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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ditetapkannya 

Bursa Efek Indonesia sebagai tempat penelitian dengan mempertimbangkan 

bahwa Bursa Efek Indonesia merupakan salah satu pusat penjualan saham 

perusahaan-perusahaan yang go publik di Indonesia. Waktu penelitian dimulai 

pada saat penulis mengajukan riset untuk penelitian ini yaitu dimulai dari bulan 

November 2017.  

 

3.2  Jenis Penelitian  

 Penelitian ini adalah jenis Penelitian Eksplanatory (Exsplanatory 

Research) yaitu penelitian untuk menguji suatu teori atau hipotesis untuk 

memperkuat atau mungkin menolak teori atau hipotesis dari hasil penelitian yang 

sudah ada, yang mengunakan Perusahaan Retail sebagai objek penelitiannya. 

Adapun penelitian ini bersifat kuantitatif, dimana data yang diguankan dalam 

penelitian ini berupa angka-angka atau bearan tertenru yang bersifat pasti, 

sehingga data seperti itu memungkinkan untuk dianalisis menggunakan statistik. 

Data yang digunakan adalah data dalam rentang waktu selama tahun 2013-2016. 

 

3.3  Teknik Pengumpulan Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, 

yang berarti bahwa data yang ada tidak didapatkan dengan melakukan observasi 

atau penelitian langsung kepada objek yang menjadi penelitian. Data yang 
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diganakan berupa data laporan keuangan tahunan Perusahaan dan tahun publikasi 

laporan tahunan Perusahaan dari situs BEI www.idx.co.id. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan 

melalui 2 cara yaitu: 

1. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi 

dokumen primer (dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami 

suatu peristiwa), dan dokumen sekunder (jika peristiwa dilaporkan kepada 

orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain). Ketika menggunkan 

metode ini sebagai metode pengumpulan data, maka peneliti bisa 

menggunakan data yang ada dengan hanya membuat salinan atau 

menggandakannya. 

2. Penelitian kepustakaan (Library Research) 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan atau data-data yang 

berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Metode ini bisa dilakukan 

dengan cara mengkaji, mempelajari serta menelaah berbagai macam literatur 

seperti buku, jurnal dan berbagai sumber tertulis lainnya yang berkaitan 

dengan objek yang akan diteliti. 

 

3.4  Populasi dan Sampel  

 Menurut McClave (2011) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. 

http://www.idx.co.id/
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Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Perusahaan Retail yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 Sampel adalah bagian dari jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Apabila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua 

yanga da di pupolasi, karena sampel merupakan unit-unit dari suatu populasi 

McClave (2011). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara 

Purposive (Judgement) Sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel 

Non Probabilistic yang dilakukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu 

(Indriantoro dan Bambang, 2003).Adapun kriteria dalam penentuan sampel yang 

akan digunakan diantaranya adalah: 

1. Seluruh perusahaan Retail ynag Terdaftar di BEI selama periode 2013-2016. 

2. Perusahaan tidak berubah sektor dan tidak delisting selama periode 2013-2016. 

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode 2013-2016. 

Tabel 3.1 

Tabel Kriteria Sampel 

Keterangan  Jumlah 

Perusahaan  

Jumlah perusahaan Retail yang Terdaftar di BEI selama Tahun 

2013-2016. 

23 

Perusahaan yang berubah sektor dan delisting selama Tahun 

2013-2016. 

(7) 

Perusahaan yang mengalami kerugian selama Tahun 2013-2016. (7) 

Jumlah sampel yang akan diteliti 9 

Sumber: Data diolah 2018 

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah populasi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) adalah 23 perusahaan yang memenuhi kriteria sampel tersebut 

diperoleh 9 perusahaan. Daftar nama perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian antara lain:  
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Tabel 3.2  

Daftar Sampel Penelitian 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1. ACES Ace Hardware Indonesiatbk 

2. AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk 

3. CSAP Catur Sentosa Adiprana Tbk 

4. LPPF  Matahari Departement Store Tbk 

5. MAPI Mitra Adiperkasa Tbk 

6. MIDI Midi Utama Indonesia Tbk 

7. MPPA Matahari Putra Prima Tbk 

8. RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk 

9. TELE Tiphone Mobile Indonesia Tbk 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 2013-2016 

Berdasarkan tabel daftar sampel penelitian diatas diperoleh 9 perusahaan, 

jadi jumlah seluruh sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 36 sampel 

diperoleh berdasarkan kriteria populasi dikalikan selama tahun penelitian tahun 

2013-2016.  

 

3.5  Operasional Variabel Penelitian 

3.5.1  Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi atau tertanggung oleh 

variabel lain. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nilai 

Perusahaan (Tobin’s Q). Tobin’s Q adalah perbandingan antara Market Value Of 

Equity ditambah Debt dengan Book Value Of Equity ditambah dengan Hutang 

(Debt). Indikator Tobin’s Q yang dikembangkan oleh professor James Tobin 

dikarenakan rasio-q (Q) merupakan ukuran yang lebih telititentang beberapa 

efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomis dalam 

kekuasaannya (Vinola, 2008). Rasio ini merupakan konsep yang berharga yang 
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menunjukkan estimasi pasar keuntungan saat ini tentang nilai hasil pengembalian 

dari setiap dolar investasi inkremental. Rasio ini diukur melalui rumus: 

           
     

      
 

Keterangan: 

Tobin s Q   = Nilai Perusahaan 

MVE   = Nilai Ekuitas Pasar (Market Value of Equity) 

D    = Nilai buku dari total hutang 

BVE   = Nilai buku dari equitas (book value of Equity) 

 MVE diperoleh dari hasil perkalian harga saham pentupan (closing price) 

akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun, sedangkan BVE 

diperoleh dari hasil selisih Total Assets Perusahaan dengan Total Kewajibannya 

(Vinola,2008:100). 

Jika Q > 1 maka investasi dalam aktiva menghasilkan laba yang 

memberikan nilai yang lebih tinggi daripada pengeluaran investasi. Namun jika Q 

< 1 maka invetasi dalam aktiva tidaklah menarik (Vinola,2008:100). 

3.5.2  Variabel Independen 

 Variabel independen dalam penelitian ini adalah Size, Growth, Leverage 

dan Profitabilitas.  

3.5.2.1 Pertumbuhan (Growth) 

 Pertumbuhan Perusahaan diukur dengan menggunakan perubahan total 

aktiva. Pertumbuhan aktiva adalah selisih total aktiva yang dimiliki Perusahaan 

pada periode sekarang dengan periode sebelumnya terhadap total aktiva periode 

sebelumnya pada perusahaan sampel. Satuan pengukuran perubahan total aktiva 
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dalam persentase. Perhitungan Growth dilakukan dengan menggunkan rumus 

(Pratiwi,2011). 

                        
            ( )               (   )

            (   )
 

3.5.2.2 Ukuran Perusahaan (Size) 

 Ukuran Perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana Perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya Berdasarkan Total Akitva, Log Size, Nilai Saham, 

dan lain sebagainya (Waryanto,2010). 

 SIZE = Log(Nilai buku total assets) 

3.5.2.3 Leverage 

 Pada penelitian iniuntuk mengukur Rasio Leverage dengan menggunakan 

Debt to Equity Ratio (DER). Brigham dan Houston (2006)Debt to Equity Ratio 

(DER) merupakan perbandingan antara Total Hutang dengan Total Ekuitas. 

Makin tinggi Debt to Equity Ratio maka akan menunjukkan semakin besarnya 

modal pinjaman yang digunakan untuk pembiayaan Aktiva Perusahaan. Semakin 

tinggi Debt to Equity Ratio, maka semakin berisiko bagi Perusahaan 

(kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar semua hutangnya). Rumus 

untuk mencari Debt To Equity Ratio sebagai berikut: (Brigham dan 

Houston,2006). 

    
             

       
 

3.5.2.4 Profitabilitas  

Untuk mengukur Profitabilitas pada penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan Return On Assets (ROA) yang digunakan untuk mengukur 
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efektifitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan 

aktiva yang dimilkinya. ROA diperoleh dengan cara membandingkan antara Net 

Income Aftern Tax (NIAT) terhadap Total Asset (Kusumawardani, 2010) 

     
            

            
       

Tabel 3.3 

Operasional Variabel 

 

Variabel 
Jenis 

Variabel 
Indikator 

Pertumbuhan 

(Growth) 

Independen                        

 
            ( )               (   )

            (   )
 

Ukuran 

Perusahaan 

(Size) 

Independen SIZE = Log (Nilai buku total assets) 

Leverage Independen 
    

             

       
 

Profitabilitas Independen 

     
            

            
       

Nilai 

Perusahaan 

Dependen 
           

     

      
 

 

3.5. Metode Analisis Data 

 Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji 

hipotesis yaitu dengan menggunkan Uji Deskriptif dan Uji Hipotesis dengan 

menggunkan bantuan perangkat lunak Microsoft Excel dan Evies . 

3.5.1 Analisis Deskriptif 

 Statistik Deskriptif memberikan gambaran atau Deskriptif suatu data yang 

dilihat dari Nilai Rata-Rata (Mean), Standar Deviasi, Varian, Maksimum, 
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Minimum, Sum, Range, Kurtosis Dan Skewness (Kemencengan Distribusi) 

(Ghozali,2013). 

3.5.2  Analisis Klasik  

3.5.2.1 Uji Multikolonieritas 

 Multikolonieritas adalah kondisi adanya hubungan Linier antar Variabel 

Independen (Winarno,2011). Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah Model Regresi ditemukan adanya Korelasi antar variabel bebas 

(Independen). Model Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi Korelasi diantara 

Variabel Independen. Jika Variabel Independen saling berkorelasi, maka variabel-

variabel ini tidak Ortogonal.  Menurut Gujarati, 2013, jika koefisien antar variabel 

bebas > 0,8 maka dapat disimpulkan bahwa model mengalami multikolinearitas. 

Sebaliknya, koefisien kolerasi < 0,8 maka model bebas dari multikolinearitas.  

3.5.2.2 Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam Model Regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Uji t dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi 

ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.Uji 

Normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji Jarque 

Bera dengan melihat nilai probability lebih besar dari nilai derajat kesalahan α = 

0.05 maka penelitian ini tidak ada permasalahan normalitas atau dengan kata lain, 

data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probability lebih kecil dari nilai 

derajat kesalahan α = 0,05, maka dalam penelitian ini ada permasalahan 

normalitas atau dengan kata lain, data tidak terdistribusi norrmal. 
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3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah didalam model 

Regresi terjadi ketidaksamaan variab dan residual satu pengamatan ke pengamtan 

lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan yan lain tetap, maka disebut 

Homoskedasitas. Menurut Wing Wahyu Winarno (2015) pengujian ini dilakukan 

dengan uji Glesjer yaitu meregresi masing-masing variabel independen dengan 

absolute residual sebagai variabel independen. Residual adalah selisih antara nilai 

observasi dengan nilai prediksi, sedangkan absolute adalah nilai mutlak. Uji 

Glesjer digunakan untuk meregresi nilai absolute residual terhadap variabel 

independen. Jika hasil tingkat kepercayaan Uji Glesjer > 0,05 maka tidak 

terkandung heteroskedastisitas. 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi  

 Uji Autokorelasi adalah hugungan antara anggota seri dari observasi-

observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) atau tempat (data 

cross section) (Gujarati dan Porter, 2013). Model regresi yang baik adalah regresi 

yang bebas dari Autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya Autokorelasi adalah uji Breusch-Godfrey atau desebut dengan  

Lagrange Multiplier. Apabila nilai Probabilitas > ɑ = 5%, berarti tidak terjadi 

Autokorelasi (Wing Wahyu Winarno (2015) 

3.5.2.5 Analisis Regresi Data Panel 

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan model persamaan regresi data panel. Model persamaan data panel 

yang merupakan gabungan dari data Cross Section dan data Time Series. Dengan 
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kata lain, data Panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati 

dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode waktu (t = 1,2,...,T) dan 

N jumlah individu (i = 1,2,...N), maka dengan data panel kita akan memiliki total 

unit observasi sebanyak NT. Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, 

maka data disebut Balanced Panel. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu 

berbeda untuk setiap individu, maka disebut Unbalanced Panel. 

Menurut Baltagi (2005) dalam penggunaan data panel dalam regresi 

memiliki beberapa keuntungan, diantaranya: 

a. Dengan menggabungkan data Time Series dan Cross Section, panel 

menyediakan data yang lebih banyak dan informasi yang lebih lengkap serta 

bervariasi. Dengan demikian akan dihasilkan Degress Of Freedom (derajat 

bebas) yang lebih besar dan mampu meningkatkan presisi dari estimasi yang 

dilakukan. 

b. Data panel mampu mengakomodasi tingkat heterogenitas individu-individu 

yang tidak berobservasi namun dapat mempengaruhi hasil dari permodelan 

(Individual Heterogeneity). Hal ini tidak dapat dilakukan oleh Studi Time 

Seriesmaupun Cross Section  sehingga dapat menyebabkan hasil yang 

diperoleh melalui kedua studi ini akan menjadi bias. 

c. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari kedinamisan data. Artinya 

dapat digunakan untuk memperoleh informasi bagaimana kondisi individu-

individu pada waktu tertentu dibandingkan pada kondisinya pada waktu yang 

lainnya. 
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d. Data panel dapat mengidentifikasikan dan mengukur efek yang tidak dapat 

ditangkap oleh data Cross Section murni maupun data Time Series murni. 

e. Data panel memungkinkan untuk membangun dan menguji model yang 

bersifat lebih rumit dibandingkan data Cross Section murni maupun data Time 

Series murni. 

f. Data panel dapat meminimalkan biasa yang dihasilkan oleh agregasi individu 

karena unit observasi terlalu banyak. 

 Dengan keunggulan tersebut maka tidak harus dilakukannyapengujian 

Asumsi Klasik dalam Model Data Panel (Verbeek, 2000; Gujarati, 2012; 

Wibisono, 2005; Aulia, 2004, dalam Shochrul R, Ajija dkk 2011). Tetapi dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan pengujian Multikolinearitas dan pengujian 

normalitas pada data penelitian ini. Adapun persamaan yang diinterprestasikan 

dalam penelitian iniadalah sebagai berikut: 

Yit = a +β1GROWTHit + β2SIZEit + β3LEVit + β4PROFit + eit 

Keterangan: 

a    = Nilai Konstanta 

β1   = Koefisien Regresi 

Y   = Nilai Perusahaan 

GROWTHit  = Pertumbuhan 

SIZEit   = Ukuran Perusahaan 

LEVit   = Leverage 

PROFit   = Profitabilitas 

i   = entitas ke-i 

t   = periode ke-t 

e   = error ter. 
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Persamaan diatas merupakan Model Regresi Linier Berganda dari 

beberapa variabel bebas dan suatu variabel terikat. Estimasi Model Regresi Linier 

Berganda bertujuan untuk memprediksi parameter model regresi yaitu nilai 

konstanta (a) dan koefisien regresi (βi). Konstanta biasa disebut dengan Intersep 

dan Koefisien Regresi biasa disebut dengan Slope. Regresi data panel memiliki 

tujuan yang sama dengan Regresi Linier Berganda, yaitu memprediksi nilai 

Intersep dan Slope. Penggunaan data Panel dalam Regresi akan menghasilkan 

Intersep dan Slope yang berbeda pada setiap entitas atau perusahaan dan setiap 

periode waktu. Model Regresi Data Panel yang akan diestimasi membutuhkan 

asumsi terhadap Intersep, Slope dan Variabel gangguannya. Menurut Widarjono 

(2007) ada beberapa kemungkinan yng akan muncul atas adanya asumsi terhadap 

Intersep, Slope dan Variabel gangguannya:  

a. Diasumsikan Intersep dan Slope adalah tetap sepanjang periode waktu dan 

seluruh entitas/perusahaan. Perbedaan Intersep dan Slope dijelaskan oleh 

variabel gangguan (residual). 

b. Diasumsikan Slope adalah tetap tetapi Intersep berbeda antara 

Entitas/Perusahaan. 

c. Diasumsikan slope tetap tetapi intersep baik anatar waktu maupun antar 

individu. 

d. Diasumsikan Intersep dan Slope berbeda anatar individu. 

e. Diasumsikan Intersep dan Slope berbeda antar waktu dan antar individu. 

Dari berbagai kemungkinan yang disebutkan diatas muncullah berbagai 

kemungkinan model/teknik yang adapat dilakukan oleh Regresi Data Panel. 
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Dalam banyak literatur hanya asumsi pertama sampai ketiga saja yang sering 

menjadi acuan dalam pembentukan Model Regresi Data Panel. 

 Model ini kemudian akan diestimasi dengan menggunakan analisis data 

panel. Model data panel dapat diestimasi melalui 3 pendekatan yaitu: 

1. Model Pooled Least Square (Common Effect) 

 Metode pendekatan ini tidak memperrhatikandimensi individu maupun 

waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar daerah sama dalam berbagai kurun 

waktu. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat 

perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini 

sama halnya dengan metode OLS (Ordinary Least Square) karena menggunakan 

kuadrat kecil biasa. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak 

pernah digunakan sbagai estimasi utama karena sifat dari medel ini yang tidak 

membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun 

model ini digunakan sebagai pembanding dari kedua pemilihan model lainnya. 

2. Model Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect) 

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka (Dummy) yang 

dikenal dengan sebutan model efek tetap (Fixed Effect) atau Least Square Dummy 

Variabel atau disebut juga Covariance Model. Pada metode Fixed Effect, estimasi 

dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (No Weighted) atau Least Square Dummy 

Variabel (LSDV) dan dengan pembobot (Cross Section Weight)atau General 

Least Square (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi 

heterogenitas antar unit Cross Section. Pengguanaan model ini tepat untuk melihat 
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perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis 

dalam mengintrepetasi data. 

3. Metode Pendekatan Efek Acak (Random Effect) 

Model datapanel pendekatan ketiga yaitu model efek acak (Random 

Effect). Dalam model Fixed Effect memasukkan dummy bertujuan mewakili 

ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun membawa 

konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga pada 

akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut dapat 

digunakan variabel gangguan (Error Term) yang dikenak dengan RandomEffect. 

Model ini mngestimasi data panel dimana variabel ganguan mungkin saling 

berhubungan antar waktu dan antar individu. 

3.5.3 Uji Spesifikasi Model 

3.5.3.1 Uji Chrow 

  Uji Chrowatau Uji F statistik digunakan untuk mengetahui apakah teknik 

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

tanpa variabel Dummy (Common Effect). Adapun uji F statistinya adalah sebagai 

berikut: 

  
(         )  

(    ) (   )
 

Dimana:  

      = Residual Sum Square PLS tanpa variabel dummy 

      = Residual Sum Square Fixed Effect model dengan variabel dummy 

   = jumlah restriksi linier 

   = jumlah parameter dalam regresi tanpa restriksi  

   = jumlah observasi  
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Nilai statistik F hitung akan mengikuti distribusi statistik F dengan derajat 

kebebasan (df) sebanya m untuk Numerator dan sebanyak (n-k) untuk 

Denumerator. Merupakan jumlah restriksi dalam model tanpa variabel Dummy, n 

merupakan jumlah opservasi dan k adalah jumlah parameter dalam model Fixed 

Effect. Jika Fhitung >Ftabel (m,n-k) maka OLS model Invalit sehinngga Leat Square 

Dummy Variabel  (LSD V) atau Fixed Effect. Model (FEM ) adalah  valid. Maka 

hipoteesis yang digunakan dalam uji chou ini adalah: 

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

Square. 

2. Jika H0 ditolak dan H1 diterma (p-value < 5 persen ) maka model mengikuti 

Fixed Effect Model. 

3.5.3.2 Uji Hausman 

 Uji Hausman adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah 

model Fixed Effect atau Random Effect. Nilai statistik Hausman dapat dihitung 

berdasarkan formula sebagai berikut:  

m = ĝVar (ĝ)
-1
ĝ 

 Uji Hausman ini didasari oleh heterogenitas antar individu dan kolerasinya 

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

Square dengan degree 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 

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. 

 

3.5.4 Pengujian Hipotesis 

3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 

 Koefisien Determinasi (R
2
) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel  independen dalam menjelaskan variabel independen amat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

3.5.4.2 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 

 Uji statistik pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimaksudkan dalam modal mempunyai pengaruh 

secara simultan terhadap variabel dependen/terikat. Hipotesis nol (H0) yang 

hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol atau:  

H0 : H1 = H2 = H3 = H4 = 0  

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesi alternatifnya (HA) tidak 

semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau : 

HA : HI ≠ H2 ≠ H3 ≠ H4 ≠0 
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 Artinya, variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Tarif nyata 0,05, dan kriteria pengujian 

adalah sebaga berikut: 

 1. Jika F hitung >F tabel, maka Ha diterima 

 2. Jika F hitung <F tabel, maka Ha ditolak  

Selain itu uji F dapat diketahui dengan membandingkan signifikan hasil 

perhitungan dengan angka 0.05. apabila nilai signifikasi lebih kesil dari 0,05 maka 

secara simultan variabel bebas mampu berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka secara serempak 

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. 

3.5.4.3 Uji Statistik Parameter Individual (uji statistik t) 

 Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

HA: HS ≠ 0 

 Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. Kriteria pengujinya adalah sebagai berikut: 

1. Jika t hitung >t tabel, maka Ha diterima 

2. Jika t hitung <t tabel, maka Ha ditolak. 


