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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada 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 public di Indonesia. Waktu penelitian dimulai 

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

Februari 2018 sampai tersusunnya laporan penelitian. 

 

3.2 Jenis dan Sumber data  

Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti misalnya data dari 

Biro Pusat Statistik, keterangan-keterangan atau publikasi lainnya. Data penelitian 

ini berupa laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan jasa yang 

dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan selama 

tahun 2013 sampai 2017 selama periode pengamatan yang dikeluarkan oleh 

perusahaan . Pada penelitian, peneliti mengambil data dari laporan keuangan yang 

dipublikasikan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat diakses melalui 

www.idx.co.id. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.3 Populasi dan Sampel 

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

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor industri 

otomotif dan komponen dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Berikut populasi 

yang digunakan dalam peneltian ini: 

Tabel 3.1 

Daftar Populasi Perusahaan Otomotif yang Terdaftar Di BEI 

No Kode Nama Emitten 

1 ASII Astra International Tbk 

2 AUTO Astra Auto Part Tbk 

3 BRAM Indo Kordsa Tbk 

4 GDYR Goodyear Indonesia Tbk 

5 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

6 IMAS Indomobil Sukses International Tbk 

7 INDS Indospring Tbk 

8 LPIN Multi Prima Sejahtera Tbk 

9 MASA Multistrada Arah Sarana Tbk 

10 NIPS Nipress Tbk 

11 PRAS Prima alloy steel Universal Tbk 

12 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

                 Sumber : www.idx.co.id, 2018 

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

(Suguyono, 2012). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh 

http://www.idx.co.id/
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perusahaan sub sektor industri otomotif dan komponen dari tahun 2013 sampai 

tahun 2017, serta mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2013-2017. 

Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling. Adapun Kriteria yang 

ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

a. Perusahaan sub sektor industri otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang menyediakan laporan tahunan secara terus menerus 

selama periode tahun 2013-2017. 

b. Perusahaan yang memiliki data variabel yang terkait dalam penelitian ini dan 

ada pertumbuhan laba selama periode 2013-2017 

c. Perusahaan melaporkan laporan keuangan dalam satu mata uang Rupiah (IDR). 

d. Perusahaan yang melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit dari tahun 

2013-2017 dan mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 

Per 31 Desember. 

Berdasarkan kriteria yang di tetapkan diatas, maka pengidentifikasian 

sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Pengambilan Sampel Penelitian 

No Keterangan Jumlah 

1 Perusahaan sub sektor industri otomotif dan komponen yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016 

12 

2 Perusahaan sub sektor industri otomotif dan komponen yang 

tidak memiliki pertumbuhan laba periode 2013-2017 

(5) 

 Jumlah  7 

Sumber: www.idx.co.id, 2018 

Dari tabel diatas, diketahui bahwa populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu 12 perusahan dan perusahan yang tidak memmiliki 

pertumbuhan laba selama periode 2013-2017 ada 5 perusahaan yaitu PT Goodyear 

http://www.idx.co.id/
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Indonesia Tbk (GDYR), PT Indo mobil Sukses International Tbk (IMAS), PT 

Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN), PT Multistrada Arah Sarana (MASA), PT 

Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS). Perusahaan yang dapat dijadikan 

sampel penelitian dengan total 7 perusahaan dengan 5 tahun pengamatan sehingga 

total sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak 35 observasi. 

Tabel 3.3 

Perusahaan yang dijadikan Sebagai Sampel Penelitian 

 

No Kode Nama Emitten 

1 ASII Astra International Tbk 

2 AUTO Astra Auto Part Tbk 

3 BRAM Indo Kordsa Tbk 

4 GJTL Gajah Tunggal Tbk 

5 INDS Indospring Tbk 

6 NIPS Nipress Tbk 

7 SMSM Selamat Sempurna Tbk 

                 Sumber : www.idx.co.id, 2018 

 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Pengukuran 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen 

(Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen yaitu Pertumbuhan Laba (Y), 

dan variabel independen terdiri dari  Debt to Equity Ratio (DER) X1, Return On 

Equity (ROE) X2 dan Working Capital To Total Asset Ratio (WCTA) X3. 

a. Pertumbuhan Laba (Y) 

Menurut Rusmanto (2011 : 6), pertumbuhan laba merupakan ukuran kinerja 

dari suatu perusahaan untuk menghitung laba dimasa yang akan datang dengan 

menggunakan laba diperiode sebelumnya. Pertumbuhan laba adalah perubahan 

dari persentase kenaikan laba perusahaan yang diperoleh oleh perusahaan selama 

http://www.idx.co.id/
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satu periode tertentu (Taruh : 2011). Menurut Fahmi (2012 ), rasio pertumbuhan 

adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mempertahankan posisinya didalam industry dan perkembangan ekonomi secara 

umum. Pertumbuhan laba adalah rasio yang menunjukkan kemampuan 

perusahaan meningkatkan laba bersih dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan 

laba dirumuskan sebagai berikut (Harahap, 2011) : 

%100
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Y

YY
Y

t
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Keterangan : 

Y : Pertumbuhan Laba 

Yt : Laba Periode Sekarang 

Yt-1 : Laba Periode Sebelumnya 

Pertumbuhan laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba setelah pajak 

Yt merupakan laba setelah pajak periode tertentu. Yt-1 merupakan laba setelah 

pajak pada periode sebelumnya. 

b. Debt To Equity Ratio (DER) X1 

Debt to equity ratio adalah salah satu rasio leverage. Menurut Raharjaputra 

(2010), rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah utang 

atau dana dari luar perusahaan terhadap modal sendiri. Menurut Cahyaningrum 

(2012), DER yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat penggunaan hutang 

sebagai sumber pendanaan oleh perusahaan. Ini akan menimbulkan risiko yang 

cukup besar ketika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya ketika jatuh 

tempo. Kewajiban yang tidak dapat terpenuhi ketika jatuh tempo akan 

menimbulkan beban bunga yang tinggi sehingga akan menurunkan perolehan laba 
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bagi perusahaan. Dalam penelitian ini, rasio likuiditas yang digunakan adalah 

Debt To Equity Ratio yang dirumuskan sebagai berikut : 

DER =      Total Hutang   

            Total Modal Sendiri 

 

c. Return On Equity (ROE) X2 

Return On Equity (ROE) merupakan perbandingan antara laba bersih 

sesudah pajak dengan total equitas. Return On Equity merupakan suatu 

pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan, baik 

pemegang saham biasa maupun pemegang saham preferen atas modal yang 

mereka investasikan di dalam perusahaan. Return On Equity (ROE) dapat 

dirumuskan sebagai berikut Sawir (2015) : 

ROE = Laba Sesudah Pajak   

            Total Modal Sendiri 

d. Working Capital To Total Asset Ratio (WCTA) X3 

Menurut Sawir (2015), Working Capital To Total Asset merupakan salah 

satu rasio likuiditas. Working Capital To Total Asset merupakan ukuran bersih 

pada aktiva lancar perusahaan terhadap modal kerja perusahaan. Menurut 

Reksoprayitno, (2010) dalam Cahyaningrum (2012), Working Capital To Total 

Asset menunjukkan modal operasional perusahaan dibandingkan dengan jumlah 

aktiva. Modal kerja yang besar akan memperlancar kegiatan operasi yang ada 

didalam perusahaan. Dengan lancarnya kegiatan operasi didalam perusahaan 

pendapatan yang diperoleh perusahaan pun akan semakin meningkat. Dengan 

pendapatan yang besar, perusahaan akan mampu membayar hutang – hutangnya. 

Semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan maka laba yang 

diperolehpun semakin meningkat yang selanjutnya akan mempengaruhi 
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pertumbuhan laba perusahaan. Working Capital to Total Asset (selanjutnya 

disebut WCTA) dapat dirumuskan dengan sebagai berikut : 

WCTA = Asset Lancar – Hutang Lancar 

                            Total Assets 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pemilihan pendekatan ini berdasarkan pertimbangan diantaranya 

variabel penelitian yang dapat teridentifikasi, pengaruh antar variabel dapat 

diukur, dan kesesuaian dengan rumusan masalah, pengujian hipotesis, mengukur 

variabel yang sedang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis statistik dengan menggunakan eviews 10. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Data panel 

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

dan cross section (seksi silang) (Suliyanto,2011). Keunggulan dari penggunaan 

data panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informative 

dan lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati 

dalam data time series dan cross section. 

 Langkah analisis data akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan 

data, mengelompokkannya, memilih dan memilah data, lalu kemudian 

menganalisanya. Analisa data ini berupa narasi dari rangkaian hasil penelitian 

yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah. Adapun teknik yang peneliti 

gunakan dalam menganalisis data tersebut, pada metode kuantitatif peneliti 

menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi Eviews 10 

dan program Excel. 
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3.6 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup :  

a. Uji Normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (Best Linier 

Unbias Estimator) dan beberapa pendapat tidak mengaharuskan syarat ini 

sebagai sesuatu yang wajib di penuhi di data panel. 

b. Multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih 

dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin 

terjadi multikolinieritas. 

c. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data cross section dibandingkan data 

time series. 

d. Autokorelasi hanya terjadi pada data time series (cross section atau panel) 

akan sia-sia atau tidak lah berarti. 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa regresi data panel 

hanya memakai multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual data dari 

model regresi linear memiliki distribusi normal ataukah tidak.  Model regresi 

yang baik adalah yang residual datanya berdistribusi normal. Jika residual data 

tidak terdistribusi normal maka kesimpulan statistic menjadi tidak valid atau 

bias  (Hengky, 2012:56). Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan 

dengan melihat koefisien Jarque-Bera dan probabilitasnyas. Dengan nilai 
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probabilitas Jarque-Bera  lebih besar dari tingkat signifikansi yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 5% atau 0,05, maka model regresi yang digunakan 

dalam penelitian ini mempunyai data yang berdistribusi dengan normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau 

tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji asumsi 

klasik multikoliniearitas hanya dapat dilakukan jika terdapat lebih dari satu 

variabel independen dalam model regresi (Hengky, 2012:63) 

Sedangkan menurut Suliyanto (2011) mengatakan bahwa jika dalam 

model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna 

diantara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung 

gejala multikoliniear. Dalam penelitian ini penulis akan melihat 

multikolonearitas dengan menguji koefesien korelasi (r) berpasangan yang 

tinggi diantara variabel-variabel penjelas . sebagai aturan main yang kasar (rule 

ofthumb), jika koefesien korelasi cukup tinggi katakanlah diantas 0.8 maka 

diduga terjadinya multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefesien 

korelasi rendah maka diduga model tidak mengandung multikolinearitas. 

Uji koefesien korelasinya yang mengandung unsur kolinearitas, misalnya 

variabel X1 dan X2. Langkah –langkah pengujian sebagai berikut : 

 Bila r < 0.8 ( Model tidak terdapat multikolinearitas) 

 Bila r > 0.8 ( Terdapat multikolinearitas). 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika variance tidak 

konstan atau berubah-ubah disebut dengan Heterokedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

(Ajija, 2011) 

Untuk melacak keberadaan heterokedastisitas dalam penelitian ini 

digunakan uji White. Dengan langkah-langkah pengujian sebagai berikut: 

Hipotesis :  H0: Model tidak terdapat Heteroskedastisitas 

H1: Terdapat Heteroskedastisitas 

Bila probabilitas Obs*R2 > 0.05 maka  signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas Obs*R2 < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

Apabila probabilitas Obs*R2 lebih besar dari 0.05 maka model tersebut 

tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya jika probabilitas Obs*R2 lebih 

kecil dari 0.05 maka model tersebut dipastikan terdapat heteroskedastisitas. 

Jika model tersebut harus ditanggulangi melalui transformasi logaritma natural 

dengan cara membagi persamaan regresi dengan variabel independen yang 

mengandung heteroskedastisitas. 
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4. Uji Autokolerasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada data observasi satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya dalam model regresi linear (Hengky, 2012:73).  

Autokorelasi merupakan penyebab yang akibat data menjadi tidak 

stasioner, sehinggabila data dapat distasionerkan maka autokorelasi akan 

hilang dengan sendirinya, karena metode transformasi data untuk membuat 

data yang tidak stasioner sama dengan transformasi data untuk menghilangkan 

autokorelasi. 

Untuk melihat ada tidaknya penyakit autokorelasi dapat juga digunakan 

uji Langrange Multiplier (LM Test) atau yang disebut Uji Breusch-Godfrey 

dengan membandingkan nilai probabilitas R-Squared dengan α = 0.05. 

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:  

Hipotesis :  H0: Model tidak terdapat Autokorelasi 

H1: Terdapat Autokorelasi 

Bila probabilitas Obs*R2 > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas Obs*R2 < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

Apabila probabilitas Obs*R2 lebih besar dari 0.05 maka model tersebut 

tidak terdapat autokorelasi. Apabila probabilitas Obs*R2 lebih kecil dari 0.05 

maka model tersebut terdapat autokorelasi. 
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3.7 Model Regresi Data Panel 

Regresi dengan menggunakan data panel artinya prosedur ini dipakai untuk 

menganalisis data kombinasi antara data runtun waktu (time series) dan data 

silang (cross section). Model regresi ini dipilih oleh beberapa peneliti untuk 

mendukung penelitian yang datanya terbatas. Selain itu model ini memiliki 

keunggulan karena memiliki parameter utama dalam regresi tetap sama, misalnya 

koefisien  regresi tidak baku, dan nilai-nilai seperti F (ANOVA), t, R
2
 dan 

adjusted R
2
 tetap digunakan sebagai nilai-nilai utama dalam prosedur regresi  

yang menggunakan data panel (Jonathan, 2016:29). Regresi linear berganda 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi data 

panel. Pada penelitian ini ada tiga variabel independen yang akan dimasukkan 

kedalam persamaan regresi yaitu DER, ROE, dan WCTA sehingga regresi panel 

yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

Y(i,t) = β0 + β1DER(i,t) +β2ROE(i,t) +β3WCTA(i,t) + ε(i,t).. 

Keterangan: 

Y  = Pertumbuhan Laba  

DER = Financing to Deposit Ratio  

ROE  = Total Asset Turn Over  

WCTA = Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional  

β0 = Konstanta atau intersep 

β1,β2,...,βn = Parameter 

i = Perusahaan otomotif yang diobservasi 

t = Periode penelitian 

ε = Error term 
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Untuk mengetahui nilai yang efisien  dari model regresi linear diatas maka 

perlu mengestimasi data panel dengan menggunakan tiga model persamaan yaitu 

Ordinary  Least  Square (OLS) atau Common Effect Model (CEM), Fixed Effect 

Model (FEM), dan Random Effect Model (REM) (Moch Doddy, 2012:149) 

a. Cmmon Effect Model (CEM) 

Metode ini menggabungkan data time-series dan cross-section kemudian 

diregresikan dalam metode OLS. Metode ini digunakan apabila diasumsikan 

bahwa tidak terdapat komponen yang spesifik baik pada cross section maupun 

urut waktu yang digunakan untuk menaksir parameter yang tidak diketahui, 

yaitu koefisien  regresi akan bias dan tidak konsisten. 

b. Fixed Effect Model (FEM) 

Fixed effect adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap 

sbjek (cross secrion), tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu 

(Gujarati, 2012). Disebut dengan FEM karena setiap entitas pada intersep tidak 

bervariasi disepanjang  waktu, meski intersep tersebut mungkin berbeda di 

setiap subyek yang diteliti, misalnya data berasal dari beberapa perusahaan 

yang berbeda ( Jonathan, 2016:4). 

c. Random Effect model (REM) 

Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar 

subjek diasumsikan random yang dispesifikasikan dalam bentuk residual 

(Kuncoro, 2012). Metode analisis data panel dengan model random effect harus 

memenuhi persyaratan yaitu jumlah cross-section harus lebih besar dari pada 

jumlah variabel penelitian. Disebut dengan REM karena komponen errornya 
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terdiri atas lebih dari satu, REM menggunakan pendekatan error term ( 

Jonathan, 2016:4). 

Terdapat beberapa langkah pengujian data panel untuk memilih estimasi 

terbaik. Langkah-langkah tersebut yaitu: 

a. F-restricted Test (Chow Test) 

F-restricted test dilakukan untuk memilih model estimasi antara Pooled 

Least Square atau Fixed Effect Model. Hipotesis digunakan dalam pengujian 

ini yaitu: 

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 Ho 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. 

b. Hausman test  

Hausman test dilakukan ketika hasil pengujian f-restricted test 

menunjukan bahwa HO ditolak. Artinya model yang baik menggunakan fixed 

effect sehingga diperlukan pengujian menggunakan Hausman test. Hausman 

test dilakukan untuk memilih model estimasi antara fixed effect atau random 

effect. Hipotesis yang digunakan dalam pengjian ini yaitu: 

H0 : Metode random effect  

H1 : Metode fixed effect  
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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 ≥ α = 5% maka H0 diterima atau metode yang 

digunakan adalah metode Random Effect.   

c. LM Test 

LM test dilakukan untuk memilih model estimasi antara pooled least 

square atau random effect. LM test dilakukan ketika hasil pengujian f-

restricted test menunjukkan bahwa HO diterima. Hipotesis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 

H0: Pooled Least Square  

H1: Random Effect 

Jika nilai p-value Breusch-Pagan < α = 5% maka H0 ditolak atau metode 

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

Breusch-Pagan ≥ α = 5% maka H0 diterima atau metode yang digunakan 

adalah metode Common Effect Model (CEM). 

 

3.8 Uji Hipotesis   

Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis regresi linear berganda berdasarkan Uji secara parsial (Uji t) dan Uji 

secara simultan (Uji F), dengan bantuan software Eviews 10 . 

1. Uji Parsial (Uji T)  

Uji parsial digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara 

individual (parsial) berpengaruh terhadap variabel terikat. Pengujian ini 

dilakukan dengan membandingkan nilai Thitung dengan Ttabel. Apabila Thitung> 
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Ttabel dengan signifikasi dibawah 0,05 (5%) maka secara individual (parsial) 

variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, begitu juga 

sebaliknya.  

2. Uji Simultan (Uji F)  

Uji simultan digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas 

berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel. 

Apabila Fhitung > Ftabel dengan signifikasi di bawah 0,05 (5%) maka secara 

bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat, begitu juga sebaliknya. 

3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui presentase 

variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Jika 

koefisien determinasi (R
2
) = 1, artinya variabel independen memberikan 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variabel-variabel dependen. 

Jika koefisien determinasi (R
2
) = 0, artinya variabel independen tidak mampu 

menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. 


