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BAB III 

MOTODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan 

penelitian ini adalah diskriptif kuantitatif. Penulis akan mengacu pada hasil 

perhitungan dari data-data yang diperoleh, yang kemudian dipaparkan secara 

sistematis dan factual. Selanjutnya digunakan beberapa metode analisis data 

untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Menurut Supardi (2005), tipe penelitian diskriptif kuantitatif dilakukan pada 

taraf atau kadar kajian dan analisis yang ingin mengungkapkan suatu gejala dan 

keadaan sebagaimana adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang diambil 

semata-mata menggambarkan suatu gejala seperti apa adanya yang terjadi. 

Secara lebih khusus, jenis metode penelitian yang digunakan yaitu metode 

diskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang mengkaji secara rinci mengenai suatu 

objek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan lingkup mendalam dan 

menyeluruh, termasuk kondisi dan lingkungan masa lalunya. Penelitian diskriptif 

digunakan untuk mengidentifikasi sector apa saja yang dikategorikan sebagai 

sector utama di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya, sedangkan penelitian 

kuantitatif dugunakan untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan sector 

utama tersebut dengan tingkat kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan IPM di 

wilayah SWP Madiun dan sekitarnya. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)  Madiun 

dan sekitanya yang merupakan gabungan dari Madiun dan sekitarnya, 

Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten 
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Ngawi, dan Kabupaten Pacitan. Waktu penelitian terhitung mulai November-

Desember 2013, waktu tersebut digunakan untuk mengumpulkan data dari 

institusi terkait dan proses pengolahan data.  

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Untuk menghidari terjadinya pengertian ganda terhadap istilah-istilah yang 

digunakan serta untuk memberikan batasan yang tegas dalam penelitian ini, 

maka perlu dipaparkan definisi operasional sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirno (2006), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan 

kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang 

diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat. 

2. Sektor Utama 

Sektor yang terdiri dari sector pertanian dan sector perdagangan, hotel, 

dan restoran (PHR  yang merupakan sector utama penyumbang PDRB di 

wilayah SWP Madiun dan sekitarnya. Sektor utama dapat dikategorikan 

sebagai unggulan, sehingga dapat menjadi tulang punggung dan 

penggerak perekonomian sehingga dapat menjadi refleksi dari struktur 

perekonomian suatu wilayah (Arsyad, 2006). 

3. Jumlah Penduduk Miskin 

Jumlah Penduduk Miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah 

garis kemiskinan di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya. Jumlah 

penduduk miskin ditunjukkan dengan persentase penduduk miskin. Garis 

kemiskinan yang merupakan dasar perhitungan jumlah penduduk miskin 

ditentukan dua kriteria yaitu pengeluaran konsumsi perkapita per bulan 
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yang setara dengan 2100 kalori perkapita per hari dan nilai kebutuhan 

minimum komoditi bukan makanan.  

4. Tingkat Pengangguran  

Tingkat pengangguran adalah tingkat pengangguran terbuka yang berada 

di SWP Madiun dan sekitarnya. Pengangguran terbuka tergolong orang 

yang tidak sedang mencari pekerjaan contohnya adalah ibu rumah 

tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain 

sebagainya karena sesuatu dan lain hal tidak/belum membutuhkan 

pekerjaan.  

 
5. Indeks  Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indeks komposit yang 

digunakan untuk pengukuran perbandingan dari harapan hidup, angka 

melek huruf dan pengeluaran perkapita.  Angka indeks komposit tersebut 

sudah dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan formulasi 

yang ditetapkan UNDP.  

 

Variabel penelitian merupakan konsep yang dapat diukur dengan 

berbagai macam nilai untuk memberikan gambaran yang nyata mengenai 

fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel 

independen dan variabel dependen. 

1) Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah sector-sektor 

unggulan di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya, yaitu sector 

Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) dan sector Pertanian pada 

tahun 2003-2012. 
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2) Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, 

tingkat pengangguran terbuka, dan IPM menurut wilayah SWP 

Madiun dan sekitarnya pada tahun 2003-2012. 

3.4 Populasi dan Penentuan Sampel 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder yang digunakan adalah penggabungan dari deret berkala (time series) 

dari tahun 2003-2012 dan deret intang (cross section) sebanyak 6 data mewakili 

kota/kabupaten se-SWP Madiun dan sekitarnya yang menghasilkan 60 

observasi. Pemilihan periode ini disebabkan karena periode tersebut 

pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut menunjukkan angka yang tinggi 

sehingga peneliti bermaksud ingin menguji dampaknya terhadap penyerapan 

tenaga kerja, kemiskinan, dan IPM dari wilayah tersebut. Selain hal tersebut yang 

menjadi pertimbangan penulis adalah ketersediaan data pada periode tersebut.  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek 

penelitian. Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh dari sumbernya 

langsung, melainkan sudah dikumpulkan oleh pihak lain. Metode pengumpulan 

data dilakukan dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data baku yang 

diperoleh pada Instansi atau Organisasi yang ada, baik pemerintah maupun 

swasta  serta kajian literatur dari berbagai pustaka. Periode data yang digunakan 

adalah data tahun 2003-2012 untuk masing-amsing kota/kabupaten di wilayah 

SWP Madiun dan sekitarnya. Sehingga data yang dibutuhkan adalah: 

1. Data presentase penduduk miskin daerah untuk masing-masing 

kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya tahun 2003-2012 
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2. Data laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

konstan untuk masing-masing kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun 

dan sekitarnya tahun 2003-2012 

3. Data pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf untuk masing-

masing kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya tahun 

2003-2012. 

4. Data perkembangan tingkat pengangguran terbuka untuk masing-masing 

kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya tahun 2003-2012. 

5. Data penyerapan tenaga kerja sektoral untuk masing-masing 

kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya tahun 2003-2012. 

Adapun sumber data tersebut di atas diperoleh dari: 

1. Data presentase penduduk miskin daerah untuk masing-masing 

kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya tahun 2003-2012, 

yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam terbitan “Data dan Informasi 

Kemiskinan”. 

2. Data laju Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga 

konstan untuk masing-masing kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun 

dan sekitarnya tahun 2003-2012, yaitu dari BPS dalam terbitan “Jawa 

Timur Dalam Angka”. 

3. Data pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf untuk masing-

masing kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya tahun 

2003-2012, yaitu dari BPS terbitan “Jawa Timur Dalam Angka” 

4. Data perkembangan tingkat pengangguran terbuka untuk masing-masing 

kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya tahun 2003-2012, 

yaitu dari BPS dalam terbitan “Keadaan Angkatan kerja di Provinsi Jawa 

Timur”. 
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5. Data penyerapan tenaga kerja sektoral terbuka untuk masing-masing 

kota/kabupaten di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya tahun 2003-2012, 

yaitu dari BPS dalam terbitan “Keadaan Angkatan kerja di Provinsi Jawa 

Timur”. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dajan (2001) menyatakan bahwa metode pengumpulan data merupakan 

prosedur yang sistematis dan standar guna memperoleh data kuantitatif, 

disamping itu metode pengumpulan data memiliki fungsi teknis guna 

memungkinkan para peneliti melakukan pengumpulan data sedemikian rupa 

sehingga angka-angka dapat diberikan pada objek yang diteliti. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan untuk 

mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya diperoleh melalui studi pustaka 

sebagai metode pengumpulan datanya, sehingga tidak diperlukan teknik 

sampling serta kuisioner. Periode data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tahun 2003-2012. Sebagai pendukung, digunakan buku referensi dan 

jurnal untuk menunjang refensi penelitian. 

 

3.6    Metode Analisis 

3.6.1 Metode Analisis Data Panel 

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, dimana 

menurut Gujarati (2007) merupakan regresi dimana lebih dari variabel penjelas, 

atau variabel bebas, diunakan untuk menjelaskan perilaku variabel tidak bebas  

Di samping itu penelitian ini menggunakan analisis panel data sebagai alat 

pengolahan data dengan menggunakan program Eviews 6 dan Microsoft Exel. 

Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara deret waktu 
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(time-series data) dan kerat lintang (cross-section data). Gujarati (2007) 

menyatakan bahwa untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan 

pada data cross section, nilai dari satu variabel atau lebih dikumpulkan untuk 

beberapa unit sampel pada suatu waktu.  

3.6.2 Uji Kesesuaian Model 

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan model dari ketiga metode pada 

teknik estimasi model dengan data panel digunakan Chow Test dan Hausman 

Test. Chow Test digunakan untuk menguji kesesuaian model antara model yang 

diperoleh dari metode pooled least square dengan model yang diperoleh dari 

metode fixed effect. Selanjutnya dilakukan Hausman Test  terhadap model 

terbaik yang diperoleh dari hasil Chow Test dengan model yang diperoleh dari 

meted random effect.  

 1. Chow Test 

Chow Test (Uji Chow) atau beberapa buku menyebutnya 

pengujian Fstatistik adalah pengujian untuk memilih apakah model 

yang digunakan pooled least square atau fixed effect. Pada beberapa 

ha l, asumsi bahwa setiap unit cross section memiliki perilaku yang 

sama cenderung tidak realistis mengingat  dimungkinkan saja setiap 

unit cross section memiliki perilaku yang berbeda. Dalam pengujian ini 

dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut : 

H0 : Model pooled least square 

H1 : Model fixed effect 

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol adalah dengan 

menggunakan rumus F-statistik biasa, yang dapat dituliskan seperti 

berikut (Ramanathan, 1998) :  
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  Dimana: 

ESS1 = Error Sum Square dari model pooled least square 

ESS2 = Error Sum Square dari model fixed effect 

N  = Jumlah data cross section 

T  = Jumlah data time series 

K  = Jumlah variabel bebas 

Statitik Chow Test mengikuti distribusi F-statistik yaitu FN-1, NT-

N-K. Jika nilai Chow Statistics (F-stat) hasil pengujian lebih besar dari F-

tabel, maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa 

nol sehingga model yang digunakan adalah model fixed effect, begitu 

juga sebaliknya. Pengujian ini disebut sebagai Chow Test karena 

kemiripannya dengan Chow Test yang digunakan untuk menguji stabilitas 

dari parameter (stability test). 

 

2. Hausman Test 

Hausman Test (Uji Hausman) adalah pengujian statistik sebagai 

dasar pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan model fixed 

effect atau moden random effect. Penggunaan model fixed effect 

mengandung suatu unsur trade off yaitu hilangnya derajat kebebasan 

dengan memasukkan variabel dummy. Namun, penggunaan metode 

random effect pun harus memperhatikan ketiadaan pelanggaran asumsi 

dari setiap komponen galat. Hausman Test dilakukan dengan hipotesa 

sebagai berikut : 

H0 : Model random effects 
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H1 : Model fixed effects 

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol, maka digunakan statistik 

Hausman dan membandingkannya dengan tabel chi square derajat bebas 

K. Statistik hausman dirumuskan dengan : 

 

Dimana : 

b = vektor untuk statistik variabel fixed effect 

b = vektor statistik variabel random effect 

M0= matriks kovarians untuk dugaan model fixed effect 

M1 = matriks kovarians untuk dugaan model random effect 

Jika nilai m hasil pengujian lebih besar dari chi square (?2) tabel, 

maka cukup bukti untuk melakukan penolakan terhadap hipotesa nol 

sehingga model yang lebih baik digunakan adalah model fixed effect, 

begitu pula sebaliknya. 

Wijayanto (2010) dalam analisis model panel data dikenal, dua macam 

pendekatan yang terdiri dari pendekatan efek tetap (fixed effect), dan pendekatan 

efek acak (random effect). Kedua pendekatan yang dilakukan dalam analisis 

panel data dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pendekatan efek tetap (Fixed effect) 

Salah satu kesulitan prosedur panel data adalah bahwa asumsi intersep dan 

slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut, yang 

dilakukan dalam panel data adalah dengan memasukkan variabel boneka 

(dummy variable) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter 

yang berbeda-beda baik lintas unit (cross section) maupun antar waktu 

(time-series). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal 
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dengan sebutan model efek tetap (fixed effect) atau Least Square Dummy 

Variable (LSDV). 

2. Pendekatan efek acak (Random effect) 

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap 

(fixed effect) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi 

(trade off). Penambahan variabel boneka ini akan dapat mengurangi 

banyaknya derajat kebebasan (degree of freedom) yang pada akhirnya akan 

mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Model panel data yang 

di dalamnya melibatkan korelasi antar error term karena berubahnya waktu 

karena berbedanya observasi dapat diatasi dengan pendekatan model 

komponen error (error component model) atau disebut juga model efek acak 

(random effect). 

3.6.3 Estimasi Model dan Asumsi Model 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pertumbuhan sector 

utama yaitu pertanian dan Perdagangan Hotel dan Restoran terhadap tingkat 

kemiskinan, tingkat pengangguran  terbuka,  dan indeks pembangunan manusia. 

Variabel-variabel tersebut dianalisis menggunakan data time series selama 10 

tahun yang diwakili data tahunan dari tahun 2003-2012 dan data cross section 

sebanyak 6 data mewakili kota/kabupaten di wilayah Karesidenan Madiun dan 

sekitarnya yang menghasilkan 60 observasi. 

Gujarati (2007) menjelaskan bahwa estimasi model regresi panel data 

dengan pendekatan fixed effect tergantung pada asumsi yang digunakan pada 

intersep, koefisien slope, dan error term, dimana ada beberapa kemungkinan 

asumsi yaitu: 
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a. Asumsi bahwa intersep dan koefisien slope adalah konstan antar 

waktu (time) dan ruang (space) dan error term mencakup 

perbedaan sepanjang waktu dan individu.  

b. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu. 

c. Koefisien slope konstan tetapi intersep bervariasi antar individu dan 

waktu. 

d. Seluruh koefisien (intersep dan koefisien slope) bervariasi antar 

individu. 

e. Intersep sebagaimana koefisien slope bervariasi antar individu dan 

waktu. 

Model fungsi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh sector utama 

terhadap tingkat kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan IPM di wilayah 

Karesidenan Madiun dan sekitarnya yaitu: 

Y1 = f(X1, X2)    (1) 

Y2 = f(X1, X2)    (2) 

Y3 = f(X1, X2)    (3) 

Y1it = β0 + β1 X1it + β2 X2it + Uit (4) 

Y1it = β0 + β1 X1it + β2 X2it + Uit (5) 

Y3it = β0 + β1 X1it + β2 X2it + Uit (6) 

Dimana, 

Y1  = Tingkat Kemiskinan (%) 

Y2  = Tingkat pengangguran terbuka (%) 

Y3  = Indeks Pembangunan Manusia 

X1  = Pertumbuhan Sektor Pertanian (%) 

X2  = Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel, Restoran 

U  = Error 
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3.6.4 Pengujian Kriteria Ekonometrika 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai 

distribusi normal atau mendekati normal (Imam Ghozali, 2002 dalam 

Wijayanto, 2010). Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau 

tidak gangguan (μ) antara lain J-B test dan metode grafik. Penelitian ini 

akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung 

skweness dan kurtosis, apabila J-B hitung < nilai X² (Chi Square) tabel, 

maka nilai residual berdistribusi normal. Model untuk mengetahui uji 

normalitas adalah: 

 

 

dimana: 

S = Skewness statistik 

K = Kurtosis 

Jika nilai J – B hitung > J-B tabel, maka hipotesis yang menyatakan 

bahwa residual Ut terdistribusi normal ditolak dan sebaliknya. 

 

 

 

I = Unit cross section 

t = Unit time series 

β0 = konstanta 

β1, β2, β3 = Koefisien  
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2. Uji Multikolinearitas 

Imam Ghozali (2002) dalam Wijayanto (2010)  menyatakan bahwa 

multikolinearitas mempunyai pengertian bahwa ada hubungan linear yang 

“sempurna” atau pasti diantara beberapa atau semua variabel 

independen (variabel yang menjelaskan) dari model regresi. Konsekuensi 

adanya multikolinearitas adalah koefisien regresi variabel tidak tentu dan 

kesalahan menjadi tidak terhingga. Uji multikolinieritas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel bebas saling 

berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal 

adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. Salah satu munculnya multikolinearitas 

adalah R² sangat tinggi dan tidak satupun koefisien regresi yang memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel tidak bebas secara skolastik. 

Model untuk mengetahui uji multikolinearitas adalah: 

Y1 = f(X1, X2)    (1) 

Y2 = f(X1, X2)    (2) 

Y3 = f(X1, X2)    (3)    

Penelitian ini akan menggunakan Auxiliary Regression untuk 

mendeteksi adanya multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R2 regresi 

persamaan utama lebih besar dari R2 regresi auxiliary maka di dalam model 

tidak terdapat multikolinearitas. 

3. Uji Autokolerasi 

Autokerelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data 
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deretan waktu) atau ruang (seperti dalam data cross-sectional. Uji 

autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode waktu atau ruang 

dengan kesalahan pengganggu pada waktu atau ruang (sebelumnya). 

Pengujian menggunakan uji Durbin Watson untuk melihat gejala 

autokorelasi.  

Tabel 3.1: Kriteria Pengujian Durbin-Watson 

Hipotesis Nol Keputusan Kriteria 

Ada autokorelasi positif Tolak 0< d < dl 

Tidak ada autokorelasi 

positif 

Tidak ada 

keputusan 
dl < d <du 

Ada autokorelasi 

negatif 
Tolak 4-dl < d < 4 

Tidak ada autokorelasi 

negatif 

Tidak ada 

keputusan 
4-du < d < 4-dl 

Tidak ada autokorelasi Jangan tolak du < d < 4-du 

Sumber: Imam Ghazali (2002) dalam Wijayanto (2010) 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti bahwa variasi residual tidak sama 

untuk semua pengamatan. Heteroskedastisitas bertentangan dengan 

salah satu asumsi dasar regresi biar homoskedastisitas yaitu variasi 

residual sama untuk semua pengamatan. Secara ringkas walaupun 

terdapat heteroskedastisitas maka penaksir OLS (Ordinary Least 

Square) tetap tidak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi 

efisien baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (yaitu 

asimtotik). Menurut Gujarati (2007) bahwa masalah 

heteroskedastisitas nampaknya menjadi lebih biasa dalam data cross 
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section dibandingkan dengan data time series. Penelitian ini 

menggunakan uji Park untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas. Uji Park pada prinsipnya meregres residual yang 

dikuadratkan dengan variabel bebas pada model. Jika t-statistik > t-

tabel maka ada heterokedastisitas, jika t-statistik < t-tabel maka tidak 

ada heterokedastisitas. atau Jika nilai Prob > 0,05 maka tidak ada 

heterokedastisitas, jika nilai Prob <0,05 maka ada heterokedastisitas. 

3.6.5 Pengujian Kriteria Statistika 

 

Pada uji kriteria ekonomi dan statistic ini dilakukan dengan beberapa uji: 

1. Uji Kriteria Ekonomi 

Pada uji ini melihat tanda dan besaran dimana parameter-parameter 

yang didapatkan dari proses estimasi model simultan ini akan dilihat 

tanda besarnya apakah sesuai dengan teori ekonometrika 

2. Uji Kriteria Satitistik  

Pada pengujian pertama menguunakan uji t atau parsial, untuk 

melihat tingkat signifikansi variabel bebas. Gujarati (2007) 

menyatakan bahwa uji signifikansi merupakan prosedur yang 

digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol 

dari sampel. Uji statistic terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial 

(uji t), pengujian koefisien simultan (uji F), dan pengujian koefisien 

determinasi (uji      ). 

 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t) 

Hipotesa nol  ( ), artinya nilai koefisien sama dengan 

nol, sedangkan hipotesa alternative ( ), artinya nilai 
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koefisien berbeda dengan nol. Daerah penolakan ditentukan 

dengan membandingkan nilai t statistic terhadap nilai t-tabel atau 

dengan membandingkan nilai p-value  terhadap taraf nyata (α). 

Jika nilai t-statistik lebih besar dari t-tabel (p-value>α) berarti 

hipotesa nol ditolak dan dipotesa alternatifnya diterima sehingga 

variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.  

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Pada pengujian kedua menggunakan uji F, untuk melihat pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara keseluruhan 

dan untuk mengetahui apakah model penduga yang diajukan 

sudah layak untuk menduga parameter yang ada dalam fungsi. 

Hipotesa nol ( ), artinya nilai koefisien sama 

dengan nol.  Sedangkan hipotesa alternative ( ), 

artinya tidak semua koefisien berbeda dengan nol.  Daerah 

penolakan ditentukan dengan membandingkan nilai F-statistik 

dengan F-tabel atau dnegan membandingkan nilai P-value  

terhadap taraf nyata (α). Jika nilai F-statistik lebih besar dari nilai 

F-tabel (P-value<α) berarti hipotesa nol ditolak dan hipotesa 

alternative diterima sehingga minimal ada satu variabel bebas 

yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikat dan model yalak 

untuk digunakan. Namun sebaliknya jika p-value>α berarti hipotesa 

nol diterima dan hipotesa alternative di tolak sehingga variabel 

bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat dan 

model tidak layak digunakan.  

3. Uji Koefisien Determinasi (Uji )  
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Pengujian ketiga dengan melihat koefisien determinasi ( ) untuk 

menunjukkan kemampuan garis regresi menjelaskan variabel 

terikat sebagai proporsi dalam presentase (variase variabel terikat 

yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas.  Nilai  berkisar dari 0 

sampai 1 (0 ≤  ≥ 1),  apabila nilainya mendekati 1 berarti terdapat 

hubungan yang erat antara variabel bebas dan variabel terikatnya, 

sedangkan apabila nilainya 0 berarti tidak ada hubungan antara 

variabel bebas (dependen) dengan variabel terikat (independen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


