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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah seluruh elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu 

yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi pada penelitian ini 

adalah perusahaan asuransi umum di Indonesia. Peneliti menggunakan populasi 

perusahaan asuransi umum karena beberapa alasan, yaitu berdasarkan fenomena 

yang ada, objek yang dilindungi lebih luas (tidak hanya terbatas pada kondisi 

fisik seseorang), jumlah perusahaan asuransi umum lebih banyak dari asuransi 

jiwa (sebanyak 81 perusahaan). 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013). Metode pengambilan sampel 

pada penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan 

cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

tertentu (Sanusi, 2011:95). 

Pengambilan sampel tersebut didasarkan pada kriteria-kriteria berikut 

ini: 

 Laporan keuangan tersebut memperoleh laba positif pada tahun 

amatan. Hal ini karena variabel Y dalam penelitian ini adalah laba 

yang diukur dengan melihat laba dalam laporan laba rugi 

komprehensif maka perusahaan yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini harus memperoleh laba yang positif.  
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 Tersedianya data yang terkait dengan variabel penelitian, seperti 

Pendapatan Premi, Hasil Underwriting, Hasil Investasi, Risk Based 

Capital, dan Beban Klaim pada perusahaan Asuransi Umum di 

Indonesia. 

Perusahaan asuransi umum yang terdaftar di OJK berjumlah 81 

perusahaan terdiri dari 76 perusahaan asuransi umum dan sisanya 5 perusahaan 

reasuransi per 31 Desember 2016. Berdasarkan kriteria di atas, terdapat 64 

perusahaan yang tidak memenuhi kriteria, sehingga yang memenuhi kriteria 

sebanyak 17 perusahaan yang dijadikan sampel penelitian. Adapun proses 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel  

Keterangan Jumlah 

Total perusahaan asuransi umum yang terdaftar 

di OJK 
81 

Perusahaan asuransi yang tidak menyajikan 

laporan keuangan selama periode penelitian yaitu 

2012-2016 

(36) 

Perusahaan asuransi umum & reasuransi yang 

tidak memperoleh laba positif (rugi) pada tahun 

amatan 

(25) 

Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan 

data yang terkait dengan variabel penelitian 
(3) 

Jumlah Perusahaan yang Menjadi Sampel 17 

Jumlah Data Observasi (17x5) 85 

Sumber: Hasil pengolahan data 



48 
 

 
 

Berdasarkan proses penentuan sampel di atas, diperoleh jumlah sampel 

sebanyak 17 perusahaan. Adapun nama-nama perusahaan yang dijadikan sampel 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.2 

Daftar Perusahaan Asuransi Umum yang Menjadi Sampel Penelitian  

Tahun 2012-2016 

No Perusahaan Asuransi Umum di Indonesia 

1 PT Asuransi Bangun Askrida 

2 PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. 

3 PT Asuransi Buana Independent 

4 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. 

5 PT Asuransi Jasa Raharja Putera 

6 PT Asuransi Dayin Mitra Tbk. 

7 PT Asuransi Jasa Tania Tbk. 

8 PT Asuransi Kresna Mitra Tbk. 

9 PT Asuransi Ramayana Tbk 

10 PT Asuransi Umum Mega 

11 PT Maskapai Reasuransi Indonesia 

12 PT Sompo Insurance Indonesia 

13 PT Tugu Pratama Indonesia 

14 PT Asuransi Astra Buana 

15 PT Asuransi Central Asia 

16 PT China Taiping Insurance Indonesia 

17 PT Reasuransi Maipark Indonesia 

Sumber : Data Olahan 

 

 



49 
 

 
 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperoleh dari laporan keuangan Asuransi Umum & Reasuransi di 

Indonesia. Data kuantitatif time series berupa angka-angka yang berisi data 

pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi, risk based capital dan 

beban klaim. Data kuantitatif yang diperlukan merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahunan atau laporan keuangan yang 

dipublikasikan dalam website resmi perusahaan asuransi umum & reasuransi di 

Indonesia yang terdaftar di OJK. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

data tahun 2012-2016. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Data dari penelitian ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder 

diperoleh dari laporan pendapatan premi, hasil underwriting, hasil investasi, risk 

based capital dan beban klaim. Data laporan keuangan asuransi umum tersebut 

diperoleh dari website resmi masing-masing perusahaan. 

 

3.4. Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2013), 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 
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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. Laba 

Variabel yang dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

laba yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan asuransi umum di 

Indonesia. Menurut Soemarso (2010) dalam Mutmainnah (2015), laba adalah 

selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha. Laba 

atau rugi diperoleh dari jumlah keseluruhan pendapatan asuransi umum 

dikurangi dengan biaya operasional dan pajak serta beban-beban lainnya.  

FASB Statement mendefinisikan accounting income atau laba 

akuntansi sebagai perubahan dalam ekuitas (net asset) dari suatu entiti selama 

suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau 

peristiwa yang berasal bukan dari pemilik (Harahap, 2007:241). Data laba 

tersebut diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif perusahaan asuransi 

umum. 
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2. Variabel bebas (Independent variable) 

Variabel independen dalam penelitian ini merupakan pos-pos yang 

terdapat dalam laporan keuangan perusahaan asuransi umum, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pendapatan Premi (X1) 

Pendapatan premi adalah sejumlah uang yang diterima pihak 

penanggung dari pihak tertanggung atas perjanjian pertanggungan 

yang telah disepakati. Rumus untuk menghitung pendapatan premi 

berdasarkan penelitian Mutmainnah (2015:65) adalah sebagai berikut: 

Pendapatan Premi = Jumlah Pendapatan Premi Bruto – Premi 

Reasuransi Dibayar – Komisi Reasuransi Diterima 

Pendapatan ini merupakan faktor terbesar yang mempengaruhi laba 

perusahaan asuransi. Data pendapatan premi tersebut diperoleh dari 

laporan laba rugi komprehensif perusahaan asuransi umum. 

b. Hasil Underwriting (X2) 

Hasil Underwriting adalah pendapatan yang diperoleh dari selisih 

pendapatan underwriting dan beban underwriting. Rumus untuk 

menghitung pendapatan premi berdasarkan penelitian Mutmainnah 

(2015:65) adalah sebagai berikut: 

Hasil Underwriting = Pendapatan Underwriting – Beban 

Underwriting. 

Pendapatan underwriting perusahaan asuransi dapat diperoleh dari 

pendapatan premi bruto, premi reasuransi dan kenaikan atau penurunan 

premi yang belum menjadi pendapatan. Sedangkan beban underwriting 
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dapat diperoleh perusahaan asuransi dari pengeluaran klaim atau 

manfaat asuransi, klaim reasuransi, kenaikan atau penurunan 

kewajiban manfaat polis masa depan dan kenaikan atau penurunan 

estimasi klaim (Fikri, 2009). Data hasil underwriting tersebut 

diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif perusahaan asuransi 

umum. 

c. Hasil Investasi (X3) 

Hasil investasi diperoleh dari penanaman modal dengan melakukan 

diversifikasi portofolio untuk mendapatkan perolehan laba yang 

optimum. Pada dasarnya hasil investasi adalah penghasilan dari 

portofolio investasi aktiva perusahaan asuransi. Oleh karena itu, sangat 

penting bagi perusahaan asuransi untuk melakukan investasi atas aset-

aset yang ada mencukupi kebutuhan akan dana yang dikelola. 

Sebagian besar perusahaan asuransi mengandalkan hasil investasinya 

untuk menutupi kekurangan akan tarif premi yang diberikan kepada 

tertanggung. Data hasil investasi tersebut diperoleh dari laporan laba 

rugi komprehensif perusahaan asuransi umum. 

d. Risk Based Capital (RBC) (X4) 

Risk Based Capital merupakan rasio kecukupan modal terhadap risiko 

yang ditanggung dan menjadi salah satu indikator utama dalam menilai 

kesehatan perusahaan asuransi, khususnya yang terkait dengan 

solvabilitas atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi semua 

kewajibannya (Rina, 2011). 
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Rumus untuk menghitung risk based capital (RBC) adalah: 

                    

                                  
        

Sumber : Prawoto (2003) 

Data RBC tersebut diperoleh dari laporan rasio kesehatan keuangan 

perusahaan asuransi umum. 

e. Beban Klaim (X5) 

Klaim adalah beban yang harus dibayarkan oleh penanggung kepada 

pihak tertanggung apabila terjadi risiko yang dipertanggungkan. Teori 

menyatakan bahwa beban merupakan pengurangan pendapatan untuk 

memperoleh laba (Nafarin, 2009:55 dalam Dipoyanti, 2014). Ini berarti 

jika beban klaim rendah, laba yang diperoleh akan tinggi dan jika 

beban tinggi maka laba yang akan diperoleh rendah. Data beban klaim 

diperoleh dari laporan laba rugi komprehensif perusahaan asuransi 

umum. 

 

3.5. Analisis Data 

Uji analisis pada penelitian ini adalah regresi data panel. Terdapat dua 

variabel dalam penelitian ini yaitu variabel bebas (independent variable) dan 

variabel terikat (dependent variable). Variabel bebas akan mempengaruhi 

variabel terikat. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel 

dengan menggunakan program komputer Eviews (Software) versi 9 dan 

Microsoft Excel 2010. 
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3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan atau penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang 

berguna. Statistik deskriptif hanya memberikan informasi mengenai data yang 

memiliki dan sama sekali tidak menarik kesimpulan apapun tentang data yang 

lebih besar. Dengan statistik deskriptif, kumpulan data yang diperoleh akan 

tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari 

kumpulan data yang ada. 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi 

benar-benar menunjukkan pengaruh atau hubungan yang signifikan dan 

representatif. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi normalitas data, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah distribusi variabel terikat 

untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak 

(Sugiyono, 2013). Seperti diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan nilai 

residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka hasil 

uji statistik menjadi tidak valid khususnya untuk ukuran sampel kecil (Imam 

Ghozali dan Dwi Ratmono, 2013).  
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Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

Jarque –Bera (JB) dengan melihat pada nilai probability. 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 

2. Multikolinearitas 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model yang baik 

adalah model yang tidak ada korelasi antara variabel independennya. Menurut 

Gujarati (2013), jika koefisien korelasi antar variabel bebas > 0,8 maka dapat 

disimpulkan bahwa model mengalami masalah multikolinearitas. Sebaliknya, 

koefisien korelasi < 0,8 maka model bebas dari multikolineritas. 

3. Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah pada model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas (Singgih, 2014). 
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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 

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 

4. Autokorelasi 

Menurut Ghozali dan Ratmono (2013) uji autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi data panel ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu periode t dengan kesalahan 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 
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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 

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

 

3.5.3 Analisis Regresi Data Panel 

Analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara variabel 

independen dan variabel dependen yang digunakan dalam sebuah peneltian 

(Widarjono, 2013). Model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan program komputer yaitu Eviews 9. 

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel merupakan data 

gabungan dari data cross section dan data time series (Widarjono, 2013). Model 

estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit 

Keterangan : 

Yit   : Laba 

  β0   : Konstanta 

  β1, β2, β3, β4, β5 : Koefisien Variabel Independen 
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  X1it   : Pendapatan Premi 

  X2it   : Hasil Underwriting 

  X3it   : Hasil Investasi 

  X4it   : Risk Based Capital 

  X5it   : Beban Klaim 

Regresi dengan data panel harus memilih beberapa model pendekatan 

yang paling tepat untuk mengestimasi data panel yaitu pendekatan model 

Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. Berikut adalah penjelasannya 

(Widarjono, 2013): 

1. Pendekatan Model Common Effect 

Pendekatan dengan model Common Effect merupakan pendekatan yang 

paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini karena hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa melihat antar 

waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan metode OLS dalam 

mengestimasi data panel.  

2. Pendekatan Model Fixed Effect 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa adanya perbedaan antar objek 

meskipun menggunakan koefisien regresor yang sama. Fixed effect di sini 

maksudnya adalah bahwa satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya 

untuk berbagai periode waktu, demikian pula dengan koefisien regresinya 

(Widarjono, 2013). Menurut Widarjono (2013) keuntungan dari data panel 

adalah: 
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1) Data panel yang merupakan kombinasi dari data cross section dan time 

series akan memberikan informasi data yang lebih banyak sehingga akan 

menghasilkan degree of freedom yang semakin besar. 

2) Menggabungkan data cross section dan time series dapat mengatasi 

masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel. 

3. Pendekatan Random Effect 

Pendekatan model ini adalah untuk mengatasi kelemahan dari model 

fixed effect. Model ini dikenal juga dengan model Generalized Least Square 

(GLS). Model random effect menggunakan residual yang diduga memiliki 

hubungan antar waktu dan antar objek. Untuk menganalisis data panel 

menggunakan model ini ada satu syarat yang harus dipenuhi yaitu objek data 

silang lebih besar dari banyaknya koefisien (Widarjono, 2013). 

 

3.5.4 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

Pengolahan regresi data panel terlebih dahulu harus memilih model 

estimasi yaitu common effect, fixed effext, dan random effect. Pemilihan model 

dilakukan dengan uji chow dan uji hausman, berikut adalah penjelasannya: 

1. Uji Chow 

Uji Chow test atau likelihood ratio test merupakan sebuah pengujian 

untuk  memilih antara model common effect dan model fixed effect yang tepat. 

Chow test merupakan uji dengan melihat hasil F statistik untuk memilih model 

yang lebih baik antara model common effect atau fixed effect, apabila nilai 

probabilitas signifikansi F statistik lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 
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maka H0 diterima, namun jika nilai probabilitas signifikansi F statistik lebih 

besar dari tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 ditolak. 

H0 menyatakan bahwa model fixed effect yang lebih baik digunakan 

dalam mengestimasi data panel dan Ha menyatakan bahwa model common effect 

yang lebih baik (Widarjono, 2013). 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman dalam menentukan model terbaik menggunakan statistik 

chi square dengan degree of freedom adalah sebanyak k, dimana k adalah 

jumlah variabel independen, apabila nilai k statistik chi square lebih besar 

dibandingkan tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 ditolak yang artinya model 

yang lebih baik adalah model random effect, apabila nilai statistik chi square 

lebih kecil dari tingkat signifikansi α = 0,05 maka H0 diterima yang artinya 

bahwa model yang lebih baik adalah model fixed effect (Widarjono, 2013). 

Uji Hausman merupakan pengujian Eviews yang dilakukan untuk 

membandingkan dan memilih antara model fixed effect dan random effect yang 

paling baik digunakan dalam sebuah model penelitian. Pengujian menggunakan 

Uji Hausman melihat nilai chi-square dalam menentukan model terbaik yang 

digunakan dalam sebuah penelitian. Apabila nilai chi-square lebih dari nilai 

tingkat signifikansi maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model 

random effect, tetapi jika nilai chi-square kurang dari nilai tingkat signifikansi 

maka model yang terpilih adalah model fixed effect. 
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3. Uji LM 

Uji Lagrange Multiplier (uji LM) dilakukan untuk membandingkan atau 

memilih model mana yang terbaik antara common effect dan random effect. Uji 

LM didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of freedom sebesar 

jumlah variabel independen. 

Dasar pengambilan keputusan dalam memilih model terbaik antara 

common effect dan random effect adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai LM hitung > nilai kritis statistik chi-squares maka 

hipotesis nol ditolak atau model yang terpilih adalah random effect. 

2. Jika nilai LM hitung < nilai kritis statistik chi-squares maka 

hipotesis nol ditolak atau model yang terpilih adalah common effect. 

 

3.5.5 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilainya adalah antara nol dan 

satu. Nilai (R2) yang kecil berarti kemampuan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. 

2. Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel 
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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: 

H0 : secara parsial variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

H1 : secara parsial variabel independen berpengaruh 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). 

3. Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013:61). Uji 

statistik F dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas F-statistic. 

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

0,05 atau 5% maka secara simultan variabel independen tidak berpengaruh 
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signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas F-

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

simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : secara simultan variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

H1 : secara parsial variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

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

diterima, H1 ditolak). 

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

diterima). 

 


