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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian 

Objek penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Bank umum yang Go 

Public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan obyek penelitian ini 

didasarkan pada daftar bank yang memiliki aset yang besar dan didasarkan 

pada nilai ROA yang bertanda positif. 

B. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian analisis deskriptif 

kuantitaif, yaitu metode analisa data dengan menggunakan data dalam bentuk 

angka-angka atau nilai dari bentuk data kemudian dianalisa dengan 

menambahkan keterangan berupa kalimat-kalimat untuk menerangkan data 

kuantitatif.  

C. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh bank yang 

Go Public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 39 bank. 

pengambilan sampel digunakan metode Purposive Sampling yaitu 

pengambilan sampel berdasarkan penilaian atau kriteria. Berikut kriteria yang 

digunakan dalam pengambilan sampel: 

1. Bank Umum yang termasuk Go Public dan masih aktif bertransaksi dipasar 

saham. 

2. Bank umum yang go public dan melakukan transaksi kredit modal kerja. 
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3. Bank yang dijadikan sampel memiliki laba yang positif selama periode tahun 

2007-2016. Karena dengan laba yang positif maka tidak akan mengakibatkan 

masalah pada pengolahan data. 

4. Bank  yang mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten pada periode 

31 desember tahun 2007-2016 di Bursa Efek Indonesia. 

Tabel 3.1 

Populasi Bank Yang Menjadi Sampel tahun 2007-2016 

Bank Umum yang Go Public 

No Nama Bank Go Public Kriteria 1 kriteria 2  kriteria 3 kriteria 4 Keterangan 

1 PT. Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk -  √  - √ Bukan Bank Sampel 

2 PT. Bank Agris Tbk √ √  -  -  Bukan Bank Sampel 

3 PT. Bank MNC Internasional Tbk √ √  -  √ Bukan Bank Sampel 

4 PT. Bank Capital Indonesia Tbk √  -  √  - Bukan Bank Sampel 

5 PT. Bank Central Asia Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

6 PT. Bank Bukopin Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

7 PT. Bank Mestika Dharma Tbk √   -  -   - Bukan Bank Sampel 

8 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

9 PT. Bank Nusantara Parahyangan Tbk √ √   - √ Bukan Bank Sampel 

10 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

11 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

12 PT. Bank J Trust Indonesia Tbk -  √   - √ Bukan Bank Sampel 

13 PT. Bank Danamon Indonesia Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

14 PT. Bank Artos Indonesia Tbk √ √   -   - Bukan Bank Sampel 

15 PT. Bank Ina Perdana Tbk √ √   - - Bukan Bank Sampel 

16 PT. Bank Jabar Banten Tbk √ √ √  - Bukan Bank Sampel 

17 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk √ √ √  - Bukan Bank Sampel 

18 PT. Bank QNB Indonesia Tbk √  - -  √ Bukan Bank Sampel 

19 PT. Bank Maspion Indonesia Tbk √ √ √ -  Bukan Bank Sampel 

20 PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

21 PT. Bank Bumi Artha Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

22 PT. Bank CIMB Niaga Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

23 PT. Bank Internasional Indonesia Tbk √  - -  √ Bukan Bank Sampel 

24 PT. Bank Permata Tbk √ √  - √ Bukan Bank Sampel 

25 PT. Bank Sinar Mas Tbk √ √ √ -  Bukan Bank Sampel 

26 PT. Bank Yudha Bhakti Tbk √ √  - -  Bukan Bank Sampel 

27 PT. Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk √ √  - √ Bukan Bank Sampel 

28 PT. Bank Victoria Internasional Tbk √   √ √ Bukan Bank Sampel 

29 PT. Bank Dinar Indonesia Tbk √ √ √ -  Bukan Bank Sampel 

30 PT. Bank Ganesha Tbk √ √  - -  Bukan Bank Sampel 

31 PT. Bank Mayapada International Tbk √ √ √ -  Bukan Bank Sampel 

32 PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk √ √ √  - Bukan Bank Sampel 

33 PT. Bank Mega Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

34 PT. Bank Mitraniaga Tbk √ √  -  - Bukan Bank Sampel 

35 PT. Bank NISP OCBC Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

36 PT. Bank Nationalnobu Tbk √ √  - -  Bukan Bank Sampel 

37 PT. Bank Pan Indonesia Tbk √ √ √ √ Bank Sampel 

38 PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk √ √ √  - Bukan Bank Sampel 

39 PT. Bank Woori Saudara 1906 Tbk √ √ -  √ Bukan Bank Sampel 
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Berdasarkan kriteria diatas maka jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian adalah 12 perusahaan bank, yaitu: 

1. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk 

2. PT. Bank Mandiri, Tbk 

3. PT. Bank Central Asia, Tbk 

4. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk 

5. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk 

6. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk 

7. PT. Bank PAN Indonesia, Tbk 

8. PT. Bank Danamon, Tbk 

9. PT. Bank OCBC NISP, Tbk 

10. PT. Bank Bukopin, Tbk 

11. PT. Bank Mega, Tbk 

12. PT. Bank China Construction Bank Indonesia Tbk 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder dikumpulkan dari berbagai pusat data yang ada, antara lain pusat data 

di perusahaan, badan-badan penelitian dan sejenisnya yang memiliki poll data. 

Jadi biasanya data ini dapat diperoleh dari publikasi lembaga yang berwenang 

perpustakaan atau penelitian terdahulu. 

Sumber data dalam penelitian adalah berupa laporan keuangan dan 

data, laporan statistik perbankan indonesia, data Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Non Perfoming Loan (NPL) dan Returt On Asset (ROA). Pengumpulan datanya 
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dilakukan dengan memilah-milah sesuai kriteria pemilihan perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memenuhi 

kriteria selama periode 2007-2016.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu teknik atau 

proses untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan 

mengolah data dari sumber-sumber instansi terkait, yaitu skripsi dan 

mempelajari dari buku-buku pustaka yang mendukung proses penelitian ini. 

Sumber data diperoleh dari Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia yang 

telah di publikasikan pada www.bi.go dan www.idx.co.id.  

F. Definisi Operasional Variabel Penelitian  

Variabel adalah segala sesuatu yang dijadikan objek penelitian. 

Sedangkan variabel penelitian digunakan untuk mendapatkan pemecahan atau 

mendapat jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Dalam penelitian ini variabel 

yang digunakan adalah jumlah Kredit Modal Kerja, Dana Pihak Ketiga, Non 

Perfoming Loan dan Return On Asset. 

1. Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat (Y) adalah variabel yang dipengaruhi variable lain. 

Adapun yang menjadi variabel terikat adalah penyaluran kredit modal kerja.  

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. 

Tujuan peneliti adalah memahami dan membuat variabel terikat, 

menjelaskan variablilitasnya atau memprediksinya. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah penyaluran kredit modal kerja, dimana penyaluran 

http://www.bi.go/
http://www.idx.co.id/
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kredit adalah kredit yang diberikan atas permohonan modal yang diajukan 

oleh debitur sebesar plafon yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

ekonominya, yang dinyatakan dalam bentuk Rupiah dari tahun 2007 – 2016 

pada Bank yang Go Public di Indonesia. 

2. Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel bebas (X) adalah variabel yang menjadi sebab berubah nya 

atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel 

bebas: 

a. Dana Pihak Ketiga (X1) 

DPK adalah sumber dana terpenting dan terbesar dalam kegiatan 

operasional suatu bank, yang dihimpun dari masyarakat luas dalam bentuk 

simpanan (Tabungan, giro dan deposito). DPK dinyatakan dalam bentuk 

rupiah yang diperoleh dari laporan tahunan bank go public yang di jadikan 

sampel. 

b. Non Perfoming Loan (X2) 

Rasio Non Perfoming Loan merupakan kredit bermasalah yang 

merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas perbankan. kredit 

yang dianggap bermasalah yaitu yang terdapat dalam kriteria kurang lancar, 

diragukan dan macet. Dari jumlah kredit yang bermasalah tersebut 

kemudian akan dibagi dengan total kredit yang di salurkan. Rasio NPL 

dirumuskan sebagai berikut: 

𝑁𝑃𝐿 =
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝑌𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 
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c. Return On Asset (X3) 

Rasio Return On Asset (ROA) merupakan salah satu pengukuran 

rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur tingkat laba yang 

dihasilkan oleh bank dengan membagi laba yang dihasilkan bank sebelum 

pajak dengan total aktiva yang dimiliki oleh bank. Rasio ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝑅𝑂𝐴 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
 𝑥 100% 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Regresi 

Linier Berganda. Regresi Linier Berganda merupakan suatu studi yang meneliti 

mengenai ketergantungan satu variabel dependent terhadap variabel lainnya 

yaitu independent yang bertujuan untuk mengestimasi atau memperkirakan 

nilai rerata (populasi) variabel dependent dari nilai yang diketahui atau nilai 

tetap dari variabel independent.  

Metode estimasi yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil biasa 

(Ordinary Least Square). Metode Kuadrat Terkecil Biasa adalah suatu metode 

estimasi yang dilakukan dengan cara memperkecil kesalahan penaksiran 

dengan cara menderivasi jumlah kuadrat kesalahan terhadap nilai penaksir 

parameter hingga nol. 

Untuk menganalisis dan menguji data dalam penelitian, peneliti 

menggunakan uji statistik dan uji ekonometrika. Uji statistik digunakan 

Hipotesis, antara lain uji “t”, uji” F” dan Uji Kesesuaian model menggunakan 

Uji Chow, Uji LM dan Uji Hausman. 
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Faktor yang memperngaruhi kredit yang diukur dari Kredit Modal 

Kerja pada bank berdasarkan kreteria penelitian meliputi Kredit Modal Kerja, 

Dana Pihak Ketiga, Non Perfoming Loan (NPL), Return on Asset (ROA). Dari 

faktor yang mempengaruhi obyek penelitian maka, dapat dinyatakan dengan 

fungsi sebagai berikut: Y = f (X1, X2, X3). Dengan spesifikasi model sebgai 

berikut: 

Kredit Modal Kerja (KMK) 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑒𝑖𝑡 

Karena data pada penelitian ini tidak linier yang artinya situasi dimana 

terdapat hubungan yang tidak linier antara variabel bebas dengan variabel 

terikat. Dengan situasi seperti ini dapat ditransformasikan dalam bentuk 

logaritma, yaitu logaritma dengan basis e = 2,71828. Transformasi logaritma 

akan membuat hubungan yang tidak linier dapat digunakan dalam model linier. 

Maka alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan 

model semi log untuk mengetahui apakah variabel bebas secara simultan atau 

parsial dapat mempengaruhi variabel terikat. Dengan persamaan sebagai 

berikut: 

𝑙𝑜𝑔𝑌 = 𝛽0𝑖 + 𝛽1𝑙𝑜𝑔𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3 + 𝑢𝑖𝑡 

Dimana: 

Y   = Kredit Modal Kerja  

α  = Bilangan Konstanta 

β1 – β3 = Koefisien regresi masing-masing variabel 

X1  = Dana Pihak Ketiga 
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X2  = Non Performing Loan (NPL) 

X3  = Return On Asset (ROA) 

u  = Standar Error 

Berdasarkan spesifikasi model diatas, maka untuk mengetahui 

pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen maka perlu 

dilakukan beberapa uji. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Model Regresi Data Panel  

a. Model Pooled atau Common Effects (CE) 

Model pooled atau Common Effects (CE) adalah model yang 

paling sederhana yang mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogen 

antar individu yang tidak terobservas (intersep sama), karena semua 

keheterogenan telah dijelaskan oleh variabel independen. Estimasi 

parameter model common – effect menggunakan metode OLS. Model 

common – effect (pooling) yang dapat digunakan untuk memodelkan data 

panel adalah: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽ɪ𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Dimana : 

𝑌𝑖𝑡 adalah observasi dari unit ke i dan diamati pada periode ke t. 

(dependen) 

𝑋𝑖𝑡 adalah variabel independen yang diamati dari unit i pada periode t. 

dan diasumsikan 𝑋𝑖𝑡 memuat konstanta. 
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𝑒𝑖𝑡 adalah komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan 

variansi homogen dalam waktu serta independen dengan 𝑋𝑖𝑡. 

b. Model Fixed – Effect 

Model fixed effect (FE) pada data panel diasumsikan bahwa 

koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang unit individu. 

Istilah  fixed effect berasal dari kenyataan bahwa meskipun nilai intersep 

𝛽𝑜𝑖 berbeda untuk setiap individu namun memiliki intersep antar waktu 

yang berbeda (time invariant), sedangkan slope tetap sama antar individu 

dan antar waktu. Bentuk umum model fixed effect adalah sebagai berikut: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽ɪ𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

Terdapat keheterogenan antar individu yang tidak terobservasi, 

maka nilai intersep untuk setiap variabel independen berbeda tapi 

memiliki slope yang sama. Untuk mengestimasi model Fixed 

Effects dengan intersep berbeda antar individu, maka digunakan teknik 

variable dummy. Model estimasi ini sering juga disebut dengan 

teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV) yaitu dengan 

menambahkan variabel dummy yang bersesuaian untuk masing – masing 

nilai variabel independen. 

c. Model Random – Effect 

Model random – effect (RE) digunakan untuk mengatasi 

permasalahan yang ditimbulkan oleh model fixed effect dengan perubah 

semu (dummy) pada data panel menimbulkan permasalahan hilangnya 

derajad bebas  dari model, jika 𝛽0 dianggap sebagai variabel random, 
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maka model seperti RE disebut model Random - Effect. Estimasi 

parameter model random – effect menggunakan metode Generalized 

Least Square. 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽ɪ𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  (1) 

 

Disini β0i tidak diperlakukan sebagai nilai tetap, diasumsikan sebagai 

sebuah variabel acak dengan nilai rata-rata β0. Nilai sebuah intersep 

perusahaan individu dapat ditulis sebagai berikut. 

𝛽0𝑖 =  𝛽𝑖 + 𝜀𝑖  (2)                  

Dimana εi adalah error acak dengan nilai rata-rata nol (0) dan varians σ2
ε. 

Untuk menggambarkan nilai rata-rata intersep (= β1), sedangkan untuk 

perbedaan nilai intersep dari masing-masing perusahaan secara individu 

terlefleksi dari error term εi.  

Dengan menyubsitusikan persamaan 1 dan 2 maka akan diperoleh: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛽0𝑖 + 𝛽ɪ𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝜀𝑖 + 𝑢𝑖𝑡 

= 𝛽0𝑖 + 𝛽ɪ𝑋𝑖𝑡 + 𝛽2𝑋𝑖𝑡 + 𝑤𝑖𝑡 

Dimana 𝑤𝑖𝑡 adalah komponen dari 𝜀𝑖, yaitu komponen error yang cross-

section atau spesifik-individual dan 𝑢𝑖𝑡, yaitu komponen error gabungan 

time-series dan cross-section.  

2. Pengujian Kesesuaian Model Regresi Panel 

Dari ketiga model yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

selanjutnya akan ditentukan model yang paling tepat untuk 

mengestimasikan parameter regresi data panel. Secara informal ada 

beberapa pertimbangan untuk menetukan model estimasi terbaik dari 
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ketiga model regresi yang sudah dijelaskan, jika data panel mempunyai 

waktu (T) lebih besar dibandingkan dengan jumlah individu penelitian (N) 

maka disarankan untuk mrnggunakan Fixed Effect, sedangkan apabila 

jumlah data panel yang dimiliki mempunyai jumlah waktu (T) lebih kecil 

dibandingkan dengan jumlah individunya (N) maka disarankan untuk 

menggunakan model Random Effect. 

Secara formal terdapat tiga pengujian untuk memilih model regresi 

data panel yang terbaik antara model commond effect, fixed effect, dan 

random effect, yaitu dengan cara sebagai berikut: 

• uji F, yang digunakan untuk memilih antara model commond effect dan 

model fixed effect, 

• Uji Lagrange Multiplier (LM) Breush-Pagan, untuk memilih antara 

model commond effect dan model random effect, 

• Uji Hausman, untuk memilih antara model fixed effect atau model 

random effect. 

Berikut penjelasan mengenai tiga pengujian kesesuaian model: 

a. Uji Chow (Pengujian Model Fixed Effect) 

Untuk menguji model regresi data panel yang terbaik antara model 

efek tetap (Fixed Effect Model) dengan model koefisien tetap (common 

effect model) dengan melihat Sum Square Error (SSE). H0 yang digunakan 

adalah bahwa intersep berbeda dan slope sama.  

Hipotesis pada uji ini adalah: 

H0 : Commond Effect Model 
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H1 : Fixed Effect Model 

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan 

membandingkan perhitungan F−statistik dengan F−tabel. Perbandingan 

dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak 

yang berarti model yang paling tepat adalah Fixed Effect Model. Begitupun 

sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan 

model yang digunakan adalah Common Effect Model. Perhitungan F statistic 

didapat dari uji Chow dengan rumus: 

𝐹 =

(𝑆𝑆𝐸1 − 𝑆𝑆𝐸2)
(𝑛 − 1)

𝑆𝑆𝐸2

(𝑛𝑇 − 𝑛 − 𝑘)

 

Dimana: 

SSE1  : Sum Square Error dari model Common Effect 

SSE2  : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

n   : Jumlah bank (cross section) 

k  : Jumlah variabel independen 

b. Uji Lagrange Multiplier (LM) Bruesch-Pagan (Pengujian Model 

Random Effect) 

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk mengetahui 

signifikan teknik Random Effect.  Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan 

untuk memilih antara OLS (Common Effect) tanpa variabel dummy atau 

Random Effect. Uji signifikan Random Effect ini dikembangkan oleh 

Bruesch – pagan. 

Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut: 
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LM      = 
nT

2 (T−1)
[

∑ [∑ eit
T
t=1 ]n

i=1

∑ ∑ eit
2T

t=1
n
i=1

-1]2 

Dimana: 

N   :  Jumlah Individu 

T : Jumlah Periode Waktu 

e :  Residual metode OLS 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0 : Common Effect Model (OLS tanpa variabel dummy) 

H1 :  Random Effect Model 

Denagan Ketentuan Sebagai berikut: 

1) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan < α (0,05), maka H0 ditolak dan H1 

diterima, berarti bahwa model Random Effect merupakan model yang 

tepat. 

2) Apabila Probabilitas Breusch-Pagan > α (0,05), maka H0 diterima dan 

H1 ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy (Common 

Effect) merupakan model yang tepat. 

c. Uji Hausman (Pengujian Fixed Effect Model dan Random Effect 

Model) 

Kegunaan uji Hausman adalah untuk memilih antara Fixed Effect 

atau Random Effect. Uji Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect 

dan Random Effect lebih baik dari metode OLS (Common Effect). Statistik 

uji Hausman mengikuti chi square dengan degree of freedom  sebanyak 

jumlah variabel bebas dari model.  

Dengan ketentuan hipotesis: 
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H0  : Random Effect 

H1  : Fixed Effect 

Apabila hasil dari Hausman test menunjukkan bahwa nilai 

probabilitasnya lebih kecil dari tingkat signifikasi 0,05, maka dengan 

demikian hipotesis nol ditolak dan model yang digunakan Fixed Effect. Uji 

Hausman digunakan apabila metode Fixed Effect dan Random Effect kebih 

baik dari metode OLS (Common Effect). Rumus uji Hausman yaitu: 

𝑤 = �̂�𝑉𝑎𝑟(�̂�)−1�̂� 

Atau: 

𝑤 = (�̂�𝐹𝐸𝑀 − �̂�𝑅𝐸𝑀)
′
[𝑣𝑎𝑟(�̂�𝐹𝐸𝑀 − �̂�𝑅𝐸𝑀)]¯1(�̂�𝐹𝐸𝑀 − �̂�𝑅𝐸𝑀) 

 

Keterangan: 

�̂�𝐹𝐸𝑀  : vektor estimasi slope fixed effect 

�̂�𝑅𝐸𝑀 : vektor estimasi slope random effect 

Dengan Ketentuan: 

1) Apabila Hausman hitung ≥ Tabel Chi Square, maka H0 ditolak dan H1 

diterima, berarti bahwa model Fixed Effect merupakan model yang 

tepat. 

2) Apabila Hausman hitung ≤ Tabel Chi Square, maka H0 diterima dan H1 

ditolak, berarti model Random Effect merupakan model yang tepat. 

3. Uji Hipotesis  

a. Uji F (Simultan) 

Uji F adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

signifikasi koefisien regresi secara bersama-sama terhadap dependent 
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variabel. Pada penelitian, peneliti akan menggunakan α 5% atau dengan 

kata lain tingkat kepercayaan 95%. Untuk pengujian ini digunakan 

hipotesa sebagai berikut: 

H0: β1, β2, β3, β4, β5 = 0 Artinya secara simultan variabel independent tidak 

mampu mempengaruhi variabel dependent 

H1: β1, β2, β3, β4, β5 # 0 Artinya secara simultan variabel independent 

mampu mempengaruhi variabel dependent.  

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Fhitung 

dengan Ftabel , jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak yang berarti variabel 

independent secara simultan dapat mempengaruhi variabel dependent. 

Sedangkan jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima yang artinya bahwa 

variabel independent secara keseluruhan (simultan) dapat mempengaruhi 

variabel dependent. (Gujarati, 2010:306-309) 

Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus: 

F hitung  : 
(β1 ∑ ei ²/(k−1)    

(1−R²)/(n−k)
  atau   

R²/ (k−1)

(1−𝑅²) (𝑛−𝑘)⁄
     

 

Dimana : 

R²  : Koefisien determinasi 

k  : Jumlah variabel independent 

n  : Sampel 

b. Uji t (Parsial) 

Uji t merupakan sutu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui 

ada tidaknya pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent 
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secara parsial. Pada penelitian, peneliti akan menggunakan α 5% atau 

dengan kata lain tingkat kepercayaan 95% Adapun rumusan Hipotesis 

pengujian adalah sebagai berikut:  

H0:β1= 0 : Berarti secara parsial variabel independent tidak mampu 

mempengaruhi variabel dependent 

H1:β1# 0 : Berarti secara parsial Variabel independet mampu 

mempengaruhi variabel dependent 

Hasil perbandingan antara P-value nilai t dari setiap variabel 

independent dengan menggunakan tingkat signifikasi yang digunakan 

merupakan dasar dalam menarik kesimpulan. Adapun kriteria 

penerimaan dan penolakan Hipotesis Nol, (Gujarti, 2012) yaitu:  

Hipotesis Nol ditolak apabila: 

t= β2/se (β2) > t α/2  ketika β2> 0 

atau 

t = β2/se (β2) < - t α/2 ketika β2< 0 

Adapun Nilai t hitung diperoleh dengan rumus: 

thitung :=
( β1ˆ−β1)

Se β1
   

    

Dimana : 

β1ˆ  : Koefisien Variabel Independent 

β1  : Nilai Hipotesis Nol 

se β1 : Simpangan Baku dari Variabel Independent ke 1 

Pengujian ini akan menguji perbandingan antara nilai t-hitung dan t-tabel 

dengan hipotesis sebagai berikut: 
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a) Jika t tabel < t-hitung < t-tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak yang 

berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independent 

terhadap terhadap variabel dependent. 

b) Jika t hitung > t-tabel atau t hitung < t-tabel, maka H0 ditolak dan H1 

diterima, yang berarti ada pengaruh antara variabel independent dan 

dependent. 

4. Koefisien determinasi (𝑹𝟐) 

Uji 𝑅2 = koefisien regresi sampel dalam kecocokan data, atau 

dengan kata lain 𝑅2 = menunjukan kemampuan variabel penjelas dalam 

menerangkan variabel terikat. Nilai 𝑅2 = akan semakin tinggi apabila 

jumlah variabel bebas dalam persamaan regresi ditambah tetapi derajat 

kebebasan nya semakin kecil. Namun meningkatnya 𝑅2 = tidak 

menjamin bahwa model tersebut lebih baik dalam menjelaskan variabel 

terikat. Oleh karena itu menggunakan 𝑅2 = yang sudah diperhtungkan 

derajat kebebasannya. Adapun 𝑅2 = dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑅2 = 1 − (1 − 𝑅2) = 1 
n−1

n−k−1
 

Apabila nilai 𝑅2 = semakin tinggi berarti menunjukan bahwa 

model semakin baik dengan kata lain variabel penjelas dapat 

menjelaskan variabel terikat dengan baik. Sebaliknya apabila 𝑅2 =

 makin rendah maka model kurang baik dan kemampuan variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat semakin rendah. Kegunaan koefisien 

determinasi ini yaitu: 
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a) Untuk mengukur ketepatan suatu garis regresi yang ditetapkan suatu 

kelompok data observasi, apabila 𝑅2 = akan besar maka akan 

semakin tepat suatu garis regresi. Sebaliknya semakin kecil nilai 𝑅2 =

 menunjukan semakin tidak tepat regresi tersebut untuk mewakili data 

observasi koefisien determinasi mempunyai nilai antara 0 dan 1 (0≤ 

1). 

b) Untuk mengukur besarnya presentase dari jumlah variasi dari variabel 

dependent dan tepat dikatakan seberapa jauh variabel independent 

mampu menerangkan variabel dependent. 

 


