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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Definisi variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi fokus di 

dalam suatu penelitian. Menurut  Kerlinger (2006) variabel sebagai sebuah 

konsep, variabel merupakan konsep yang mempunyai nilai yang bermacam-

macam. Suatu konsep dapat diubah menjadi suatu variabel dengan cara 

memusatkan pada aspek tertentu dari variabel itu sendiri. Penelitian ini terbagi 

menjadi 2 penelitian, yaitu penelitian mengenai analisis ilusi fiskal dengan 

pengukuran pendapatan (revenue enchancement) dan  penelitian mengenai 

analisis  ilusi fiskal dengan manipulasi belanja (expenditure manipulation).  

Penelitian mengenai analisis  ilusi fiskal dengan pengukuran pendapatan 

(revenue enchancement) menggunakan pengeluaran daerah (G) sebagai variabel 

dependen, sedangkan variabel independennya PDRB, Y (Produk Dosmestik 

Regional Bruto/ PDRB), Pr (Rasio kemampuan PDRB untuk memenuhi 

Pengeluaran), N (Jumlah Penduduk) dan D (Rasio dari Pendapatan yang 

digunakan untuk Belanja, Pajak tidak Langsung, Retribusi Daerah (H) dan Pajak 

Daerah. Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian deteksi ilusi fiskal 

dengan pengukuran pendapatan (revenue enchancement) adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.1  
Definisi Operasional Analisis Ilusi Fiskal dengan Pengukuran Pendapatan 

(Revenue Enchancement) 
 

No 
 

Variabel Definisi Pengukuran Skala 

1 Pengeluaran 
Daerah/G (Y) 

Pengeluaran daerah adalah 
nilai riil jumlah total 
realisasi pengeluaran 
pemerintah selama satu 
tahun anggaran, yang 
termasuk belanja 
pemerintah pusat dan 
transfer daerah sesuai 
dengan APBN. Satuan 
hitung untuk variabel 
pengeluaran pemerintah 
adalah juta rupiah. 

Log Normal 
(G) 

Nominal 

2 Produk 
Dosmestik 
Regional Bruto/ 
PDRB/Y (X1)  

Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) merupakan 
data statistik yang 
merangkum  perolehan 
nilai tambah dari seluruh 
kegiatan ekonomi di 
wilayah provinsi pada satu 
periode tertentu. PDRB 
yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah PDRB 
atas dasar harga konstan 
tahun 2000, dengan satuan 
hitung juta rupiah. 

Log Normal 
(Y) 

Nominal 

3 Rasio 
kemampuan 
PDRB untuk 
memenuhi 
Pengeluaran/Pr 
(X2) 

Rasio PDRB terhadap 
belanja daerah adalah rasio 
kemampuan PDRB  untuk 
memenuhi pengeluaran. 
Merupakan  perbandingan 
antara PDRB dengan total 
pengeluaran daerah.  
Rasio ini menunjukkan 
produktivitas dan 
efektivitas pengeluaran 
daerah.  Selain itu kita juga 
dapat melihat tingkat 
ekonomis pemerintah 
daerah dalam rasio ini. 
 

Log Normal 
(Pr) 

Rasio 
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4 Jumlah 
Penduduk/N 
(X3) 

Penduduk Indonesia adalah 
semua orang yang 
berdomisili di wilayah 
teritorial Indonesia selama 
6 bulan atau lebih dan atau 
mereka yang berdomisili 
kurang dari 6 bulan tetapi 
bertujuan menetap. 

Log Normal 
(N) 

Rasio 

5 Rasio dari 
Pendapatan 
yang digunakan 
untuk 
Belanja/D (X4) 

Rasio pendapatan terhadap 
belanja adalah rasio dari 
pendapatan yang 
digunakan untuk 
pengeluaran daerah. 
Merupakan perbandingan 
antara penerimaan daerah 
dengan pengeluaran 
daerah. 

Log Normal 
(D) 

Rasio 

6 Retribusi 
Daerah/H (X5) 

Herfindahl Concentration 
Taxes (HCT) terdiri dari 
beberapa kategori pajak 
yang bervariasi, seperti 
pajak sektor personal, 
pajak perusahaan, 
penerimaan pajak bukan 
penduduk, beberapa pajak 
denngan kriteria khusus. 
Dalam penelitian ini 
variable HCT dimodifikasi 
dengan retribusi daerah, 
mengingat retribusi daerah 
ini merupakan komponen 
terbesar PAD selain pajak 
daerah. Satuan H dalam 
penelitian ini dinyatakan 
dalam satuan desimal. 

Log Normal 
(H) 

Rasio 

7 Pajak Daerah/L 
(X6) 

Pajak daerah adalah 
pungutan yang dilakukan 
pemerintah daerah provinsi 
berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku meliputi pajak 
kendaraan bermotor dan 
kendaraan di atas air; bea 
balik nama kendaraan 
bermotor dan kendaraan di 
atas air; pajak bahan bakar 

Log Normal 
(L) 

Nominal 
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kendaraan bermotor; pajak 
pengambilan dan 
pemanfaatan air bawah 
tanah dan air permukaan. 
Satuan hitung pajak daerah 
dalam penelitian ini adalah 
juta rupiah. 

 

Penelitian mengenai analisis ilusi fiskal dengan manipulasi belanja 

(expenditure manipulation) menggunakan Anggaran Anggaran Pendapatan Asli 

Daerah  (PAD) sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya 

adalah  Rasio dari Pendapatan Nasional yang diberikan Pemerintah Pusat bagi 

Pemerintah Daerah, Persepsi Relatif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah dan Kepentingan relatif dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja 

Pemerintah Daerah dan pengganguran. Definisi operasional yang digunakan 

dalam penelitian analisis ilusi fiskal dengan manipulasi belanja (expenditure 

manipulation) adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.2 

Definisi Operasional Analisis Ilusi Fiskal dengan Manipulasi Belanja 
(Expenditure Manipulation) 

 
No Variabel Definisi Pengukuran Skala 
1 Anggaran 

Pendapatan Asli 
Daerah/Eg (Y) 

Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) adalah pendapatan 
yang diperoleh daerah yang 
dipungut berdasarkan 
peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang 
-undangan, guna keperluan 
daerah yang bersangkutan 
dalam membiayai 
kegiatannya. Satuan hitung 
PAD untuk penelitian ini 
adalah juta rupiah. 
 

Log Normal 
(Eg) 

Nominal 
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2 Anggaran Dana 
Alokasi 
Umum/Pg’  

Dana alokasi umum (DAU) 
adalah transfer dana dari 
pemerintah pusat ke 
pemerintah daerah yang 
dimaksudkan untuk 
menutup kesenjangan fiskal 
(fiscal gap) dan pemerataan 
kemampuan fiskal antar 
daerah dalam rangka 
membantu kemandirian 
pemerintah daerah 
menjalankan fungsi dan 
tugasnya melayani 
masyarakat. Satuan hitung 
DAU untuk penelitian ini 
adalah juta rupiah. 

Log Normal 
(Pg’) 

Nominal 

3 Penerimaan 
Daerah/Y  

Penerimaan daerah adalah 
semua hak daerah yang 
diakui sebagai penambah 
nilai kekayaan bersih dalam 
periode anggaran tertentu 
(UU.No 32 Tahun 2004 
tentang pemerintahan 
daerah), pendapatan daerah 
berasal dari penerimaan dari 
dana perimbangan pusat dan 
daerah, juga yang berasal 
daerah itu sendiri yaitu 
pendapatan asli daerah serta 
lain-lain pendapatan yang 
sah. Satuan hitung untuk 
variabel penerimaan daerah 
adalah juta rupiah. 
 

Log Normal 
(Y) 

Nominal 

4 Realisasi Dana 
Alokasi 
Umum/Pr’ 

Realisasi Dana Alokasi 
Umum dihitung berdasarkan 
alokasi dasar yaitu jumlah 
gaji pegawai negeri sipil 
daerah, serta berdasarkan 
celah fiscal yaitu selisih 
antara kebutuhan fiscal 
dikurangi dengan kapasistas 
fiscal daerah. Satuan hitung 
Reliasasi Dana Alokasi 
Umum adalah juta rupiah. 
 

Log Normal 
(Pr’) 

Nominal 
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5 Rasio dari 
Pendapatan 
Nasional yang 
diberikan 
Pemerintah 
Pusat bagi 
Pemerintah 
Daerah  (1/Pg)Y 
(X1) 

Rasio dari Pendapatan yang 
diberikan kepada 
Pemerintah Daerah adalah 
rasio Dana Alokasi Umum 
yang diberikan pemerintah 
pusat terhadap pemerintah 
daerah.  Merupakan  
perbandingan antara 
Penerimaan Daerah dengan 
DAU yang digunakan untuk 
mengukur kontribusi DAU 
terhadap total penerimaan. 
Semakin kecil nilai rasio 
menunjukkan bahwa 
kontribusi DAU terhadap 
total penerimaan daerah 
menjadi semakin tinggi. 

Log Normal 
[(i/Pg’)/Y] 

Rasio 

6 Persepsi Relatif 
dari Pemerintah 
Pusat bagi 
Pemerintah 
Daerah (Pr/Pg) 
(X2) 

Persepsi Relatif dari 
Pemerintah Pusat kepada 
Pemerintah Daerah adalah  
rasio realisasi DAU  
terhadap DAU yang telah 
dianggarkan. 

Log Normal 
[Pr’/Pg’] 

Rasio 

7 Kepentingan 
realtif dari Dana 
Alokasi Umum 
terhadap 
Belanja 
Pemerintah 
Daerah (1/Pg)   
(X3) 

Kepentingan Relatif dari 
DAU terhadap Belanja 
Pemerintah Daerah  
menunjukkan 
ketergantungan pemerintah 
daerah terhadap DAU dalam 
memenuhi kebutuhan 
belanja daerah    

Log Normal 
[1/Pg’] 

Rasio 

8 Pengangguran/U 
(X4) 

Pengangguran atau tuna 
karya adalah istilah untuk 
orang yang tidak bekerja 
sama sekali, sedang mencari 
kerja, bekerja kurang dari 
dua hari selama seminggu, 
atau seseorang yang sedang 
berusaha mendapatkan 
pekerjaan yang layak. 
Pengangguran umumnya 
disebabkan karena jumlah 
angkatan kerja atau para 
pencari kerja tidak 
sebanding dengan jumlah 
lapangan kerja yang ada 

Log Normal 
(U) 

Rasio 
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yang mampu menyerapnya. 
Pengangguran seringkali 
menjadi masalah dalam 
perekonomian karena 
dengan adanya 
pengangguran, produktivitas 
dan pendapatan masyarakat 
akan berkurang sehingga 
dapat menyebabkan 
timbulnya kemiskinan dan 
masalah-masalah sosial 
lainnya. Tingkat 
pengangguran dapat 
dihitung 
 dengan cara 
membandingkan jumlah 
pengangguran dengan 
jumlah angkatan kerja yang 
dinyatakan dalam persen. 

 

 

3.2   Jenis dan Sumber Data  

3.2.1.  Jenis Data  

Penelitian ini digolongkan pada penelitian deskriptif kuantitatif. Dimana 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Hasil penelitian dan kesimpulan yang 

diambil semata-mata menggambarkan suatu gejala atau peristiwa seperti apa 

adanya. Adapun data yang digunakan adalah data yang berbentuk angka (data 

kuantitatif). 

Menurut  Singleton & Aaron (2010), data diperoleh dengan mengukur 

nilai satu atau lebih variabel dalam sampel (populasi), semua data yang ada pada 

gilirannya merupakan variabel yang kita ukur, dapat diklasifikasikan menjadi data 

kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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data sekunder, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi atau sudah 

dikumpulkan dari sumber lain dan diperoleh dari pihak lain seperti buku-buku, 

literatur, catatan-catatan atau sumber yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel atau 

gabungan antara data time series selama 3 tahun yaitu dari tahun 2011-2013 dan 

cross section yaitu sebanyak Provinsi di Indonesia hingga akhir tahun 2013 adalah 

33 provinsi.  Jumlah sampel cross section pada penelitian ini adalah 33 Provinsi 

(n=33), dan time series sebanyak 3 Tahun (T = 3, 2011 sampai dengan 2013), 

sehingga total observasi dalam penelitian ini adalah nT = 99.  

 

3.2.2 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperolah dari :  

1. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) Kementerian Keuangan RI.  

2. Badan Pusat Statistik.  

3. Buku yang menjadi rujukan relevan untuk penelitian, dokumen serta  

 arsip.  

 

3.3  Metode Pengumpulan Data  

Data yang diperlukan diperoleh dengan cara browsing di situs resmi 

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DPJK) dan browsing di situs resmi 

Badan Pusat Statistik (BPS)   diperoleh dari akses melalui internet dengan situs 

antara lain; www.djpk.depkeu.go.id dan www.bps.go.id serta  pencatatan di 

http://www.djpk.depkeu.go.id/
http://www.bps.go.id/
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Badan Pusat Statistik (BPS).  Data kemudian diolah sesuai dengan tujuan 

penelitian.  

3.4  Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:  

1) Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan teori dan bahan yang 

menjadi sumber acuan untuk melakukan penelitian. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan membaca buku, 

jurnal ilmiah, artikel, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan judul penelitian 

ini.  

2) Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dokumentasi yaitu 

pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik (BPS).  

3) Menentukan sampel penelitian dengan menggunakan purposive sampling.  

4) Melakukan analisis regresi data panel.  

5) Menginterpretasikan dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis regresi 

data panel yang dilakukan.  

 

3.5  Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan 

menggunakan alat uji statistik Eviews. Analisis regresi berganda adalah analisis 

mengenai beberapa varaibel independen dengan satu variabel dependen. 
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Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana 

hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat 

membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ariefianto, 

2012).  

 

3.5 Uji Pelanggaran Asumsi 

Dalam melakukan estimasi persamaan linier dengan menggunakan OLS 

(Ordinary Least Square) maka asumsi BLUE harus terpenuhi. Asumsi BLUE 

(Best Linier Unbiased Estimator) adalah: 

1. Tidak terjadi hubungan antara independent variable atau variabel bebas dari 

masalah multikolinieritas 

2. Variansnya tetap atau bebas dari masalah heteroskedastis 

3. Tidak ada korelasi serial antar error atau bebas dari masalah autokorelasi. 

Berikut ini adalah pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini 

 

3.5.1 Heteroskedastitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan di mana varians tidak konstan atau 

berubah-ubah. Model yang baik bersifat homokedastis di mana variansnya 

konstan atau errornya memiliki varians yang sama. Heteroskedastistas 

menyebabkan OLS estimator tidak lagi berada pada varians yang minimum. 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas kita melakukan Uji White. 
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Hipotesis yang digunakan dalam tes ini adalah: 

H0 : Homoskedastis 

H1 : Lainnya 

Jika nilai perhitungan nilai kritis dengan α yang dipilih maka H0 ditolak 

dan berarti terdapat heteroskedastisitas. Untuk mengatasi masalah 

heteroskedastisitas digunakan metode weighted least square untuk melakukan 

pemodelan heteroskedastsitas dehingga didapat estimasi yang lebih efisien. 

 

3.5.2 Autokorelasi 

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu 

variabel. Autokorelasi terjadi jika observasi yang berturut-turut sepanjang waktu 

mempunyai korelasi antara satu dengan yang lain. 

Untuk mendekteksi ada tidaknya autokorelasi dilakukan Uji Breusch-

Godfrey (BG) Lagrange Multiplier (LM) Test. Ut mengikuti model autoregresif 

p(AR(p)), sehingga berebentuk sebagai berikut (Nachrowi dan Usman, 2006): 

Ut = ρ1ut-1 + ρ2ut-2+...+ ρput-p+ 1 

Sehingga hipotesis yang digunakan adalah: 

Jika ρ = 0 berarti tidak ada autokorelasi 

H0 : ρ = 0 

H1 : ρ ≠ 0 

Bila nilai propability (p-value) < , maka tolak H0. Dalam kondisi ini 

model yang digunakan mengandung gejala autokorelasi dan sebaliknya (Mulyono, 

2008). 
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Berikut ini adalah cara mengatasi autokorelasi: 

1. Evaluasi model, 

2. Metode pembedaan umum (Generalized Differences) 

3. Metode pembedaan pertama (First-difference Methode) 

4. Estimasi ρ berdasarkan Durbin-Watson atau residual 

5. Menambah variabel auto-regressive (AR) pada sisi kanan oersamaan regresi 

(Ariefianto, 2012), 

6. Menambah lag variabel dependen atau menambah lagi pada variabel 

independen (Ariefianto, 2012). 

 

3.5.3 Multikolinieritas 

Multikolinieirtas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti 

antara beberapa atau semua variabel bebas (independent variable) dari model 

regresi. Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat apakah model dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Jika terjadi korelasi yang 

tinggi, maka dalam model regresi tersebut terdapat masalah multikolinieritas. 

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas pada model dapat 

dideteksi dengan melihat correlation matrix. Jika korelasi antara variabel bebas 

kurang dari 0,8 maka dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas. Uji 

multikolinieritas juga dapat dilakukan dengan melihat hasil estimasi, jika hasil 

estimasi memiliki nilai R2 dan Adjusted R2 yang tinggi disertai dengan nilai t yang 

signifikan maka model diabaikan dari masalah multikolinieritas. 
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Untuk mengatasi masalah multikolonieritas cara yang paling mudah adalah 

dengan cara menghilangkan salah satu variabel, terutama yang tidak signifikan 

secara parsial (uji t). Cara-cara lain yang juga dapat dilakukan dengan membah 

jumlah daya atau mengurangi jumlah data observasi, menambah jumlah variabel 

independennya, mengkombinasikan data cross-section dan time-series, mengganti 

data  dan mentransformasi variabel. 

 

3.7 Model Regresi Deteksi Ilusi Fiskal 

Analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang 

digunakan untuk melihat pengukuran pendekatan pendapatan (revenue 

enchancement) dan pengukuran ilusi fiskal dengan manipulasi belanja 

(Expenditure Manipulation). Analisis terhadap ilusi fiskal dengan pengukuran 

pendapatan diambil dari model yang digunakan oleh Borcherding dan Deacon 

(1972) dan Gemmel et al. (1998). Persamaan regresi di dalam pengukuran 

pendekatan pendapatan (revenue enchancement) dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Adi, 2009): 

In G = In a + In Y + In Pr + In N + 1 In D + 2 In H + In L + u 

Di mana: 

G  :   Pengeluaran Pemerintah 
Y :   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)   
Pr  :                       PDRB 
  Pengeluaran Daerah 
N :    Jumlah Penduduk 
D : Penerimaan Daerah 
  Pengeluarn Daerah 
H : Retribusi Daerah 
L :  Pajak Daerah 
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Penelitian analisis ilusi fiskal dalam kinerja anggaran pemerintah daerah 

provinsi  dapat dilakukan dengan menggunakan pengukuran pendapatan. 

Penelitian ini mengasumsikan bahwa jika dalam pengukurannya terdapat variabel 

penerimaan yang mengalami defisit, maka terindikasi adanya ilusi fiskal. Dalam 

penelitian ini, hipotesis diterima jika ada satu atau lebih hubungan negatif dengan 

nilai yang signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Gemmel et 

al.1998). 

Pengukuran Ilusi Fiskal dengan manipulasi belanja (Expenditure 

Manipulation) menurut Dollery (1995) dinyatakan dengan formulasi sebagai 

berikut (Priyo, 2009): 

1nEg 1 = 1nδ 0+ 1nδ1 (1/ Pg')Y1 + l nδ 2(Pr' / Pg ’)t + 1 nδ 3(1 / Pg ')1 + 1 nδ 4C/ + v1 

 

dimana : 

Eg  :  Anggaran Pendapatan Asli Daerah (periode t) 

Pg´ :  Anggaran Dana Alokasi Umum (periode t) 

Y  :  Penerimaan Daerah (periode t) 

Pr´ :  Realisasi Dana Alokasi Umum (periode t) 

U  :  Penggangguran (periode t) 

(1/Pg´)/Y :  Rasio dari Pendapatan Nasional yang diberikan Pemerintah Pusat   
   bagi Pemerintah Daerah 

(Pr´/Pg´) :  Persepsi Relatif dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah   
   Daerah (periode t) 

(1/Pg´) : Kepentingan relatif dari Dana Alokasi Umum terhadap Belanja  
Pemerintah Daerah (periode t). 

 

Penelitian analisis ilusi fiskal di dalam kinerja anggaran pemerintah daerah 

provinsi dengan menggunakan manipulasi belanja sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Dollery dan Worthington (1995) yang menyatakan bahwa variabel 
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(l/Pg)Y, (Pr/Pg), dan (1 /Pg) memiliki hubungan negatif  dengan nilai yang 

signifikan apabila terindikasi adanya ilusi fiskal. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Logan, Hammes and Wills (Dollery 1995) menunjukkan bahwa 

variabel U akan memiliki hubungan yang positif dengan nilai yang signifikan jika 

terindikasi adanya ilusi fiskal karena tingkat pengangguran merupakan variasi dari 

pengeluaran pemerintah. Hipotesis adanya ilusi fiskal akan terbukti apabila 

terdapat satu atau lebih hubungan yang negatif dengan nilai yang signifikan antara 

variabel (1/Pg)Y, (Pr/Pg), dan (1/Pg) dengan variabel Eg atau apabila terjadi 

hubungan positif dengan nilai yang signifikan antara variabel U dengan Eg.   

 

3.8 Goodness of Fit (Uji Kecocokan) 

Berdasarkan analisis regresi diamati Goodness of Fit (uji kecocokan) 

dengan melihat koefisien determinasi (R2), uji F, dan uji hipotesis (Uji t). Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

3.8.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen (Sugiyono, 2011). Nilai koefisien 

determinasi adalah di antara nol dan satu. Nilai R-square yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ariefianto, 2012).  
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3.8.2 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya, dimana jika variabel bebas memiliki pengaruh 

secara simultan terhadap variabel terikat maka model persamaan regresi masuk 

dalam kriteria cocok atau fit. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada 

hasil regresi yang dilakukan dengan program Eviews, yaitu dengan 

membandingkan tingkat signifikansi. Apabila tingkat signifikansi p-value ≤ α = 

0,05 maka Ha diterima. Sebaliknya apabila signifikansi p-value > α = 0,05 maka 

Ha ditolak. 

 

3.8.3 Uji Hipotesis (Uji t)  

Uji hipotesis menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ariefianto, 2012). Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil 

regresi yang dilakukan dengan program Eviews, yaitu dengan membandingkan 

tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan α = 0,05. Apabila 

tingkat signifikansi ≤ 0,05 maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya bila 

tingkat signifikansi > 0,05 maka H0 diterima dan Ha ditolak . 




