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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Pupulasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan di tarik kesimpulannya Sugiono (2012). 

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah seluruh perusahaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014–2017. 

Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 20 perusahaan makanan dan 

minuman, dimana perusahaa-perusahaan tersebu tsudah bias mempublikasikan 

laporan-laporan keuangannya pada masyarakat umum. Sehingga masyarakat dapat 

sangat mudah jika ingin mengetahui laporan keuanagn tersebut tanpa perlu datang 

kelokasi perusahaan. Kemudian menerbitkan CSR yang terdiri dari aspek 

ekonomi, lingkungan, dan social selama tahun pengamatan serta mempunyai 

laporan berkelanjutan (responbility report) baik yang tergabung dalam laporan 

keuangan atau pun terpisah selama tahun pengamatan. Daftar nama perushaan 

makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)    
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Tabel III.1 

Populasi Perusahaan Makanan dan Minuman 

NO KODE 
NAMA PERUSAHAAN 

 

1 AISA Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 

2 ALTO Tri Banyan Tirta, Tbk 

3 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk 

4 DLTA Delta Djakarta, Tbk 

5 ICBP Indofood CBP Sukss Makmur, Tbk 

6 INDF Indofood Sukses Makmur, Tbk 

7 MLBI Multi Bintang Indonesia, Tbk 

8 MYOR Mayora Indah, Tbk 

9 PSDN Prashida Aneka Niaga, Tbk 

10 ROTI Nippon Indosari 

11 SKBM Sekar Bumi, Tbk 

12 SKLT Sekar Laut, Tbk 

13 STTP Siantar Top, Tbk 

14 ADES Akasha Wira Internasional, Tbk 

15 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk 

16 DAVO Davomas Abadi, Tbk 

17 CLEO Sariguna Primatirta, Tbk 

18 HOKI Buyung Poetra Sembada, Tbk 

19 PCAR Prima Cakrawala Abadi, Tbk 

20 CAMP Campina Ice Cream Industry,Tbk 

Sumber: Sahamok.com 

 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan purposive sampling artinya bahwa populasi yang dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah populasi yang memenuhi kriteria sampel 
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tertentu dengan yang dikehendaki peneliti, sehingga relevan dengan tujuan 

penelitian.Kriteria sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesi 

selama tahun 2014-2017 

2. Periode pelaporan keuangan didasarkan pada tahun kalender yang 

berakhir pada tanggal 31 desember sehingga dapat memastikan sampel 

yang digunakan tidak meliputi perusahaan dengan laporan keuangan 

yang berbeda-beda. 

3. Perusahaan makanan dan minuman yang menerbitkan laporan keuangan 

dan annual reportlengkap secara berturut-turut selama tahun pengamatan 

2014-2017. 

4. Perusahaan makanan dan minuman yang menggunakan dalam bentuk 

rupiah (Rp) 

5. Perusahaan yang melakukan CSR selama periode pengamatan  
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Tabel III.2 

Proses Pemilihan Sampel 

 

No Keterangan Jumlah 

1 
Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesi pada tahun 2014-2017  
20 

2 

Perusahaan makanan dan minuman yang tidak mempunyai 

laporan keuangan lengkap 2014-2017 (AISA, STTP, SKLT, 

CEKA, dan ICBP) 

Seperti AISA tidak melaporkan laporan keuangan tentang 

kepemilikan saham publik 

STTP tidak melaporkan laporan keuangan tentang leverage 

dan tanggung jawab sosial 

SKLT tidak melaporkan laporan kepemilikan saham publik 

CEKA tidak melaporkan tanggung jawab social perusahaan  

ICBP tidak melaporkan  laporan kepemilikan saham public 

5 

3 
Perusahaan makanan dan minuman yang pindah subsector 

lainnya (ADES) 
1 

4 
Perusahaan makanan dan minuman yang didelisting, karena 

tidak memiliki keberlangsungan usaha (DAVO) 
1 

5 
Perusahaan makanan dan minuman yang relisting pada tahun 

2017 
4 

 Jumlah  9 

 Tahun Pengamatan  4 

 
Jumlah  

36 
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Tabel III.3 

Sampel Perusahaan Makanan dan Minuman 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ALTO Tri Banyan Tirta, Tbk 

2 DLTA Delta Djakarta, Tbk 

3 INDF Indofood Sukses Makmur, Tbk 

4 MLBI Multi Bintang Indonesia, Tbk 

5 MYOR Mayora Indah, Tbk 

6 PSDN Prashida Aneka Niaga, Tbk 

7 ROTI Nippon Indosari 

8 SKBM Sekar Bumi, Tbk 

9 ULTJ Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk 

   Sumber: www.sahamok.com 

 

3.2       Jenis dan Sumber data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data 

sekunder berupa Annual report atau laporan tahunan dan ringkasan kinerja 

perusahaan yang tercatat. Data sekunder yaitu sumber data penelitian diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh 

pihak lain). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan 

keuangan tahunan wajib dan lanjutan yaitu: 

1. Neraca per 31 Desember 2014–2017 

2. Laporan Laba Rugi untuk tahun berakhir 2014–2017 

3. Laporan Keuanagn lanjutan Pengungkapan Coporate Social Responsibility 

(CSR). Tahun 2014–2017  

4. Laporan tentnag kepemilikan perusahaan tahun 2014-2017 

http://www.sahamok.com/
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Sumber data yang dipakai untuk mendapatkan data – data tersebut dengan 

melakukan pengunduhan melalui situs www.idx.co.id 

 

3.3       Metode Pengumpulan Data  

Data penelitian ini dogolongkan menjadi dua : 

a. Data Primer  

Data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunkan 

alat pengukuran atau alat pengambilan daa langsung pada subyek sebagai sumber 

informasi yang dicari. Data Primer ini disebut juga dengan satu tangan pertama. 

b. Data Sekunder 

Data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh 

peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data 

tangan kedua.Data sekunder biasanya berwujud data laporan yang telah tersedia. 

 Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yakni dokumentasi. Dokumrentasi adalah teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat atau mengumpulkandari 

buku, judul, penelitian terdahulu, internet, dan juga data–data yang dimmiliki 

perusahaan sesuai dengan keperluan pembahasan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.4 Definisi Operasional Variabel 

Tabel III.4: Definisi Konsep Operasional Variabel 

No Variabel Definisi Indikator Skala 

1  Pengungkapa

n corporate 

social 

responsibility 

Corporate Sosial 

Responsibility (CSR) 

adalah komitmen 

perusahaan atau dunia 

bisnis untuk 

berkontribusi dalam 

pengembangan ekonomi 

yang berkelanjutan 

dengan memperhatikan 

tanggung jawab social 

perusahaan dan 

menitikberatkan pada 

keseimbangan antara 

perhatian terhadap aspek 

ekonomis, social, dan 

lingkungan (Untung 

2008) 

 

 

 

CSRI =  
∑   

  
 

Menggunakan GRI 

G4 dengan indikator 

Ekonomi,Sosial dan  

Lingkungan dengan 

Jumlah 91 items 

(Untung 2018) 

CSRI 

2 Ukuran 

Perusahaan   

Ukuran Perusahaan 

merupakan karekteristik 

suatu perusahaan dalam 

hubunganya dengan 

struktur 

perusahaan.(Karina 

2013) 

 

 

Size = Logaritma 

natural dari total 

aktiva. 

(Karina 2013) 

Rasio 

3 Profitabilitas  Profitabilitas Perusahaan 

merupakan kemampuan 

dari modal yang 

diinvestasikan dalam 

keseluruhan aktiva untuk 

menghasilkan 

keuntungan bagi semua 

investor.(Amran dan 

Devi 2008) 

 

 

ROA =  
                      

         

X 100% 

(Karina 2013) 

Rasio  
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4 Leverage  Dapat diartikan sebagai 

tergantungan perusahaan 

terhadap hutang dalam 

membiyai kegiatan 

operasionalnya (amran 

dan devi 2008) 

DER= 
           

            
X 

100% 

(Karina 2013) 

 

 

 

 

Rasio 

5 Kepemilikan 

saham Publik 

Kepemilikan publik yang 

dimaksud adalah 

proporsi saham yang 

dimiliki masyarakat luas 

dengan pihak 

manajemen. Kepemilikan 

saham oleh publik 

menggambarkan tingkat 

kepemilikan perusahaan 

oleh masyarakat public 

(Abdul 2012) 

 KSP= 
                            

                              

X 100%  

(Abdul 2012) 

Rasio 

 

3.5 Variabel Pebelitian 

Variabel–variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variable 

dependent dan variable independent. Variable dependent adalah luas 

pengungkapan Coporate Social Responsibility (CSR) dan variable independent 

terdiri dari ukuran perusahaan, profilibitas, leverage, dan kepemilikan saham 

publik. 

3.5.1 Variabel dependen 

Dalam penelitian ini merupakan Variabel denpenden adalah luas 

pengungkapan CSR. Pengungkapan CSR yang diukur dengan Corporate Social 

Responbility Index(CSRI) dengan melihat indicator kinerja yang terdiri dari 91  

item berdasarkan GRI versi G-4 Indeks diperoleh dari analisa pengungkapan pada 

laporan tahunan perusahaan. Enam indicator kinerja yang terdapat di GRI G-4 

yang mencakup: 
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1. Indikator kinerja ekonomi (economic ferpormance incator). 

2. Indikator kinerja lingkunagan (environment performance indicator)  

3. Indikator kinerja sosisal  (social ferpomance incator) 

Dalam menentukan indeks pengungkapan digunakan teknik tabulasi untuk 

perusahaan berdasarkan daftar atau checklist pengungkapan lingkungan penilaian 

yang dilakukan dalam mengukur luas pengungkapan lingkungan pemberian skor 0 

dan 1.Dimana nilai 0 untuk item yang tidak diungkapkan dan nilai 1 untuk item 

yang diungkapkan oleh perusahaan. Apabila perusahaan mengungkapkan aktivitas 

CSR secara penuh maka nilai maksimal yang dicapai 70 rumus perhitungan CSRI 

sebagai berikut  

  CSRI =  
∑   

  
 

3.5.2 Variabel Independen 

Variable Independent sering disebut sebagai variable bebas.Variable bebas 

merupakan variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebuah perusahaan 

atau misalnya variabel dependent (terikat) (sugiono, 2012).Perpengaruh yang 

diberikan dapat memberi efek yang positif atau negative terhadap variable 

dependen (sekaran, 2011). Variabel indenpenden dalam penelitian ini adalah 

sebagai brikut:. 

a. Ukuran Perusahaan (X1) 

Ukuran Perusahaan merupakan karekteristik suatu perusahaan dalam 

hubunganya dengan struktur perusahaan. Hal ini menyebabkan kecenderungan 

perusahaan memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang 

lebih kecil. Kebutuhan akan pendanaan yang lebih besar memiliki kecenderungan  
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bahwa perusahaan menginginkan pertumbuhan dalam laba. Ukuran perusahaan 

merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang di ukur dengan logaritma 

natural dari total aktiva. Hal ini dikarenakan proksi tersebut mampu 

menggmabarkan ukuran perusahaan Logaritma natural dari total aktiva dilakukan 

untuk mentrasformasi data total aktiva sampel perusahaan yang sangat beragam 

(Karina, 2013) 

Size = Logaritma natural dari total aktiva. 

Ket: Size = Ukuran Perusahaan  

Ln = Logaritma Natural 

b. Profitabilitas Perusahaan (X2) 

Profitabilitas Perusahaan merupakan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 

semua investor.Skala untuk pengukuran profitibilitas perusahaan adalah 

rasio.Adapun pengukuran dalam penelitian ini seperti yang dilakukan oleh 

penelitian sebelumnya (Agung2017) Dengan menggunakan rumus : 

ROA =  
                    

         
X 100% 

Berdasarkan rumus diatas, maka penelitian ini diukur dengan 

menggunakan ROA.ROA merupakan ukuran efektivitas perusahaan didalam 

menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktivita yang dimilikinya.ROA 

juga merupakan pengukurran yang komperenshif dimana seluruhnya 

mempengaruhi laporan keuanganyang tercermin dalam rasio ini. 
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c. Leverage Perusahaan (X3) 

Dapat diartikan sebagai tergantungan perusahaan terhadap hutang dalam 

membiyai kegiatan operasionalnya.Dengan demikian Leverage juga 

mencerminkan tingkat resiko keuangan perusahaan pada umumnya, penelitian 

yang dilakukan oleh (Karina 2013)yang menghubungkan tingkat Leverage 

dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan indicator 

rasio total hutang terhadap total equitas. 

DER= 
           

            
X 100% 

d. Kepemilikan Saham Publik (X4) 

Kepemilikan publik yang dimaksud adalah proporsi saham yang dimiliki 

masyarakat luas dengan pihak manajemen. Kepemilikan saham oleh publik 

menggambarkan tingkat kepemilikan perusahaan oleh masyarakat publik. 

Variabel ini ditunjukkan dengan presentase saham yang dimiliki oleh publik 

dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki oleh 

masyarakat dengan total saham perusahaan yang beredar. Perusahaan yang go 

public dituntut untuk lebih transparan mengungkap informasi yang memadai dan 

relevan dengan tujuan menciptakan pasar modal yang efisien. Dengan proporsi 

saham yang dimiliki publik lebih besar, akan berakibat pengawasan dari publik 

lebih besar. Investor dari pihak diluar manajemen atau investor publik 

membutuhkan perlindungan investasi yang mereka tanam, perlindungan ini dapat 

berupa informasi nonkeuangan dan keuangan yang disampaikan perusahaan 

melalui laporan tahunan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Oleh 

karena itu, semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki publik maka tingkat 
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kelengkapan pengungkapan laporan tahunan akan semakin tinggi 

pula.Kepemilikan saham public disebut juga jumlah saham perusahaan yang 

dimiliki oleh public yaitu individu atau institusi yang memiliki kepemilikan 

saham dibawah lima persen tidak memiliki hubungan istimewah dengan 

perusahaan (Abdul, 2012). Semakin tersebarnya kepemilikan saham perusahaan 

maka perusahaan tersebut diharapkan akan mengungkapkan informasi lebih 

banyak mengenai aktifitas corporate social responbility (CSR). atau yang telah di 

prentasekan di laporan keuangan tersebut. 

KSP= 
                            

                              
X 100%   

 

3.6 Metode Analisis Data 

Analisis data penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif 

merupakan bentuk analisa data yang berupa angka-angka dan dengan 

menggunakan perhitungan statistik untuk menganalisis suatu hipotesis. Analisis 

data kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan, 

kemudian mengelolahnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, dan 

output analisis lain yang digunakan untuk menarik kesimpulah sebagai dasar 

pengambilan keputusan. 

Teknik analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda (multiple linear regression). Analisis regresi berganda dapat 

menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan variabel bebas. Dalam 

melakukan analisis regresi berganda diperlukan beberapa langkah dan alat 

analisis. Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda terlebih dahulu 

dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. 
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3.6.1 Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang telah di input 

terlebih dahulu dengan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data tersebut 

memenuhi asumsi-asumsi dasar. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari 

estimasi yang bias. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji 

Normalitas, Multikolineraritas, dan Uji Heterosked stisitas, Uji Autokorelasi. 

3.6.1.1 Uji Normalitas 

Tujuan melakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik memiliki distribusi data normal atau mendeteksi normal, 

untuk mendeteksi apakah distribusi normal atau tidak dapat dilakukan dengan 

cara analisis statistik (Ghozali, 2011 : 160). 

Langkah-langkah pengujian normalitas data sebagai berikut: 

Hipotesis H0:Model berdistribusi Normal 

  HI: Model tidak berdistribusi normal 

Bila probabilitas 0bs* R2 > 0,05 maka signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas 0bs* R2 <0,05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

Menurut Ghozali (2011 : 160), ada dua cara untuk mengetahui apakah 

residual memiliki distribusi normal atau tidak. Cara tersebut adalah dengan 

analisis grafik dan uji statistik. Uji normalitas dengan analisis grafik seringkali 

menyesatkan jika tidak dilakukan dengan seksama. Hal ini karena visual data 

terlihat normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh karena itu, di 

anjurkan selain menggunakan analisis grafik, penelitian juga menggunakan 

analisis statistik. 
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3.6.1.2 Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi terdapat adanya korelasi untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi terdapat adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi suatu korelasi di antara variabel-variabel 

bebasnya. Jika variabel bebas saling berkorelasi maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal (Ghozali, 2011:105). 

Uji koefisiennya yang mengandung unsure koleniaritas, misalnya variable X1 dan 

X2. Langkah langkah pengujian sebgai berikut: 

Bila r < 0,8 ( model tidak terdapat multikolinearitas) 

Bila r> 0,8 ( terdapat multikolinearitas) 

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

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

disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 

2011:139). 

Untuk melacak keberadaan heterokedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji 

White. Dengan langkah-langkah pengujian sebgai berikut: 

Bilaprobabilitas 0bs* R2 > 0,05 maka signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas0bs* R2 <0,05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 
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3.6.1.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi (hubungan) yang terjadi di antara anggota-

anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (pada 

time series data) atau yang tersusun dalam rangkaian ruang (pada cross section 

data). Konsekuensi dari adanya autokorelasi dalam suatu model regresi adalah 

varians populasinya bahkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel 

dependen pada nilai variabel independen tertent (Ghozali, 2011:110).Langkah-

langkah pengujian sebagai berikut:                                           

Hipotesis H0:Model tidak terdapat kaurokorelasi  

 HI: Terdapat autokorelasi 

Bila probabilitas0bs* R2 > 0,05 maka signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas0bs* R2 <0,05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

 

3.7 Analisis Regresi dengan Data Panel 

Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian adalah anlisis 

regresi linier berganda (multiple linear regression). Analisis regresi berganda 

digunakan untuk menguji pengaruh dari beberapa variabel bebas terhadap suatu 

variabel terikat. Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnta 

pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. 

Regresi berganda 

Y = a + b1 X1  +  b2 X2 +  b3 X3 +  b4 X4 + e     

Keterangan: 

Y  : Corporate Sosial Responbility (CSR) 

a  :bilangan konstan (konstanta) 

b :koefisien regresi. 
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X1 : ukuran perusahaan 

X2 : propitabilitas  

X3  : leverage 

X4  : kepemilikan saham publik 

e : eror 

 

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu pooling Least Square (model Common Effect), model Fixed 

Effect, dan model Random Effect 

a. Cammon Effect 

Estimasi Cammon Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

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

karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross secsion 

tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan 

metode OLS dalam mengestimasi data panel. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. 

b. 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. Di 

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

antar perusahaan dan antar waktu. 
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c. Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi efisiensi para meter. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi 

Random Effect. Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan variabel 

gangguan (eror terms). 

 

3.8 Pemilihan Model 

a. F Test (chow Test) 

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 croos section chi Squere < a=5% atau profitability (p-

value) F text <a=5% maka Ho ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang 

digunakan adalah metode fixet Effect jika nilai p-value cross section Chi Square> 

a = 5% atau nilai probability (p-value) F test > a =5% maka H0 diterima, atau 

dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b. Uji Haustnan 

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 
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Jika nilai p- value croos section chi Squere < a=5% atau profitability (p-value) 

F text <a=5% maka Ho ditolak atau dapat dikatakan bahwa metode yang 

digunakan adalah metode fixet Effect jika nilai p-value cross section Chi Square> 

a = 5% atau nilai probability (p-value) F test > a =5% maka H0 diterima, atau 

dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode random effect. 

c. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Adalah uji mengetahui apakah random Effect aJika nilai p- value croos section 

chi Squere < a=5% atau profitability (p-value) F text <a=5% maka Ho ditolak atau 

dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode common Effect 

jika nilai p-value cross section Chi Square> a = 5% atau nilai probability (p-value) 

F test > a =5% maka H0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang 

digunakan adalah metode random effect.tau model Random Effect  yang paling 

tepat digunakan. 

 

3.9 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji Parsial (uji 

t),Uji Simultan/Fisher (Uji F) dan Uji Koefisien Derterminasi (R2). 

3.9.1 Uji Parsial (Uji t) 

 Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variable bebas (Independent) 

secara masing- masing parsial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variable terikat (Dependent) pada tingkat signifikansi 0,05 (5%) dengan 

mengganggap variable bebas bernilai konstan. Langkah-langkah yang harus 

dilakukan dengan uji t yaitu dengan pengujian, yaitu: 
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Hipotesis : H0 : Bi = 0 artinya msing-masing variable bebas tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari variable terikat. 

H1 : Bi 0 artinya masing-masing variable bebas ada pengaruh yang 

signifikan dari variable terikat  

Bila probabilitas> a 5% atau t hitung < t table maka variable bebas tidak 

signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadaf variable terikat (H0 terima,Ha 

ditolak).Bila probabilitas< a 5% atau t hitung > t table maka variable bebas 

signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variable terikat (H0 ditolak, Ha 

diterima) 

3.9.2 Uji Simultan (Uji – F) 

 Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variable bebas 

(independent) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variable terikat 

(dependent) pada tingkat signifikansi 0.05 (5%). Pengujian semua koefisien 

regresi secara bersanma-sama dilakukan dengan Uji F dengan pengujiannya yaitu 

Hipotesis :H0 : Bi = 0 artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variable bebas terhadap variable terikat. 

H1 : Bi 0 0 artinya secara bersama-sama  ada pengaruh yang 

signifikan antara variable bebas terhadap variable terikat. 

Bila probabilitas> a 5% atau F hitung < F table maka variable bebas tidak 

signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadaf variable terikat.Bila 

probabilitas< a 5% atau F hitung > F table maka variable bebas signifikan atau 

mempunyai pengaruh terhadap variable terikat. 
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3.9.3 Uji Koefisien Determinasi    

 Koefisien determinasi    pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai   yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

amat terbatas. Secara umum koefisien untuk data silang (crossection) relative 

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

sedangkan untuk data rentut tahun waktu (time series) biasanya mempunyai 

koefisien determinasi yang tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


