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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman 

Yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2017. Selama periode penelitian, terdapat 20 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek Indonesia.  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:115). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2017.  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014:116). Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu dengan cara menunjukkan langsung pada suatu populasi berdasarkan 

karakteristik atau ciri yang dimiliki sampel, dengan tujuan agar diperoleh sampel 

yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria sampel sebagai berikut: 

1. Data harga saham tersedia selama periode pengamatan 

2. Data laporan keuangan perusahaan tersedia berturut-turut untuk tahun 

pelaporan dari 2014 sampai dengan 2017. 
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3. Data yang tersedia lengkap, baik data yang diperlukan untuk menghitung 

keputusan investasi, profitabilitas, ukuran perusahaan dan data yang 

diperlukan untuk melihat nilai perusahaan 

Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel 

No  Keterangan Jumlah perusahaan 

1 Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar 

di BEI 

20 

2 Perusahaan yang tidak terdaftar dalam makanan dan 

minuman yang terdaftar dari tahun 2014-2017 

(6) 

3 Perusahaan  makanan dan minuman yang tidak 

memiliki data secara lengkap selama periode 2014 

– 2017. 

(4) 

Jumlah perusahaan menjadi sampel 10 

Total observasi selama 2014 – 2017 40 

Sumber : Data diolah 2018 

Tabel 3.2  

Daftar Populasi Peneliti Periode 2014-2017 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1. AISA PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

2. ALTO PT Tri Banyan Tirta 

3. BSSW PT Budi Sarch dan Sweetener 

4. CEKA PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 

5. CAMP PT Campina Ice Cream Industry 

6. CLEO PT Sariguna Primatirta 

7. DAVO PT Davomas Abadi 

8. DLTA PT Delta DjakartaTbk 

9. HOKI PT Buyung Poetra Sembada 

10. INDF PT Indofood Sukses MakmurTbk 

11. ICBP PT Indofood Cbp Sukses MakmurTbk 

12. MYOR PT Mayora Indah Tbk 

13. MLBI PT Multi Bintang IndonesiaTbk 

http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-sorini-agro-asia-sobi/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-charoen-pokphand-indonesia-tbk/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-nipress-nips/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-astra-otoparts-auto/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-nipress-nips/
http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-selamat-sempurna-smsm/
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14. PCAR PT Prima Cakrawala Abadi 

15. PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk 

16. ROTI PT Nippon Indosari Corpindotbk 

17. SKBM PT.SekarBumiTbk 

18. SKLT PT Sekar Laut 

19. STTP PT Siantar Top 

20. ULTJ PT Ultajaya Milk Industry dan Trading Company Tbk 

Sumber : http://www.sahamok.com 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan 

sub sektor makanan dan minuman yang go public dan dipublikasikan oleh Pusat 

Referensi Pasar Modal (PRPM) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data yang dipergunakan adalah laporan keuangan selama tahun 2014 sampai 

2017. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari www.idx.co.id. 

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 2014-2017. 

1) Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data, memahami, dan menganalisa 

dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan pada perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2017. 

http://www.sahamok.com/annual-report/laporan-tahunan-indofood-sukses-makmur-tbk/
http://www.sahamok.com/
http://www.idx.co.id/
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2) Studi kepustakaan yaitu mempelajari, meneliti dan menelaah literatur-

literatur buku yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dan jurnal 

penelitian terdahulu yang relevan. 

3.5 Operasional Variabel Penelitian 

Menurut Sugiyono (2012), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain maka macam-

macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel 

bebas/independent variable (X) dan variabel terikat/dependent variable (Y). 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat). Sedangkan variabel 

dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain (independen). 

Definisi operasional merupakan definisi yang didasarkan atas variabel yang 

diamati. Secara tidak langsung, definisi operasional mengacu pada bagaimana 

mengukur suatu variabel. Pada penelitian ini, penulis memberikan definisi 

operasional variabel-variabel, yaitu: 

1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan merupakan pandangan perusahaan tentang yang telah dicapai. 

Pencapaian tersebut dapat menggambarkan dari kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan setelah melalui proses kegiatan dari awal berdiri sampai saat ini. 
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Meningkatnya nilai perusahaan adalah prestasi yang baik dari kinerja dan sesuai 

dengan keinginan pemilik dan dapat menjadi kemakmuran pemegang saham. 

Kemakmuran pemegang saham salah satunya dilihat dari tinggi rendahnya 

nilai perusahaan. Nilai perusaaan yang tinggi dapat dilihat dari harga saham 

perusahaan, sehingga nilai perusahaan yang tinggi menjadi salah satu faktor 

penilaian calon investor sebelum menanamkan modalnya diperusahaan tersebut. 

Nilai perusahaan diukur dengan PBV (Price Book Value) merupakan rasio pasar 

yang digunakan untuk mengukur kinerja harga pasar saham terhadap nilai 

bukunya (Ernawati dan Widyawati 2015: 7). Price to book value atau PBV 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham pada suatu 

perusahaan.  

  PBV =  Harga per lembar saham 

Nilai Buku per lembar saham 

 

2. Variabel Independen 

Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Keputusan Investasi (X1) 

Investasi modal digunakan untuk menjelaskan rencana manajer untuk 

mengeluarkan dana dalam jumlah besar dalam membiayai proyek-proyek pilihan 

yang memiliki proses jangka panjang. Dalam keputusan investasi yang diharapkan 

adalah terciptanya tambahan dana yang terkumpul selama periode tertentu pada 

masa mendatang dalam jangka waktunya relatif lama. Jadi keputusan investasi 
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adalah salah satu cara dari perusahaan untuk mengeluarkan dananya diluar 

kegiatan operasional yang kemudian bisa memberi keuntungan terhadap 

perusahaan dimasa mendatang. Keputusan investasi dalam penelitian ini diukur 

dengan PER (Price Earnings Ratio). PER yang tinggi menunjukkan investasi 

perusahaan yang bagus dan prospek pertumbuhan perusahaan yang baik sehingga 

para investor akan tertarik (Ayem dan Nugroho 2016: 34). 

PER =   Harga Saham 

Laba Per Lembar Saham 

 

b. Profitabilitas (X2) 

Profitabilitas merupakan kemampuan memperoleh laba dalam ukuran yang 

dipersentase untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba 

pada tingkat yang diterimanya. Semakin tinggi laba  yang mampu dihasilkan oleh 

perusahaan maka akan semakin tinggi minat investor untuk menginvestasikan 

dananya di perusahaan tersebut. 

Banyaknya minat investor terhadap perusahaan akan menaikkan harga saham 

dari perusahaan tersebut. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

profitabilitas merupakan faktor yang penting dalam perusahaan yang berkaitan 

dengan hasil yang didapatkan melalui aktivitas yang dilakukan perusahaan. 

Profitabilitas juga merupakan gambaran kinerja manajemen dalam mengelola 

perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung menggunakan ROE (return 

on Equity), dengan membagi laba bersih setelah pajak (earnings after tax) dengan 

modal sendiri (Ayem dan Nugroho 2016: 33). 
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ROE =  Laba Setelah Pajak      

Modal Sendiri 

c. Ukuran perusahaan (X3) 

Ukuran perusahaan dapat diartikam sebagai suatu perbandingan besar atau 

kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat dilihat melalui total aset 

yang dimiliki oleh perusahaan untuk kegiatan perusahaan. Ukuran perusahaan 

dinyatakan dengan total aktiva, maka makin besar total aktiva perusahaan maka 

akansemakin besar pula ukuran perusahaan itu. Ukuran perusahaan diukur dengan 

Log of Total Assets (Pamungkas dan Puspaningsih 2013: 159). 

Size =   Ln (Total aset) 

3. Definisi Operasional 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional 

Variabel Cara Mengukur 

Keputusan investasi (X1) PER =   Harga Saham 

Laba Per Lembar Saham 

 

Profitabilitas (X2) ROE =  Laba Setelah Pajak       x 100% 

Modal Sendiri 

 

Ukuran Perusahaan (X3) Size =   Ln (Total aset) 

Nilai Perusahaan (Y) PBV =  Harga Saham  

Nilai Buku  
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3.6 Metode Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014:206), analisis data suatu kegiatan setelah data dari 

seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah  

mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data 

berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang 

diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Data panel 

adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data times series (runtut waktu) 

dan cross section (seksi silang). Penelitian ini dibuat dengan menggunakan 

multiple regression yang didalam pengujiannya akan dilakukan dengan bantuan 

program Eviews Versi 9.0. sebelum melakukan analisis regresi, data-data yang 

digunakan harus lolos dari empat uji asumsi klasik untuk model regresi yaitu uji 

normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Pengertian data deskriptif menurut Sugiyono (2012:206) adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Yang termasuk 

dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram 

lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan desil, 
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persentil, penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, standard deviasi, dan 

perhitungan persentase. 

3.6.2 Regresi Data Panel 

Menurut Winarno (2011), data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan 

antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time serries). Nama 

lain dari panel adalah pool data, kombinasi data time serries dan cross section, 

micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan analisis cohort. 

Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan langkah penting di 

samping pembentukan model teoritis dan model yang dapat diukur, estimasi 

pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi kebijakan model 

tersebut. 

Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui kondisi 

yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Model estimasi dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit 

Keterangan:  

Yit  = Nilai Perusahaan 

Β0  = Konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien Regresi Variabel Independen 

X1it  = Keputusan Investasi 

X2it  = Profitabilitas 

X3it  = Variabel independen ukuran perusahaan 

eit   = Error 
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3.6.3 Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini 

karena hanya dengan mengkombinasikan data time serries dan data cross section 

tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan 

metode OLS dalam mengestimasi data panel. Dalam pendekatan estimasi ini, 

tidak diperlihatkan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku 

data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Dengan 

mengkombinasikan data time serries dan data cross section tanpa melihat 

perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit 

3.6.4 Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut dengan 

model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap 

adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya 

perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu. 

Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi 

(slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik 

variabel dummy dapat dilihat sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + ..... βndnit + eit 
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3.6.5 Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree of Freedom) sehingga akan mengurangi efisien para meter. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi 

Random Effect. Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 

gangguang (error term). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan 

antar waktu dan antar perusahaan. Penelitian konstanta dalam model random 

effect tidak lagi tetap tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan 

persamaan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + eit +µit 

 

3.7 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang dilakukan tidak bias yang 

mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan hasil regresi tersebut 

tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan penarikan 

kesimpulan, maka pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak 
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(Ghozali 2013:160). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data 

normal atau mendekati normal. Uji normalitas menggunakan program eviews 

normalitas sebuah data dapat diketahui dengan membandingkan nilai Jarque-Bera 

(JB) dan nilai Chi Square tabel. Jika nilai probability lebih besar dari tingkat 

signifikansi α = 0,05 atau 5% maka data dalam penelitian ini terdistribusi normal. 

Sebaliknya, jika nilai probability lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 atau 

5% maka data dalam penelitian ini tidak terdistribusi normal. Dengan hipotesis 

sebagai berikut: 

H0 : Model terdistribusi normal 

H1 : Model tidak terdistribusi normal 

Bila Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima 

Bila Probabilitas < 0,05, maka H1 diterima 

3.7.2 Uji Multikolinieritas 

Ghozali (2013: 105) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel bebasnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam 

model regresi dengan melihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation 

factor (VIF). 
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Ada beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya: 

1. Dengan melihat nilai Inflation Factor (VIF) pada model regresi. 

2. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
) dengan 

nilai determinasi secara serentak (R
2
). 

3. Dengan melihat nilai Eigenvalue dan Condition Index. 

Pada uji multikolinearitas ini dilihat pada nilai Inflation Factor (VIF) 

dan Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance 

lebih dari 0,1 maka model regresi bebas dari multikolinearitas. 

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013: 139) Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari  residual 

satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap maka disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik 

adalah yang tidak terjadi heteroskedatisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisidas digunakan metode grafik scatterplot.   

Heteroskedastisitas dapat terjadi karena adanya data outlier (data 

ekstrim). Heteroskedastisitas tidak menyebabkan estimator (koefisien variabel 

independen) menjadi bias karena residual bukan komponen menghitungnya. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

digunakan Uji Glajser dengan cara melihat nilai probability Chi Square. Jika 

nilai probability Chi Square lebih besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 atau 

5% maka data dalam penelitian ini tidak terkena heteroskedastisitas. Sebaliknya, 

jika nilai probability Chi Square lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 
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atau 5% maka data dalam penelitian ini terkena heteroskedastisitas. Dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

Hipotesis: 

H0 : model tidak terkena hetoroskedastisitas 

H1 : model terkena hetoroskedastisitas 

Bila Probabilitas Obs*R
2 
> 0,05, maka H0 diterima 

Bila Probabilitas Obs*R
2 
< 0,05, maka H1 diterima 

3.7.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah gejala terdapatnya korelasi diantara kesalahan 

pengganggu dari suatu observasi lainnya (Ghozali 2013:110). Uji ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 

(sebelumnya).  

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

Lagrange Multiplier (LM Test) atau disebut juga uji Breusch-Godfrey dengan 

melihat nilai probability Chi Square. Jika nilai probability Chi Square lebih 

besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 atau 5% maka data dalam penelitian ini 

tidak terkena autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probability Chi Square lebih 

kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 atau 5% maka data dalam penelitian ini 

terkena autokorelasi. Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : model tidak terdapat autokorelasi 

H1 : model terdapat autokorelasi 

Bila Probabilitas Obs*R
2 
> 0,05, maka H0 diterima 
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Bila Probabilitas Obs*R
2 
< 0,05, maka H1 diterima 

3.8 Pemilihan Model 

3.8.1 F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect dan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0  : Metode Common Effect 

H1 : Metode Fixed Effect 

Jika nilai p-value cross section Chi square < α = 5%, atau nilai probability 

(p-value) F test < α = 5% maka H0 ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode 

yang digunakan adalah metode fixed effect. Jika nilai p-value cross section Chi 

Square ≥ α = 5%, atau nilai probability (p-value) F test ≥ α = 5% maka H0 

diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode 

common effect. 

3.8.2 Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random Effect 

atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 

H0 : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < α = 5% maka H0 ditolak atau 

metode yang digunakan adalah metode Fixed Effect. Sebaliknya, jika nilai p-value 

cross section random Square ≥ α = 5% maka H0 diterima atau metode yang 

digunakan adalah metode Random Effect. 
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3.9 Pengujian Hipotesis 

3.9.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 

independen lainnya konstan (Ghozali,2013). Uji statistik dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada nilai probabilitas t-statistic. 

Jika nilai probabilitas t-statistic lebih besar dari tingkat signifikansi α = 

0,05 atau 5% maka secara parsial variabel independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel independen. Sebaliknya jika nilai probabilitas t-

statistic lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 atau 5% maka secara 

parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

independen. Dengan hipotesis sebagai berikut: 

a) H0 : secara parsial variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen 

b) H1 : secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Bila probabilitas α > 0,05, maka variabel independen tidak signifikan (H0 

diterima, H1 ditolak). 

Bila probabilitas α < 0,05, maka variabel independen signifikan (H0 ditolak, H1 

diterima). 
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3.9.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen 

secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama);  

b) Ha : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 5% (α 

= 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika F hitung > F tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti 

bahwa variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap variabel dependen; 

b) Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak yang berarti 

bahwa variabel independen secara bersama-sama tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.9.3 Koefisien Determinasi (R2)  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya bertujuan untuk mengetahui 

presentase besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi mampu 

menjelaskan variabilitas variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 
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antara nol dan satu. Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untk memprediksi variasi variabel dependen. 

Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cross section) relatif 

rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtun tahun waktu (time serries) biasanya mempunyai 

koefisien determinasi yang tinggi. 


