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BAB V 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini alat analisis data yang digunakan adalah model 

regresi linear klasik (OLS). Untuk pembuktian kebenaran hipotesis dan untuk 

menguji setiap variabel maka dilakukan pengujian menggunakan uji t, uji F, dan 

uji koefisien determinasi (R
2
). Dan untuk mendeteksi adanya penyimpangan 

terhadap asumsi klasik agar tidak menghasilkan estimasi yang tidak sahih maka 

dilakukan uji autokorelasi, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. 

A. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang 

terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan 

lain pada model regresi. Metode yang digunakan dalam uji 

autokorelasi ini adalah Bruesch-Godfrey LM test. Model 

dinyatakan tidak ada autokorelasi jika probabilitas Obs*R-Squared 

> α (α=0,05), sebaliknya jika probabilitas Obs*R-square < α 

(α=0,05) maka dapat dinyatakan bahwa model terdapat 

autokorelasi. Adapun hasil uji autokorelasi dengan menggunakan 

Eviews 7.0 dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 5.1 

Hasil Uji Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test  

F-statistic 1.952699 Prob. F(2,23) 0.1647 

Obs*R-

squared 

4.354588 Prob. Chi-

Square (2) 

0.1133 

Sumber : Hasil olah data 

Berdasarkan pada tabel 5.1, diketahui bahwa probabilitas 

Obs*R-square sebesar 0,1133 > 0,05 (α = 5%) . Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa dalam model tidak terdapat autokorelasi.   

2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat 

korelasi antar variabel independent dalam model regresi. Jika 

terjadi korelasi, maka terdapat multikolinearitas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independent. Adapun hasil dari uji multikolinearitas dengan 

menggunakan Eviews 7.0  adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.2 

Hasil Uji Multikoleniaritas 

R-Square 

Utama 

R-square 

Jumlah 

Penduduk 

R-Square 

NTP 

R-Square 

PDRB 

R-Square 

Tingkat 

Pendidikan 

0.978466 0.745886 0.308609 0.786632 0.300647 

Sumber : Hasil Olah Data 

 

Dilihat pada tabel 5.2, diketahui bahwa nilai R-Square Utama > 

R-Square variabel-variabel bebas yaitu R-Square utama sebesar 

0,978466 lebih besar dari nilai R-Square jumlah penduduk sebesar 

0,745886, R-Square NTP sebesar 0,308609, R-Square PDRB 



74 
 

sebesar 0,786632, dan R-Square tingkat pendidikan sebesar 

0,300647, maka dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas merupakan asumsi pokok dalam model 

regresi klasik (OLS) adalah bahwa varian setiap error term adalah 

sama untuk seluruh nilai-nilai variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya penyakit heteroskedastisitas 

digunakan dengan uji Breusch-Pagan-Godfre yang apabila 

probabilitas Obs*R-Square > α (α=0,05) maka tidak terdapat 

heteroskedastisitas. Sebaliknya jika probabilitas Obs*R-Square < α 

(α=0,05) maka terdapat heteroskedastisitas. Adapun hasil dari uji 

heteroskedastisitas menggunakan Eviews 7.0 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 5.3 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

F-statistic 1.413263     Prob. F(4,25) 0.2585 

Obs*R-squared 5.532614 

    Prob. Chi-

Square(4) 0.2369 

Scaled 

explained SS 3.634236 

    Prob. Chi-

Square(4) 0.4578 

Sumber : Hasil Olah Data 

Dilihat pada tabel 5.3, diketahui nilai probabilitas Obs*R-

Square sebesar 0,2369 > 0,05 (α = 5%). Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa model penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas. 
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B. Uji Kriteria Statistik 

Uji kriteria statistik meliputi uji t, R
2 

(koefisien determinasi), dan 

uji F. hal ini digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-

masing uji, yaitu uji t digunakan untuk melihat pengaruh variabel 

independent terhadap variabel dependent secara individu, R
2
 (koefisien 

determinasi) digunakan untuk melihat variasi perubahan variabel 

independent dalam menjelaskan variasi perubahan variabel dependent. 

Sedangkan uji F digunakan untuk melihat pengaruh seluruh variabel 

independent terhadap variabel dependent secara keseluruhan. Hasil 

pengolahan data menggunakan Eviews 7.0  dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

Tabel 5.4 

Hasil Estimasi Model OLS 

 

Dependent Variable : ALIH_FUNGSI_LAHAN 

Method : Least Squares 

Dates : 08/22/16 Time : 16:21  

Sample : 1984 2013 

Included observations : 30 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 40.74299 0.490093 83.13324 0.0000 

JUMLAH_PENDUDUK -7.20E-06 5.50E-07 -13.08396 0.0000 

NTP -0.007485 0.002541 -2.945523 0.0069 

PDRB -6.64E-08 3.03E-08 -2.187891 0.0382 

TP_SARJANA -2.72E-05 1.01E-05 -2.702104 0.0122 

     

R-squared 0.978466 Mean dependent var 34.09943 

Adjusted R-squared 0.975020 S.D. dependent var 0.759746 

S.E. of regression 0.120077 Akaike info criterion -1.250353 

Sum squared resid 0.360463 Schwarz criterion -1.016820 

Log likelihood 23.75530 Hannan-Quinn criter -1.175644 

F-statistic 283.9880 Durbin-Watson stat 0.659022 

Prob(F-statistic) 0.000000  

Sumber : Hasil Olah Data 
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1. Uji F 

Tabel 5.5 

Hasil Uji F 

 

R-squared 0.978466 

Adjusted R-squared 0.975020 

S.E. of regression 0.120077 

Sum squared resid 0.360463 

Log likelihood 23.75530 

F-statistic 283.9880 

Prob(F-statistic) 0.000000 

Sumber: Hasil Olah Data 

 

Uji F digunakan untuk melihat secara keseluruhan apakah 

variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. 

Pengujian uji F dilakukan dengan melihat probabilitas nilai F-

statistik. Berdasarkan pada tabel 5.5, dapat diketahui bahwa nilai 

F-statistik sebesar 283.9880 dengan probabilitas sebesar 0,000000 

atau kurang dari 5% yang berarti variabel-variabel independent 

dalam penelitian ini secara keseluruhan berpengaruh signifikan 

positif terhadap variabel dependent. 
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2. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Tabel 5.6 

Hasil uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Hasil Olah Data 

 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar variasi perubahan variabel independent dalam 

menjelaskan variasi perubahan variabel dependent serta dapat 

digunakan untuk menunjukkan seberapa tepat garis regresi yang 

diperoleh. Dari tabel 5.6 di atas dapat diketahui bahwa nilai R
2
 = 

0.978466, yang berarti bahwa variasi perubahan variabel 

independent mampu menjelaskan variasi perubahan variabel 

dependent sebesar 97,8466 % dan sisanya 2,1534 % dijelaskan 

oleh variabel lain di luar model. 

 

 

R-squared 0.978466 

Adjusted R-squared 0.975020 

S.E. of regression 0.120077 

Sum squared resid 0.360463 

Log likelihood 23.75530 

F-statistic 283.9880 

Prob(F-statistic) 0.000000 
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3. Uji t 

Tabel 5.7 

Hasil Uji t 

Variable coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 40.74299 0.490093 83.13324 0.0000 

Jumlah_Penduduk -7.20E-06 5.50E-07 -13.08396 0.0000 

NTP -0.007485 0.002541 -2.945523 0.0069 

PDRB -6.64E-08 3.03E-08 -2.187891 0.0382 

TP_Sarjana -2.72E-05 1.01E-05 -2.702104 0.0122 

Sumber: Hasil Olah Data 

Uji t digunakan untuk melihat apakah secara individu 

variabel independent berpengaruh terhadap variabel dependent. 

Pengujian ini dilakukan dengan melihat probabilitas nilai t-

statistik. Pada tabel 5.7 dapat dilihat bahwa probabilitas nilai t-

statistik untuk variabel-variabel independent semua kurang dari 

5% atau 0,05. t-statistik jumlah penduduk 0,0000, t-statistik NTP 

0,0069, t-statistik PDRB 0,0382, dan t-statistik tingkat 

pendidikan 0,0122, yang berarti variabel-variabel independent 

dalam penelitian ini secara individu berpengaruh signifikan 

terhadap variabel dependent. 

 

 


