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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus, dengan melakukan 

analisis pada faktor–faktor yang mempengaruhi pendapatan petani nanas “Madu 

Kelud” di kawasan Gunung Kelud Kediri. Variabel bebas yang digunakan sebagai 

pendekatan analisis adalah luas lahan (X1), Usia Petani (X2), Biaya Bibit (X3), 

Biaya Pupuk (X4), tenaga kerja (X5), dengan pendapatan petani nanas “Madu 

Kelud” (Y) sebagai variabel terikat. Dengan demikian, beberapa variabel seperti 

umur tanam, curah hujan, kondisi lahan walaupun berpengaruh terhadap 

pendapatan petani tetapi karena penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup 

satu wilayah dan waktu semusim maka diasumsikan homogen untuk semua 

responden yang terlibat dalam penelitian. 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian secara umum dapat dikelompokan berdasarkan pada tingkat 

kejelasanya sebagai berikut (sugiyono, 2012): 

a. Penelitian diskriptif 

adalah penelitian dengan cara mengetahui nilai variabel mandiri. Cara yang 

dilakukan adalah dengan melihat satu variabel atau lebih (independen) tanpa 

membuat perbandingan, atau melihat hubunganya dengan variabel-variabel 

yang lain. 

b. Penelitian komparatif 

adalah penelitian yang memiliki sifat untuk membandingkan variabel-variabel 

yang terlibat dalam suatu penelitian.  

c. Penelitian asosiatif 
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Adalah sebuah penelitian yang berusaha untuk mengetahui pengaruh atau 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan menggunakan penelitian 

asosiatif, kemungkinan dapat membangun teori yang berfungsi untuk 

meramalkan, menjelaskan bahkan mengontrol suatu gejala. 

Secara garis besar terdapat dua jenis penelitian antara lain (Sugiyono, 

2012): 

a. Penelitian kuantitatif, merupakan penelitian dengan data yang berbentuk 

angka atau data kualitatif yang dirubah dalam angka atau telah 

diangkakan. 

b. Penelitian kualitatif, merupakan data yang berbentuk skema, kata, dan 

gambar. 

Berdasarkan pada penjelasan teori-teori tentang jenis penelitian diatas 

maka, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif deskriptif. Artinya, data 

yang diperoleh dari seluruh responden akan dianalisis menggunakan metode 

statistik dan ekonometrik, dan kemudian diintrepretasikan hasilnya secara 

deskriptif. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian yang berusaha untuk menganalisis faktor–faktor yang 

mempengaruhi pendapatan petani nanas “Madu Kelud” di kawasan Gunung 

Kelud Kediri akan dilaksanakan pada Bulan November tahun 2017. Penelitian ini 

dilakukan di kawasan pertanian Nanas Madu Gunung Kelud Kecamatan Ngancar 

Kabupaten Kediri yang merupakan satu-satunya lahan pertanian nanas madu 

yang ada di Kabupaten Kediri dan bahkan merupakan satu-satunya di seluruh 

Jawa Timur. 
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3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan dari obyek maupun subyek baik yang 

berupa individu, peristiwa, maupun obyek yang memiliki hubungan dengan 

karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dilakukan sebuah penelitian lebih 

lanjut (Hamidi, 2004). Populasidalam penelitian ini adalah jumlah seluruh petani 

nanas madu di kawasan Gunung Kelud yang tersebar pada lima desa, yakni 

Desa Manggis, Desa Sempu, Desa Sugihwaras, Desa Ngancar, dan Desa 

Babadan. Menurut data dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan 

Ngancar jumlah seluruh petani nanas madu yang ada di Kecamatan Ngancar 

sejumlah 108 petani. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari keseluruhan populasi yang 

akan diteliti (Munawarah, 2012). Cluster Random Sampling digunakan dalam 

penelitian ini karena disesuaikan dengan wilayah penelitian yang tersebar dalam 

lima desa. Pemilihan lokasi pengambilan sampel didasarkan pada lahan 

pertanian nanas terluas, sehingga Desa Manggis, Desa Sugihwaras dan Desa 

Babadan menjadi lokasi pengambilan sampel. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian berjumlah 30 responden, dasar dari pengambilan sampel oleh 

pernyataan Arikunto (2006) memberikan sebuah panduan yang dapat digunakan 

untuk menentukan jumlah dan ukuran sampel yang baik adalah jika jumlah 

keseluruhan obyek penelitian (pupulasi) kurang dari seratus maka akan lebih 

baik dan lebih akurat untuk dijadikan sampel penelitian sehingga disebut dengan 

penelitian populasi. Sedangkan, apabila jumlah populasi penelitian lebih dari 100, 

maka sampel penelitian dapat berjumlah 10%-15% atau 15%-25%. Pendapat 

yang demikian didukung pula oleh Sugiyono (2012) yang menyatakan bahwa 
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ukuran sampel yang layak dalam sebuah penelitian adalah antara 30 hingga 500 

responden. 

       Dengan menggunakan dasar pernyataan tersebut, maka jumlah sampel 

dalam penelitian ini adalah 30 responden dan dilakukan pengambilan sampel 

secara proporsional dengan 10 responden dari Desa Manggis, 10 responden dari 

Desa Sugihwaras, dan 10 responden dari Desa Babadan. 

 

3.4 Jenis  dan Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

       Data merupakan sebuah komponen yang penting dalam setiap penelitian, 

data adalah catatan atas fakta yang diperoleh peneliti dari lapangan. Jenis data 

yang dipergunakan dalam penelitian yaitu data primer. Data primer yaitu data 

yang diperoleh melalui pengamatan secara langsung kepada para responden 

sebagai obyek penelitian dan melaksanakan (Prayitno, 1996). Data primer yang 

dibutuhkan meliputi luas pengusahaan lahan, biaya bibit, biaya pupuk, jumlah 

hasil panen, usia dari petani, dan jumlah tenaga kerja.  

       Penelitian ini tidak hanya menggunakan data primer sebagai bahan untuk 

menganalisis pendapatan petani nanas “Madu Kelud” namun juga menggunakan 

beberapa studi literatur yang digunakan sebagai landasan teori dalam upaya 

untuk menelaah teori-teori yang memiliki hubungan dengan tema penelitian yang 

akan dilakukan nantinya. 

 

3.4.2 Sumber Data 

       Penggunaan data primer dalam penelitian diperoleh melalui aktivitas 

wawancara kepada responden dalam penelitian ini adalah petani nanas “Madu 

Kelud” di Kecamatan Ngancar dengan bantuan alat kuisioner. Beberapa 

penggunaan data sekunder dalam penelitian ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk 
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menampilkan fakta lapangan yang diperoleh melalui Website beberapa instansi 

yang terkait seperti Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, dan Food and 

Agricultur Organization (FAO). Sedangkan data primer yang diberhasil diperoleh 

melalui metode wawancara dan kuisioner terdiri dari luas lahan pertanian nanas 

“Madu Kelud”, jumlah modal pertanian, jumlah hasil panen nanas “Madu Kelud”, 

biaya bibit, biaya pupuk, usia dari petani, dan jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan selama produksi. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang dipilih dan digunakan adalah melalui 

pengumpulan data berupa wawancara dan Kuisioner. 

(1) Wawancara (Interview) 

Wawancara atau interview merupakan sebuah teknik dalam upaya 

penghimpunan data dengan cara mengumpulkan informasi untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden 

secara lisan. Dalam penelitian ini pihak yang memiliki posisi sebagai 

pewawancara adalah peneliti, dan pihak yang memiliki posisi sebagai responden 

adalah petani nanas “Madu Kelud”. 

(2) Kuisoner (Angket) 

Kuisoner atau angket merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan 

menggunakan sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan peneliti kepada para 

responden dalam upaya dan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dari 

responden yang terkait dengan penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti 

memberikan beberapa lembar pertanyaan tertulis kepada petani nanas “Madu 

Kelud” sebagai pihak responden. 
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3.6 Metode Pengolahan Data  

Terdapat tiga tahapan dalam setiap upaya pengolahan data dalam penelitian 

ini, berikut tahapan pengolahan data tersebut: (a) Tahapan tabulasi, upaya 

merubah data-data yang telah didapat dari responden dari proses wawancara 

dan kuisioner menjadi bentuk tabel; (b) Tahapan editing, upaya penuliasan data 

yang kemudian dilakukan tindakan evaluasi; (c) Tahapan analisis data, berupa 

interpretasi hasil data yang telah diolah melalui alat analisis yang digunakan. 

Penggunaan program Microsoft Excell diperlukan ketika tahapan memasukan 

data, sedangkan program Eviews9.0 dipergunakan untuk tahapan pengolahan 

data dengan tujuan untuk melakukan analisis penelitian.   

 

3.7 Definisi Operasional Dan Pengukuran Variabel 

3.7.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan titik perhatian dari penelitian yang biasa disebut 

sebagai objek penelitian (Arikunto,2006). Secara dasar dalam sebuah penelitian 

variabel yang digunakan terdiri dari dua jenis variabel yakni variabel bebas 

(variabel independen) dan variabel terikat (variabel dependen). 

1. Variabel bebas (Variabel independen) 

Adalah variabel yang nilainya atau besaranya dapat mempengaruhi 

variabel yang lainya. Dalam penelitian ini, variabel bebas terdiri dari 

luas lahan pertanian, biaya pupuk, biaya bibit, usia dari petani,dan 

jumlah tenaga kerja. 

2. Variabel terikat (Variabel dependen) 

Adalah variabel yang nilainya dapat dipengaruhi oleh variabel lainya. 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam variabel terikat adalah 

pendapatan petani nanas “Madu Kelud”. 
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3.7.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional setiap variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai 

berikut, dantaranya meliputi: 

1. Pendapatan (Y)  

Adalah nilai dari penerimaan yang telah dikurangi dengan ongkos atau 

biaya produksi. Dalam penelitian ini pendapatan yang dimaksud adalah 

total penerimaan hasil penjualan hasil produksi pertanian nanas “Madu 

Kelud” yang telah dikurangi dengan biaya-biaya yang dibutuhkan pada 

penggunaan faktor produksi nanas “Madu kelud” baik berupa biaya bibit, 

pupuk dan lain sebagainya dalam satu kali masa tanam dan panen 

(satuan Rupiah). 

2. Luas lahan (X1)  

adalah skala usaha dalam bentuk kuantitas lahan pertanian tanaman 

nanas “Madu Kelud” yang digunakan petani dalam kurun waktu satu kali 

masa tanam (satuan M2). 

3. Usia petani (X2) 

adalah ukuran waktu petani selama melakukan usaha pertanian dilihat dari 

masa hidup petani ( satuan Tahun). 

4. Biaya Bibit (X3) 

adalah ukuran nilai pembelian bibit pertanian yang dilihat dari aspek 

keuangan dalam menunjang usahatani nanas madu dalam satu kali masa 

tanam ( satuan Rupiah). 

5. Biaya Pupuk (X4) 

adalah ukuran nilai pembelian pupuk pertanian dalam satu musim tanam 

nanas madu ( satuan Rupiah). 

6. Jumlah tenaga kerja (X5) 
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adalah jumlah penggunaan sumber daya manusia dalam kegiatan 

produksi pertanian nanas madu mulai dari awal masa tanam hingga masa 

panen nanas madu meliputi tenaga kerja yang merupakan anggota 

keluarga dan yang bukan termasuk anggota keluarga (satuan Rupiah). 

 

3.8 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebuah metode 

kuantitatif dan metode deskriptif. Penggunaan metode kuantitatif difungsikan 

untuk mengolah data primer untuk kemudian digunakan dalam upaya 

menganalisis pendapatan petani nanas “Madu Kelud”, serta mengevaluasi jenis 

faktor produksi yang mempengaruhi pendapatan petani nanas “Madu Kelud” dan 

sejauh mana pengaruh beberapa faktor produksi terhadap pengusahaan 

pertanian nanas “Madu Kelud” dengan perumusan dan pengujian model. Hasil 

dari analisis data kemudian diinterpretasikan dan dijabarkan sesuai dengan 

penggunaan metode deskriptif sehingga diperoleh informasi sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

 

3.8.1 Perumusan Model Penelitian 

Model yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan petani nanas “Madu Kelud” di kawasan Gunung 

Kelud Kediri adalah model regresi linier berganda. Model regresi linier berganda 

adalah sebuah model yang digunakan untuk menyatakan hubungan variabel 

bebas dan terikat yang memiliki sifat linier (Prayitno, 1996). Tujuan penggunaan 

model regresi linier berganda adalah untuk mengetahui pengaruh bertambah 

atau berkurangan pendapatan petani nanas “Madu Kelud” secara linier akibat 

dari berubahnya faktor-faktor produksi luas lahan, usia petani, biaya bibit, biaya 

pupuk, dan tenaga kerja. 
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Sesuai dengan tujuan penelitian, maka untuk melihat pengaruh faktor-faktor 

produksi luas lahan, usia petani, biaya bibit, biaya pupuk, dan tenaga kerja 

terhadap pendapatan petani nanas “Madu Kelud” dapat melalui model 

pendekatan teknik ekonometrika dengan menggunakan analisis regresi 

berganda. Eviews9.0 dipergunakan untuk menjadi alat bantu analisis dengan 

model penduga sebagai berikut: 

Y = a + b1XI + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + µ 

Dimana: 

Y   adalah pendapatan petani nanas “Madu Kelud” (Rupiah) 

a    adalah koefisien intercept (Konstanta) 

b1 b2 b3 b4 b5 adalah koefisien regresi  

X1    adalah luas lahan pertanian nanas “Madu Kelud” (M2) 

X2   adalah usia petani (Tahun) 

X3   adalah jumlah biaya bibit yang digunakan (Rupiah) 

X4   adalah jumlah biaya pupuk yang digunakan (Rupiah) 

X5   adalah tenaga kerja usahatani nanas madu (Rupiah) 

µ    adalah variabel yang tidak diteliti (Error term) 

 

3.8.2 Pengujian Model  

Penggunaan metode OLS (Ordinari Least Square) merupakan tahapan pertama 

dalam upaya mengestimasi parameter regresi, yang kemudian dilanjutkan 

dengan tahapan selanjutnya berupa pengujian terhadap parameter tersebut. 

Pengujian terhadap parameter berupa pengujian statistik dan pengujian 

ekonometrik (Gujarati, 2012). Apabila parameter yang diestimasi memiliki 

kesesuaian dengan pengujian, dapat disimpulkan bahwa metode OLS dapat 

memberikan penduga koefisien regresi yang memenuhi sifat BLUE (Best Linier 

Unbiased Estimator). 
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(1) Kriteria statistik  

Kriteria statistik dalam pengujian model dilakukan dengan dasar tujuan untuk 

mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan tingkat 

pengaruhnya secara nyata atau tidak. Kriteria statistik yang digunakan dalam 

pengujian model penelitian ini adalah uji koefisien determinasi (R2 /R-squared), 

uji F ,dan uji t. 

 

(a) Uji koefisien determinasi (R2 /R-squared) 

 Kebaikan model dapat diukur dengan menggunakan kebaikan sesuai 

(goodness of fit = R2 ). Nilai dari uji koefisien determinasi atau R2 menunjukan 

seberapa besar keragaman atau variasi atau presentase variabel terikat yang 

dapat diterangkan oleh variabel bebas. Nilai dari R2 memiliki rentang dari 

angka nol sampai dengan angka satu dalam kisaran angka yang positif yakni, 

0 ≤ R2 ≤ 1.  Artinya, jika nilai R2 bernilai nol maka variasi variabel terikat tidak 

dapat diterangkan oleh variabel bebasnya. Sebaliknya, jika nilai R2 bernilai 

satu berarti variasi dari variabel terikat secara menyeluruh dapat diterangkan 

oleh variabel bebasnya dengan sempurna. Kesimpulan dari nilai R2 adalah 

semakin tinggi nilai R2 model yang digunakan termasuk dalam golongan 

model yang baik. Sebaliknya, dapat dikatakan model yang digunakan tidak 

baik karena alasan nilai R2 yangrendah. 

       Koefisien determinasi dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai 

berikut: 

R2 = 1- 
𝑆𝑆𝐸

𝑆𝑆𝑇
  atau R2 = 

𝑆𝑆𝑅

𝑆𝑆𝑇
 

Dimana: 

R2   adalah Goodness of fit 

SST  adalah jumlah kuadrat total 
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SSE  adalah jumlah kuadrat galat 

SSR  adalah jumlah kuadrat regresi. 

 

(b) Uji F 

       Tujuan dari pengujian parameter yang dilakukan secara keseluruhan 

adalah (a) melihat pengaruh secara menyeluruh antara variabel bebas dan 

variabel terikat dengan bersama-sama; (b) mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat dalam sebuah model tergolong pengaruh yang 

nyata atau tidak. 

       Hipotesis yang dirumuskan dan digunakan dalam pengujian ini adalah: 

H0 : b1 = b2 = b3 = b4 = b5........     = bk = 0, artinya tidak ada variabel bebas 

yang berpengaruh terhadap pendapatan petani nanas “Madu Kelud”. 

H1   :   b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ b4 ≠ b5........= bk = 0, artinya (semua variabel ) minimal 

ada satu variabel bebas yang berpengaruh terhadap pendapatan petani 

nanas “Madu Kelud”. 

       Uji statistik yang digunakan dalam penelitian: 

F hit = 
𝑅2 / (𝐾−1)

(1−𝑅2) / (𝑛−𝐾)
 

Dimana: 

R2   adalah  koefisien determinasi 

(1 - R2)   adalah jumlah kuadrat galat 

K   adalah jumlah variabel bebas 

N   adalah jumlah sampel atau pengamatan 

       Kaidah pengujian uji F: 

Jika F hit < F tabel (k-1; n-k) atau p-value> α (0,05), maka terima H0 

Jika F hit > F tabel (k-1; n-k) atau p-value< α (0,05), maka tolak H0 
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       Jika dalam hasil akhir pengujian ternyata menolak H0 maka paling tidak 

ada satu atau seluruh dari variabel bebas yang memiliki pengaruh terhadap 

variabel terikat atau dikatakan signifikan secara statistik. Dengan demikian, 

tingkat kepercayaan lima persen atau tingkat signifikan pada model dugaan 

tepat digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dengan 

variabel terikat. 

 

 

(c)   Uji t 

 Uji t merupakan alat pengujian yang dapat difungsikan untuk menghitung 

koefisien regresi dari masing–masing variabel bebas. Dengan demikian, dapat 

diketahui pengaruh nyata masing-masing dari variabel bebas dalam model 

penelitian terhadap variabel terikatnya.  

Hipotesis yang digunakan dalam prose pengujian ini adalah: 

H0 : βt = 0 

H1 : βt ≠ 0; t = 1, 2, 3,......., n 

 Uji statistik yang digunakan: 

t = 
𝑏− 𝛽𝑡

𝑆𝑒  𝛽  
 

Dimana: 

b   adalah parameter dugaan atau nilai koefisien regresi dugaan 

𝛽𝑡   adalah parameter hipotesis bernilai 0 

Se𝛽 adalah simpangan baku koefisien dugaan 

Kaidah pengujian: 

Jika t hit < t tabel (α/2 ; n-k) atau p-value/2 > α (0,05), maka terima H0 

Jika t hit > t tabel (α/2 ; n-k) atau p-value/2 < α (0,05), maka tolak H0 
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 Ketika hasil dari pengujian menolak H0, maka koefisien β duga tidak 

sama dengan nol dan variabel yang telah diuji (variabel bebas) mempunyai 

pengaruh nyata terhadap variabel terikatnya atau dengan kata lain β duga 

signifikan secara statistik. Kondisi yang sebalinya adalah ketika hasil 

pengujian menerima H0, maka koefisien duga sama dengan nol dan variabel 

yang telah diuji (variabel bebas) tidak memiliki pengaruh nyata 

terhadapvariabel terikatnya. 

 

(2)  Kriteria ekonometrik 

       Fungsi dari penggunaan kriteria ekonometrik adalah untuk mengetahui 

kemungkinan terjadi pelanggaran dari parameter-parameter yang diestimasi 

terhadap asumsi klasik OLS (Ordinary Least Square). Kriteria ekonometrik 

yang digunakan dalam pengujian model penelitian ini meliputi uji normalitas, 

uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas. 

 

(a) Uji Normalitas 

       Salah satu uji dalam kriteria ekonometrika yang dilakukan untuk 

memeriksa error term apakah telah mendekati distribusi normal. Apabila 

asumsi dalam uji normalitas tidak terpenuhi, maka pengujian yang 

menggunakan prosedur statistik t menjadi tidak sah. Dalam penelitian ini, uji 

normalitas error term menggunakan uji Jargue – Bera dengan prosedur 

pengujian sebagai berikut: 

H0 : error term terdistribusi normal 

H1 : error term tidak terdistribusi normal 

Ketentuan yang mendasari hasil uji normalitas adalah jika p-value pada 

model penelitian lebih besar daripada taraf nyata yang digunakan (lima 
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persen), maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan dalam penelitian 

memiliki error term yang terdistribusi normal. 

 

(b) Uji Autokorelasi 

Autokorelasi dapat dimaknai sebagai korelasi atau hubungan antara anggota 

serangkaian dari observasi yang diurutkan berdasarkan pada waktu. 

Keberadaan Autokorelasi dalam model persamaan regresi dapat berimbas 

pada penduga yang telah didapatkan dengan menggunakan OLS tidak lagi 

memenuhi kaidah sifat BLUE, walaupun kemungkinan masih bersifat tak bias 

dan konsisten. Alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi (serrial correlation) adalah dengan menggunakan: Uji Durbin-

Watson (DW test) 

Upaya yang dapat dilakukan Untuk mendeteksi kemungkinan autokorelasi 

maka digunakan uji Durbin-Watson sehingga berhasil mengembangkan uji 

statistik dan dinamakan uji statistik d. Hasil dari persamaan DW test 

didapatkan nilai dari batas bawah (dl) dan batas atas (du) sehingga nilai d 

dapat dihitung dan dapat digambarkan sebagai berikut (Gujarati, 2012) : 

 

Gambar 3.1: Posisi Koefisien D-W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gujarati, 2012. 
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(c)  Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan sebuah gangguan atau galat yang memiliki 

varian dalam kategori yang tidak konstan. Sebagai akibat dari adanya 

heteroskedastisitas adalah kecenderungan varian koefisien regresi yang 

besar. Penggunaan Uji White merupakan langkah yang dapat dilaksanakan 

untuk menguji adanaya kemungkinan heteroskedastisitas dalam model 

persamaan.  

Hipotesis dalam pengujian ini berupa: 

H0 : tidak terdapat Heteroskedastisitas 

H1 : terdapat Heteroskedastisitas 

Dengan menggunakan kriteria uji: 

Probabiliti Obs* R-Squared (p-value) < α (0,05), maka tolak H0 

Probabiliti Obs* R-Squared (p-value) > α (0,05), maka terima H0 

Apabila setelah diketahui hasil uji menolak H0 maka terdapat 

Heteroskedastisitas dalam model persamaan, sehingga terdapat galat atau 

gangguan dengan kondisi varian yang tidak konstan. Sebaliknya apabila hasil 

uji menerima H0 maka dalam model tidak terjadi Heteroskedastisitas. 

 

(d) Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan sebuah kondisi yang menunjukan adanaya 

hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam sebuah model persamaan. 

Dampak ketika terjadi kondisi Multikolinieritas dalam sebuah model 

persamaan adalah besarnya varian koefisien regresi sehingga Standart error 

terlalu tinggi. Akibat yang lain adalah kemungkinan dapat terjadi penduga 

koefisien menjadi tidak signifikan secara statistik.   

Berdasarkan pada dampak yang dapat ditimbulkan dari kondisi 

Multikolinieritas maka diperlukan sebuah uji yang dapat digunakan untuk 
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mendeteksi kemungkinan Multikolinieritas terjadi dalam sebuah model 

persamaan regresi. Upaya deteksi kemungkinan gejala multikolinieritas dalam 

model regresi, penelitian ini menggunakan nilai variance inflation factor (VIF) 

dan tolerance (TOL) . Suatu persamaan regresi yang memiliki nilai VIF > 10 

dan TOL < 0.10  dapat disimpulkan terdapat masalah multikolinieritas 

didalamnya.
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