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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian 

MenurutArikunto (2010: 161), objek penelitian adalah variabel atau apa yang 

menjadi titik perhatian suatu penelitian. Hal ini karena objek penelitian merupakan 

gejala atau suatu permasalahan. Sedangkan variabel juga disebut gejala. Oleh karena 

itu, objek penelitian adalah variabel. Dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas 

dan variabel terikat. Menurut Sugiyono (2007: 2), variabel penelitian pada dasarnya 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulan. 

Menurut Sugiono (2006: 33), variabel bebasmerupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel terikat. 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas. 

Terkait hal ini, peneliti tertarik untuk meneliti daya saing industri jaket kulit 

Sukaregang. Maka dapat disimpulkan yang menjadi objek penelitian ini adalah 

industri jaket kulit Sukaregang Kabupaten Garut, yang menjadi variabel bebas yaitu: 

faktor produksi (X1), kondisi permintaan (X2), strategi perusahaan (X3) dan industri 

pendukung (X4). Responden yang menjadi pusat penelitian adalah pengusaha jaket 

kulit di Sentra Kulit Sukaregang Kabupaten Garut. 

3.2. Metode Penelitian 

Menurut Nasir (1988:51), metode penelitian merupakan cara utama yang 

digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah 

yang diajukan. Dalam penelitian ini peneliti akan membahas tentang daya saing 

industri, sehingga peneliti menggunakan metode survey eksplanatory, yaitu suatu 

metode penelitian yang bermaksud menjelaskan hubungan antar variabel dengan 

menggunakan pengujian hipotesis.  
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Pengertian penelitian survey menurut Singarimbun (1995:3) adalah penelitian 

yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpul data yang pokok.Tujuan dari penelitian explanatory adalah untuk 

menjelaskan atau menguji hubungan antar variabel yang diteliti. 

3.3. Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi  

Menurut Arikunto (2012: 173)populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian.Selanjutnya, menurut Sugiyono (2009: 61), populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi penelitiannya adalah seluruh 

pengusaha jaket kulit di Sukaregang Kabupaten Garut yang berjumlah100 pengusaha. 

3.3.2. Sampel  

Menurut Arikunto (2006: 131) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti. Sedangkan menurut Sugiarto (2001:2) sampel adalah sebagian anggota dari 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasinya.Surakhmad dalam Riduwan (2010: 65) berpendapat 

bahwa: 

“Apabila ukuran populasi sebanyak kurang lebih dari 100, maka pengambilan 

sampel sekurang-kurangnya 50% dari ukuran populasi. Apabila ukuran 

populasi sama dengan atau lebih dari 1000, ukuran sampel diharapkan 

sekurang-kurangnya 15% dari ukuran populasi”.  

 

 Terkait hal ini, peneliti menggunakan rumus dari Taro Yamane. 

  
 

      
 

Dimana: 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi  

d
2
 = presesi yang ditetapkan 

 (Riduwan, 2010: 65) 
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Diketahui jumlah kios jaket kulit Sukaregang sebanyak 250, namun tidak semua 

kios adalah penjual yang sekaligus memproduksi sendiri, ada sebagian penjual yang 

memproduksi barang yang siap pakai. Selain itu, mayoritas diantara penguaha 

mendirikan 2-5 kios. Sehingga jumlah pengusaha jaket kulit Sukaregang yang 

memproduksi sendiri produk jaket kulit, oleh UPT. Penyamakan Kulit diperkirakan 

sebagian pengusaha dengan tingkat presesi yang ditetapkan sebesar 10%. Maka 

sampel yang diperoleh berdasarkan rumus diatas adalah sebagai berikut. 

  
 

      
 

  
   

            
 

  
   

            
    

Dari perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal dalam  penelitian ini 

adalah 50 responden. Dalam hal ini penulis menambah menjadi 55 responden. 

3.4. Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan penjabaran konsep-konsep yang akan diteliti, 

sehingga dapat dijadikan pedoman guna menghindari kesalahpahaman dalam 

menginterpretasikan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.  

Untuk menguji hipotesis yang diajukan, dalam penelitian ini terlebih dahulu 

setiap variabel didefinisikan, kemudian dijabarkan melalui operasional variabel. 

Dalam operasionalisasi variabel, variabel yang akan diteliti dikelompokkan dalam 

konsep, operasionalisasi dan sumber data. Konsep merupakan variabel utama yang 

bersifat umum. Operasionalisasi merupakan konsep yang bersifat operasional dan 

terjabar dari konsep. Sumber data merupakan penjabaran dari konsep dimana data 

tersebut diperoleh.Operasionalisasi variabel penelitian secara rinci diuraikan pada 

tabel 3.1 : 

 

 

 



 

Elis Hanifah, 2014 
Analisis Daya Saing Industri Jaket Kulit Sukaregang Kabupaten Garut 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaaan.upi.edu 

Tabel 3.1 

Overasional Variabel 

Konsep Variabel Operasionalisasi Sumber Data Jenis Data 

Variabel terikat 

Suatu posisi 

dimana sebuah 

perusahaan 

menguasai 

sebuah ajang 

persaingan 

bisnis. 

(Porter, 2008) 

Daya Saing 

(Y) 

Daya saing meliputi: 

1. Kemampuan 

perusahaan untuk 

meningkatkan 

pangsa pasar. 

Data diperoleh dari responden mengenai: 

1. Besarnya pangsa pasar yang diperoleh 

perusahaan dalam presentase. Cara 

menghitung pangsa pasar: 

 
                                   

                                  
 x 100 % 

(Suwarsono, 1996: 120) 

Rasio 

Variabel Bebas 

Faktor 

produksi 

adalah faktor-

faktor yang 

mendukung 

berlangsungny

a proses 

produksi. 

Faktor –

Faktor 

Produksi 

(X1) 

Faktor – faktor 

produksi meliput: 

1. SDM 

2. SDA 

3. Permodalan 

 

Data diperoleh dari responden mengenai: 

1. Jumlah tenaga kerja dalam satu bulan 

terakhir (dalamrupiah). 

2. Jumlah bahan baku dalam satu bulan 

terakhir (dalam rupiah) berupa; 

 kulit hewan (sapi, domba dan 

kambing 

 bahan pelengkap (benang, pooring 

dan resleting). 

3. Jumlah modal dalam satu bulan 

terakhir (dalam rupiah) berupa: 

 Modal lancar (kas dan piutang) 

 Modal tetap (lahan usaha dan mesin) 

Interval 

Faktor yang 

menunjukkan 

besarnya 

jumlah barang 

yang diminta 

pada harga dan 

waktu tertentu. 

 

Kondisi 

Permintaan 

(X2) 

Jumlah permintaan 

konsumen terhadap 

produk-produk yang 

dihasilkan. 

Data diperoleh dari responden mengenai: 

1. Jumlah permintaan konsumen terhadap 

produk jaket kulit dalam satu bulan 

terakhir (dalam rupiah). 

Interval 

Faktor yang 

dilakukan 

perusahaan 

untuk dapat 

memenangkan 

persaingan. 

Strategi 

Perusahaan 

(X3) 

Strategi perusahaan 

meliputi: 

1. Biaya 

2. Diferensiasi 

3. Fokus 

 

Data diperoleh dari responden mengenai: 

1. Strategi dalam penetapan harga/biaya 

produk jaket kulit yang dijual. 

2. Strategi dalam variasi jenis produk 

jaket kulit yang dijual berdasarkan 

spesifikasi: 

 Bahan kulit 

 Warna 

 Model 

 

Ordinal 
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3. Strategi dalam segmen pasar yang 

dipilih perusahaan berdasarkan pasar: 

 Dewasa  

 Remaja 

 Anak-anak 

 

Industri 

pendukung 

adalah industri 

yang 

mendukung 

dengan 

bekerjasama 

dalam 

memasok 

bahan baku 

kepada 

industri inti.  

 

 

 

 

Faktor 

Industri 

Pendukung 

(X4) 

Industri pendukung 

yang dilihat dari 

transaksi kerjasama 

industri inti dengan 

UPT penyamakan 

kulit dan pengusaha 

penyamakan lainnya. 

Data diperoleh dai responden mengenai: 

1. Transaksi yang dilakukan dengan UPT 

penyamakan kulit atau pengusaha 

penyamakan kulit lainnya dalam satu 

bulan terakhir (dalam rupiah). 

Interval 

 

3.5. Sumber dan Jenis Data 

Menurut Sugiyono (2006:129) yang dimaksud sumber data dalam penelitian 

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila berdasarkan sumbernya, data 

dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.Data sekunder adalah 

data yang telah dikumpulkan oleh pihak lainatau lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Sedangkan data primer adalah data 

yang diperoleh dari responden secara langsung yang dikumpulkan melalui survei 

lapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu yangdibuat secara 

khusus. Adapun sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Data primer, yaitu pelaku yang terlibat langsung dengan objek penelitian.Data 

primer diperoleh dari Pengusaha jaket kulit Sukaregang Kabupaten Garut. 

2. Data sekunder, yaitu pelaku yang tidak langsung berhubungan dengan objek 

penelitian, tetapi bersifat membantu dan memberikan informasi bagi penelitian. 

Data sekunder dari pihak lain yang berasal dari buku-buku, majalah, literatur, 
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artikel, internet, dan tulisan-tulisan ilmiah. Data sekunder diperoleh dari data 

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Garut, 

UPT Penyamakan Kulit Kabupaten Garut, Badan Pusat Statistik (BPS), dan 

Internet. 

Adapun jenis data dalam penelitaian ini adalah data kuantitatif. Menurut Teguh 

dalam Muchtar (2011: 83), data kuantitatif adalah data statistik yang berbentuk 

angka-angka, baik secara langsung digali dari hasil penelitian maupun hasil 

pengolahan data kuanlitatif menjadi data kuantitatif. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur sistematik dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan guna menguji hipotesis. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah sebagai berikut. 

1. Angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang 

bersedia memberikan respons (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis angket terbuka (angket tidak 

berstruktur) yaitu angket yang disajikan dalam bentuk sederhana sehingga 

responden dapat memberikan isian sesuai dengan kehendak dan keadaannya. 

2. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

3. Observasi adalah peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. 

3.7. Teknik Pengolahan Data 

Pengumpulan data dengan teknik tertentu sangat diperlukan dalam analisis 

anggapan dasar dan hipotesis karena teknik-teknik tersebut dapat menentukan lancar 

tidaknya suatu proses penelitian. Secara garis besar, prosedur pengolahan data dalam 

penelitian ini terdiri dari beberapa langkah berikut ini: 

1. Menyeleksi data. Menyeleksi data dilakukan untuk mengetahui dan memeriksa 

lengkap tidaknya data yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan dengan cara 
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memiliki dan memeriksa kesempurnaan dan kejelasan dari data yang 

bersangkutan. 

2. Mentabulasi data. Mentabulasi data yaitu menyajikan data yang telah diseleksi 

dalam bentuk data yang siap untuk diolah menjadi tabel-tabel yang selanjutnya 

akan ditelaah dan diuji secara sistematis. 

3. Melakukan uji validitas Data. Uji validitas data dilakukan untuk memperoleh 

ketepatan dalam menggunakan teknik analisis serta guna memperoleh hasil dan 

kesimpulan yang tepat. 

4. Menganalisis data. Menganalisis data berarti mengetahui pengaruh maupun 

hubungan antar variabel dalam penelitian, dengan menggunakan teknis analisis 

yang tepat. 

5. Melakukan pengujian hipotesis. 

6. Kesimpulan dan saran. 

3.8. Teknik Instrumen Penelitian 

3.8.1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

keshaihan suatu instrumen. Dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sebenernya. (Sugiono, 2006: 135).  

Menurut Singarimbun (1995: 135) cara menguji validitas adalah : 

1. Mendefinisikan secara operasional konsep yang akan diukur. 

2. Melakukan uji coba skala pengukuran tersebut pada sejumlah responden. 

3. Mempersiapkan tabel tabulasi jawaban. 

4. Menghitung korelasi antar masing-masing pertanyaan dengan skor total dengan 

uji validitas ini digunakan teknik Correlasi Pearson Product Moment yaitu 

mencari korelasi antara skor item dengan skor total dengan rumus sebagai 

berikut : 
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(Suharsimi Arikunto, 2004: 162)  

Dengan menggunakan taraf signifikan  = 0,05 koefisien korelasi yang 

diperoleh dari hasil perhitungan dibandingkan dengan nilai dari tabel korelasi nilai r 

dengan derajat kebebasan (n-2), dimana n menyatakan jumlah banyaknya responden.  

Jika  r hitung > r 0,05 dikatakanvalid, sebaliknya jika r hitung  r 0,05 tidak valid.Jika 

instrumen itu valid, maka dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasinya 

(Ridwan, 2008: 217). 

- Antara 0,800 – 1,000 : sangat tinggi 

- Antara 0,600 – 0,799 : tinggi 

- Antara 0,400 – 0,599 : cukup tinggi 

- Antara 0,200 – 0,399 : rendah 

- Antara 0,000 – 0,199 : sangat rendah (tidak valid) 

3.8.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu tes adalah seberapa besar derajat tes mengukur 

secara konsisten sasaran yang diukur.Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk angka, 

biasanya sebagai koefisien.Koefisien tinggi berarti reliabilitas tinggi (Sukadji: 2000). 

Tes reliabilitas adalah tes yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui apakah 

alat pengumpul data yang digunakan menunjukan tingkat ketepatan, tingkat 

keakuratan, kestabilan, dan konsistensi dalam mengungkapkan gejala dari 

sekelompok individu walaupun dilaksanakan pada waktu yang berbeda.Untuk 

menghitung uji reliabilitas, penelitian ini menggunakan rumus alpha dari Cronbach 

sebagaimana berikut: 

2

11 2
1

1

n

t

k
r

k





  
        

Suharsimi Arikunto (2011:25) 
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Dimana: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k  = banyak butir pernyataan  

n
2 

= Jumlah varians butir 

t
2 

= varians total 

Kriteria pengujiannya adalah jika r hitung lebih besar dari r tabel dengan taraf 

signifikansi pada  = 0,10, maka instrumen tersebut adalah reliabel, sebaliknya jika r 

hitung lebih kecil dari r tabel maka instrument tidak reliabel. 

3.9. Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.9.1. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat 

bantu statistik yaitu program software computer SPSS versi 16.0. Dalam penelitian 

ini digunakan teknik analisis statistic parametric dengan analisis regresi linier 

berganda (multiple regression) dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS). 

Regresi linier berganda menurut Riduwan (2010: 152) adalah suatu alat analisis 

peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terikat 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan fungsi atau hubungan kausal antara 

dua variabel bebas atau lebih (X1), (X2), (X3), ..., (Xn) dengan satu variabel 

terikat.Tujuan analisis regresi linier berganda adalah untuk mempelajari bagaimana 

pengaruh antara faktor produksi (X1), kondisi permintaan (X2), strategi perusahaan 

(X3) dan industri pendukung (X4) berpengaruh terhadap daya saing (Y). Model dalam 

penelitian ini adalah: Y = F (X1, X2, X3,X4 ). 

 Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa untuk mengetahui tingkat keeratan 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, digunakan teknik pengujian 

data dengan menggunakan analisis regresi. Dalam analisis regresi ada beberapa 

langkah yang akan dilakukan yang diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengadakan estimasi (perkiraan) terhadap parameter berdasarkan data empiris. 
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2. Menguji berapa besar variasi variabel terikat dapat diterangkan oleh variasi 

variabel bebas. 

3. Menguji apakah penaksiran atau estimasi (penaksir) parameter tersebut 

signifikan atau tidak. 

4. Menguji apakah tanda atau magnitude dari estimasi sesuai dengan teori atau 

tidak. 

Model analisa data yang digunakan untuk mengetahu pengaruh antara variabel 

bebas terhadap variabel terikat dan untuk menguji kebenaran dari dugaan sementara 

digunakan model persamaan regresi lnier ganda, sebagai berikut : 

                                      

Dimana : 

LNŶ = Daya Saing 

   = konstanta regresi 

   = Koefisien regresi X1 

   = Koefisien regresi X2 

   = Koefisien regresi X3 

   = Koefisien regresi X4 

LNX1 = Faktor Produksi 

LNX2 = Kondisi Permintaan 

LNX3 = Strategi Perusahaan 

LNX4 = Industri Pendukung 

e = Faktor pengganggu 

3.9.2. Pengujian Hipotesis 

3.9.2.1. Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Pengujian 

hipotesis secara individu dapat dikalahkan dengan menggunakan rumus:   
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t = 
  √   

√    
    

dimana :  

r = Koefisien regresi 

n = Jumah responden 

t = Uji hipotesis 

Adapun tahapan uji t sebagai berikut: 

1. Menentukan taraf nyata (level of significant) 0,10 atau 10%. 

2. Menentukan derajat kebebasan (df). 

3. Menentukan formula H0 dan Ha  

a. H0 : β1,2 = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara faktor 

produksi (X1), kondisi permintaan (X2), strategi perusahaan (X3) dan 

industri pendukung (X4) terhadap daya saing (Y).  

b. Ha : β1,2 > 0, artinya ada pengaruh yang signifikan antara faktor produksi 

(X1), kondisi permintaan (X2), strategi perusahaan (X3) dan industri 

pendukung (X4) terhadap daya saing (Y).  

4. Keputusan pegujian: 

a. Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak (keseluruhan variabel 

bebas X tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y). 

b. Jika thitung > ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima (keseluruhan variabel 

bebas X berpengaruh terhadap variabel terikat Y). 

3.9.2.2. Pengujian Hipotesis Secara Keseluruhan (Uji F) 

Uji F adalah pengujian hipotesis secara keseluruhan dimana pengujian ini 

merupakan penggabungan variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). 

Uji F statistik berganda digunakan untuk menguji signifikansi koefisien determinasi 

R
2
. Uji F dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

  
  ̂ ∑       ̂ ∑      

∑  ̂ 
       

 

 



 

Elis Hanifah, 2014 
Analisis Daya Saing Industri Jaket Kulit Sukaregang Kabupaten Garut 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaaan.upi.edu 

   
        

          
 

(Rohmana, 2010 :78) 

Adapun tahapan uji F sebagai berikut: 

5. Menentukan taraf nyata (level of significant) 0,10 atau 10%. 

6. Menentukan derajat kebebasan (df). 

7. Menentukan formula H0 dan Ha  

c. H0 : β1,2 = 0, artinya variabel X (faktor produksi, kondisi permintaan, 

strategi perusahaan dan industri terkait) secara bersama-sama tidak 

berpengaruh positif terhadap variable Y (daya saing). 

d. Ha : β1,2 ≤ 0, artinya variabel X (faktor produksi, kondisi permintaan, 

strategi perusahaan dan industri terkait) secara bersama-sama berpengaruh 

positif terhadap variabel Y (daya saing). 

8. Keputusan pegujian: 

c. Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima dan Ha ditolak (keseluruhan variabel 

bebas X tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y). 

d. Jika Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima (keseluruhan variabel 

bebas X berpengaruh terhadap variabel terikat Y). 

3.9.2.3. Koefisien Determinasi Majemuk R
2
 

Pengujian hipotesis secara keseluruhan merupakan penggabungan (overall 

significance) variabel menurut Gujaratidalam Rohmana (2010: 76) dalam bukunya 

Ekonometrika dijelaskan bahwa koefisien determinasi (R
2
) yaitu angka yang 

menunjukkan besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap 

variabel terikat dari fungsi tersebut. Koefisien determinasi sebagai alat ukur kebaikan 

dari persamaan regresi yaitu memberikan proporsi atau presentase variasi total dalam 

variabel tidak bebas Y yang dijelaskan oleh variabel bebas X. 

Menurut Supranto (2000: 153), koefisien determinasi merupakan nilai 

presentase yang menyatakan seberapa besar kontribusi suatu variabel mempengaruhi 

variansi(kenaikan atau penurunan) variabel lainnya. 
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Berikut ini adalah rumus koefisien determinasi menurut Winarjono (2005: 39) 

sebagai berikut: 

R
2
 = 

   

   
 

=  
 

 






2

2

yy

yiŷ

i
 

Nilai R
2
 berkisar antara 0 dan 1 (0 < R

2 
< 1). Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika R
2
 semakin mendekati 1, maka hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat semakin erat/dekat, atau dengan kata lain model tersebut dapat 

dinilai baik. 

2. Jika R
2
 semakin menjauhi angka 1, maka hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat jauh atau tidak erat, dengan kata lain model tersebut 

dapat dinilai kurang baik. 

3.10. Pengujian Asumsi Klasik 

Parameter persamaan regresi lenier berganda dapat ditaksir dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil biasa atau Ordinary Least Square (OLS). 

Tujuan asumsi klasik ini untuk memperoleh model regresi yang menghasilkan 

estimator linear tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias Estimator/ BLUE). 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian 

mengenai ada tidaknya pelanggaran terhadap asumsi-asumsi klasik.Hasil pengujian 

hipotesa ini untuk memperoleh model regresi yang baik adalah pengujian yang tidak 

melanggar tiga asumsi klasik yang mendasari model regresi linier berganda 

(Supranto, 2001: 7). Ketiga asumsi tersebut adalah: 

3.10.1. Uji Multikolinieritas 

Yang dimaksud multikolinieritas menurut Rohmana (2009: 140) adalah adanya 

hubungan linier yang sempurna atau eksak (perfect or exact) diantara variabel-

variabel bebas dalam model regresi.  

Cara mendeteksi adanya multikolinieritas salah satu caranya adalah nilai R
2
 

yang tinggi tetapi hanya sedikit variabel independen yang signifikan. Kolinearitas 
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seringkali dapat diduga jika nilai R
2
cukup tinggi (katakana 0,8 sampai 1,0) dan jika 

koefisien korelasi sederhana (zero order coefficient of correlation) juga tinggi. Akan 

tetapi, tidak satupun atau sedikit sekali koefisien regresi parsial yang signifikan 

secara individu dilakukan uji t, maksudnya hipotesis nol bahwa koefisien regresi 

parsial sama dengan nol hampir semuanya diterima. Jadi, secara individu tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variable tidak bebas Y (Rohmana, 2010: 143). 

Terdapat beberapa cara untuk medeteksi keberadaan multikolinearitas dalam 

model regresi OLS (Gujarati, 2001:166), yaitu: 

1. Mendeteksi nilai koefisien determinasi (R
2
) dan nilai thitung. Jika R

2
 tinggi 

(biasanya berkisar 0,7 – 1,0) tetapi sangat sedikit koefisien regresi yang 

signifikan secara statistik, maka kemungkinan ada gejala multikolinieritas. 

2. Melakukan uji kolerasi derajat nol. Apabila koefisien korelasinya tinggi, perlu 

dicurigai adanya masalah multikolinieritas. Akan tetapi tingginya koefisien 

korelasi tersebut tidak menjamin terjadi multikolinieritas. 

3. Menguji korelasi antar sesama variabel bebas dengan cara meregresi setiap Xi 

terhadap X lainnya. Dari regresi tersebut, kita dapatkan R
2
 dan F. Jika nilai 

Fhitung melebihi nilai kritis Ftabel pada tingkat derajat kepercayaan tertentu, maka 

terdapat multikolinieritas variabel bebas. 

4. Regresi Auxiliary. Kita menguji multikolinearitas hanya dengan melihat 

hubungan secara individual antara satu variabel independen dengan satu 

variabel independen lainnya. 

5. Variance inflation factor dan tolerance. Gujarati (2009: 432) menyebutkan 

bahwa semakin besar nilai VIF, variabel X semakin ’bermasalah’ atau semakin 

kolinear. Sebagai aturan baku, juka nilai VIF suatu variabel melebihi angka 10, 

yang akan terjadi dimana jika nilai R
2
 melebihi 0,90, variabel tersebut 

dikatakan sangat multikolinearitas. 

3.10.2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Widarjono (2007: 127) heteroskedastisitas adalah keadaan dimana 

faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Heteroskedastisitas merupakan 

 



 

Elis Hanifah, 2014 
Analisis Daya Saing Industri Jaket Kulit Sukaregang Kabupaten Garut 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaaan.upi.edu 

suatu fenomena dimana estimator regresi bias, namun varian tidak efisien (semakin 

besar populasi atau sampel, semakin besar varian).   

Metode yang digunakan menggunakan metode White dengan ketentuan apabila 

nilai probabilitas dari Obs*R-squared lebih besar dari α=5% maka dapat disimpulkan 

tidak ada heteroskedastisitas. Keadaan heteroskedastisitas tersebut dapat terjadi 

karena beberapa sebab, antara lain: 

1. Sifat variabel yang diikutsertakan kedalam model. 

2. Sifat data yang digunakan dalam analisis. Pada penelitian dengan menggunakan 

data runtun waktu, kemungkinan asumsi itu mungkin benar. 

Adapun cara yang bisa ditempuh untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas 

(Widarjono, 2007: 127), yaitu menggunakan metode grafik, kriteria yang digunakan 

dalam metode ini adalah : 

1. Jika grafik mengikuti pola tertentu misal linier, kuadratik atau hubungan lain 

berarti pola model tersebut terjadi heteroskedastisitas. 

2. Jika pada grafik plot tidak mengikuti pola atau aturan tertentu maka pada model 

tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Menurut Kuncoro (2004: 96) heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau 

residual dari model yang damati tidak memiliki varians yang konstan dari satu 

observasi ke observasi lainnya. Artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang 

berbeda akibat perubahan dalam kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum 

dalam spesifikasi model. 

3.10.3. Uji Autokorelasi 

Menurut Widarjono (2007: 155) autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana 

tidak adanya korelasi antar variable pengganggu (disturbance term) dalam multiple 

regression. Faktor-faktor penyebab autokorelasi antara lain terdapat kesalahan dalam 

menentukan model, penggunaan lag dalam model dan tidak dimasukkannya variabel 

penting.  

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada model 

regresi, yaitu: 

 



 

Elis Hanifah, 2014 
Analisis Daya Saing Industri Jaket Kulit Sukaregang Kabupaten Garut 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaaan.upi.edu 

1. Graphical method, metode grafik yang memperlihatkan hubungan residual 

dengan tren waktu. 

2. Runs test, uji loncatan atau uji Geary (geary test). 

3. Uji Breusch-Pagan-Godfrey untuk korelasi berordo tinggi. 

4. Uji Durbin-Watson, yaitu membandingkan nilai statistik Durbin-Watson hitung 

dengan Durbin-Watson tabel. 

5. Nilai Durbin-Watson menunjukkan ada tidaknya autokorelasi baik positif 

maupun negatif, jika digambarkan akan terlihat seperti pada gambar 3.2 : 

Autokorelasi 

positif 

 

Ragu-ragu 
Tidak ada 

Autokorelasi 
Ragu-ragu 

Autokorelasi 

negatif 

   

 

 

 

 

 

   0                      dL                            du                                4-du                       4-dL                           4 

Gambar 3.1 

Statistika d Durbin-Watson 

Sumber: Rohmana 2010: 198 

Pada penelitian ini, pengujian Durbin Watson digunakan untuk penghitungan 

autokorelasi.Suatu jenis pengujian yang umum digunakan untuk mengetahui adanya 

autokorelasi telah dikembangkan oleh J. Durbin dan G. Watson. 

Tabel 3.2 

Uji Statistik Durbin – Watson d 

Nilai Statistik d Hasil 

0 < d < dL 

dL< d < du 

du< d < 4 – du 

 

4 – du< d < 4 – dL 

4 – dL< d < 4 

Menolak hipotesis nol ; ada autokorelasi positif 

Daerah keragu-raguan ; tidak ada keputusan 

Menerima hipotesis nol ; tidak ada autokorelasi 

positif/negatif 

Daerah keragu-raguan ; tida ada keputusan 

Menolak hipotesis nol ; ada autokorelasi positif 

Sumber: Rohmana (2010: 195) 

 

 


