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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah jumlah layanan jasa 

keuangan, jumlah rekening deposito, proporsi kredit dan tabungan pada perbankan 

yang beroperasi di wilayah kerja bank-bank umum yang beroperasi di Provinsi 

Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta Gorontalo. Pemilihan 

variabel tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keuangan inklusif di lima 

provinsi yang diidentifikasi menjadi provinsi berpenduduk miskin. Selain itu untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif peneliti 

menggunakan beberapa variabel yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Jumlah Pengguna Telepon Selular yang 

berada di Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, serta 

Gorontalo. 

 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data 

time series dan cross section atau data panel dengan periode tahunan dimulai pada 

tahun 2010-2015. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada rencana pembangunan 
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yang belum tercapai dengan baik terkait dengan penurunan tingkat kemiskinan. Dan 

ke lima provinsi tersebut menunjukkan provinsi berpenduduk miskin dengan kondisi 

masyarakat yang hidup di pinggir proses perkembangan ekonomi serta jauh dari 

program-program pembangunan. Data panel terdiri dari Provinsi Papua, Papua Barat, 

Nusa Tenggara Timur, Maluku serta Gorontalo. Data sekunder yang digunakan 

peneliti bersumber dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Indonesia dan Statistik 

Perbankan Indonesia, serta beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan tema 

penelitian. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa library research atau studi 

kepustakaan yaitu penelitian yang bahan atau materinya diperoleh dari metode 

kepustakaan yang berupa jurnal, berita, artikel ilmiah, majalah, skripsi serta literature 

lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

 

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan Indeks Keuangan Inklusif (IKI) sebagai 

variabel terikat yang bertujuan untuk mengukur tingkat keuangan inklusif. Indeks 

keuangan inklusif yang akan dipergunakan untuk mengukur tingkat keuangan inklusif 

di 5 (lima) provinsi (Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan 
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Gorontalo) dari tahun 2010 hingga tahun 2015. Perhitungan indeks keuangan inklusif 

sendiri dalam penelitian ini mengikuti konsep perhitungan yang telah dilakukan oleh 

(Sarma, 2012; Sanjaya, 2014; Ummah, 2015; Dienillah, 2015). 

Pengukuran indeks keuangan inklusif meliputi tiga dimensi, yaitu dimensi 

penetrasi perbankan, dimensi ketersediaan jasa perbankan dan dimensi penggunaan 

jasa perbankan. Indeks keuangan inklusif bias dihitung jika masing-masing dimensi 

telah mempunyai nilai indeks dimensi. Untuk mengetahui indeks dari setiap dimensi 

(𝑑𝑖), bisa dihitung melalui persamaan berikut: 

𝑑𝑖= 𝑊𝑖
𝐴𝑖− 𝑚𝑖

𝑀𝑖− 𝑚𝑖
 ; i=1,2,3 ………………………………………………………...(11) 

Dimana: 

𝑑𝑖 = Indikator yang sudah dinormalisasi untuk dimensi i 

𝑊𝑖 = Bobot untuk dimensi i, 0 ≤ wi ≤1 

𝐴𝑖= Nilai terkini dari peubah atau indikator i 

𝑚𝑖 = Nilai minimum (batas bawah) dari peubah atau indikator i 

𝑀𝑖 = Nilai maksimum (batas atas) dari peubah atau indikator i 

Semakin tinggi nilai yang ditunjukkan oleh suatu dimensi maka akan semakin 

tinggi pula dalam pencapaian di dalam dimensi tersebut. Dalam menghitung indeks di 

setiap dimensi diperlukan adanya bobot. Bobot tersebut ditentukan berdasarkan pada 

seberapa besar dimensi tersebut dapat mempengaruhi keuangan inklusif. Mengacu 
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pada penelitiannya Sarma (2012) maka dalam penelitian ini, semua dimensi 

diasumsikan memiliki peran penting yang sama untuk menentukan keuangan inklusif, 

sehingga pada akhirnya masing-masing dimensi memiliki bobot 1.  

Namun, selain bobot yang diperlukan dalam menghitung indeks, perhitungan 

indeks juga memerlukan batas atas dan batas bawah dari masing-masing indikator. 

Batas atas maupun batas bawah harus dijadikan nilai tetap. Batas bawah atau nilai 

minimum (mi) setiap dimensi dalam penelitian ini yaitu nol. Sedangkan batas atas 

atau nilai maksimum (Mi) setiap indikator ditentukan berdasarkan oleh sebaran 

masing-masing setiap indikator tersebut.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dimensi keuangan inklusif 

diukur oleh tiga dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi penetrasi perbankan 

menggambarkan indikator utama dalam inklusi keuangan. Ukuran penetrasi 

perbankan dari ukuran populasi bank yang dilihat dari proporsi populasi yang 

memiliki rekening deposit di bank. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan 

dalam dimensi penetrasi perbankan ialah jumlah rekening deposit di bank umum 

konvensional yang terdapat di setiap Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara 

Timur, Maluku dan Gorontalo yang kemudian dibagi dengan jumlah populasi dewasa 

di daerah tersebut. 

Dimensi kedua adalah ketersediaan jasa keuangan, menggambarkan jangkauan 

perbankan kepada masyarakat. indikator ketersediaan ini diwakili oleh jumlah outlet  
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seperti jumlah kantor cabang atau jumlah ATM yang tersebar di suatu wilayah. 

Dalam penelitian ini, dimensi ketersediaan yang digunakan adalah jumlah kantor 

cabang bank umum konvensional di setiap Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa 

Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo yang kemudian dibagi dengan jumlah 

populasi dewasa di daerah tersebut. 

Dimensi yang terakhir adalah kegunaan jasa perbankan yang menggambarkan 

dalam memanfaatkan keberadaan jasa keuangan. Indikator penggunaan jasa keuangan 

seperti kredit, deposit, pembayaran, remitansi, dan transfer. Namun, dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan kredit yang 

disalurkan bank umum konvensional di setiap Provinsi , Papua Barat, Nusa Tenggara 

Timur, Maluku dan Gorontalo yang di bagi dengan Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB) daerah tersebut. Untuk perhitungan indikator dimensi ketiga ini di setiap 

daerah pada tahun t, menggunakan rumus sebagai berikut: 

Kegunaan = 
𝑡𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛+𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡

𝑃𝐷𝑅𝐵
 …………………..………...……………….……(12) 

Ketiga dimensi keuangan inklusif beserta indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini dirangkum dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 

Indikator Perhitungan Indeks Keuangan Inklusif 

Dimensi Indikator Bobot Batas 

Bawah 

Batas Atas 

Penetrasi 

Perbankan 

Jumlah rekening 

deposito dibagi dengan 

jumlah populasi dewasa 

1 0 4.935083372 

Ketersediaan 

Jasa 

Perbankan 

Jumlah kantor cabang 

perbankan dibagi 

dengan jumlah populasi 

dewasa 

1 0 0.01866144 

 

Kegunaan Proporsi DPK dan 

kredit terhadap PDRB 

1 0 0.703055214 

 

 

Persamaan (11) akan menghasilkan nilai 0 < di < 1. Semakin tinggi nilai di, 

semakin tinggi pula perolehan daerah di dimensi i. Jika terdapat n dimensi dari 

inklusi keuangan yang dihitung, maka perolehan suatu daerah dari dimensi tersebut 

direpresentasikan dengan titik X = (d1,d2,d3,...,dn) pada ruang n-dimensi (gambar 

3.1). Dalam ruang n-dimensi, titik O = (0,0,0,...,0) menunjukkan titik kondisi inklusi 

yang buruk, sedangkan titik W = (w1,w2,w3,...,wn) menunjukkan kondisi yang ideal 

dalam setiap dimensi. 

Letak titik X, O, dan W merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat 

keuangan inklusif. Semakin besar jarak antara titik O dengan titik X, semakin tinggi 

pula tingkat keuangan inklusif. Semakin besar jarak antara titik X dengan titik W, 

semakin tinggi tingkat keuangan inklusif. Kedua jarak tersebut dinormalisasi dengan 

jarak antara W dan O agar nilainya antara 0 dan 1. Oleh karena itu, nilai IFI akan 

berada antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks, sistem keuangan semakin inklusif. 

Jarak antara titik O dengan titik X dilambangkan dengan X1, yaitu: 
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𝑋1 = 
√𝑑1

2+ 𝑑2
2+ 𝑑3

2

√𝑤1
2+ 𝑤2

2+ 𝑤3
2
 …………………………………………………………..…..(13) 

Jarak antara titik X dengan titik W dilambangkan dengan X2, yaitu: 

𝑋2 = 1- 
√(𝑤1− 𝑑1)2+ (𝑤2− 𝑑2)2 + (𝑤3− 𝑑3)2 

√𝑤1
2+ 𝑤2

2+ 𝑤3
2

 ………………………………...…..…(14) 

Maka nilai Indeks Inklusi Keuangan adalah rata-rata keduanya, yaitu: 

IKI = 
1

2
 [𝑋1+ 𝑋2] …………………………………………………………….…(15) 

Jika digambarkan ke dalam ruang tiga dimensi, maka Indeks Inklusi Keuangan 

dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 3.1 

Grafik Tiga Dimensi Indeks Keuangan Inklusif 

Setelah masing-masing indeks dari seluruh ketiga dimensi dihitung, indeks 

keuangan inklusif setiap wilayah dapat dihitung. Dengan bobot masing-masing 

dimensi sebesar 1, batas bawah 0 dan batas atas setiap indikator telah ditentukan dari 
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sebaran masing-masing indikator, maka indeks keuangan inklusif dari masing-masing 

wilayah dapat dihitung dengan rumus: 

IKI = 
1

2
 [

√𝑑1
2+ 𝑑2

2+ 𝑑3
2

√3
+  (1 −  

√(1 − 𝑑1)2+ (1 − 𝑑2)2 + (1 − 𝑑3)2 

√3
 )] …………...…....(16) 

Nilai Indeks Inklusi Keuangan berada di antara 0 dan 1. Jika nilai IKI=1 

menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki keuangan inklusif terbaik di antara 

wilayah lain. Sedangkan jika nilai IKI=0 menunjukkan bahwa wilayah tersebut 

memiliki kondisi keuangan inklusif paling buruk. Tingkat keuangan inklusif akan 

semakin baik jika mendekati nilai 1. 

Mengacu pada penelitian Sarma (2012) dalam penelitian ini nilai indeks keuangan 

inklusif dikelompokkan menjadi tiga kategori. Tingkat keuangan inklusif disebut 

tinggi jika 0.6 ≤ IKI ≤ 1, tingkat keuangan inklusif sedang jika 0.3 ≤ IKI ≤ 0.6, dan 

tingkat keuangan inklusif rendah jika nilai indeks < 0.3.  

Variabel bebas dalam penelitian ini di adopsi dari penelitian-penelitian 

sebelumnya. Untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif 

di Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo, model 

penelitian yang digunakan ialah model penelitian Dienillah (2015). Sedangkan faktor-

faktor yang mempengaruhi keuangan inklusif di analisis dengan menggunakan regresi 

data panel. Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini:  
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Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Simbol Definisi dan Satuan 

Indeks Keuangan 

Inklusif 

Y Salah satu cara alternatif untuk pengukuran 

keuangan inklusif yang menggunakan indeks 

multidimensional berdasarkan data 

makroekonomi, terutama pada jangkauan 

layanan sektor perbankan, dan 

pengukurannya melalui dimensi penetrasi, 

ketersediaan serta penggunakan jasa 

perbankan. 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

X1 Menggambarkan kemampuan suatu wilayah 

untuk menciptakan nilai tambah pada suatu 

waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (Miliar 

Rupiah). 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

X2 Ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan 

dimensi utama pembangunan manusia yaitu 

umur panjang dan hidup sehat, mempunyai 

pengetahuan dan memiliki standar hidup yang 

layak. Indeks Pembangunan Manusia 

(persen). 

Jumlah Pengguna 

Telepon Selular 

X3 Jumlah pengguna alat komunikasi jarak jauh 

melalui sinyal listik yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan suara. Jumlah pengguna 

telepon yang digunakan yaitu rumah tangga 

yang memiliki/menguasai telepon selular 

(persen). 

 

E. Uji Kualitas Data 

Untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji 

asumsi klasik. Uji asumsi klasik dalam regresi linier menggunakan pendekatan 

Ordinary Least Squared (OLS) yang meliputi uji Multikolinearitas, uji 

Heteroskedastisitas, uji Autokolerasi, uji Normalitas dan uji Linearitas. Namun, tidak 
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semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada setiap model regresi linier dengan 

pendekatan OLS. Pada data panel tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada 

metode OLS digunakan, yang diperlukan hanya uji Multikolinearitas dan uji 

Heteroskedastisitas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk menguji kualitas data 

peneliti menggunakan uji Multikolinearitas dan uji Heteroskedastisitas (Basuki dan 

Yuliadi, 2015b: 152).  

1. Uji Multikolinearitas. 

Menurut Frisch, suatu model regresi dikatakan terkena multikoliniearitas bila 

terjadi hubungan linier yang sempurna (perfect) atau pasti (exact) di antara 

beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan 

kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel penjelas terhadap variabel yang 

dijelaskan. 

Menurut Gunawan Sumodiningrat, ada 3 hal yang perlu dijelaskan berkaitan 

dengan masalah multikolinearitas, yaitu: 

a. Multikoliniearitas pada hakekatnya adalah fenomena sampel, hal ini 

dkarenakan dalam model fungsi regresi populasi (Population Regression 

Function = PRF) diasumsikan bahwa seluruh variabel bebas yang 

termasuk dalam model mempunyai pengaruh secara individual terhadap 

variabel tak bebas Y, tetapi mungkin terjadi bahwa dalam sampel tertentu. 

b. Multikoliniearitas adalah persoalan derajat (degree) dan bukan persoalan 

jenis (kind). Artinya bahwa adanya korelasi di antara variabel-variabel 
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bebas bukan mengenai korelasi diantara variabel-variabel bebas negatif 

atau positif. 

c. Masalah Multikoliniearitas hanya berkaitan dengan adanya hubungan 

linier di antara variabel-variabel bebas, sehingga masalah 

multikoliniearitas tidak akan terjadi dalam model regresi yang bentuk 

fungsinya berbentuk non-linier. 

Multikonearitas adalah adanya hubungan eksak linier antar variabel penjelas. 

Multikonearitas diduga terjadi bila nilai 𝑅2 tinggi, nilai t semua variabel penjelas 

tidak signifikan, dan nilai F tinggi. Konsekuensi multikolinearitas adalah 

invalidnya signifikansi variable maupun besaran koefisien variabel dan konstanta. 

Multikolinearitas diduga terjadi apabila estimasi menghasilkan nilai R kuadrat 

yang tinggi (lebih dari 0.8), nilai F tinggi, dan nilai t-statistik semua atau hampir 

semua variabel penjelas tidak signifikan (Basuki dan Yuliadi, 2015b: 41-42). 

 

2. Uji Heteroskedastisitas. 

Homoskedastisitas terjadi bila distribusi probabilitas tetap sama dalam semua 

observasi x, dan varians setiap residual adalah sama untuk semua nilai variabel 

penjelas. Dampak adanya heteroskedastisitas yaitu adanya penaksir OLS tetap tak 

bias dan konsisten tetapi tidak lagi efisien dalam sampel kecil dan besar, serta 

variansnya tidak lagi minimum. 



70 
 

Dampak adanya heteroskedastisitas yaitu adanya penaksir OLS tetap tak bias 

dan konsisten tetapi tidak lagi efisien dalam sampel kecil dan besar, serta 

variansnya tidak lagi minimum. 

Heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Konsekuensi 

heteroskedasitas adalah biasnya varians sehingga uji signifikansi menjadi invalid. 

Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji 

Glesjer. Uji Glesjer dilakukan dengan cara meregresi nilai absolut residual dari 

model yang diestimasi terhadap variabel-variabel penjelas. Regresi model awal 

setelah variabel PRM dihilangkan: 

Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada jenis data cross section, ini karena 

regresi data panel memiliki karakteristik tersebut. Maka kemungkinan terjadi 

heteroskedastisitas. Dari ketiga model regresi data panel hanya common effect dan 

fixed effect yang memungkinkan adanya heteroskedastisitas. Hal ini dikarenakan 

estimasi common effect dan fixed effect masih menggunakan pendekatan Ordinary 

Least Square (OLS), sedangkan random effect telah menggunakan Generalize 

Least Square (GLS) yang merupakan salah satu teknik penyembuhan regresi.  

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedasitisitas dalam suatu model 

regresi, para ahli ekonometrika menyarankan beberapa metode seperti dengan 

menggunakan Uji Park tahun 1966, Uji Glesjer 1969, Uji White (1980), Uji 
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Breusch-Pagan-Godfre, Ramanathan 1996, Thomas 1997, Breusch-Pagan 1979, 

White 1980 (Basuki dan Yuliadi, 2015b: 44). 

 

F. Uji Hipotesis dan Analisis Data 

Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi 

terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh, yaitu 1) data panel yang merupakan 

gabungan dua data time series dan cross section mampu menyediakan data lebih 

banyak sehingga akan lebih menghasilkan degree of freedom yang lebih besar. 2) 

menggabungkan informasi dari data time series dan cross section dapat mengatasi 

masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (omitted-variabel). 

Keunggulan lain dari regresi data panel menurut Wibisono (2005), antara lain : 1) 

panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara ekspilisit dengan 

mengizinkan variabel spesifik individu. 2) kemampuan mengontrol heterogenitas ini 

selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun 

model perilaku lebih kompleks. 3) data panel mendasarkan diri pada observasi cross-

section yang berulang-ulang (time series), sehingga metode data panel cocok 

digunakan sebagai study of dynamic adjustment. 4) tingginya jumlah observasi 

memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas 

(multiko) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (degree of 

freedom/df) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. 5) 
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data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. 

Dan 6) data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin 

ditimbulkan oleh agregasi data individu (Basuki dan Yuliadi, 2015b : 135). 

Secara umum, model regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut ini : 

Y = α + 𝑏1𝑋1it + 𝑏2𝑋2it + 𝑏3𝑋3it + e ……………………...…………………(17) 

Dimana:  

Y = Variabel dependen (LDR)  

α = Konstanta  

X = Variabel independen (1,2,3) 

b (1,2,3) = Koefisien regresi masing-masing variabel independen  

e = Error term  

t = Waktu 

 i = Daerah 
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1. Metode Estimasi Model Regresi Data Panel. 

Menurut Basuki dan Yuliadi (2015b: 136), dalam metode estimasi model 

regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Model Common Effect. 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena 

hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini 

tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan 

bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode 

ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik 

kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.  

b. Model Fixed Effect. 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel 

model Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap 

perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena 

perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slopnya 

sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik 

Least Squares Dummy Variable (LSDV).  
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c. Model Random Effect. 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan 

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model 

Random Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-

masing perusahaan. Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni 

menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error 

Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS). 

2. Pemilihan Model. 

Pemilihan model yang paling tepat untuk mengelola data panel yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan pada pertimbangan statistic. Hal ini 

perlu dilakukan untuk memperoleh dugaan yang tepat dan efisien. Pertimbangan 

statistic yang di maksut  melalui pengujian, yakni: Uji Chow, Uji Hausman, dan 

Uji Lagrange Multiplier.  

a. Uji Chow. 

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, 

dengan cara penambahan variabel dummy sehingga dapat diketahui bahwa 

intersepnya berbeda dan dapat di uji dengan chow test (uji F statistic) dengan 

melihat Residual Sum of Squares (RSS).  

Hipotesis dalam pengujian, yaitu: 
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𝐻0 :  Model koefisien tetap (common effect model) 

𝐻1 : Model efek tetap (fixed effect model) 

Nilai statistic F hitung akan mengikuti distribusi statistic F dengan derajat 

keberhasilan (degree of freedom) sebanyak m untuk numerator dan sebanyak 

n-k untuk denumerator. Dimana m merupakan jumlah restriksi atau 

pembatasan di dalam model tanpa variabel dummy. Apabila nilai F hitung 

lebih besar dari F kritis (𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima 

yang berarti model yang baik untuk regresi data panel adalah model fixed 

effect. Dan begitupun sebaliknya jika nilai F hitung lebih kecil dari F kritis 

(𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak yang berarti menunjukkan 

model common effect yang tepat dalam regresi data panel. Prosedur pengujian 

dalam menghitung F statistic dengan rumus (Baltagi, 2005 dalam Basuki dan 

Yuliadi, 2015) sebagai berikut: 

F =  
𝑆𝑆𝐸1− 𝑆𝑆𝐸2

 
     (𝑛−𝑘)    

𝑆𝑆𝐸2
(𝑛𝑡−𝑛−𝑘)

  ………..……………….…………………...…………..(18) 

Dimana:  

𝑆𝑆𝐸1  : Sum Square Error dari model Common Effect 

𝑆𝑆𝐸2  : Sum Square Error dari model Fixed Effect 

n        : Jumlah Daerah (cross section) 
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nt       : Jumlah cross section x jumlah time series 

k        : Jumlah variabel independen 

Nilai F tabel didapatkan dari: 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = [(α : df (n-1, nt – n – k)] ………………………..……………(19) 

Dimana: 

α : Tingkat signifikansi yang digunakan (alfa) 

n : Jumlah Daerah (cross section) 

nt : Jumlah cross section x jumlah time series  

k : Jumlah variabel independen 

Chow test (uji F statistik) dapat juga dilakukan dengan cara uji Likelihood 

Ratio. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan yaitu probabilitas cross section 

F. Jika nilai probabilitas untuk cross section F > 0,05 (ditentukan di awal 

sebagai tingkat signifikansi atau alpha) maka 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak. 

Berdasarkan hipotesis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model 

yang terpilih adalah common effect, namun jika probabilitas cross section F < 

0,05 maka model yang terpilih adalah fixed effect. 
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b. Uji Hausman. 

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (random effect model) 

dengan model efek tetap (fixed effect model). Uji ini bekerja dengan menguji 

apakah terdapat hubungan antara galat pada model (galat komposit) dengan 

satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model.  

Hipotesis dalam pengujian uji Hausman yaitu: 

𝐻0 :  Model efek tetap (fixed effect model) 

𝐻1 : Model koefisien tetap (random effect model) 

Uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-squares berdasarkan berikut 

ini: 

m =  �̂�Var(�̂�)-1 �̂� ……………………………………………………………………….(20) 

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan 

degree of freedom sebanyak k, dimana k merupakan jumlah variabel 

independen. Apabila nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritis maka 

𝐻0 ditolak dan model yang tepat menggunakan model efek tetap, dan 

sebaliknya apabila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka 

model yang tepat digunakan yaitu model koefisien tetap.  

c. Uji Lagrange Multiplier. 

Uji ini digunakan untuk membandingkan atau memilih model yang terbaik 

antara model efek tetap maupun model koefisien tetap. Pengujian ini 
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didasarkan pada distribusi Chi Squares dengan derajat kebebasan (df) sebesar 

jumlah variabel independen. 

Hipotesis statistik dalam pengujian, yaitu: 

𝐻0 :  Model koefisien tetap (common effect model) 

𝐻1 : Model efek tetap (fixed effect model) 

Dasar penolakan hipotesis statistik 𝐻0 dengan cara menggunakan nilai 

statistic LM yang mengikuti nilai distribusi chi squares. Statistic LM dihitung 

dengan menggunakan residual Ordinary Least Square (OLS) yang diperoleh 

dari hasil estimasi model data panel. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari 

nilai kritis Chi Squares maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima yang menunjukkan 

bahwa model yang tepat digunakan untuk regresi data panel yaitu model 

Random Effect, begitupun sebaliknya apabila nilai LM hitung lebih kecil dari 

nilai kritis Chi Squares maka 𝐻0 diterima dan  𝐻1 ditolak yang menunjukkan 

bahwa model yang tepat digunakan untuk data panel yaitu model Common 

Effect. 

3. Uji Statistik. 

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pengujian 

koefisien regresi parsial (uji-t), pengujian koefisien regresi secara bersama-sama 

(uji F), dan pengujian koefisien determinan (R Square). 
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a. Uji-t. 

Dalam pengujian uji-t ini dilakukan terhadap koefisien regresi populasi, 

apakah sama dengan nol, yang berarti bahwa variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat, atau tidak sama dengan nol, yang 

berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. 

Dalam pengambilan keputusan yang perlu diperhatikan apabila probabilitas f-

statistik lebih kecil dari taraf nyata maka variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Dan sebaliknya, jika f-statistik lebih besar 

dari taraf nyata maka variabel independen dianggap tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen.  

b. Uji-f. 

Uji-f bertujuan untuk menguji koefisien regresi secara bersamaan. Uji-f 

diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis koefisien (slope) regresi secara 

bersamaan, dengan kata lain digunakan untuk memastikan agar model yang di 

pilih layak atau tidak dalam menginterpretasikan pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengujian pada tingkat signifikansi 5 persen yaitu: 

1) 𝐻0 diterima dan 𝐻1 ditolak apabila F hitung < F tabel berarti variabel 

independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 
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2) 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima apabila F hitung > F tabel berarti variabel 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

c. Koefisien Determinan (Uji 𝑹𝟐). 

Uji R square menunjukkan dalam mengukur seberapa jauh kemampuan suatu 

model dalam menerangkan variabel terikat. Semakin banyak variabel independen 

yang terlibat, maka nilai 𝑅2 akan semakin besar. Nilai (𝑅2) adalah antara nol dan 

satu. Nilai (𝑅2) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel 

dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar 

penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 

dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 

dependen. 

 

 


