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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian  menjelaskan  rencana  dari  struktur  penelitian  yang 

mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, 

efisien, dan efektif. Berdasarka jenisnya, penelitian  ini  menggunakan  jenis  data  

kuantitatif. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini 

melalui observasi Bursa Efek Indonesia dengan situs resmi www.idx.co.id, dan 

langsung mengambil data yang bersumber dari Bursa Efek Indonsia Kantor 

Perwakilan Riau. 

Penelitian ini menggunakan dua variable, yaitu variable independen yang 

terdiri dari profitabilitas, likuiditas, leverage, harga saham masa lalu, volume 

perdagangan saham, Dividend Per Shared, dan Internet Financial Reporting serta 

variable dependen berupa harga saham. 

3.2 Objek Penelitian  

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah harga saham pada perusahaan 

yang termasuk dalam Indeks LQ-45 dan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhinya, yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, harga saham masa 

lalu, volume perdagangan saham, Dividend Per Shared, dan Internet Financial 

Reporting. Periode pengamatan yang diambil dalam penelitian ini adalah tahun 

2014 sampai dengan tahun 2017. 
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3.3 Populasi Dan Sampel 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam Indeks 

LQ-45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2017. Sedangkan sampel 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan tekhnik purpose sampling. Metode 

purpose sampling dilakukan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan dengan tujuan untuk mendapatkan hasill 

yang akurat. Perusahaan LQ-45 dipilih karena Indeks yang terdiri dari 45 saham 

perusahaan tercatat yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan 

kapitalisasi pasar, dan dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Sehingga 

dalam Indeks LQ45 ini, merupakan 45 perusahaan dengan daftar saham-saham 

yang paling likuid. Pemilihan periode 2014-2017 sebagai sampel karena dapat 

menggambarkan kondisi yang relatif baru di pasar modal Indonesia. Dengan 

menggunakan sampel yang relatif baru dan rentang tahun penelitian yang panjang, 

diharapkan hasil penelitian akan lebih relevan untuk memahami kondisi yang 

sesungguhnya.  

3.4 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data dari penelitian ini adalah kuantitatif. Sumber data dari penelitian 

ini adalah data sekunder. Data sekunder (secondary data) mengacu pada informasi 

yang dikumpulkan oleh seseorang, selain peneliti yang melakukan studi saat ini 

(Sekaran, 2017:133). Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter) yang 

dipublikasikan (Pamungkas, 2013). 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data 

penelitian yang valid dan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut 

akan diolah menjadi informasi yang digunakan untuk menerima atau menolak 

hipotesis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan : 

1. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen. Dimana 

data diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) periode 2014–2017. 

2. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta 

penelitian terdahulu. Data diperoleh melalui buku-buku, penelitian 

terdahulu, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan 

informasi yang dibutuhkan. 

3.6 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel, yaitu variabel independen (X) 

dan variabel dependen (Y). Variabel dependen adalah variabel yang dipengauhi 

karena adanya variabel bebas. Maka berdasarkan landasan teori dan perumusan 

hipotesis yang ada, yang menjadi variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

harga saham. 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen/ terikat  (X). 

Berdasarkan landasan teori dan perumusan hipotesis yang ada, yang menjadi 

variabel independen dalam penelitian ini adalah profitabilitas, likuiditas, leverage, 
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harga saham masa lalu, volume perdagangan saham, Dividend Per Shared (DPS), 

dan Internet Financial reporting (IFR). 

3.7 Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya 

3.7.1 Variabel Dependen 

Variable independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu harga 

saham. Harga saham adalah harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu 

yang ditentukan oleh pelaku pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran 

saham yang bersangkutan di pasar modal. Harga saham yang digunakan dalam 

melakukan transaksi di pasar modal merupakan harga yang terbentuk dari 

mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran pasar. Harga sebuah saham 

dapat berubah naik atau turun dalam hitungan waktu yang begitu cepat (Nunky, 

2013). Perhitungan untuk menghitung harga saham yaitu diukur dengan 

menggunakan harga penutupan masing - masing emiten pada akhir tahun. 

3.7.2 Variabel Independen 

Dalam penelitian ini, profitabilitas, likuiditas, leverage, harga saham masa 

lalu, volume perdagangan saham, Dividend Per Shared (DPS) dan Internet 

Financial reporting (IFR) merupakan variable independen. Definisi dan 

pengukuran masing-masing variabel adalah: 

1) Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan 

(profitabilitas) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. 

Profitabilitas suatu perusahaan diukur dari kemampuan perusahaan menggunakan 

aktivanya secara produktif, dengan membandingkan antara laba yang diperoleh 
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dalam suatu periode dengan jumlah aktiva perusahaan tersebut (Mamduh dan 

Abdul Halim, 2009:81). 

Dalam Penelitian ini, variable profitabilitas diukur menggunakan: 

ROA =  
                         

           
 

2) Likuiditas 

Likuiditas merupakan suatu indikator untuk mengukur kemampuan likuiditas 

jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relative 

terhadap utang lancarnya (Mamduh dan Abdul Halim, 2009:75). 

Dalam Dalam Penelitian ini, variable Likuiditas diukur menggunakan: 

Rasio Lancar (Current Ratio) = 
             

             
 

3) Leverage 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar kemampuan 

perusahaan yang dibiayai oleh kewajiban atau pihak luar dengan kemampuan 

perusahaan yang digambarkan oleh ekuitas. Setiap penggunaan utang oleh 

perusahaan akan berpengaruh terhadap rasio dan pengembalian. Rasio ini dapat 

digunakan untuk melihat seberapa resiko keuangan perusahaan ((Mamduh dan 

Abdul Halim, 2009:79). 

Dalam penelitian ini, variable Leverage diukur menggunakan: 

Debt Equity Ratio = 
                 

            
 

4) Harga Saham Masa Lalu 

Harga saham masa lalu dapat mempengaruhi harga saham sekarang karena 

mengikuti pola tertentu dan berulang sehingga berpengaruh secara psikologis 
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terhadap investor dalam melakukan transaksi perdagangan, banyak analisis 

teknikal percaya bahwa gerakan saham akan mengikuti pola. Pergerakan harga 

saham selalu mengikuti pola yeng telah terjadi pada masa lalu, harga saham 

bergerak dalam sebuah tren dan akan mengalami pembelokan arah tren ketika 

mencapai titik harga tertentu (Abidin, 2016). 

Dalam penelitian ini, variable harga saham masa lalu diukur dengan 

menggunakan harga penutupan masing - masing emiten pada akhir tahun 

sebelumnya. Dengan cara melihat pergerakan harga saham di masa lalu. 

5) Volume Perdagangan Saham 

Volume perdagangan saham merupakan banyaknya lembar saham yang 

diperdagangkan dalam satu hari perdagangan. Perubahan volume perdagangan 

saham di pasar modal menunjukkan aktivitas perdagangan saham di bursa dan 

mencerminkan keputusan investasi investor. Aktivitas volume perdagangan ini 

digunakan untuk melihat apakah investor individual menilai pengumuman 

tersebut informatif. Sehingga dapat dikatakan informasi tersebut dapat 

memengaruhi suatu investasi (Fitriyani 2016).  

Dalam penelitian ini, variable volume perdagangan saham diukur dengan 

melihat data statistic dan Fact Book masing-masing tahun. 

6) Dividen Per Shared (DPS) 

Dividen per lembar saham adalah besarnya pembagian dividen yang akan 

dibagikan kepada pemegang saham setelah dibandingkan dengan rata-rata 

tertimbang saham biasa yang beredar (Noviasari, 2013). 

Besarnya dividen per lembar saham dapat dicari dengan rumus : 
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DPS = 
                            

                                
 

Atau DPS = EPS X DPR 

7) Internet Financial Reporting (IFR) 

IFR (Internet Financial Reporting) adalah pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan melalui internet yang disajikan dalam website 

perusahaan (Pamungkas, 2013).  

Dalam penelitian Pamungkas (2013), variable IFR merupakan variabel 

intervening yang diukur dengan indeks yang dikembangkan oleh Almilia (2008). 

Yaitu menggunakan variabel yang berskala kategori sehingga dalam model regresi 

variabel ini dinyatakan sebagai variabel dummy. Perusahaan yang menerapkan 

IFR dinilai “1” sedangkan perusahaan yang tidak menerapkan dinilai “0”. Suatu 

perusahaan dianggap menerapkan IFR jika pada website perusahaan tersebut 

dicantumkan laporan keuangan tanpa melihat format yang digunakan. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung IFR adalah sebagai berikut : 

IFR = 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Variabel Pengukuran 

Harga Saham Diukur dengan menggunakan harga penutupan masing - masing 

emiten pada akhir tahun. 

Profitabilitas ROA =  
                         

           
 

Likuiditas Rasio Lancar (Current Ratio) = 
             

             
 

Leverage Debt Equity Ratio = 
                 

            
 

Harga saham masa 

lalu 

Diukur dengan menggunakan harga penutupan masing - masing 

emiten pada akhir tahun sebelumnya. Dengan cara melihat 

pergerakan harga saham di masa lalu. 

Volume 

Perdagangan 

Saham 

Diukur dengan cara membandingkan antara saham yang 

diperdagangkan dengan saham yang beredar yang dapat dilihat 

melalui data statistic dan Fact Book masing-masing tahun. 

Dividend Per 

Shared (DPS) 

DPS = 
                            

                                
 

Internet Financial 

Reporting (IFR) 

IFR = 
                                       

                         
 

 

  



 65 

3.8 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data yang 

diperoleh sehingga dihasilkan suatu hasil analisis (Pamungkas, 2013). Hal ini 

disebabkan data yang diperoleh dari penelitian tidak dapat digunakan secara 

langsung tetapi perlu diolah agar data tersebut dapat memberikan keterangan yang 

dapat dipahami, dan teliti.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

regresi data panel dengan bantuan software Eviews 10. Data panel atau polling 

adalah kombinasi dari data bertipe cross-section dan time series. Yakni sejumlah 

variable diobservasi atas sejumlah kategori dan dikumpulkan dalam suatu jangka 

waktu tertentu. Ciri khusus pada data time series adalah berupa urutan numeric 

dimana interval antar observasi atau sejumlah variabel bersifat konstan dan tetap, 

sedangkan data cross section adalah suatu unit analisis pada suatu titik tertentu 

dengan observasi sejumlah variabel. Dalam model data panel, persamaan model 

dengan menggunakan data cross section dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋 𝑖 + 𝜀𝑖,i=1,2,…N 

di mana N adalah banyaknya data cross section. Sedangkan persamaan 

model dengan time series dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑌𝑖 = 𝛼 + 𝛽1𝑋 t + 𝜀t,t=1,2,…T 

dengan T merupakan banyaknya data time series. Sehingga persamaan data 

panel yang merupakan kombinasi dari persamaan cross section dan time series 

dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑌𝑖t = 𝛼 + 𝛽1𝑋 𝑖t + 𝜀𝑖t,i=1,2,…N;t=1,2,….T 
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Dimana Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, N 

adalah banyaknya observasi, T adalah banyaknya waktu, dan N x T adalah 

banyaknya data panel. Sehingga persamaan pada penelitian ini menjadi sebagai 

berikut: 

HS𝑖t  = 𝛼 + 𝛽1ROA (𝑖t) + 𝛽2CR (𝑖t) + 𝛽3DER (𝑖t) + 𝛽4HSML (𝑖t) + 𝛽5Vol (𝑖t) +   

𝛽6DPS (𝑖t) + 𝛽7IFR (𝑖t) + 𝜀 (𝑖t) 

Keterangan: 

HS  = Harga saham (Closing Price) 

ROA  = Return On Asset 

CR  = Current Ratio 

DER  = Debt to Equity Ratio 

HSML  = Harga saham masa lalu (Harga saham tahun sebelumnya) 

Vol  = Volume perdagangan saham 

DPS  = Dividen Per Shared 

IFR  = Internet Financial Reporting 

𝛼  = Konstanta 

𝛽1, 𝛽2, …….. 𝛽n = Koefisien Regresi 

i  = Perusahaan yang diobservasi (cross section) 

t  = Periode penelitian (time series) 

𝜀  = Error term 

 



 67 

3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran umum suatu data yang 

dilihat dari statistik-statistik seperti nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varians, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 

distribusi) (Ghozali, 2017). Tujuan dari analisis statistik deskriptif berguna untuk 

mengetahui gambaran umum penyebaran data dalam penelitian dan deskripsi 

mengenai profitabilitas, likuiditas, leverage, harga saham masa lalu, volume 

perdagangan saham, Dividend Per Shared (DPS), dan Internet Financial 

Reporting (IFR) terhadap harga saham. 

3.8.2 Uji Asumsi Klasik 

3.8.2.1 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variable pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal. Pengujian 

normalitas residual yang banyak digunakan adalah uji Jarque-Bera (JB). Uji JB 

dapat dilakukan dengan mudah dalam program Eviews yang langsung menghitung 

nilai JB statistic. Jika nilai Jarque-Bera lebih kecil dari nilai X2 tabel maka data 

tersebut berdistribusi normal. Jika nilai Jarque-Bera lebih besar dari nilai X2 tabel 

maka data tersebut berdistribusi tidak normal (Imam Ghozali, 2017:145-146). 

3.8.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antarvariabel independen. 

Dalam penelitian ini deteksi multikolinearitas akan dilakukan dengan 

menggunakan korelasi bivariat untuk mendeteksi adanya multikolinearitas. 
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Kriterianya adalah jika korelasi bivariat lebih besar dari 0,9 maka di dalam model 

terjadi multikolinearitas (Imam Ghozali, 2017:71-76). 

3.8.2.3 Uji Heteroskedasitas 

Regresi data panel tidak sama dengan model regresi linier, oleh karena itu 

pada model data panel perlu memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator) atau terbebas dari pelanggaran asumsiasumsi dasar (asumsi klasik). Uji 

Heterosdastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.  

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menditeksi 

heteroskedastisitas, tetapi dalam penelitian ini hanya akan dilakukan dengan 

menggunakan uji Glejser. Tingkat signifikan yang digunakan adalah α 0,05 yang 

lazim digunakan dalam penelitian. 

3.8.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengaganggu (residual) pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka 

dinamakan ada masalah autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai 

Durbin Watson (DW).  Uji DW hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu 

(first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) 

dalam model regresi dan tidak ada variable lag di antara variable bebas (Imam 

Ghozali, 2017:121-122). Hipotesis yang akan diuji : 

H0 : tidak ada autokorelasi  

Ha : ada autokorelasi 
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Tabel 3.2  

Durbin Watson d test : Pengambilan Keputusan 

Hipotesis Nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dL 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dL < d <  dU 

Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 - dL < d < 4 

Tidak ada autokorelasi negative No decision 4 - dU  < d < 4 - dL 

Tidak ada autokorelasi positif dan negatif Tidak di tolak dU < d < 4 - dU 

Sumber : Imam Ghozali, 2017 ) 

3.8.3 Penentuan Model Estimasi 

3.8.3.1 Model Pooled Least Square (Common Effect) 

Model Common effect dikatakan sebagai model yang paling sederhana, 

dimana pendekatannya mengabaikan dimensi waktu dan ruang yang dimiliki oleh 

data panel. Common effect dilakukan dengan mengkombinasikan data time series 

dan cross-section. Penggabungan kedua jenis data tersebut dapat digunakan 

metode OLS biasa sehingga sering disebut dengan Pooled Least Square atau 

common OLS model untuk mengestimasi model data panel.  

3.8.3.2 Model Efek Tetap atau Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dari analisis data panel 

yang menggunakan metode common effect, penggunaan data panel common effect 

tidak realistis karena akan menghasilkan intercept ataupun slope pada data panel 

yang tidak berubah baik antar individu (cross section) maupun antar waktu (time 

series). Model ini juga untuk mengestimasi data panel dengan menambahkan 
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variabel dummy. Teknik ini dinamakan Least Square Dummy Variabel (LSDV). 

Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat 

mengkombinasikan efek waktu yang bersifat sismatik. Hal ini dapat dilakukan 

melalui penambahan variabel dummy waktu di dalam model. 

3.8.3.3 Model Random effect Model (REM) 

Metode random effect adalah metode yang menggunakan residual yang 

diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar individu/perusahaan. Dalam 

metode ini mengasumsikan bahwa setiap variabel mempunyai perbedaan intersep 

tetapi intersep tersebut bersifat random/stokastik. 

3.8.4 Penentuan Teknik Analisis Model Data Panel 

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik 

estimasi dengan model data panel, maka digunakan Uji Lagrange Multiplier, Uji 

Chow dan Uji Hausman :  

3.8.4.1 Uji Chow (Likelihood Ratio) 

Uji Chow adalah untuk menentukan uji mana di antara kedua metode 

yakni metode Common Effect Model atau Fixed Effect Model (FEM) yang 

sebaiknya digunakan dalam pemodelan data panel. Hipotesis dalam uji chow ini 

sebagai berikut : 

H0 : Model Common Effect  

Ha : Model Fixed Effect. 

Apabila hasil uji ini menunjukkan probabilitas F lebih dari taraf 

signifikansi 0,05 maka model yang dipilih adalah common effect. Sebaliknya, 
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apabila probabilitas F kurang dari taraf signifikansi 0,05 maka model yang 

sebaiknya dipakai adalah fixed effect. 

3.8.4.2 Uji Hausman 

Uji Hausman yaitu untuk menentukan uji mana diantara kedua model 

random effect dan model fixed effect yang sebaiknya dilakukan dalam pemodelan 

data panel. Hipotesis dalam uji hausman sebagai berikut :  

H0 : Metode Random Effect  

Ha : Metode Fixed Effect  

Jika probabilitas Chi-Square lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 maka 

H0 ditolak dan model yang tepat adalah model Fixed Effect dan sebaliknya. 

3.8.4.3 Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model 

Random Effect atau model Common Effect (OLS) yang paling tepat digunakan. 

Uji signifikasi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode 

Breusch Pagan untuk uji signifikasi Random Effect didasarkan pada nilai residual 

dari metode OLS.  

Hipotesis yang digunakan adalah :  

H0 : Common Effect Model  

Ha : Random Effect Model 

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-squares 

maka kita menolak hipotesis nol, yang artinya estimasi yang tepat untuk model 

regresi data panel adalah metode Random Effect dari pada metode Common 

Effect.  
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Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-squares 

sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol, yang artinya estimasi yang 

digunakan dalam regresi data panel adalah metode Common Effect bukan metode 

Random Effect.  

Uji LM tidak digunakan apabila pada uji Chow dan uji Hausman 

menunjukan model yang paling tepat adalah Fixed Effct Model. Uji LM dipakai 

manakala pada uji Chow menunjukan model yang dipakai adalah Common Effect 

Model, sedangkan pada uji Hausman menunjukan model yang paling tepat adalah 

Random Effect Model. Maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk 

menentukan model Common Effect atau Random Effect yang paling tepat.  

3.8.5 Pengujian Hipotesis 

3.8.5.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t yaitu untuk menguji hubungan regresi secara parsial, dalam uji t 

statistik pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh suatu variabel 

penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel-variabel terikat 

dengan menggunakan Eviews. Uji t menguji apakah suatu hipotesis diterima atau 

ditolak, dengan melihat probabilitas t hitung, ketika prob < taraf signifikansi 5%, 

maka dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi 

variabel terikat. 

3.8.5.2 Uji Simultan (UJi F) 

Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah variabel independen  

profitabilitas, likuiditas, leverage, harga saham masa lalu, volume perdagangan 

saham, Dividend Per Share (DPS) dan Internet Financial Reporting (IFR) secara 
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bersamaan dengan variabel dependen harga saham. Untuk menguji pengaruh dari 

seluruh variabel independen terhadap variabel dependen, dalam model regresi 

digunakan uji F.  

Uji F digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh 

variabel bebas secara bersama-sama terhadap variable terikat. Apabila nilai prob F 

< taraf signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

3.8.5.3 R-Squared (R²) 

Koefisien determinasi (R²) mengukur tingkat ketepatan atau kecocokan 

dari regresi data panel, yaitu merupakan proporsi presentase sumbangan X1,X2 

dan D1 terhadap variasi (naik turunnya) Y yang dilihat menggunakan Eviews. 

Koefisien determinasi dapat dicari dengan menggunakan rumus :  

R
2
 = ESS 

    TSS 

Dimana :  

ESS : Jumlah kuadrat dari regresi  

TSS : Total jumlah kuadrat  

Besarnya nilai R² berada di antara 0 (nol) dan 1 (satu) yaitu 0 < R² < 1. 

Jika R² semakin mendekati 1 (satu), maka model tersebut baik dan pengaruh 

antara variabel terkait Y semakin kuat (erat hubungannya). 

 


