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BAB 8 

ANALISIS DATA 

Analisis data merupakan tahapan yang kritis dalam proses penelitian bisnis dan 
ekonomi. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi untuk memecahkan masalah. 
Oleh karena itu setiap tahapan analisis data harus dimulai dengan tahap pra analisis, 
yang mencakup klasifikasi, penyuntingan (editing), dan pemberian kode terhadap data.  

Pada dasarnya proses pra analisis menggunakan peralatan elektronik dan manual untuk 
meyakinkan bahwa data yang dikumpulkan telah ’’ dibersihkan’’ sebelum dianalisis. Hasil 
pembersihan adalah berkurangnya ketidaktepatan dan kesalahan dalam data. Tahapan 

pra‐analisis meliputi: 1. penyuntingan data; 2. pengembangan variable; 3. pengkodean 
data; 4. cek kesalahan; 5. pembentukan struktur data; 6. pra analisis cek computer; 7. 
tabulasi.  

8.1. Proses Pra‐Analisis  

Tahapan dari pengumpulan data, pra‐analisis data akan diuraikan secara rinci pada 
subbab selanjutnya.  

8.2. Peyuntingan data  

Penyuntingan data merupakan proses yang bertujuan agar data yang dikumpulkan 
memberikan kejelasan, dapat dibaca, konsisten dan komplet. Penyuntingan data agar 
jelas dan tebaca akan membuat data dengan mudah dapat dimengerti. Editor akan 
melihat ada tidaknya ambiguitas dalam data yang dikumpulkan. Tulisan tangan yang 
menimbulkan salah tafsir perlu diperjelas. Dalam kasus wawancara personal, 
pewawancara dapat dipanggil untuk memecahkan masalah penyuntingan. Penyuntingan 
instrument survey, karena salah klasifikasi dan salah jawaban, merupakan tanggung 
jawab penyunting. 

8.3. Pengembangan Variabel  

Dalam praktek, peneliti seringkali tertarik untuk menciptakan indeks, variable 
komposit, atau melakukan transformasi variable berdasarkan data dasar. Variabel ini 
berguna untuk analisis tertentu yang berkaitan dengan tujuan studi. Pengembangan 
variable dapat berupa transformasi matematika atau prosedur statistic atau analitik 
yang terencana terhadap sejumlah data dasar.  

8.4. Pengkodean Data (Data Coding)  

Pengkodean data berarti menerjemahkan data kedalam kode, biasanya kode angka , 
yang bertujuan untuk memindahkan data tersebut ke dalam media penyimpanan data 
dan analisis komputer lebih lanjut. Pemindahan variable dalam kode akan 
mempermudah analisis statistic. Oleh karena itu dalam pembuatan kuesioner perlu 
dipikirkan bagaimana teknik pengkodeannya.  
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8.5. Cek Kesalahan  

Cek kesalahan bertujuan untuk meyakinkan bahwa semua tahapan pra‐analisis 
sebelumnya telah dilakukan dengan benar, serta untuk mengecek kembali data yang 
telah diberi kode agar tidak terjadi salah pengetikan. Pengecekan ini dilakukan secara 
manual.  

8.6. Pembentukan Struktur Data  

Struktur data disusun untuk memasukkan semua data yang dibutuhkan untuk analisis 
dan kemudian mentransfernya ke dalam media penyimpanan data. Dengan kata lain, 
struktur data adalah cara bagaimana informasi responden ditempatkan dalam media 
penyimpanan. 

8.7. Pra‐Analisis Cek Komputer  

Pada tahap ini data yang disimpan perlu dicek kembali baik kekompletan maupun 
konsistensinya. Hal ini dilakukan dengan menampilkan tabulasi frekuensi. Cek 

computer dalam proses pra‐analisis yang lain adalah mengecek perngkat lunak yang 
digunakan untuk menilai ketepatan dan keandalan perangkat lunak tersebut.  

8.8. Tabulasi  

Tabulasi menyajikan hitungan frekuensi dari satu hal (analisis frekuensi) atau perkiraan 
numerik tentang distribusi sesuatu (analisis deskriptif). Tabulasi bermanfaat sebagai alat 
untuk menyusun kategori ketika mengubah variable interval menjadi klasifikasi nominal 
untuk mendeskripsikan jumlah individu yang menjawab pertanyaan tertentu. Selain itu 

tabulasi digunakan juga untuk menciptakan statistic deskritif mengenai variable‐variabel 
yang diamati atau tabulasi silang.  

Berikut ini disajikan Tabel dalam memilih alat analisis :  

a.Ukuran‐Ukuran Statistik Untuk Berbagai Skala Pengukuran 

 
Measures of Central 

Tendency 
Measures of Dispersion 

Nominal 
 
� Mode 
 

 
� Index of Dispersion 
 

Ordinal 
 
� Median 
 

 
� Semi Interquartile Range 
 

Interval / Rasio 

 
� Arithmetic Mean 
 

 
� Standar Deviation 
� Variance 
� Coefficien of Variation 
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b.  Analisis Uji Beda Untuk Berbgai Skala Pengukuran Kasus k Sampel 
Berpasangan 

 Kasus k Sampel 
Berpasangan 

Kasus k Sampel 
Bebas 

Nominal  
 
Uji Q Cochran  
 

 
Uji Chi Kuadrat  
 

Ordinal  

 
� Uji Friedman  
� Page Test  
 

 
Uji Median  
Uji Kruskal Wallis  
Uji Jonckheere  
 

Interval / Rasio  
 
Analisis Varians  
 

 
Analisis Varians  
 

 
c. Analisis Statistik Multivariat Untuk Model Interdependen 

Metrik  

 
� Principal Components  
� Factor Analysis  
� Metric Multidimensional Scaling  
� Cluster Analysis  
 

Non Metrik  

 
� Non Metric Multidimensional Scaling  
� Loglinear Models  
 

 
d.Analisis Statistika Multivariat Untuk Model Dependen 

 
Satu Kriteria 

Dua atau Lebih 
Kriteria 

Metric  

 
� Multiple Regression  
� Path Analysis  
� Lisrel  
 

 
� Manova  
� Canonical Analysis  
 

Non Metric  

 
� Discriminant Analysis  
� Logit Analysis  
 

 
� Canonical Analysis  
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e.Analisis Korelasi Untuk Berbagai Skala Pengukuran 

 Nominal Ordinal Interval/ Rasio 

Nominal 

 
� Pearson’s C 
� Lambda 
� Cramer’s V 
� Phi 
� Tetrachoric 
� Tsuprow 
 

 
� Theta 
 

 
� Eta, the 
correlation ratio 
 

Ordinal 

 Gamma 
� Kendall’s tau 
� Somers’s dyx 
� Spearman’s rho 

 

� Jaspen’s M 

 

Interval / Rasio 

  � Pearson’s r 
 

 
f. Analisis Uji Beda Untuk Berbagai Skala Pengukuran 

 Kasus Satu Sampel  Kasus Dua Sampel 
Berpasangan  

Kasus Dua Sampel 
Bebas  

Nominal 
� Uji Binomial  
� Uji Chi Kuadrat  

� Uji Mc Nemar  � Uji Exact Fisher  
� Uji Chi Kuadrat  

Ordinal 

� Uji Runtun  
� Uji Kolmogorov 
Smirnov  
� Change Point Test  
 

� Uji Tanda  
� Uji Wilcoxon  
 

� Uji Mann Whitney  
� Uji Median  
� Uji Kolmogorov 
Smirnov  
� Uji Siegel Tukey  
� Robust Rank Test  
 

Interval / Rasio 

� Uji t  
� Uji Z  
 

� Uji Permutasi  
� Uji t  
 

� Uji Permutasi  
� Uji t  
� Uji Z  
� Moses Rank Test  
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ANALISIS REGRESI 

Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variable dependen (terikat) 
dengan satu atau lebih variable dependen (bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 
dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 
berdasarkan variabel independen yang diketahui. 

Analisis regresi selain mengukur kekuatan hubungan antara dua variable atau lebih 
(seperti analisis korelasi), juga menunjukkan arah hubungan antara variable dependen 
dengan variable independent. 

Kasus: 

Kasus yang ingin dianalisis adalah apakah terdapat pengaruh antara Bauran Pemasaran 
yang terdiri dari Produk, Harga, Promosi, dan Distribusi terhadap keputusan Pembelian 
Semen. 

Atau secara matematis dapat ditulis: 

Keputusan Pembelian Semen = bo + b1Produk + b2Harga + b3Promosi + b4Distribusi + e 

LANGKAH ANALISIS: 
1. UJI VALIDITAS 
2. UJI RELIABILITAS 
3. UJI NORMALITAS 
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b. Pilih menu Analyze kemudian submenu Nonparametric test lalu sub menu Simple K-S 

 

c. Akan muncul layar seperti berikut, lalu pindah variable yang akan di test dari kolom kiri ke 
kolom kanan, lalu OK: 
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d. Akan muncul hasil output: 

 
 
4. ANALISIS REGRESI 

4.1. Proses SPSS 

a. Pilih menu Analyze kemudian submenu Regression, lalu pilih Linear 
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b. Akan muncul layar seperti berikut: Lalu pada kotak Dependent isikan variable Y. 
Pada kotak Independent isikan variable X1, X2, X3, dan X4. 

 

c. Pilih Statistik, dilayar akan muncul tampilan windows Linear Regression Statistics, 
isikan semua isian. Pada kolom residual pilih Durbin-Watson. Lalu klik Continue. 
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d. Lalu pilih Plots, hingga di layar tampak tampilan window Linear Regression Plots: Masukkan variable SRESID pada kotak 
pilihan Y, dan masukkan variable ZPRED pada kotak pilihan X.Pada Kolom Standarized Residual Plots pilih Histogram dan 
Normal Probability plot. Tekan Continue 
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e. Klik OK, maka hasil Output: 
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8.2. Interpretasi 

8.2.1. Uji Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau 
residual memiliki distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi 
tidak valid untuk jumlah sampel kecil. 

Dasar pengambilan keputusan: 

¨Jika grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng (skewness) ke kiri atau 
ke kanan, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Terlihat bahwa grafik 
histogram memberikan pola distribusi yang memusat di tengah, maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. 

 
¨Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau 
grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi 
memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak 
mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi 
normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Terlihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model 
regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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¨ Jika Nilai signifikansi K-S sudah di atas ı = 0,05, artinya semua variable terdistribusi 
secara normal . 

Terlihat bahwa nilai signifikansi K-S sudah di atas ı = 0,05, artinya semua variable 
terdistribusi secara normal kecuali untuk variable Keputusan Pembelian Semen. Tetapi 
karena hanya satu variabel yang tidak terdistribusi secara normal, maka analisis dapat 
dilanjutkan. 

 

 
 
8.2.2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Multikolonieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 
diantara variabel independen. 
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Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi adalah: 

¨ Nilai R2 sangat tinggi tetapi uji t banyak yang tidak signifikan. 

¨ Antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90). 

¨ Nilai Tolerance < 0,10 atau Nilai variance inflation factor (VIF) > 10. 

 

 
¨ Dilihat dari nilai R2 tinggi tetapi uji t banyak yang signifikan, hanya variable promosi 
yang tidak segnifikan. Jadi tidak ada indikasi terdapat multikolinearitas. 
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¨ Dilihat dari korelasi antar variabel independen, tidak terdapat korelasi yang tinggi (di 
atas 0,90). Korelasi antar variable independent paling tinggi sebesar 0,758 antara 

variable Produk dengan variable harga. Jadi tidak ada indikasi terdapat multikolinearitas. 

¨ Dilihat dari Nilai Tolerance > 0,10 atau Nilai variance inflation factor (VIF) < 10. Jadi 
tidak ada indikasi terdapat multikolinearitas 

Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen 
dalam model regresi. 

b. Uji Autokorelasi 

Uji ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 
kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
(sebelumnya). Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berturut-turut sepanjang 
waktu berkaitan satu sama lainnya. Penyebab utama timbulnya autokorelasi adalah 
kesalahan spesifikasi, misalnya terabaikannya suatu variabel penting atau bentuk fungsi 
yang tidak tepat. Diuji dengan Uji Durbin-Watson (D-W test). 

Ketentuan pengambilan keputusan: 

¨ Jika 0 < DW < dL, maka terjadi autokorelasi 
¨ Jika dL ≤ DW ≤ dU, tidak dapat diketahui terjadi autokorelasi atau tidak 
¨ Jika 4 – dL < DW < 4, maka terjadi autokorelasi 
¨ Jika 4 – dU ≤ DW ≤ 4 – dL, tidak dapat diketahui terjadi autokorelasi atau tidak 
¨ Jika dU < DW < 4 – dU, maka tidak terjadi autokorelasi. 

 
Dari table Model Summary, terlihat nilai Durbin-Watson = 1,370. 

DW table dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05. Jumlah sampel n = 53 (dalam 
table D-W n yang mendekati adalah 55), dan jumlah variabel independen = 4 (k = 4), 
maka di tabel Durbin Watson akan didapat nilai dL = 1,414 dan dU = 1,724. Karena 
1,724.< 2,061 < 4 – 1,724., maka tidak terjadi autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini bertujuan menguji apakah dala model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kebanyakan data crossection 
mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili 
berbagai ukuran. Pemeriksaan terhadap gejala heteroskedastisitas adalah dengan 
melihat pola diagram pencar. Jika diagram pencar yang ada membentuk pola-pola 
tertentu yang teratur maka regresi mengalami gangguan heteroskedastisitas. Jika 



 
Bab 8 Analisis Data�� 84 
Rowland�B.F.�Pasaribu 

diagram pencar tidak membentuk pola atau acak maka regresi tidak mengalami 
gangguan heteroskedastisitas. 

 
Diagram pencar di atas ternyata tidak membentuk suatu pola yang teratur, sehingga 
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dan 
layak dipakai untuk memrediksi. 

8.2.3. Menilai Goodness of Fit Model, 

Penilaian ini bertujuan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir 
nilai aktual. 

a. Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinasi (R2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinan adalah antara nol 
dan satu. Apabila hanya terdapat satu variabel independen maka R2 yang dipakai. Tetapi 
apabila terdapat dua atau lebih variabel independen maka digunakan Adjusted R2. Setiap 
tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 
variabel tersebut berpengaruh secara signifikan teerhadap variabel dependen. 
Sedangkan nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 
ditambahkan ke dalam model. 
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Besarnya nilai Adjusted R2 adalah 0,689, hal ini berarti 68,9% variasi Keputusan 
Pembelian Semen dapat dijelaskan oleh variasi dari ke empat varabel independen 
(Produk, Harga, Promosi dan Distribusi). Sedangkan sisanya 31,1% (100% - 68,9) 
dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. 

b. Uji signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F adalah menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud 
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
Dengan membandingkan probabilitas (pada tabel Anova tertulis Sig) dengan taraf 
nyatanya (0,05 atau 0,01). 

Jika probabilitas > 0,05 maka model ditolak 
Jika probabilitas < 0,05 maka model diterima. 

 
Dapat dilihat nilai F adalah 29,748 dengan probabilias 0,00. Karena probabilitas jauh 
lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 
Keputusan Pembelian Semen. Atau dapat dikatakan bahwa Produk, Harga, Promosi dan 
Distribusi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Semen, 
dan bentuk persamaan regresi linear sudah tepat. 

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen 
secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Apakah variabel 
independen berpengaruh secara nyata atau tidak. 

Hipotesis: 

Ho = masing-masing variabel independen tidak berpengaruh nyata terhadap variabel 
dependen. 
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Ha = masing-masing variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel 
dependen. 

Pengambil keputusan dapat dilakukan dengan melihat probabilitasnya, yaitu: 

Jika probabilitas > 0,05 maka model ditolak 

Jika probabilitas < 0,05 maka model diterima. 

 
Dari table unstandardized beta coefficients, dari keempat variable independent yang 
dimasukkan ke dalam model regresi variable Promosi tidak signifikan. Hal ini dilihat dari 
probabilitas signifikansi untuk Promosi 0,477 yang sangat jauh di atas 0,05. Sedangkan 
Produk, Harga, dan Distribusi signifikan pada 0,05. Jadi dapat dikatakan bahwa 
Keputusan Pembelian Semen dipengaruhi oleh Produk, Harga, dan Distribusi. 

Persamaan regresi: 

Keputusan Pembelian Semen = -1,632 + 0,243 Produk + 0,212 Harga + 0,043 Promosi + 0,240 
Distribusi + e 

Konstanta (bo) sebesar -1,632 menyatakan bahwa jika variable independent dianggap 
konstan, maka rata-rata keputusan pembelian semen sebesar -1,632. 

Koefisien regresi Produk (b1) sebesar 0,243 menyatakan bahwa setiap penambahan 
produk sebesar 1 akan meningkatkan rata-rata keputusan pembelian semen sebesar 
0,243. 

Koefisien regresi Harga (b2) sebesar 0,212 menyatakan bahwa setiap penambahan 
harga sebesar 1 akan meningkatkan rata-rata keputusan pembelian semen sebesa 
sebesar 0,212. 
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UJI BEDA T-TEST 

UJI BEDA T-TEST DENGAN SAMPEL INDEPENDEN (INDEPENDENT 
SAMPLE T-TEST 

Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua sample yang tidak berhubungan 
memiliki rata-rata yang berbeda. 

Jadi tujuannya adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu 
dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama 
ataukah tidak sama secara signifikan. 

Contoh: 

� ¨ Apakah ada perbedaan kinerja EVA antara saham-saham sektor perbankan dengan 
saham sektor properti. 

� ¨ Apakah ada perbedaan besarnya gaji antara karyawan perempuan dengan 
karyawan laki-laki. 

Kasus: 

Peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata return pasar antara bursa 
saham BEJ dengan bursa saham Singapura. 

Langkah Analisis: 

1. Buka file DATA RETURN IHSG DAN SSI-UJI T-TEST INDEPENDENT.sav. 
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2. Klik Variable View, klik Values pada baris BURSA. Dalam kotak Value Labels, isi 
Value dengan 1, Value label dengan RETURN PASAR IHSG, lalu klik Add. Isi lagi Value 
dengan 2, lalu Value Label dengan RETURN PASAR SSI, lalu klik Add. Klik OK. 

 

c. Pilih menu Analyze, Compare Means, Independent-Samples T-Test 
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d. Tampak di layar tampilan windows Independent Sample T-Test, seperti di bawah ini: 

 

e. Isikan ke dalam kotak Test Variable RETURN, DAN PADA KOTAK Grouping Variable BURSA. 
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f. Lalu variable tersebut harus didefinisikan dan pilih Define Group lalu isikan pada 
groups 1 = 1 dan Groups 2 = 2, lalu klik Continue. Pilih Options. 

 

g. Akan muncul kotak Independent-Samples T-Test: Options, klik Continue, lalu OK. 
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h. Hasil Output: 

Tabel Groups Statistics: 

Terlihat bahwa rata-rata return pasar IHSG adalah 0,0044525 sedangkan untuk return 
pasar SSI adalah 0,0001713. 

 

Tabel Independent Sample Test: 

Ada dua tahapan analisis yang harus dilakukan, yaitu: 

Pertama menguji apakah asumsi variance populasi kedua sample tersebut sama (equal 
variance assumed) ataukah berbeda (equal variances not assumed) dengan melihat nilai 
levene test. 

Kedua adalah melihat nilai t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai 
rata-rata secara signifikan. 

Pengambilan keputusan: 

Jika probabilitas > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak. Jadi variance sama. 

Jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolah jadi variance berbeda. 

 

Terlihat dari output SPSS bahwa F hitung levene test sebesar 0,693 dengan probabilitas 

> 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak atau memiliki variance 
yang sama. 

Dengan demikian analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance 
assumed. 
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Dari output SPSS terlihat bahwa nilai pada equal variance assumed adalah 0,115 dengan 
probabilitas signifikansi 0,909 (two tail). Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata return 
antara IHSG dengan SSi adalah sama secara signifikan. 

UJI BEDA T-TEST DENGAN SAMPEL BERHUBUNGAN (RELATED 
SAMPLE T-TEST ATAU PAIRED SAMPLES T-TEST) 

Uji ini digunakan unutk menguji apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sample yang 
berhubungan. 

Contoh: 

Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kinerja (yang diukur dengan 
rasiorasio keuangan perusahaan) perusahaan sebelum dan sesudah go publik. Dalam hal 
ini sampel tetap perusahaan yang sama hanya bedanya adalah kasus sebelum dan 
sesudah go publik. 

Kasus 

 Peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata return saham di BEJ berbeda untuk 
tahun2005 dan 2006. 
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2. Pilih menu Compare Means, Paired-Samples T test 

 

3. Tampak di layar tampilan windows Paired Sample T-Test, seperti di awah ini: 
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4. Klik RIHSG2005 sebagai variabel 1, klik RIHSG2006 sebagai variabel 2. 

 

5. Lalu klik tanda panah. 
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6. Klik Option, lalu OK. 

 

7. Output SPSS: 
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Tabel Paired Samples Statistics 

Terlihat bahwa rata-rata return IHSG tahun 2005 adalah 0,1381342; sedangkan tahun 
2006 adalah -0,004908. 

Tabel Paired Samples Correlations 

Menguji kekuatan hubungan antara return IHSG 2005 dan 2006. Korelasi (hubungan) 
return IHSG 2005 dan 2006 adalah -0.196. Dengan nilai probabilitas 0,542 (>1,05), 
berbarti korelasi antara return IHSG 2005 dengan 2006 adalah lemah dan tidak 
signifikan. 

Tabel Paired Samples Test 

Hipotesis: 

Ho = Return IHSG 2005 dan 2006 adalah sama 

Ha = Return IHSG 2005 dan 2006 berbeda. 

Pengambilan keputusan: 

Dengan membandingkan nilai probabilitas 0,005 dengan t hitung. Jika probabilitasnya > 
0,05 maka Ho diterima. Jika probabilitasnya < 0,05 maka Ho ditolak. 

Kesimpulan: 

t hitung = 0,282, sedangkan probabilitasnya sebesar 0,783 (>0,05), maka Ho diterima, 
artinya return IHSG 2005 sama dengan 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


