yang lain. Berikut

adalah langkah-langkahnya:

1. Uji Stasioner : Uji Akar Satuan (Unit Root Test)

Uji akar unit ini digunakan untuk melihat apakah data yang diamati stationer atau

tidak. Misalkan suatu proses stokastik memiliki bentuk model autoregressive

ordo-pertama atau AR(1) sebagai berikut : ttt YY   1 1 1  . Jika  = 1
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maka disebut sebagai kasus akar satuan (unit root). Suatu proses stokastik akar

satuan bersifat nonstasioner. Ide dasar dari uji akar satuan adalah untuk

mengetahui apakah dugaan dari r secara statistik signifikan sama dengan 1, jika

iya maka dapat disimpulkan bahwa proses stokastik Yt bersifat nonstasioner.

Terdapat beberapa metode pengujian unit root, dua diantaranya yang saat ini

secara luas dipergunakan adalah (Augmented) Dickey-Fuller dan Phillips–Perron

unit root test.

Prosedur pengujian stasioneritas data adalah sebagai berikut :

a. Melakukan uji terhadap level series. Jika hasil uji unit root menunjukkan

terdapat unit root, berarti data tidak stasioner.

b. Selanjutnya adalah melakukan uji unit root terhadap first difference dari

series.

c. Jika hasilnya tidak ada unit root, berarti pada level first difference, series

sudah stasioner atau semua series terintegrasi pada orde I(1).

d. Jika setelah di-first difference-kan series belum stasioner maka perlu

dilakukan second difference.

2. Pemilihan Lag Optimum (Selang Optimal)

Penentuan lag optimum dilakukan pada model VAR atau DVAR akan dilakukan

dalam dua tahap. Tahap pertama pengujian akan melihat panjang tenggat

maksimal sistem VAR atau DVAR yang stabil. Stabilitas sistem VAR atau DVAR

dilihat dari nilai invers roots karakteristik AR polinomialnya. Suatu sistem VAR
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atau DVAR dikatakan stabil jika seluruh akar unit memiliki modulus lebih kecil

dari satu dan semuanya terletak di dalam unit circle.

Pada tahap kedua, penentuan lag optimum dicari dengan menggunakan criteria

informasi yang tersedia. Penentuan jumlah lag (ordo) yang akan digunakan dalam

model VAR dapat ditentukan berdasarkan kriteria AIC, SC ataupun Hannan

Quinn (HQ). Akaike's Information Criterion (AIC) dan Schwarz Criterion (SC)

adalah metode membandingkan spesifikasi alternatif dengan menyesuaikan

jumlah kuadrat kesalahan untuk ukuran sampel (n) dan jumlah koefisien dalam

model. Kriteria ini dapat digunakan jika ditingkatkan todecide cocok disebabkan

oleh suatu variabel tambahan penurunan nilai derajat kebebasan dan

meningkatnya kompleksitas disebabkan dengan penambahan. Untuk

menggunakan AIC dan SC, memperkirakan dua atau lebih alternatif spesifikasi

dan menghitung AIC dan SC untuk setiap persamaan. HQ merupakan kriteria lain

yang memungkinkan konvergensi yang stabil.

Dalam hal ini, Semakin rendah AIC, SC atau HQ adalah, semakin baik

spesifikasi. Lag yang akan dipilih dalam model penelitian ini adalah model

dengan nilai AIC, SC ataupun HQ yang paling kecil. Dalam tahapan ini pula

dilakukan uji stabilitas model VAR. Penentuan lag optimum dan uji stabilitas

VAR dilakukan terlebih dahulu sebelum melalui tahap uji kointegrasi.

Dalam penelitian ini, pengujian unit root akan menggunakan Phillips-Perron (PP)

unit root test untuk menguji stasioneritas masing-masing variabel.  Pengujian

pada masing-masing variabel dimulai dengan pengujian pada ordo level. Jika data

tidak stasioner pada ordo level, maka dilakukan pengujian pada tingkat integrasi

(1st difference) untuk melihat stasioneritas data pada ordo ini. Hasil dari uji
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tersebut akan dibandingkan dengan McKinnon Critical Value. Data dikatakan

statsioner apabila Test critical values lebih besar dari Phillips-Perron test statistic

artinya H0 ditolak dan Ha diterima, begitupun sebeliknya. Dimana hipotesis yang

digunakan dalam uji stasioner yaitu bahwa H0:ρ=1, ada unit root atau data tidak

stasioner, sedangkan Ha:ρ<1, tidak ada unit root atau data stasioner. Uji ini

dilakukan dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 1 persen, 5 persen,

dan 10 persen.

3. Model Differenced Vector Autoregressive (DVAR) Metode LS

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah VAR dengan metode least

squares dengan differential pertama karena terdapat ketidaksamaan derajat

integrasi pada variabel yang diteliti sehingga tidak bisa dilanjutkan dengan uji

kointegrasi jangka panjang yang mengakibatkan tidak dapat diterapkannya model

VECM dalam penelitia ini.

Persamaan VAR dalam penelitian ini adalah:

a. DGDP = α + β1i DGDP(t-1,-k) + β2i DBI_rate(t-1,-k) + β3i DrSD1_Riil(t-1,-k) +

β4i DLog_M2 + β5i DINF(t-1,-k) + εt ......................................................(3.5)

b. DINF = c + π1i DINF(t-1,-k) + π2i DBI_rate(t-1,-k) + π3i DrSD1_Riil(t-1,-k) +

π4i DLog_M2 + π5i DGDP(t-1,-k) + εt......................................................(3.6)

4. Impuls Respons (Impuls Respons Function / IRF)

Impulse response digunakan untuk melihat pengaruh perubahan dari satu variabel

pada variabel itu sendiri atau variabel lainnya. Estimasi yang dilakukan untuk
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impulse response ini dititikberatkan pada respon suatu variabel pada perubahan

satu standard deviasi dari variabel itu sendiri maupun dari variabel lainnya yang

terdapat dalam model. Impulse response digunakan juga untuk melihat efek

gejolak (shock) suatu standar deviasi dari variabel invovasi terhadap nilai

sekarang (current time values) dan nilai yang akan datang (future values) dari

variabel-variabel endogen yang terdapat dalam model yang diamati.

5. Varians Decompotition

The Cholesky Decomposition atau biasa disebut juga dengan The Variance

Decomposition memberikan informasi mengenai variabel inovasi yang relatif

lebih penting dalam VAR. Pada dasarnya test ini merupakan metode lain untuk

menggambarkan sistem dinamis yang terdapat dalam VAR. Test ini digunakan

untuk menyusun perkiraan error variance suatu variabel, yaitu seberapa besar

perbedaan antara variance sebelum dan sesudah shock, baik shock yang berasal

dari diri sendiri maupun shock dari variabel lain.

Tes ini juga dapat digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi dari

masing-masing variabel innovasi terhadap variabel endogen yang diamati ketika

terjadi shock. Hal ini juga mencerminkan bagaimana mekanisme transmisi

perubahan kontribusi dari masing-masing variabel yang ada dalam model terhadap

variabel endogen yang sedang diamati. Bentuk yang sering ditampilkan adalah

dalam bentuk tabel presentasi. Dalam Varians Decompotition bebas memilih

berapapun periode yang diinginkan dan ini berlaku untuk periode mendatang.
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Sama seperti impuls respons, Varians Decompotition didasarkan pada faktor

Cholesky yang bisa berubah jika merubah ordering variabel di dalam VAR.

6. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel yang digunakan

berdistribusi normal atau tidak. Asumsi normalitas tidak diharuskan untuk

estimasi OLS, kegunaan utamanya adalah uji hipotesis yang menggunakan

koefisien hasil estimasi untuk menginvestigasi hipotesis tentang prilaku ekonomi.

Asumsi dalam OLS adalah nilai rata-rata dari faktor pengganggu adalah nol.

Untuk menguji normal atau tidaknya faktor pengganggu, maka perlu dilakukan

uji normalitas dengan menggunakan Jarque-Bera Test (J-B test).

b) Uji Autokorelasi

Autokorelasi biasanya terjadi pada data deret waktu (time series), namun dapat

pula terjadi pada data lintas ruang (cross-section). Masalah yang ditimbulkan oleh

kasus autokorelasi sama dengan masalah yang ditimbulkan oleh

heteroskedastistas. Observasi dari error term dilakukan secara independent atu

dengan yang lainnya. Jika ada korelasi sistemik antara satu observasi dengan yang

lainnya, maka akan lebih sulit bagi OLS untuk mendapatkan hasil estimasi standar

error dari koefisien-koefisien yang akurat. Dalam aplikasi ekonomi, asumsi ini

merupakan yang terpenting dalam model-model runtun waktu. Dalam konteks

model runtun waktu, asumsi ini menyatakan bahwa suatu peningkatan error term

dalam periode i=1 sama sekali tidak mempengaruhi error term pada periode waktu
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lainnya.  Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Serial Correlation LM

test . Test yang disebut juga dengan Breusch-Godfrey test sebagai penyempurnaan

uni yang dibuat oleh Durbin yaitu htest untuk menguji serial korelasi (model lag).

c) Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan salah satu penyimpangan terhadap asumsi

kesamaan varians (homoskedastisitas), yaitu bahwa varians error bernilai sama

untuk setiap kombinasi tetap dari X1, X2, …, Xp. Jika asumsi ini tidak dipenuhi

maka dugaan OLS tidak lagi bersifat BLUE (best linear unbiased estimator),

karena ia akan menghasilkan dugaan dengan galat baku yang tidak akurat, ini

berakibat pada uji hipotesis dan dugaan selang kepercayaan yang dihasilkannya

juga tidak akurat dan akan menyesatkan (misleading). Dalam penelitian ini, uji

heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji White. Pedoman dari penggunaan model

white ini adalah bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam hasil

estimasi, jika nilai R2 dikalikan dengan jumlah data lebih kecil dibandingkan

x2
tabel. Sementara akan terdapat masalah heterokedastisitas apabila hasil estimasi

menunjukkan bahwa x2
hitung lebih besar dibandingkan dengan x2

tabel.

d) Uji Multikolinearitas

Multikolonearitas merupakan suatu keadaan dimana satu fungsi atau lebih

variabel independen merupakan fungsi linear dari variabel dependen lain.

Konsekuensi penting untuk model regresi yang mengandung multikolinearitas

adalah kesulitan yang muncul dalam memisahkan pengaruh masing-masing

variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Akibatnya model regresi yang
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diperoleh tidak tepat untuk menduga nilai variabel tak bebas pada nilai variabel

bebas tertentu. Multikoliearitas akan mengakibatkan :

1. Koefisien regresi dugaannya tidak nyata walaupun nilai R2nya

tinggi.Koefisien determinasi (R2) adalah proporsi total variansi dalam satu

variabel yang dijelaskan oleh variabel lainnya

2. Simpangan baku koefisien regresi dugaan yang dihasilkan sangat besar

jika menggunakan metode kuadrat terkecil. Mengakibatkan nilai R dan

nilai F ratio tinggi. Sedangkan sebagian besar atau bahkan seluruh

koefisien regresi tidak signifikan (nilai t hitung sangat kecil).

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dapat dilihat dari nilaiVIF (Variance

Inflation Factor). VIFj untuk variabel Xj adalah (1- R2
j )-1 dengan R2

j merupakan

koefisien determinasi untuk model regresi linear variabel Xj terhadap variabel X

lainnya. Semakin besar nilai VIF menunjukkan bahwa masalah kolinieritas

semakin besar pula.

7. Uji Hipotesis

a. Uji Keberartian Parsial (Uji-t)

Pengujian hipotesis untuk setiap koefisian regresi dilakukan dengan menggunakan

uji t di maksudkan untuk menguji keberartian koefisien regresi sacara parsial. Uji-

t ini pada tingkat kepercayaan 95 % dengan derajat kebebasan n-k-1.

H0 : bi = 0 ; bi berarti tidak berpengaruh

Ha : bi ≠ 0 ; bi berarti berpengaruh nyata

Apabila :
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t hitung < t tabel ; H0 diterima dan Ha ditolak

t hitung ≥ t tabel ; H0 ditolak dan Ha diterima

Jika H0 diterima, berarti variabel bebas yang diuji tidak berpengaruh nyata

terhadap variabel terikat dan sebaliknya.

b. Uji Keberartian Keseluruhan (Uji-F)

Pengujian hipotesis secara keseluruhan dilakukan dengan menggunakan uji F pada

tingkat keyakinan 95 % dan derajat kebebasan df1 = (k-1) dan df2 = (n-k-1).

Ho : β1 = β2………βk = 0, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara

keseluruhan terhadap variabel terikat.

Ha : β1 = β2………βk ≠ 0, berarti ada pengaruh antara variabel bebas secara

keseluruhan terhadap variabel terikat.

Apabila:

F-hitung < F tabel : Terima Ho dan Ha ditolak

F-hitung > F tabel : Tolak Ho dan Ha diterima


