
1 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini meneliti Pengaruh IntellectualCapital, Leverage, 

Likuiditasdan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan 

Sektor Aneka Industri (Miscellaneous Industry) yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2016. Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif yaitu 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan 

untuk meneliti pada populasi untuk sampel tertentu (Sugiyono, 2013).Tujuan dari 

penelitian ini adalah pengujian hipotesis, dimana pengujian hipotesis biasanya 

menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok 

(independensi) dua ataulebih faktor dalam suatu situasi. 

Penelitian ini bersifat kausalitas yaitu hubungan sebab akibat dimana 

terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih.Variabel yang dimaksud adalah 

Independent variable (variabel bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi dan 

Dependent variable (variabel terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi.Studi kausal 

yaitu dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah 

(Sekaran, 2009).Maksud penelitian ini agar mampu menyatakan bahwa variabel X 

dapat mempengaruhi variabel Y. 

3.2 Populasi dan Sampel  

Menurut Sunyoto (2012) populasi adalah totalitas semua nilai yang 

dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran secara kuantitatif maupun kualitatif 
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dari karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas 

yang ingin dipelajari, Sedangkan pemilihan periode 2012-2016 sebagai sampel 

karena dapat menggambarkan kondisi yang relatif baru di Bursa Efek Indonesia. 

Dengan menggunakan sampel yang relatif baru dan rentang tahun penelitian yang 

panjang, diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi 

yang sesungguhnya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 576 perusahaan yang listing di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Sampel merupakan sebagian dari populasi yang 

karakteristiknya akan diselidiki dan dianggap dapat mewakili populasi. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan purposive 

sampling, artinya bahwa populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 

adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel tertentu sesuai yang dikehendaki 

peneliti. Penentuan kriteria sampel diperlukan untuk menghindari timbulnya 

misspesifikasi dalam penentuan sampel penelitian yang selanjutnya akan 

berpengaruh terhadap hasil analisis. Kriteria yang dipakai sebagai sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan  Sektor Aneka Industri (Miscellaneous Industry) yang  

terdaftar  di  Bursa  EfekIndonesia selama periode tahun 2012– 2016 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2012 – 2016 secara 

lengkap  

3. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah dalam data laporan 

keuangannya selama periode penelitian, dari tahun 2012-2016 

4. Memiliki data yang lengkap terkait dangan variabel penelitian   
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Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

 

No. Kriteria Total 

1. Perusahaan  Miscellaneous Industry yang  terdaftar  di  Bursa  

Efek Indonesia selama periode tahun 2012 – 2016 

46 

2. Perusahaan yang delisting dari tahun 2012 – 2016  (8) 

3. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dari 

tahun 2012 – 2016 secara lengkap 

(13) 

4 Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang rupiah dalam 

data laporan keuangannya selama periode penelitian, dari 

tahun 2012-2016 

(11) 

Jumlah Sampel 14 

 

Setelah dilakukan seleksi sampel dengan kriteria yang  telah disebutkan di 

atas maka diperoleh sampel sebanyak 14 perusahaan. Selanjutnya analisis 

dilakukan dengan  menggunakan data pooling (pooled) dengan menambah jumlah 

pengamatan, yaitu dengan mengalikan jumlah sampel dengan rentang waktu  

pengamatan (5 tahun) sehingga jumlah pengamatan dalam penelitian ini sebanyak 

70  pengamatan (14 x 5 = 70), hal tersebut sudah memenuhi syarat jumlah sampel 

untuk diolah dengan analisis regresi, dimana syarat minimum untuk jumlah 

sampel dengan analisis regresi adalah sejumlah 30 pengamatan (Ghozali, 2013). 

Sampel Penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2 dibawah ini : 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ASII Astra International Tbk. 

2 AUTO Astra Otoparts Tbk. 

3 BATA Sepatu Bata Tbk. 

4 BIMA Primarindo Asia Infrastructure Tbk. 

5 HDTX Panasia Indo Resources Tbk. 

6 IMAS Indomobil Sukses Internasional Tbk 

 7 INDS Indospring Tbk 

  8 JECC Jembo Cable Company Tbk 

  9 KBLI KMI Wire and Cable Tbk. 
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No Kode Nama Perusahaan 

 10 KBLM Kabelindo Murni Tbk. 

 11 SMSM Selamat Sempurna Tbk. 

 12 TRIS Trisula International Tbk. 

 13 UNIT Nusantara Inti Corpora Tbk 

 14 VOKS Voksel Electric Tbk. 

Sumber http://www.idx.co.id. 

3.3 Jenis Data dan Sumber data  

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

bersumber dari dokumentasi perusahaan. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari sumber yang sudah ada dan tidak perlu dicari sendiri oleh peneliti 

(Sekaran, 2009).Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang berisi data variabel dependen dan independen yang dilakukan perusahaan 

Sektor Aneka Industri (Miscellaneous Industry) yang terdaftar di BEI selama 

tahun 2012–2016.Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses situs 

www.idx.co.id,Indonesia Capital Market Directory (ICMD), serta website 

perusahaan Miscellaneous Industry tersebut. 

3.4 Metode Pengumpulan  Data  

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode 

dokumentasi, yakni penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada.Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran data-data yang 

diperlukan dari laporan publikasi perusahaan periode tahun 2012 – 2016. 

1) Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen. 

Dimanadata diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) Fact 2012–

2016  

http://www.idx.co.id/
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2) Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta 

penelitian terdahulu. Data diperoleh melalui buku-buku, penelitian 

terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan 

informasi yang dibutuhkan. 

3.5 Defenisi  OperasionalVariabel dan Pengukurannya 

3.5.1 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah modal intelektual, 

Leverage, Likuiditasdan Ukuran Perusahaan. 

a. Intellectual Capital  

Intellectual Capital yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kinerja Intellectual Capital yang dihitung berdasarkan value added 

yang diciptakan oleh Value Added Capital Employed (VACA), Value 

Added Human Capital (VAHU) dan Structural Capital Value Added 

(STVA). Kombinasi dari ketiga value added tersebut disimbolkan 

dengan nama VAIC
TM

 yang dikembangkan oleh Pulic (1997) dalam 

Ulum (2009). Tahapan dalam perhitungan VAIC adalah sebagai 

berikut: 

1. Value Added (VA) 

Value addedadalah indikator paling objektif untuk menilai 

keberhasilan bisnis dan menunjukkan kemampuan perusahaan 

dalam penciptaan nilai (Value Creation). Value Addedmerupakan 

selisih antara output dan input.Output (OUT) merepresentasikan 

revenue dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual dipasar, 
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sedangkan input (IN) mencakup seluruh beban yang digunakan 

dalam memperoleh revenue. Hal penting dalam model ini adalah 

bahwa beban karyawan (labour exspenses) tidak termasuk dlam 

input karena itu aspek kunci dalam model pulic adalah 

memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (value 

creation entity) (Ulum, 2009).  

 

 

Keterangan : 

VA  =  Value Added(selisih antara output dan input) 

OUTPUT =  Total penjualan dan pendapatan lain 

INPUT =  Beban (bunga & operasional) dan biaya lain-lain 

(selainbeban karyawan) 

Value added juga dapat dihiting dari akun-akun perusahaan 

sebagai berikut (Ulum, 2009) : 

 

Keterangan : 

OP  = Operating profit (laba operasi/laba usaha) 

EC = Employee costs (beban karyawan) 

D  = Depreciation (depresiasi) 

A  = Amortization (amortisasi) 

2. Value Added Capital Employed (VACA)  

VACA adalah adalah sebuah indikator untuk VA yang 

diciptakan oleh satu unit physical capital (CE). VACA merupakan 

VA = OUTPUT– INPUT 

VA = OP + EC + D + A 
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perbandingan antara Value added (VA) dengan Capital Employed 

(CE). Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit 

dari physical capital (CE) terhadap value 

addedorganisasi(Ulum,2009). 

 

Keterangan : 

VACA  = Value Added Capital Employed 

VA  = Value Added 

CE  = Capital Employed (ekuitas, laba bersih) 

3. The Human Capital Coefficient (VAHU) 

VAHU menunjukkan seberapa besar VA dapat dihasilkan 

dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Jadi hubungan 

antara VA dan HC mengindikasikan kemampuan HC membentuk 

nilai dalam sebuah perusahaan. Rasio ini menunjukkan kontribusi 

yang dibuat oleh setiap rupiah yang diinvestasikan dalam HC untuk 

menghasilkan nilai lebih bagi perusahaan (Ulum, 2009) 

 

Keterangan : 

VAHU  = Value Added Human Capital 

VA  = Value Added 

HC = Human Capital (beban karyawan) 

VACA = VA/CE 

VAHU = VA/HC 
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Beban karyawan dalam penelitian ini termasuk gaji, bonus, 

pelatihan, dan biaya – biaya lain yang bersangkutan dengan tenaga 

kerja dan tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. 

4. Structural Capital Coefficient (STVA) 

STVA menunjukkan kontribusi modal struktural (SC) dalam 

pembentukan nilai. STVA yang merupakan rasio SC terhadap VA. 

Rasio ini mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana 

keberhasilan SC dalam penciptaan nilai Dalam model Pulic, SC 

merupakan VA dikurangi HC(Ulum, 2009). 

 

Keterangan : 

STVA  = Structural Capital Value Added 

VA  = Value Added 

SC  = Structural Capital (VA - HC) 

5. Value Added Intellectual Coefficient 

VAIC merupakan indikasi kemampuan intelektual sebuah 

perusahaan yang dianggap sebagai BPI (Business Performance 

Indicator).  Keunggulan dari metode VAIC adalah data yang 

dibutuhkan relatif mudah diperoleh dari berbagai sumber. VAIC 

merupakan penjumlahan dari 3 komponen sebelumnya, yaitu: 

VACA, VAHU, dan STVA. 

  

STVA = SC/VA 

VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 
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b. Leverage 

Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt 

to total asset. Rasio ini merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan 

kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiaya oleh utang atau 

seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya 

pendanaan dengan utang semakin banyak,maka makin sulit bagi 

perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karna dikhawatirkan 

perusahaan tidakmampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang 

dimilinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil 

perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2015). Rasio ini dihitung 

dengan rumus: 

 

 

c. Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai 

kemampuan perusahaan-perusahaan membayar semua kewajiban 

finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan 

aktiva lancar yang tersedia. Rasio yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Ratio lancar. Ratio lancar dihitung dengan membagi aktiva 

lancar dan hutang lancar. Rasio ini masih banyak digunakan untuk 

mengukur risiko likuiditas jangka pendek. Hal ini disebabkan rasio 

DAR       =        Total Hutang 

   Total Aktiva 
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lancar mudah dihitung. Disamping itu rasio lancar mempunyai 

kemampuan prediksi kebangkrutan yang baik (Hanafi, 2014). Rasio ini 

dihitung dengan rumus: 

 

 

d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu yang dapat mengukur atau 

menentukan nilai dari besar atau kecilnya perusahaan melalui batas 

asset dan omset penjualan yang dimiliki sebuah perusahaan.  

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dinyatakan dengan total 

aktiva,  jika semakin besar total aktiva perusahaan maka akan semakin 

besar pula ukuran perusahaan itu. Dalam penelitian ini ukuran 

perusahaan dinilai dengan log of total assets. Log Of Total Assets ini 

digunakan untuk mengurangi perbedaan signifikan antara ukuran 

perusahaan yang terlalu besar dengan ukuran perusahaan yang terlalu 

kecil, maka nilai total asset dibentuk menjadi logaritma natural, 

konversi kebentuk logaritma natural ini bertujuan untuk membuat data 

total asset terdistribusi normal. (Simatupang, 2018). 

 

 

Ukuran perusahaan  = Ln total assets 

 

 

3.5.2. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang 

diproksikan dengan Return on Asset (ROA).ROA merupakan rasio yang 

Current  Ratio       =        Aktiva Lancar  

   Utang Lancar 
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merefleksikan keuntungan bisnis dan efisiensi perusahaan dalam pemanfaatan 

total aset untuk menghasilkan laba (Chen et al., 2005). Rasio ini mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset 

tertentu (Hanafi, 2014). 

Laba Bersih 

ROA =     

Total Aset  

 

Tabel 3.3 

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Variabel Keterangan Simbol Pengukuran 

Dependen 
Kinerja 

Keuangan 
ROA 

ROA =Laba Bersih 

Total Asset 

Independen 

Intellectual 

Capital 
VAIC

TM
 VAIC™ = VACA + VAHU + STVA 

Leverage DAR 

    DAR    =Total Hutang 

Total Aktiva 

 

Likuiditas CR 
                    CR      =     Aktiva Lancar 

Utang Lancar 

Ukuran 

Perusahaan 
SIZE SIZE= Ln total assets 

Sumber : berbagai jurnal dan buku 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013)  
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Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif 

dengan menggunakan analisis regresi berganda data panel. Analisis data yang 

diperoleh dalam penelitian ini akan menggunakan bantuan teknologi komputer 

yaitu program aplikasi Econometric Views (Eviews) versi 9. 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013), statistik deskriptif memberikan gambaran 

atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness 

(kemencengan distribusi). Tujuan dari analisis ini adalah utuk mengetahui 

gambaran data secara ringkas yaitu tentang pemusatan data, ukuran 

penyebaran data, serta kecendrungan suatu gugus data. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik  

Untuk menghasilkan analisis yang akurat, diperlukan beberapa 

pengujian terkait asumsi-asumsi klasik yang menjadi dasar model regresi, 

mengingat penelitian ini juga menggunakan data sekunder. Terdapat 

beberapa pengujian yang diperlukan dalam uji ini, antara lain: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang dimaksud dalam uji asumsi klasik pendekatan 

OLS adalah (data) residual yang dibentuk model regresi linier 

terdistribusi normal, bukan variabel bebas atau terikatnya. Pengujian 

terhadap residual normal atau tidak dapat menggunakan jarque-Bera 

Test. Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana 

dengan membandingkan nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung 
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dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Prob. JB hitung lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal 

dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti 

untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. 

Ketika data tidak berdisribusi normal, penyembuhan dapat 

dilakukan dengan cara melakukan uji outliers terhadap data. Uji outliers 

adalah observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim baik secara 

univariate maupun multivariate (Ghozali, 2013).Ada beberapa metode 

yang dapat dilakukan untuk mendeteksi data outliers, pertama 

pendekatan grafis yaitu dengan scatter plot atau box plot, kalau dalam 

eviews mengggunakan laverage plot.Kedua, pendekatan secara statistic 

yaitu dengan melakukan standarisasi data Z-score. 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi 

memiliki korelasi atau pola hubungan.Pola hubungan ini tidak hanya 

sebatas hubungan linier, tetapi pola yang berbeda juga dimungkinkan. 

Cara mengetahui ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas pada 

penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian white 

heteroskedasticity no cross term. Keputusan terjadi atau tidaknya 

heteroskedastisitas pada model regresi linier dengan melihat nilai Prob. 

F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari 

tingkat alpha 0,05 (5%) maka H0 diterima yang artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Prob. F lebih kecil dari 
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tingkat alpha 0,05 maka H0 ditolak yang artinya terjadi 

heteroskedastsitas. 

3. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolinieritas menggunakan VIF (Variance Inflation 

Factors).Jika hasil uji multikolinieritas pada Contered VIF diatas 0.8 

maka diduga terjadinya multikolinearitas dalam model.Sebaliknya jika 

koefisien korelasi rendah maka diduga model tidak mengandung 

multikolinearitas. 

4. Uji Autokorelasi 

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier 

merupakan data time series maka diperlukan asumsi bebas autokorelasi. 

Guna memastikan apakah model regresi linier terbebas dari 

autokorelasi, dapat menggunakan metode Brusch-Godfrey atau LM 

(Lagrange Multiplier) Test. Uji autokorelasi juga bisa dilihat dari nilai 

probabilitas Chi-Square.Jika probabilitas Chi-Square lebih besar dari 

tingkat signifikansi 5% maka tidak terdapat autokorelasi dan sebaliknya 

jika probabilitas Chi-Square lebih kecil dari 5% maka terdapat 

autokorelasi. 

3.6.3 Analisis Regresi dengan Data Panel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari data time 

series dan cross section. Shochrul (2011) menyatakan bahwa jika data time series 

dan cross section digabungkan maka disebut dengan panel data (Pooled data). 

Model yang digunakandalam menganalisis data panel adalah regresi data 
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panel.Uji regresi data panel ini digunakan untuk menganalisis pengaruh antara 

Intellectual Capital, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Kinerja Keuangan Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2012-2016. Untuk membantu penelitian, 

peneliti akan menggunkansoftware Eviews 9 untuk menjelaskan hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen melalui data panel. 

Persamaan model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  sebagai berikut: 

       
 
  

 
      

 
       

 
      

 
           

Keterangan : 

ROA : Return OnAssets  

IC : Intellectual Capital 

DER : Leverage 

CR : Likuiditas 

SIZE : Ukuran Perusahaan 

i : Subscript Untuk Unit cross sectional (obyek/perusahaan) 

t :Subscript Untuk periode waktu/tahun 

eit : Error 

0 : Konstanta 

1- 5 : Koefisien regresi   

Model ini kemudian akan diestimasi dengan menggunakan analisis data 

panel. Model data panel dapat diestimasi melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu: 

 

 



 

 

57 

a. Common Effect Model 

Teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah 

hanya dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan 

hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan 

individu maka kita bisa menggunakan metode OLS untuk mengestimasi 

Common Effect.Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama 

dalam berbagai kurun waktu.  

       
 
  

 
      

 
       

 
      

 
           

b. Fixed Effect Model 

Teknik model Fixed EffectModel adalah teknik mengestimasi data panel 

dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu. Di samping 

itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar 

perusahaan dan antar waktu. Model Fixed EffectModel dengan teknik variabel 

dummy dapat ditulis sebagai berikut: 

       
  
  

 
      

 
       

 
      

 
        

 
         

Dimana D adalah dummy untuk masing-masing cross-sectional. 

c. Random Effec Model 

Random Effec Model t/Error Component Model, yaitu menghitung faktor 

kesalahan (error term) yang menimbulkan korelasi antar unit waktu dan unit 

ruang/unit individu. 
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       Dalam hal ini  0i tidak lagi tetap (nonstokastik) tetapi bersifat random. 

3.6.4 Uji Spesifikasi Model 

Menurut Judge terdapat empat pertimbangan pokok untuk memilih Pooled 

Least Square (PLS), Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM), 

yaitu:  

a. Jika jumlah time series (T) besar dan jumlah cross-section (N) kecil maka 

nilai taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada 

kemudahan perhitungan, yaitu FEM.  

b. Bila N besar dan T kecil penaksiran dengan FEM dan REM menghasilkan 

perbedaan yang signifikan. Pada ECM diketahui bahwa  0i =  0 + εi, dimana 

εi adalah komponen acak cross-sectional, pada FEM diperlakukan  0 adalah 

tetap atau tidak acak. Bila diyakini bahwa individu atau cross-section tidak 

acak maka FEM lebih tepat, sebaliknya jika cross-section acak maka REM 

lebih tepat.  

c. Jika komponen penggangu individu εi berkorelasi maka penaksiran REM 

adalah bias dan penaksir FEM tidak bias.  

d. Jika N besar dan T kecil serta asumsi REM dipenuhi maka penaksiran REM 

lebih efisien dari penaksiran FEM.  

Akan tetapi selain menggunakan asumsi diatas, pemilihan metode regresi 

data panel dalam penelitian ini akan ditentukan dengan menggunakan 3 (tiga) uji 

perbandingan yaitu uji perbandingan antara metode Pooled Least Square(PLS) 

dengan Fixed EffectModel (Chow Test) dan uji perbandingan antara PLS dengan 
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Random EffectModel (Lagrange Multiple Test) serta perbandingan antara Fixed 

EffectModel dengan Random EffectModel (Hausman Test). 

Beberapa uji spesifikasi model yang perlu dilakukan sebagai prosedur 

estimasi data panel adalah: 

1) Uji perbandingan metode Common Effect (PLS) dengan model Fixed 

Effect Model (FEM) 

Uji Chow atau uji F statistik digunakan untuk mengetahui apakah teknik 

regresi data panel dengan Fixed Effect lebih baik dari model regresi data panel 

tanpa variabel Dummy.  Adapun uji F statistiknya adalah sebagai berikut: 

)/()(

/)(

2

21

knRSS

mRSSRSS
F




  

dimana:  

RSS1 = residual sum of square PLS tanpa variabel dummy 

RSS2 = residual sum of square fixed effect model dengan variabel dummy 

m  = jumlah restriksi linear  

k  = jumlah parameter dalam regresi tanpa restriksi 

n = jumlah observasi  

Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajad 

kebebasan (df) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak (n-k) untuk 

denumerator. m merupakan jumlah restriksi dalam model tanpa variabel dummy, n 

merupakan jumlah observasi dan k adalah jumlah parameter dalam model Fixed 



 

 

60 

Effect. Jika Fhitung> Ftabel (m,n-k) maka OLS model invalid sehingga Least Square 

Dummy Variable (LSDV) atau Fixed Effect Model (FEM)  adalah valid. Maka 

Hipotesis yang digunakan dalam uji chow ini adalah: 

a) Jika H0 diterima (p-value > 5 persen), maka model mengikuti Pooled Least 

Square. 

b) Jika H0 ditolak dan H1 diterima (p-value < 5 persen), maka model 

mengikuti Fixed Effect Model. 

2) Uji Perbandingan metode Common Effect (PLS) dengan model Random 

Effect Model (REM) 

Uji LM digunakan untuk membandingkan Pooled Least Square dan 

Random Effect Model. Oleh sebab itu, perlu dicari hasil regresi dengan Random 

Effect. Uji signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Bruesch-Pagan. 

Metode Bruesch-Pagan untuk uji signifikansi model Random Effect didasarkan 

pada nilai residual dari metode PLS. Adapun nilai statistik LM dihitung 

berdasarkan formula sebagai berikut: 
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Dimana n = jumlah individu, T = jumlah periode waktu dan e adalah residual 

metode OLS. 

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of 

freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar 
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nilai kritis statistik chi-squares maka hipotesis nol ditolak. Artinya, estimasi yang 

tepat untuk model regresi data panel adalah metode Random Effect dari pada 

metode OLS. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik Chi-

square sebagai nilai kritis maka hipotesis nol diterima. Estimasi Random Effect 

dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan 

metode OLS. Hipotesis yang digunakan dalam uji LM ini adalah: 

H0 =  Pooled Least Square (Common Effect) 

H1 =  Random Effect 

3) Uji Perbandingan metode Fixed Effect Model  (FEM) dengan model 

Random Effect Model (REM) 

Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah 

menggunakan model Fixed Effect atau Random Effect. Nilai statistik Hausman 

dapat dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 

 

Uji Hausman ini didasari oleh heterogenitas antar individu dan korelasinya 

dengan variabel bebas.Statistik uji Hausman ini mengkuti distribusi statistik Chi 

Square dengan degree of freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel 

independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka 

model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila nilai 

statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah 

model Random Effect. Hipotesis yang digunakan dalam Uji Hausman adalah: 
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a) Jika H0 diterima (p-value > 5 persen), maka model mengikuti Random 

Effect Model. 

b) Jika H0 ditolak dan H1 diterima (p-value < 5 persen), maka model 

mengikuti Fixed Effect Model. 

3.6.5 Analisis Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali,2013)  

H0 :  i = 0  

H1 :  i ≠ 0  

Dimana  i adalah koefisien variabel independen ke-i sebagai nilai parameter 

hipotesis. Nilai   biasanya dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X 

terhadap Y. Dari hasil uji t, kesimpulan yang mungkin didapat adalah:  

a) Jika Sig tstatistik ˂ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima artinya, terdapat 

pengaruh yang signfikan variabel independen secara parsial terhadap 

variabel independen.   

b) Jika Sig tstatistik ˃ 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak artinya tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara parsial 

terhadap variabel independen.  

Atau  

a) Jika tstatistik ˃ ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima.  

b) Jika tstatistik ˂ ttabel, maka H0 diterima dan ha ditolak.  
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3.6.5.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013).Pada taraf 

signifikansi 5% apabila nilai signifikansi F kurang dari 5% maka model regresi 

secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

Hipotesis nol (H0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( i) sama 

dengan nol atau:  

Ho :  i=0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) prameter suatu 

variabel tidak sama dengan nol, atau:  

Ha :  i ≠ 0  

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Pada tingkat signifikasi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan 

sebagai berikut:  

a) Pada taraf signifikasi 5%, H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung ˂ F 

tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak 

mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.  

b) Pada taraf signifikasi 5%, H0 ditolak dan Ha diterima apabila F hitung ˃ F 

tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama 

mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.  
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3.6.5.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen secara statistik 

(Ghozali, 2013).Nilai koefisien determinasi berkisar antara nol sampai dengan 

satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel dalam menjelaskan variabel 

dependen sangat terbatas.Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen hampir semua memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi diantara 0 dan 1 (0˂R2˂1).Nilai (R2) yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel 

independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar menggunakan 

koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen, (R2) pasti 

meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel dependen atau tidak. 

 


