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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah pengusaha tahu Cibuntu Kota Bandung. 

Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh variabel 

bebas (X) yang terdiri dari Modal Kerja (X1) dan Kompetensi Kewirausahaan (X2) 

terhadap variabel terikat (Y) yaitu Keberhasilan Usaha. 

 

3.2  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey 

eksplanatori (explanatory methode) yaitu suatu metode penelitian yang bermaksud 

menjelaskan hubungan antar variabel dengan menggunakan pengujian 

hipotesis.Adapun pengertian penelitian survey menurut Masri 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 

Suharsimi Arikunto (2006:130), menyatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 

pengusaha tahu pada sentra industri tahu dan tempe Cibuntu yang termasuk dalam 
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anggota Koperasi Produsen Tahu dan Tempe Indonesia (KOPTI) Kota Bandung 

yang berjumlah 261 pengusaha. 

 

3.3.2 Sampel 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:131) yang dimaksud dengan sampel 

adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun besaran sampel dalam 

penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

    

    Riduwan (2004:65) 

 

Keterangan:  

n  =  Ukuran sampel keseluruhan 

N  =  Ukuran populasi sampel 

e   =  Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

 

maka: 

 

 2
10,02611

261


n  

= 72,29 ≈ 73 

Sehingga, sampel dalam penelitian ini berjumlah 73 pengusaha tahu yang 

tersebar di daerah Cibuntu Kota Bandung. 

Adapun metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode simple 

random sampling atau simple sederhana. ”Dikatakan sederhana karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata  yang ada dalam populasi itu.” (Sugiyono, 2009:64). Cara 

ini dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Cara pengambilan simple 
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N
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random sampling dapat dilakukan dengan cara undian maupun menggunakan 

tabel angka random. 

 

3.4  Operasional Variabel 

Pada dasarnya variabel yang akan diteliti dikelompokkan dalam konsep 

teoritis, empiris dan analitis. Konsep teoritis merupakan variabel utama yang 

bersifat umum. Konsep analitis merupakan konsep yang bersifat operasional dan 

terjabar dari konsep teoritis. Konsep analitis adalah penjabaran dari konsep teoritis 

dimana data itu diperoleh. Adapun bentuk operasionalnya dapat dilihat pada tabel 

3.1 sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel  

 

Konsep  Variabel 
Definisi 

Operasional 
Sumber Data Skala 

Keberhasilan dari 

bisnis dalam 

mencapai 

tujuannya 

Keberhasilan 

Usaha (Y) 

Data diperoleh dari 

jawaban responden 

mengenai rata-rata 

kenaikan laba 

selama 2 bulan 

terakhir dalam 

rupiah. Dengan 

rumus: 

∆π = π2 – π1 

Henry Faizal 

Noor 

(2008:397) 

Rasio 

Keseluruhan 

aktiva lancar yang 

dimiliki 

perusahaan atau 

dapat pula 

dimaksudkan 

sebagai dana yang 

harus tersedia 

untuk membiayai 

kegiatan operasi 

perusahaan 

sehari-hari.  

Modal Kerja 

(X1) 

Data diperoleh dari 

jawaban responden 

tentang jumlah: 

1. Kas perusahaan 

dalam rupiah 

2. Piutang 

perusahaan dalam 

rupiah 

3. Persediaan bahan 

baku dalam 

rupiah 

(Bambang 

Riyanto, 

1993:51) 

Interval 
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Pengetahuan, 

keterampilan, dan 

kemampuan 

individu yang 

langsung 

berpengaruh pada 

hasil, karena 

wirausaha adalah 

orang yang selalu 

berorientasi pada 

hasil. 

Kompetensi 

Kewirausahaan 

(X2) 

Data diperoleh dari 

jawaban responden 

mengenai 

kompetensi 

kewirausahaan, 

meliputi: 

 

1. Technical 

competence 

 Tingkat 

penguasaan 

prosedur proses 

produksi 

 Tingkat 

pemahaman 

tentang teknologi 

dalam proses 

produksi 

 Tingkat 

penguasaan 

peralatan yang 

digunakan dalam 

proses produksi 

 Tingkat 

kemampuan 

inovasi produk 

perusahaan 

 Tingkat 

kemampuan 

dalam mendesain 

kemasan 

 

2. Marketing 

competence 

 Tingkat 

pengetahuan 

tentang strategi 

pengkombinasian 

kegiatan 

pemasaran 

(marketing mix) 

 Tingkat 

pengetahuan 

tentang ukuran 

pasar atau jumlah 

pelanggan di 

(Suryana, 

2006:5) 

Ordinal 
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pasar 

 Tingkat 

pengetahuan 

tentang kekuatan 

dan kelemahan 

yang dimiliki oleh 

pesaing 

 Tingkat 

pengetahuan 

tentang kebijakan 

harga yang 

ditetapkan oleh 

pesaing 

 

3. Financial 

competence 

 Tingkat 

kemampuan 

dalam 

perhitungan 

laba/rugi 

 Tingkat 

kemampuan 

mencari dan 

menggunakan 

sumber dana 

secara tepat 

 

4. Human relation 

competence 

 Tingkat 

pengenalan 

terhadap setiap 

karyawan dalam 

perusahaan 

 Berkomunikasi 

secara efektif 

dengan pekerja 

 Tingkat 

kemampuan 

memotivasi 

karyawan 

 Tingkat 

kemampuan 

memimpin, 

memerintah dan 
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menggerakkan 

orang lain 

 Tingkat 

kemampuan 

mengarahkan 

pekerja sesuai 

dengan bagian 

dan tanggung 

jawab 

 

3.5  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Angket, yaitu pengumpulan data melalui penyebaran seperangkat pertanyaan 

maupun pernyataan tertulis kepada responden yang menjadi anggota sampel 

dalam penelitian. 

2. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan 

data dan dokumen-dokumen yang sudah ada serta berhubungan dengan 

variabel penelitian, tujuan digunakannya teknik studi dokumenter ini adalah 

untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisa dokumen-dokumen yang ada dan 

berkaitan dengan penelitian. 

3. Studi literatur, yaitu mempelajari teori-teori yang ada atau literatur-literatur 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti baik dari buku, karya 

ilmiah berupa skripsi, thesis dan sejenisnya, artikel, jurnal, internet, atau 

bacaan lainnya. 

Selanjutnya agar hasil penelitian tidak bias dan diragukan kebenarannya 

maka alat ukur tersebut harus valid dan reliabel. Untuk itulah terhadap angket 

yang diberikan kepada responden dilakukan 2 (dua) macam tes, yaitu tes validitas 

dan tes reliabilitas. 
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1. Tes Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih memiliki 

validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki 

validitas rendah. 

Suatu tes dikatakan memiliki validitas tinggi apabila tes tersebut 

menjalankan fungsi ukurnya atau memberikan hasil dengan maksud digunakannya 

tes tersebut. Dalam uji validitas ini digunakan teknik korelasi Product Moment 

dengan rumus : 

    

  





2222 )()(

)()(

YYNXXN

YXXYN
r (Suharsimi Arikunto, 2006:170) 

Dimana: 

r  = koefisien validitas item yang dicari 

X   = skor yang diperoleh dari subjek dalam tiap item 

Y  = skor total item instrumen 

∑X   = jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y   = jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X
2
 = jumlah kuadrat pada masing-masing skor X 

∑Y
2
 = jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y 

N   = jumlah responden 
 

Dalam hal ini kriterianya adalah: 

rxy< 0,20 : Validitas sangat rendah  

0,20 – 0,39 : Validitas rendah 

0,40 – 0,59 : Validitas sedang/cukup 

0,60 – 0,89 : Validitas tinggi 

0,90 – 1,00 : Validitas sangat tinggi 
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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 0,05dikatakanvalid, sebaliknya jika r hitung  r 0,05 tidak valid. 

 

2. Tes Reliabilitas 

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 menguji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan teknik belah dua 

dengan langkah sebagai berikut: 

a. Membagi item-item yang valid menjadi dua belahan, dalam hal ini diambil 

pembelahan atas dasar nomor ganjil dan genap. 

b. Mengelompokkan skor butir bernomor ganjil sebagai belahan pertama dan 

kelompok skor butir bernomor genap sebagai belahan kedua. 

c. Skor masing-masing item pada setiap belahan dijumlahkan sehingga 

menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden, yaitu skor total 

belahan pertama dan skor total belahan kedua. 

d. Mengkorelasikan skor belahan pertama dan skor belahan kedua dengan teknik 

korelasi produk moment. 

 



 

 

69 
 

Fipy Palupi, 2012 
Pengaruh Modal Kerja Dan Kompetansi Kewirausahaan Terhadap Keberhasilan Usaha 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

e. Mencari angka reliabilitas keseluruhan item tanpa dibelah dengan cara 

mengkorelasi angka korelasi yang diperoleh dengan memasukannya ke dalam 

rumus: 

 

 

Dimana: 

rıı = reliabilitas instrumen 

k = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑σb
2
 = jumlah varians butir 

σt
2
 = varians total 

 

Keputusannya dengan membandingkan rıı dengan rtabel dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Jika rıı>rtabel berarti reliabel dan jika rıı < rtabel berarti tidak reliabel. 

 

3.6  Teknik Analisis Data dan Pengujian Hipotesis 

3.6.1 Teknik Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan, maka dilakukan 

pengolahan data. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada yang 

berupa data ordinal yaitu variabel kompetensi kewirausahaan. Dengan adanya 

data berjenis ordinal maka data tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi data 

interval dengan menggunakan Methods of Succesive Interval (MSI) dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Untuk butir tersebut berupa banyak orang yang mendapatkan (menjawab) skor 

1, 2, 3, 4, 5 yang disebut frekuensi. 

 k  ∑σb
2
 

( ) (1 -  ) 

  (k – 1) σt
2
 

rıı=  
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2) Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut 

Proporsi (P). 

3) Tentukan proporsi kumulatif (PK) dengan cara menjumlah antara proporsi 

yang ada dengan proporsi sebelumnya. 

4) Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, tentukan nilai Z untuk 

setiap kategori. 

5) Tentukan nilai densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh dengan 

menggunakan tabel ordinat distribusi normal. 

6) Hitung SV (Scale of Value = nilai skala) dengan rumus sebagai berikut: 

SV= (Density of Lower Limit) – (Density at Upper Limit) 

        (Area Bellow Upper Limit) – (Area Bellow Lower Limit) 

7) Tentukan nilai transformasi dengan menggunakan rumus: 

Y = SV + (1+ |SV min|) 

Dimana nilai k = 1 + |SV min| 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linier 

Berganda (multiple regression),dengan menggunakan bantuan yaitu Econometric 

Views (EViews) 5.0 untuk membuktikan apakah modal kerja dan kompetensi 

kewirausahaan berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pengusaha tahu pada 

sentra industri tahu dan tempe Cibuntu Kota Bandung. Adapun model dalam 

penelitian ini adalah:  

Y1 = β0 +β1X1 + β2X2 + e 

Keterangan : 

Y1= Keberhasilan Usaha 

X1 = Modal Kerja 

X2 = Kompetensi Kewirausahaan 
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β0 = Konstanta regresi 

β1 β2  = Koefisien regresi 

 

Dalam melakukan analisis regresi akan berhubungan dengan metode 

kuadratik terkecil biasa (Ordinary Least Square/OLS) yaitu merupakan dalil yang 

mengungkapkan bahwa garis lurus terbaik yang dapat mewakili titik hubungan 

variabel bebas dan variabel terikat dalah garis lurus yang memenuhi kriteria 

jumlah kuadrat terkecil antara titik observasi dengan titik yang ada pada garis 

adalah minimum. 

 

3.6.2 Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis maka penulis menggunakan uji statistik berupa 

uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji f), uji koefisien determinasi majemuk (R
2
) 

dan uji koefisien beta (uji β). 

1. Uji t (Pengujian Koefisien Regresi Majemuk secara Parsial) 

Uji parsial atau uji t bertujuan untuk menguji tingkat signifikansi dari 

setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menganggap varabel lain 

konstan. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel X 

secara individu mampu menjelaskan variabel Y. 

Uji t statistik ini menggunakan rumus: (Gudjarati, 2001: 75) 

 

derajat keyakinan diukur dengan rumus: 

 

 

 i

ii

se
t
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Adapun pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan melalui uji satu 

pihak yang digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Uji Satu Pihak 

Sumber: Gudjarati, 2005: 59 

 

Dimana: 

1. Hipotesis 

H0: β1 ≤ 0, artinya masing-masing variabel Xi tidak memiliki pengaruh  

variabel Y, dimana  i =1,2 

Ha : β1 > 0, artinya masing-masing variabel Xi memiliki pengaruh terhadap 

variabel Y, dimana i =1,2 

2. Ketentuan  

Jika thitung> ttabel maka H0 ditolah dan Ha diterima (variabel bebas X 

berpengaruh terhadap variabel terikat Y). 

Jika thitung < ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak (variabel bebas X tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y). 

Dalam pengujian hipotesis melalui uji t tingkat kesalahan yang digunakan 

peneliti adalah 5% atau 0,05 pada taraf signifikansi 95%. 

H0diterima H0 ditolak 

ttabel 
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2. Uji F (Pengujian Koefisien Regeresi Secara Simultan) 

Uji F ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel X secara bersama-

sama mampu menjelaskan variabel Y dengan cara membandingkan nilai F hitung 

dan F tabel pada tingkat kepercayaan 95%. Uji F ini menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

)1/()1(

/
2

2




knR

kR
F

 

(Sudjana, 2005:385)

 

 

Dimana: 

r = nilai koefisien korelasi ganda 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sampel 

F = nilai F yang dihitung 

 
Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis 

H0 : β1 = β2≤0 artinya variabel X secara bersama–sama tidak berpengaruh                        

terhadap variabel Y  

Ha : β1 = β2>0 artinya variabel X secara bersama–sama berpengaruhterhadap 

variabel Y 

2. Ketentuan: 

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

X tidak berpengaruh terhadap variabel terikat Y). 

Jika Fhitung >Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima (keseluruahan variabel 

bebas X berpengaruh terhadap variabel terikat Y) 
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3. Uji R
2
(Pengujian Koefisien Determinasi) 

Koefisien Determinasi (R
2
) merupakan cara untuk mengukur ketepatan 

suatu garis regresi. Menurut Gudjarati (2001:98) dijelaskan bahwa koefisien 

determinasi (R
2
) yaitu angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan 

menerangkan variabel bebas terhadap terikat dari fungsi tersebut.  

Hal yang penting pula dilakukan di dalam suatu penelitian yakni menguji 

koefisien determinasi. Hal tersebut dilakukan dengan cara pengukuran ketepatan 

suatu garis regresi dengan R
2
 yaitu angka yang menunjukan besarnya derajat 

kemampuan menerangkan variabel bebas (0 < R
2
< 1) dimana semakin mendekati 

1 maka semakin dekat pula hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat 

atau dapat dikatakan bahwa model tersebut baik, demikian pula sebaliknya. 

Pengaruh secara simultan variabel X terhadap Y dapat dihitung dengan 

koefisien determinasi secara simultan melalui rumus : 


  








22

2

13312211102

2

nYY

nYYxbYxbYxbYb
R

TSS

ESS
R

 

Keterangan: 

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan/Regresi 

TSS = Jumlah kuadrat total(Gudjarati, 2001:139) 

 

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

2
<1), dengan ketentuan sebagai berikut: 

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

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

tersebut dapat dinilai baik. 
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 Jika R
2
 semakin menjauhi angka 1, maka hubungan antara variabel bebas 

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

dapat dinilai kurang baik. 

 

3.7  Uji Asumsi Klasik 

3.7.1 Multikolinieritas 

Masalah multikolinieritas muncul jika terdapat hubungan yang sempurna 

atau pasti di antara beberapa variabel atau semua variabel independen dalam 

model. Pada kasus terdapat multikolinieritas serius, koefisien regresi tidak lagi 

menunjukkan pengaruh murni dari variabel independen.  

Multikoliniritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas 

diantara satu dengan lainnya. Dalam hal ini variabel-variabel bebas tersebut 

bersifat tidak ortogonal. Variabel-variabel bebas yang bersifat ortogonal adalah 

variabel bebas yang nilai korelasi diantara sesamanya sama dengan nol. 

Jika terdapat korelasi yang sempurna diantara sesama variabel-variabel 

bebas sehingga nilai koefisien korelasi diantara sesama variabel bebas ini sama 

dengan satu, maka konsekuensinya adalah: 

1. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir. 

2. Nilai standard error setiap koefisien regresi menjadi tak terhingga. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam suatu model 

regresi OLS, maka dapat dilakukan beberapa cara berikut ini: 

1. Dengan R
2
, multikolinier sering diduga apabila nilai koefisien determinasinya 

cukup tinggi yaitu antara 0,7–1,0 tetapi jika dilakukan uji t, maka tidak 
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satupun atau sedikit koefisien regresi parsial yang signifikan secara individu. 

Maka kemungkinan tidak ada gejala multikolinieritas. 

2. Dengan koefisien korelasi sederhana (zero coefficient of corellation), apabila 

nilainya tinggi menimbulkan dugaan terjadi multikolinieritas tetapi belum 

tentu dugaan itu benar. 

3. Cadangan matrik melalui uji korelasi parsial, artinya jika hubungan antar 

variabel independent relatif rendah < 0,80 maka tidak terjadi multikolinieritas. 

4. Dengan meregresikan masing-masing variabel bebas setelah itu R
2 

parsialnya 

dibandingkan dengan koefesien determinasi keseluruhan. Jika R
2 

parsialnya 

lebih besar dari R
2 

maka model penelitian terkena multikolinearitas. 

Apabila terjadi Multikolinearitas menurut Gudjarati (2001:45) disarankan 

untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Adanya informasi sebelumnya (informasi apriori) 

2. Menghubungkan data cross sectional dan data urutan waktu, yang dikenal 

sebagai penggabungan data (pooling the data) 

3. Mengeluarkan satu variabel atau lebih. 

4. Transformasi variabel serta penambahan variabel baru. 

 

3.7.2 Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak 

memiliki varian yang sama. Heteroskedastisitas merupakan suatu fenomena 

dimana estimator regresi bias, namun varian tidak efisien.Semakin besar populasi 

atau sampel, semakin besar varian. (Agus Widarjono, 2007: 127) 
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 Salah satu asumsi pokok dalam model regresi linier klasik adalah bahwa 

varian-varian setiap disturbance term yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai 

variabel-variabel bebas adalah berbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan 

δ
2
. inilah yang disebut sebagai asumsi homoskeditas (Gudjarati, 2005: 177). 

 Jika ditemukan heteroskedastisitas, maka estimator OLS tidak akan efisien 

dan akan menyesatkan peramalan atau kesimpulan selanjutnya. Untuk mendeteksi 

ada tidaknya gejala heteroskedastisitas, dilakukan pengujian dengan menghitung 

koefsien korelasi rank spearman antara semua variabel independent dan residu. 

Jika semua koefsien korelasi rank spearman tersebut tidak signifikan, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. 

Rumus korelasi Rank Spearman: 

rs =  1 – 6 (Gudjarati,  2001: 188) 

Dimana : 

 = perbedaan dalam rank yang ditempatkan untuk dua karakteristik yang 

berbeda dari individual atau fenomena ke I dan N = banyaknya individual atau 

fenomena yang di rank. 

 

Langkah – langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Cocokkan regresi terhadap data mengenai X dan Y dan dapatkan residual ei 

2. Dengan mengabaikan tanda dari ei, yaitu dengan mengambil nilai mutlaknya 

|ei|, meranking baik harga mutlak |ei|, dan Xi sesuai dengan urutan yang 

meningkat atau menurun dan menghitung koefsien rank korelasi Spearman 

yang telah diberikan sebelumnya tadi. 
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3. Dengan mengasumsikan bahwa koefsien rank korelasi populasi ρs adalah nol 

dan N > 8, tingkat penting (signifikan) dari rs dapat di uji dengan pengujian t 

sebagai berikut: 

 

4. jika nilai t yang dihitung melebihi nilai kritis, kita bisa menerima hipotesis 

adanya heteroskedatis, kalau tidak bisa menolaknya. Jika model regresi 

meliputi lebih dari satu variabel X, r, dapat dihitung antara |ei|, dan tiap-tiap 

variabel X secara dan dapat diuji untuk tingkat penting secara statistik dengan 

pengujian t yang di berikan diatas. 

Penelitian ini menggunakan metode White, dengan langkah: 

1. Estimasi persamaan 𝒍𝒏𝒀𝟐𝒕 =  𝜷
𝟎
−《𝟏𝒍𝒏𝑿𝒕 −𝜷

𝟐
𝒍𝒏𝒀𝟏(𝒕−𝟐) + 𝜺𝟐𝒕 dan 

dapatkan residualnya (ei) 

2. Lakukan regresi auxiliary 

3. Hipotesis nul pada uji ini adalah tidak ada heteroskedastisitas. Uji white 

didasarkan pada jumlah sampel (n) dikalikan dengan R
2 

yang akan mengikuti 

distribusi chi-square dengan degree of freedom sebanyak variabel indevendent 

tidak termasuk konstanta dalam regresi auxiliary 

4. Jika nilai chi-square hitung > dari nilai X
2
 kritis dengan derajat kepercayaan 

tertentu (𝛼) maka ada heteroskedastisitas dan sebaliknya jika chi-square < dari 

nilai X
2
 kritis menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas (Agus Widarjono, 

2005: 161). 
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3.7.3 Autokorelasi 

Autokorelasi menggambarkan tidak adanya korelasi antara variabel 

pengganggu disturbance term. Faktor–faktor penyebab autokorelasi antara lain 

kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag dalam model dan tidak 

dimasukannya variabel penting. Akibatnya parameter yang diestimasi menjadi 

bias dan varian tidak minimum sehingga tidak efisien. 

Konsekuensi dari adanya gejala autokorelasi dalam model regresi OLS 

dapat menimbulkan: 

1. Estimator OLS menjadi tidak efisien karena selang keyakinan melebar 

2. Variance populasi σ
2
 diestimasi terlalu rendah (underestimated) oleh varians 

residual taksiran 

3. Akibat butir 2, R
2
 bisa ditaksir terlalu tinggi (overestimeted) 

4. Jika σ
2
 tidak diestimasi terlalu rendah, maka varians estimator OLS (^βi) 

5. Pengujian signifikan (t dan F) menjadi lemah (Gudjarati, 2001: 201) 

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mengkaji autokorelasi 

adalah dengan uji Lagrange Multiplier (LM) atau uji Breusch Godfrey yaitu 

dengan membandingkan nilai χ
2

tabel dengan χ
2

hitung. Rumus untuk mencari χ
2

hitung 

sebagai berikut: 

χ
2
 = (n-1)R

2 

Dengan pedoman: bila nilai χ
2

hitung lebih kecil dibandingkan nilai χ
2

tabel 

maka tidak ada autokorelasi. Sebaliknya bila nilai χ
2

hitung lebih besar dibandingkan 

dengan nilai χ
2

tabel maka ditemukan adanya autokorelasi. 

 


