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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Untuk keperluan penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder 

yang diambil dari laporan perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Keuntungan data sekunder ialah sudah tersedia dan cepat didapat 

sedangkan kelemahannya ialah tidak dapat menjawab secara keseluruhan masalah 

yang sedang diteliti dan kurang akurasi karena data dikumpulkan oleh orang lain 

untuk tujuan tertentu dengan metode yang tidak diketahui. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yakni berupa angka-angka 

serta menunjukkan nilai variabel yang diwakilkan. Sedangkan sumber data yang 

dipakai adalah data sekunder.  

 Data perusahaan yang go public akan diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 

(www.idx.co.id) Fact book. Data mengenai variabel-variabel keuangan dan non 

keuangan yang go public akan diperoleh dari prospektus dan Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD). Harga penutupan, saham beredar dan kapitalisasi pasar 

dari seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per tahun diperoleh 

dari sahamok.com. Dan Perusahaan yang mendapatkan initial return atau 

underpricing, overpricing dan truepricing diperoleh dari e-bursa.com. 

3.2 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan 

IPO (Initial Public Offering) di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2012-2015. 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan metode purposive 

http://www.idx.co.id/
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sampling, yakni teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif yang sesuai dengan 

penelitian. Kualifikasi sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria  berikut :  

1. Sampel merupakan perusahaan - perusahaan yang melakukan 

melakukan Initial Public Offering (IPO) dan listing di BEI periode 

2012 - 2015. Perusahaan yang memiliki initial return positif atau 

underpricing. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan selama tahun 

pengamatan dan menampilkan data-data yang dibutuhkan. 

3. Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang 

tercantum dalam Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

KRITERIA JUMLAH PERUSAHAAN 

Perusahaan yang melakukan IPO 2012-2015 96 

Perusahaan yang mengalami overpricing  dan 

truepricing 

(16) 

Perusahaan yang melakukan re-listing  (7) 

Perusahaan dengan prospektus yang tidak 

tersedia 

(15) 

Perusahaan yang dapat menjadi sampel  58 

Sumber : Data diolah (2016) 

Berdasarkan pada kriteria pengambilan sampel seperti yang telah 

disebutkan di atas, maka ada 38 perusahaan yang melakukan IPO tidak termasuk 
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ke dalam sampel penelitian ini karena perusahaan tersebut dengan prospektus 

yang tidak tersedia dan laporan keuangan tidak tercantum dalam ICMD, 

perusahaan yang mengalami overpricing dan truepricing, dan ada perusahaan 

yang mengalami re-listing (pencatatan kembali).  

Perusahaan dengan prospektus yang tidak tersedia dan laporan keuangan 

tidak tercantum dalam ICMD pada tahun saat melakukan Initial Public Offering 

yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Gading Development, Nirvana 

Development, Express Transindo Utama, Tiphone Mobile Indonesia, Wismilak 

Inti Makmur, Bank Mitraniaga, Sri Rejeki Isman, Bank Ina Perdana, Capitol 

Nusantara Indonesia, Puradelta Lestari, Mega Manunggal Property, Golden 

Plantation, Soechi Lines, dan Bali Towerindo Sentra.  

Perusahaan yang melakukan re-listing tidak termasuk sampel karena 

sebelumnya perusahaan tersebut melakukan delisting (penghapusan pencatatan 

efek perusahaan di bursa efek). Perusahaan yang melakukan re-listing 

diantaranya, Bekasi Fajar Industrial, Tri Banyan Tirta, Sekar Bumi, Apexindo 

Pratama Duta, Tunas Alfin, Mitra Energi Persada, dan Bukaka Teknik Utama.  

Sedangkan perusahaan yang mengalami overpricing atau truepricing, 

maka investor tidak menerima initial return (return awal). Perusahaan yang 

mengalami overpricing diantaranya, Ateliers Mecaniques D Indonesia, Eka Sari 

Lorena Transport, Bank Panin Syariah, Citra Maharlika Nusantara Corpora, 

Electronic City Indonesia, Saratoga Investama Sedaya, Mitra Pinasthika Mustika, 

Austindo Nusantara Jaya, Steel Pipe Indusrty of Indonesia, Multi Agra Gemilang 

Plantation, dan Baramulti Susksessarana. Dan perusahaan yang mengalami 
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truepricing diantaranya Victoria Insurance, Mitrabara Adiperdana, Logindo 

Samudramakmur, Pelayaran Nasional Bina Buana Raya, dan Global Teleshop. 

Perusahaan  yang  Perusahaan yang memenuhi kriteria dan dijadikan sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 58 perusahaan yang ditunjukkan dalam Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan yang Melakukan IPO 

NO KODE NAMA PERUSAHAAN TANGGAL 

IPO 

1 PADI Minna Padi Investama Tbk 09-01-2012 

2 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 01-02-2012 

3 RANC Supra Boga Lestari Tbk 07-06-2012 

4 TRIS Trisula International Tbk 28-06-2012 

5 KOBX Kobexindo Tractors Tbk 05-07-2012 

6 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk 06-07-2012 

7 MSKY MNC Sky Vision Tbk 09-07-2012 

8 IBST Inti Bangun Sejahtera Tbk 31-08-2012 

9 PALM Provident Agro Tbk 08-10-2012 

10 NELY Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk 11-10-2012 

11 ASSA Adi Sarana Armada Tbk 12-11-2012 

12 WSKT Waskita Karya Tbk 19-12-2012 

13 SAME Sarana Meditama Metropolitan Tbk 11-01-2013 

14 HOTL Saraswati Griya Lestari Tbk 10-01-2013 

15 TPMA Trans Power Marine Tbk 20-02-2013 

16 DYAN Dyandra Media International Tbk 25-03-2013 

17 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 20-05-2013 

18 DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk 14-06-2013 

19 ACST Acset Indonusa Tbk 24-06-2013 

20 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk 27-06-2013 

21 SMBR Semen Baturaja Tbk 28-06-2013 
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22 VICO Victoria Investama Tbk 08-07-2013 

23 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 08-07-2013 

24 MLPT Multipolar Technology Tbk 08-07-2013 

25 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 11-07-2013 

26 SILO Siloam International Hospitals Tbk 12-09-2013 

27 APII Arita Prima Indonesia Tbk 29-10-2013 

28 KRAH Grand Kartech Tbk 08-11-2013 

29 IMJS Indomobil Multi Jasa Tbk 10-12-2013 

30 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk 12-12-2013 

31 SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk 18-12-2013 

32 ASMI Asuransi Mitra Marpaya Tbk 16-01-2014 

33 WTON Wijaya Karya Beton Tbk 08-04-2014 

34 BLZT Graha Layar Prima Tbk 10-04-2014 

35 MDIA Intermedia Capital Tbk 11-04-2014 

36 DAJK Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk 14-05-2014 

37 LINK Link Net Tbk 02-06-2014 

38 CINT Chitose Internasional Tbk 27-06-2014 

39 MGNA Magna Finance Tbk 07-07-2014 

40 BPII Batavia Properindo International Tbk 08-07-2014 

41 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk 11-07-2014 

42 TARA Sitara Propertindo Tbk 11-07-2014 

43 BIRD Blue Bird Tbk 05-11-2014 

44 IMPC Impack Pratama Industri Tbk 17-12-2014 

45 AGRS Bank Agris Tbk 22-12-2014 

46 IBFN Intan Baruprana Finance Tbk 22-12-2014 

47 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 13-01-2015 

48 MIKA Mitra Keluarga Karyasehat Tbk 24-03-2015 

49 PPRO PP Properti Tbk 19-05-2015 

50 MDKA Merdeka Copper Gold Tbk 19-06-2015 

51 BOLT Garuda Metalindo Tbk 07-07-2015 
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52 ATIC Anabatic Technologies Tbk 08-07-2015 

53 BIKA Binakarya Jaya Abadi Tbk 14-07-2015 

54 BBHI Bank Harda Internasioanl Tbk 12-08-2015 

55 MNKT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk 26-10-2015 

56 DPUM Dua Putra Utama  08-12-2015 

57 IDPR Indonesia Pondasi Raya Tbk. 10-12-2015 

58 KINO Kino Indonesia Tbk 12-12-2015 

Sumber : factbook dan e-bursa.com (data diolah 2016) 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Library research 

Landasan teori dan pengembangan hipotesis yang dibentuk merupakan 

hasil pencarian dan pengumpulan data dari beberapa literature, seperti 

buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tuisan yang terkait dengan penelitian. 

b. Internet research 

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari laporan keuangan dan laporan 

tahunan perusahaan yang melakukan IPO di Indonesia periode 2012-2015. 

Data-data perusahaan yang dibutuhkan untuk dasar pengisian indeks IPO 

dapat diperoleh dari situs web www.idx.coid, www.e-bursa.com dan web 

perusahaan IPO yang terkait. 

3.4 Definisi Operasional Variabel  

 Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen 

yang akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

 

http://www.idx.coid/
http://www.e-bursa.com/
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1. Variabel Dependen 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama 

peneliti. Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, 

menjelaskan variabilitasnya, atau prediksinya. Dengan kata lain, variabel 

terikat merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam 

investigasi (Sekaran, 2006:116). Variabel dependen atau variabel yang terikat 

dalam penelitian ini adalah initial return. Initial return atau return awal yang 

dimaksud adalah return perusahaan pada hari pertama kali melakukan IPO di 

pasar sekunder, dengan tujuan untuk melihat perilaku para investor dalam 

pembuatan keputusan investasi di pasar perdana BEJ (Wijayanto, 2010). 

Berikut ini disajikan persamaan untuk mencari return awal: 

IR = (Pt1 – Pt0) x 100 % 

Pt0 

Dimana : 

IR = Return awal  

Pt0 = Harga penawaran perdana (offering price) 

Pt1 = Harga penutupan (closing price) pada hari pertama perusahaan 

melakukan IPO 

2. Variabel Independen  

Menurut Sekaran (2006:117) Variabel bebas adalah variabel yang 

memengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Yaitu, jika 

terdapat variabel bebas, variabel terikat juga hadir, dan dengan setiap unit 

kenaikan dalam variabel bebas, terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam 
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variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat sembilan variabel bebas yaitu 

Ukuran Perusahaan, EPS (Earning per Share), PER (Price Earnings Ratio), 

Financial Leverage, Return On Total Assets (ROA), Return On Equity (ROE), 

Kepemilikan Saham Lama, Reputasi Auditor, dan Reputasi Underwriter. 

Pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a) Ukuran Perusahaan (X1) 

Ukuran perusahaan dilakukan berdasarkan total aktiva pada tahun 

terakhir sebelum perusahaan melakukan IPO: 

 Ukuran perusahaan = Ln (Total Aktiva) 

b) Earning Per Share (X2) 

Rasio keuangan yang sering digunakan oleh investor saham (atau calon 

investor saham) untuk menganalisis kemampuan perusahaan mencetak laba 

berdasarkan saham yang dipunyai adalah Earning Per Share (EPS) atau laba 

per lembar saham (Hanafi dan Abdul, 2009:185). EPS bisa dihitung sebagai 

berikut : 

EPS =    EAT  

Shareholder Public 

Dimana :  

EPS   = Nilai laba per lembar saham  

EAT   = Laba bersih setelah pajak 

Shareholder public = Jumlah saham yang beredar di masyarakat 
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c) Price Earnings Ratio (X3) 

Price Earnings Ratio (PER) termasuk rasio pasar yang mengukur harga 

pasar relatif terhadap nilai buku. Sudut pandang rasio ini lebih banyak pada 

sudut investor (atau calon investor), meskipun pihak manajemen juga 

berkepentingan terhadap rasio ini. PER melihat harga saham relatif terhadap 

earning-nya (Hanafi dan Abdul, 2009:82). PER bisa dihitung sebagai berikut:  

PER = harga penawaran per lembar saham  

EPS 

d) Financial Leverage (X4) 

Sudana (2009) dalam Widiyanti dan Ferdyan (2013) tingkat leverage 

berdasarkan perbandingan antara total hutang dengan total aktiva pada tahun 

terakhir sebelum perusahaan melakukan IPO.  

LEV = Total utang  

Total aktiva 

e) Return On Total Assets (X5) 

Return on total assets (ROA) termasuk rasio profitabilitas. Rasio ini 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan 

tingkat aset yang tertentu. ROA juga sering disebut sebagai ROI (return on 

invesment) (Hanafi dan Abdul, 2009:81). Rasio ini bisa dihitung sebagai 

berikut :  

ROA = NIAT X 100 % 

TA 
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Keterangan :  

ROA  : Return On Asset 

NIAT : Net Income After Tax 

TA : Total Assets 

f) Return On Equity (X6) 

Rasio ini merupakan rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ini 

merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi 

dan Abdul, 2009:82). Rasio ini bisa di hitung sebagai berikut : 

ROE = Laba bersih  

Modal saham  

g) Kepemilikan Saham Lama (X7) 

Menurut Sulistyo (2005) dalam Widiyanti dan Ferdyan (2013) 

pengukuran atas presentase pemegang saham lama berdasarkan presentase 

saham yang dipertahankan oleh pemegang saham lama pada saat IPO.  

PPS = persentase saham yang dipertahankan oleh pemegang saham lama 

pada saat IPO. 

h) Reputasi Auditor (X8) 

Widiyanti dan Ferdyan (2013) menyatakan Reputasi auditor diukur 

dengan melakukan pemeringkatan Kantor Akuntan Publik (KAP). Auditor 

lokal yang beraffiliasi dengan The big four diberi nilai 1, sedangkan yang 

tidak beraffiliasi dengan The big four akan diberikan nilai 0. KAP lokal yang 

beraffiliasi dengan The big four dikategorikan sebagai KAP yang berkualitas. 
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Media akuntan online menyebutkan bahwa peringkat KAP di Indonesia 

berdasarkan pendapatan tahun 2015 adalah Tanudiredja, Wibisana & Rekan, 

yang berafiliasi dengan PWC, Purwantono, Suherman & Surja, yang berfiliasi 

dengan Ernst & Young, Osman Bing Satrio & Rekan , berafiliasi dengan 

Delloite, dan Siddharta & Widjaja , berafiliasi dengan KPMG 

 AUD = peringkat kantor akuntan publik yang menjadi partner dari 

auditor The Big Four 

i) Reputasi Underwriter (X9) 

Variabel ini diukur dengan memeringkat underwriter berdasarkan pada 

value yang diterima oleh underwriter. Penentuan underwriter yang 

berkualitas menggunakan perangkingan yang termasuk Top 20 broker 

berdasarkan total value selama tahun 2012-2015. Penilaian ini seperti yang 

telah dilakukan oleh Widiyanti dan Ferdyan (2013). Pemeringkatan 

underwriter tersebut diperoleh melalui Factbook yang mencantumkan daftar 

broker teraktif di BEI. Alasannya adalah penggunaan underwriter yang 

mempunyai reputasi yang tinggi akan mengurangi ketidakpastian harga 

saham perusahaan. 

 Variabel reputasi underwriter adalah variabel dummy dengan 

memberikan nilai 1 untuk underwriter yang termasuk dalam Top 20 broker 

teraktif di BEI dan yang selain Top 20 broker teraktif di BEI diberi nilai 0. 

Jadi yang termasuk dalam Top 20 broker teraktif selama periode 2012-2015 

adalah Morgan Stanley Asia Indonesia, Credit Suisse Securities Indonesia, 

UBS Securities Indonesia, CIMB Securities Indonesia, Deutsche Securities 
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Indonesia, Mandiri Indonesia, CLSA Indonesia, Macquarie Capital Securities 

Indonesia, Citigroup Securities Indonesia, Maybank Kim Eng Securities, 

Merrill Lynch Indonesia, Daewoo Securities Indonesia, J.P Morgan Securities 

Indonesia, RHB OSK Securities Indonesia, Bahana Securities, Danareksa 

Sekuritas, Trimegah Securities, Indo Premier Securities, Sinarmas Sekuritas 

dan Ciptadana Securities.  

UND = underwriter yang termasuk dalam Top 20 Broker teraktif di BEI 

3.5 Metode Analisis Data 

 Sesuai dengan tujuan penelitian dan hipotesis, maka analisis data ini 

bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel bebas dalam 

mempengaruhi variabel terikat. Sebelum melakukan analisis regresi berganda, ada 

beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi agar hasil olahan data benar-benar 

dapat menggambarkan apa yang menjadi tujuan penelitian antara lain : 

3.5.1 Analisis Regresi Berganda 

 Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi 

linier berganda, karena variabel dependen bergantung pada lebih dari satu variabel 

independen. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang 

digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Adapun bentuk matematis analisis regresi berganda adalah : 

Y=  α0 +  β1X1  + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7   +   β8X8 + 

β9X9 + ɛ   
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Dimana : 

Y = Initial Return 

α  = Koefisien Konstanta 

X1 = Ukuran Perusahaan  

X2 = Earning Per Share (EPS) 

X3 = Price Earning Ratio (PER) 

X4 = Financial Leverage 

X5 = Return On Assets (ROA) 

X6 = Return On Equity  (ROE) 

X7 =  Kepemilikan Saham Lama 

X8 = Reputasi Auditor 

X9 = Reputasi Underwriter  

ɛ = error term  

3.5.2 Pengujian Statistik Deskriptif 

 Analisa statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran 

fenomena atau karakteristik data yang digunakan dalam peneltian ini. Gambaran 

yang disajikan berupa jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai minimum, 

nilai maksimum dan standar deviasi serta distribusi data tidak harus normal.  

a. N, adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas jumlah sampel 

yang digunakan dalam peneltian.  

b. Mean, adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-

rata dari kelompok tersebut.  
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c. Minimum, adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

yang terendah dari data yang ada di dalam peneltian.  

d. Maksimum, adalah teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

yang tertinggi dari data yang ada di dalam penelitian.  

e. Standar deviasi, adalah salah satu ukuran diperse yang diperoleh dari akar 

kuadrat positif variance.  

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

 Sebelum melakukan pengujian regresi, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian asumsi klasik yang berguna untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan telah memenuhi ketentuan dalam model regresi. Uji asumsi klasik yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.5.3.1 Uji Normalitas  Data  

 Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2005). Uji ini biasanya digunakan untuk 

mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Dalam uji ini akan 

digunakan uji one sample kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan taraf 

signifikansi 0,05. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih 

besar dari 5% atau 0,05. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual 

berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik : 

(Ghozali, 2005). 
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a. Analisis Grafik 

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat 

histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan: 

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah 

garis normal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi 

normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh darai diagonal dan atau tidak mengikuti 

garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pada 

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi 

normalitas. 

b. Analisis Statistik 

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui 

analissi uji statistik non-parametrik Kolmogorove-Smirnov (K-S). Uji 

K-S dilakukan dengan membandingkan distribusi data (yang diuji 

normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku 

adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score 

dan diasumsikan normal. Pada dasarnya tidak semua data penelitian 

berdistribusi normal dan dapat dinormalkan dengan menggunakan 3 

cara: 

1. Menambah data penelitian 
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2. Melakukan transformasi data, yakni mengubah data kedalam 

bentuk log natural (ln). kelemahan dari transformasi data tidak 

dapat digunakan bagi data yang bernilai negatif 

3. Melakukan uji outlier, yakni membuang data yang bersifat ekstrim. 

Umumnya outlier yang digunakan adalah ±3, ±2,56 dan ±1,96. 

3.5.3.2 Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem 

autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi digunakan uji 

Durbin Waston, dimana hipotesis yang akan diuji adalah Ho = tidak ada 

autokorelasi (r = 0). Jika DW < dL atau DW > dL, berarti terdapat autokorelasi. 

Jika DW terletak antara dU dan 4-dU, berarti tidak ada autokorelasi. Dan jika DW 

terletak antara dL dan dU atau di antara 4-dU dan 4-dL, maka tidak menghasilkan 

kesimpulan yang pasti.  

3.5.3.3 Uji Multikoliniearitas 

Uji multikoliniearitas dilakukan untuk melihat seberapa eratnya hubungan 

antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam 

model regresi adalah dengan melihat nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation 

factor (VIF). Batas Tolerance value adalah 0,1 dan batas VIF adalah 10. Apabila 

Tolerance value < 0,1 atau VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Sebaliknya, 

apabila Tolerance value > 0,1 atau VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

(Ghozali, 2011:57). 
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3.5.3.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastistisitas digunakan untuk mengetahui ada varian variabel 

pada model regresi yang tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel 

pada model regresi memiliki nilai yang sama maka disebut dengan 

homoskedastisitas (Ghozali, 2011:77).  

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pole tertentu 

pada grafik scatterplot antara SRESID dengan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y 

yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) 

yang telah di-studentized. 

3.6  Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Uji Parsial ( Uji T )  

 Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan perbandingan nilai Thitung masing-

masing koefisien dengan Ttabel, dengan tingkat signifikan 5%. Jika Thitung < Ttabel 

maka Ho diterima, ini berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

nilai variabel dependen. Sedangkan jika Thitung > Ttabel maka Ho ditolak dan 

menerima Ha, ini berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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3.6.2 Uji Simultan ( Uji F )  

 Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen (X1, X2, X3...) 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen (Y). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan 

untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Jika nilai signifikan diatas 5% 

berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan kurang dari 5% berarti secara 

bersama-sama variabel dependen mempunyai pengaruh terhadap variabel 

independen Analisis ini juga bisa dilihat dengan membandingkan antara Ftabel 

dengan Fhitung. Jika Ftabel > Fhitung maka Ho diterima dan Ha ditolak, dan jika Fhitung 

> Ftabel maka Ha diterima dan Ho ditolak. 

3.6.3  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

deteminasinya berada diantara 0 dan 1. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat 

terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2011:45).  

 

 

 

 


