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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penyusunan paradigma penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Bursa 

Efek Indonesia melalui media internet dengan situs www.idx.co.id. Penelitian 

dilakukan dari bulan Januari 2017 sampai dengan selesai. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

dan berupa data sekunder, data tersebut   dalam kategori data time series 

yang diambil dalam periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1) Data perusahaan emiten yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

periode tahun 2011 – 2015. 

2) Data harga dan return saham syariah dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

periode tahun 2011 – 2015. 

3)  Data Ukuran Perusahaan  total aktiva akhir periode dari perusahaan 

emiten dalam Jakarta Islamic Index(JII) tahun 2011 – 2015. 

4)  Data rasio-rasio keuangan dari perusahaan emiten dalam Jakarta 

Islamic Index (JII) tahun 2011 – 2015. 

5) Data alira arus kas dari perusahaan emiten dalam Jakarta Islamic 

Index(JII) tahun 2011 – 2015. 

http://www.idx.co.id/
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Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 

1)  Indonesian Capital Market Directory (ICMD), 

2)  Prospektus perusahaan emiten dalam Jakarta Islamic Index (JII) 

3)  Website www.idx.co.id 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi 

pustaka atau dokumentasi data dari suber-sumber data sekunder, yaitu dengan 

mengadakan pencatatan dan penelaahan terhadap aspek-aspek atau dokumen-

dokumen yang berhubungan dengan obyek dalam penelitian ini. 

 

3.4 Populasi Dan Sample 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham-saham syariah 

yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Jakarta (BEI) 

selama periode 2011-2015. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

secara Purpose Sampling yaitu berdasarkan kriteria: 

Tabel 3.1 

Kriteria Sampel 

No Kriteria Sampel Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan yang tergabung dalam kelompok Jakarta 

Islamic Index (JII) selama periode 2011-2015. 

 

60 

2 Perusahaan yang laporan keuangannya tidak lengkap 

dan memakai mata uang rupiah 

 

0 

3 Perusahaan yang keluar masuk dan tidak konsisten di 

dalam kelompok Jakarta Islamic Index (JII) selama 

periode 2011-2015. 

 

(46) 

4 Perusahaan yang berturut-turut tercatat di dalam 

kelompok Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 

2011-2015. 

 

14 

5 Perusahaan yang menjadi sampel dalam kelompok 

Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2011-2015. 

14 

Sumber : Data Olahan Penulis, 2017 
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Berdasarkan  kriteria tersebut, dalam periode pengamatan selama lima 

tahun  perusahaan yang tergabung dalam JII yang terdaftar di BEI periode 

2011-  2015. Maka diperoleh  14 sampel perusahaan yang akan  menjadi 

obyek penelitian. 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Perusahaan yang Termasuk JII 

No. Kode Saham Nama Emiten 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk 

2 ASII Astra International Tbk 

3 ASRI Alam Sutera Reality Tbk 

4 CPIN Charoen Pokhpand Tbk 

5 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

6 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

7 KLBF Kalbe Farma Tbk 

8 LPKR Lippo Karawaci Tbk 

9 LSIP PP London Sumatra Plantation Tbk 

10 PTBA Tambang  Batu Bara Bukit Asam (Persero)Tbk 

11 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk 

12 TLKM Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 

13 UNTR United Tractor Tbk 

14 UNVR Unilever Indonesia Tbk 

Sumbet : www.idx.co.id (data diolah) 

 

3.5 Defenisi Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas Sugiyono (2012:54). Dalam 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat  yaitu return saham yang   

dirumuskan   (Jogiyanto,2008:108): 

        
         

      
 

 

http://www.idx.co.id/
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Ket: 

Pt  = Harga saham periode bulan sekarang.  

Pt – 1   = Harga saham periode bulan lalu. 

3.5.2 Variabel Independen 

Variabel bebas merupakan variabel yang memengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat Sugiyono (2012:55). 

Dalam penelitian yang menjadi variabel bebas yang digunakan ada 8 

a) Ukuran perusahaan  dirumuskan dengan (Yuliantari dan Sujana, 2014): 

Ukuran Perusahaan = ln total aktiva akhir periode. 

b) Variabel liabilities diproksikan dengan Current Ratio yang dirumuskan 

adalah sebagai berikut (Sudana 2011:21) 

              
             

            
 

c) Variabel  profitabilitas  diproksikan  dengan  Return  on  Asset  (ROA) 

dirumuskan sebagai berikut (Sudana 2011:22) 

                 
                  

            
 

d) Variabel  leverage  diproksikan  dengan  Debt  to  Equity  Ratio  (DER) 

dirumuskan sebagai berikut (Sudana 2011:20) 

                        
           

           
 

e) Variabel  aktivitas  dalam  penelitian  ini  dproksikan  dengan  inventory 

turnover. Rumus inventory turnover (ITO) menurut Sudana (2011:21): 
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f) Arus kas aktivitas operasi diukur dan dirumuskan dengan (Yuliantari dan 

Sujana, 2014):  

Arus kas aktivitas operasi = ln total kas bersih operasi 

g) Arus kas aktivitas investasi diukur dan dirumuskan dengan (Yuliantari 

dan Sujana, 2014):  

Arus kas aktivitas investasi = ln total kas bersih investasi 

h) Arus kas aktivitas pendanaan diukur dan dirumuskan dengan (Yuliantar 

dan Sujana, 2014):  

Arus kas aktivitas pendanaan = ln total kas bersih pendanaan 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode Analisis data adalah cara pengolahan data yang terkumpul 

untuk kemudian dapat memberikan intreprestasi hasil pengolahan data yang 

digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian 

ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis regresi data panel 

untuk mengukur Pengaruh ukuran perusahaan, Rasio Keuangan dan 

komponen arus kas operasi, invvestasi, dan pendanaan terhadap return saham 

JII yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

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). Keunggulan dari penggunaan data 

panel salah satunya adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan 

lebih baik dalam mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati 

dalam data time series dan cross section.   
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Penelitian ini dibuat dengan menggunakan multiple regression yang 

didalam pengujiannya akan dilakukan dengan bantuan program EViews versi 

6.0. Sebelum melakukan analisis regresi, data-data yang digunakan harus lolos 

dari uji stationer. 

3.6.1 Uji Stationer 

Stationeritas adalah sejumlah data deret waktu (time series) yang 

memiliki nilai rataan dan ragam yang konstan. Uji stationer ini dilalukan 

untuk menghindari spurious regression (regresi lancung). Melihat spurious 

dengan melihat f-test dan t-test dengan menghasilkan koefiesien determinasi 

(R2) yang tinggi, dengan koefisien determinasi yang tinggi tidak ada 

hubungannya dengan variabel independen mampu mempengaruhi variabel 

dependen. Suatu data hasil proses random dikatakan stasioner jika memenuhi 

kriteria, yaitu: jika rata-rata data varian konstan sepanjang waktu dan kovarian 

antara dua data runtun waktu hanya tergantung dari kelambanan antara dua  

periode waktu tertentu Widarjono (2007:22). 

Salah satu persyaratan penting untuk mengaplikasikan model seri 

waktu yaitu dipenuhinya asumsi data yang normal atau stabil (stasioner) dari 

variabel-variabel pembentuk persamaan regresi. Karena penggunaan data 

dalam penelitian ini dimungkinkan adanya data yang tidak stasioner, artinya 

data mempunyai sifat autokolerasi atau heteroskedastisitas maka akan 

mengakibatkan kurang baiknya model yang diestimasi dan akan menghasilkan 

suatu model yang dikenal dengan regresi lancung (Spurious regression). Bila 

regresi lancung diinterpretasikan maka hasil analisisnya akan salah dan dapat 
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berakibat salahnya keputusan yang diambil sehingga kebijakan yang dibuat 

pun akan salah. 

Maka dalam penelitian ini perlu digunakan beberapa uji stasioner. 

Dalam melakukan uji stasioneritas, penulis akan melakukan proses analisis 

yang terdiri dari : 

3.6.1.1 Uji Akar Unit 

Uji Augmented Dickey-Fuller (ADF) memasukkan adanya 

autokorelasi  di dalam variabel gangguan dengan memasukkan variabel 

independen berupa kelambanan diferensi. Augmented Dickey-Fuller 

(ADF) membuat uji akar unit dengan menggunakan metode statistik non 

perametrik dalam menjelaskan adanya autokorelasi antara variabel 

gangguan tanpa memasukkan variabel penjelas kelambanan diferensi. 

Pengujian Augmented Dickey-Fuller (ADF) dilakukan dengan 

menghitung nilai statistik hitung (statistik t) dari koefisien y yang biasa 

digunakan dengan derajat kebebasan jumlah observasi dan level of 

significance tertentu melainkan dari Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

yang relavan. Jika nilai kritis menggunakan tabel distribusi t, maka akan 

terjadi suatu over-rejection of null hypotheses. Dengan kata lain 

kesimpulan yang diambil bersifat stasioner padahal sebenarnya tidak. 

Prosedur untuk menentukan apakah data stasioner atau tidak 

dengan cara membandingkan antara nilai statistik Augmented Dickey-

Fuller (ADF) dengan nilai kritisnya yaitu distribusi statistik. Jika nilai 

absolut statistik Augmented Dickey-Fuller (ADF) lebih besar dari nilai 



 58 

kritisnya, maka data yang diamati menunjukkan stasioner dan jika 

sebaliknya nilai absolut statistik Augmented Dickey-Fuller (ADF) lebih 

kecil dari nilai kritisnya maka data tidak stasioner. 

Dalam uji akar unit Augmented Dickey-Fuller (ADF) pada level 

bila menghasilkan kesimpulan bahwa data tidak stasioner maka diperlukan 

proses diferensi data. Uji stasioner data melalui proses level. 

Langkah-langkah pengujian akar unit sebagai berikut:  

Hipotesis: H0:  data tersebut tidak stasioner. 

Ha: datatersebut stasioner. 

Pengambilan keputusan dilakukan dengan kriteria : 

Jika Augmented Dickey-Fuller (ADF) test statistic>Test 

Critical Values (critical valueα = 5%) maka H0 ditolak.  

Jika Augmented Dickey-Fuller (ADF) test statistic<Test 

Critical Values (critical value α = 5%) maka H0 diterima. 

 

3.6.2 Teknik Estimasi dengan Data Panel 

Menurut Widarjono (2011:24), data panel dapat didefinisikan sebagai 

gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time 

series). Nama lain dari panel adalah pool data, kombinasi data time series dan 

cross section, micropanel data, longitudinal data, analisis even history dan 

analisis cohort. Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan 

langkah penting di samping pembentukan model teoritis dan model yang dapat 

ditaksir, estimasi pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai 

implikasi kebijakan model tersebut. Penaksiran suatu model ekonomi 
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diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu 

yang diamati. Model estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + β7X7it 

+ β8X8IT + eit  

Keterangan:  

Yit   : Return saham 

β0  : Konstanta  

β1, β2, β3, : Koefisien variabel independent  

X1it : Ukuran Perusahaan 

X2it  : Current Rasio 

X3it  : Return on Asset (ROA) 

X4it  : Dept to Equty Ratio (DEP) 

X5it  : Inventory Turnover (ITO) 

X6it  : Aktivitas Operasi 

X7it  : Aktivitas Pendanaan 

eit   : Error  

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu Poolingl Least square (model Common Effect), model 

Fixed Effect, dan model Random Effect.  

3.6.2.1 Common Effect  

Estimasi Common 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 
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cross secsion tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga 

dapat menggunakan metode OLS dalam mengestimasi data panel.  

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperlihatkan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Dengan 

mengkombinasikan data time series dan data  cross section tanpa melihat 

perbedaan antara waktu dan individu, maka model persamaan regresinya 

adalah:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + eit  

3.6.2.2 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. Model Fixed Effect dengan teknik variabel dummy dapat 

ditulis sebagai berikut:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + β4X4it + β5X5it + ….+ βndnit+eit 

3.6.2.3 Random Effect  

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan megurangi 
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efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat 

menggunakan pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi 

random effect ini menggunakan variabel gangguan (error terms). Variabel 

gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar 

perusahaan. Penulisan konstanta dalam model random effect tidak lagi 

tetap tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan 

sebagai berikut:  

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

3.6.3 Pemilihan Model 

Pada penelitian ini pemilihan model berdasarkan data yang dimilki 

yaitu: F Test (Chow Test), Uji Chow 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 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. 
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3.6.4 Uji Kualitas Data dengan Asumsi Klasik 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi 

untuk menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best 

Linear Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk 

memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki 

ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar 

tersebut mencakup normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan 

autokorelasi. 

3.6.4.1 Uji Normalitas 

Uji Normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi, antara variabel dependen, variabel independen atau 

keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Uji 

normalitas menjadi sangat popular dan tercangkup dibeberapa komputer 

statistik Gujarati (2006:31). 

Uji normalitas residual motode Ordinary Least Square secara 

formal dapat dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque- Bera 

(JB). Deteksi dengan melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis 

(sampel besar dan didasarkan atas residual Ordinary Least Square). Uji ini 

dengan melihat probabilitas Jarque Bera (JB) sebagai berikut Gujarati 

(2006:32) : 

Langkah-langkah pengujian normalitas data sebagai berikut : 

Hipotesis:   H0: Model berdistribusi normal 

H1: Model tidak berdistribusi normal 
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Bila probabilitas Obs*R2 > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 

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

3.6.4.2 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan liniear yang sempurna 

atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan 

(independen) dari model regresi Ghozali (2007:91)  

Sedangkan menurut Ghozali (2007:91) jika tidak ada korelasi 

antara kedua variabel tersebut, maka koefisien pada regresi majemuk akan 

sama dengan koefisien pada regresi sederhana. Hubungan linear antar 

variabel bebas inilah yang disebut dengan multikolinearitas.  

Dalam penelitian ini untuk melihat ada  tidaknya multikol yaitu 

dengan menganalisis  matrik korelasi variabel-variabel independen. 

Menurut Ghozali (2007:91) Jika antara variabel independen ada korelasi 

yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolonieritas. Multikolonieritas  dapat disebabkan 

karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen. 

Uji koefisien korelasinya yang mengandung unsur kolinearitas, 

misalnya variabel X1 dan X2. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut:  

Bila r < 0.9 (Model tidak terdapat multikolinearitas)  

Bila r > 0.9 (Terdapat multikolinearitas) 

Ada cara untuk mengatasi masalah adanya multikolinearitas, yaitu 

dengan cara  mengeluarkan satu atau lebih variabel independent yang 
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mempunyai korelasi tinggi dari model regresi dan indentifikasi variabel 

independen lainnya untuk membantu prediksi Ghozali (2007:95). 

3.6.4.3 Uji Heterokedastisitas 

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 Ghozali (2007:105). 

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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3.6.4.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bisa didefinisikan sebagai korelasi di antar anggota 

observasi yang diurut menurut waktu (seperti deret berkala) atau ruang 

(seperti data lintas-sektoral) Ghozali (2007:95). 

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 Ghozali 

(2007:95).  

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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3.6.5 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis  dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji Parsial 

(Uji t), Uji Simultan/Fisher (Uji F) dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
).  

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji - t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, Imam,2013:98).  

H0 : βi = 0 

H1 : βi ≠ 0 

Dimana βi adalah koefisien variabel independen ke–i sebagai nilai 

parameter hipotesis. Nilai β biasanya dianggap nol, artinya tidak ada 

pengaruh variabel X terhadap Y. Dari hasil uji t, kesimpulan yang mungkin 

didapat adalah: 

a) Jika Sig tstatistik < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen. 

b) Jika Sig tstatistik > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan variabel independen secara parsial 

terhadap variabel dependen. 

Atau 

a) Jika tstatistik > ttabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima 

b) Jika tstatistik < ttabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak 
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3.6.5.2 Uji Simultan (Uji - f) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model  mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,Imam,2013:98). 

Pada taraf signifikansi 5%, apabila nilai signifikansi F kurang dari 5% maka 

model regresi secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen 

secara signifikan. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji adalah apakah suatu 

parameter (bi) sama dengan nol atau: 

Ho : bi = 0 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesisi alternatifnya (Ha) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

Ha : bi ≠ 0 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

Pada tingkat signifikasi 5% dengan kriteria pengujian yang digunakan 

sebagai berikut: 

a) Pada taraf signifikasi 5%, H0 diterima dan H1 ditolak apabila F hitung < F 

tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersamasama tidak 

mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 

b) Pada taraf signifikasi 5%, H0 ditolak dan H1 diterima apabila F hitung > F 

tabel, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama 

mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan. 
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3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

mana kemampuan model dalam menerangkan variasi v ariabel dependen 

secara statistik (Ghozali, Imam 2013:97). Nilai koefisien determinasi berkisar 

antara nol sampai dengan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen.  

Nilai koefisien determinasi diantara 0 dan 1 (0<R2<1). Nilai (R
2
) yang 

kecil berarti kemampuan variabel – variabel independen dalam menjelaskan 

variasi dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel – 

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel 

dependen, (R2) pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. 


