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ABSTRAK 

 

 

Rakhmah, Aisyah Juniar. 2016. Analisis Pengaruh Sektor Industri, 

Perdagangan dan Pertanian Tehadap Produk Domestik Regional Bruto(PDRB) di 

Kabupaten Cilacap. Tugas Akhir, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. 

Supriyono M.Si. dan Pembimbing Pendamping Drs. Arief Agoestanto, M.Si. 

Kata Kunci: PDRB, Industri, Perdagangan, Pertanian, SPSS, Eviews 

Salah satu alat ukur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah 

PDRB. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah menganalisis pengaruh sektor industri, 

perdagangan dan pertanian terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap. Data yang 

digunakan mulai dari tahun 2000-2014. 

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode studi 

pustaka dan metode dokumentasi. Data-data yang digunakan sebagai bahan 

analisis diperoleh dari BPS Kabupaten Cilacap.  Analisis data dilakukan dengan 

Regresi Ganda. Sebelumnya dilakukan uji prasyarat yaitu uji kenormalan data, 

multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, kemudian kelinearan dan 

keberartian. 

Diperoleh persamaan Regresi Ganda  ̂                    
                  dengan X1 sektor industri, X2 sektor perdagangan dan X3 

sektor pertanian dan Y adalah PDRB. Dengan Eviews diperoleh koefisien 

determinasi R
2
 = 0,9999 dan R

2
 = 1,0 untuk SPSS. Hasil pengujian dari 

keberartian dan keliniearan, diperoleh hasil bahwa ketiga variabel berarti dan 

linear terhadap Y.  

Secara menyeluruh sektor industri, perdagangan dan pertanian 

berpengaruh signifikan terhadap PDRB Kabupaten Cilacap yang memberikan 

pengaruh sebesar 99,99% untuk Eviews sedangkan sisanya 0,01 % dipengaruhi 

oleh variabel lain dan 100% untuk SPSS. Hal ini berarti penghasilan dari ketiga 

sektor tersebut mengalami kenaikkan dikarenakan jumlah penduduk Kabupaten 

Cilacap yang meningkat seiring dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang 

meningkat. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, dalam perkembangan 

suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan ekonomi di 

dalamnya. Menurut W.W Rostow proses pembangunan ekonomi dapat dibedakan 

menjadi lima tahap yakni: 1) masyarakat tradisional, 2) pra-kondisi tinggal landas, 

3) tinggal landas, 4) menuju kedewasaan, 5) era konsumsi tinggi (Suparmoko, 

1997). Indonesia berada pada tahap masyarakat berkembang karena sampai 

sekarang pembangunan Indonesia belum selesai, pembangunan yang dimaksud 

bukan pembangunan infrastruktur saja tetapi peningkatan kualitas sumber daya 

manusia yang ada dengan tujuan dapat mensejahterakan diri sendiri, masyarakat, 

negara dan dapat bersaing dengan negara-negara lain. Tahapan-tahapan 

pembangunan ekonomi tersebut menunjukkan adanya perubahan perilaku 

masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi dari masyarakat tradisional 

menuju keadaan masyarakat yang lebih maju, biasanya diikuti dengan perubahan 

struktur ekonomi yang semakin seimbang antar sektor dalam hal ini sektor primer 

semakin menurun sedangkan sektor sekunder dan tersier meningakat peranannya 

pada produk domestik bruto suatu negara. 
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Di dalam pembangunan ekonomi peranan pemerintah sangat dibutuhkan 

dalam rangka mengarahkan pencapaian sasaran yang ditetapkan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari adanya perencanaan pembangunan yang direncanakan oleh 

pemerintah, agar pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap dan 

berkelanjutan sesuai dengan prioritas. Pembangunan adalah suatu proses 

perubahan dari suatu keterbelakangan menuju kondisi yang lebih maju untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini bersesuaian dengan pendapat M. 

Todaro (2000) yang menyatakan bahwa pembangunan merupakan proses multi 

dimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, 

perilaku masyarakat serta institusi nasional disamping tetap meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta mengurangi 

kemiskinan. Pada umumnya rencana pembangunan memuat tujuan dan prinsip 

kebijakan pembangunan antara lain meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan, 

pembagian pendapatan yang merata, menyeimbangkan pembangunan antar 

wilayah. 

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses, dengan proses dimana 

pendapatan nasional real suatu perekonomian bertambah selama suatu periode 

waktu yang panjang. Dan jika tingkat pembangunan lebih besar dari pada tingkat 

pertambahan penduduk  maka pendapatan real perkapita akan bertambah (Irawan, 

1997 : 6).  

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Peranan pemerintah dalam upaya pencapaian sasaran 

pembangunan nasional adalah dengan menentukan arah kebijakan pembangunan 
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yang dituangkan pada perencanaan sehingga mencapai sasaran pembangunan dan 

lebih terarah. Perencanaan pembangunan yang dimaksud adalah perencanaan 

pembangunan perekonomian secara menyeluruh. Perencanaan pembangunan 

mempertimbangkan semua potensi ekonomi yang paling penting seperti investasi, 

tabungan, pengeluaran pemerintah dan lainnya. 

Pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional, 

pembangunan daerah merupakan penjabaran dari pembangunan nasional yang 

dilaksanakan secara berkelanjutan dalam rangka pencapaian sasaran 

pembangunan. Perencanaan pembangunan di daerah menjadi kebutuhan wajib 

karena dengan alokasi distribusi faktor-faktor produksi diantara kawasan dan 

sektor perekonomian. Faktor-faktor produksi akan bergerak antar kawasan 

berdasarkan mekanisme pasar dan mendorong sektor-sektor ekonomi tumbuh 

lebih pesat. Sasaran pembangunan akan terwujud apabila pemerintah mengetahui 

potensi daerah dan kawasan andalan serta mampu menentukan strategi kebijakan 

pembangunan produksi atau komoditi unggulan dalam persaingan global. 

Perkembangan dan kemajuan suatu daerah akan tercapai bila adanya 

program pembangunan fisik maupun mental. Pelaksanaan pembangunan akan 

selalu berkesinambungan setiap periode dengan mengikuti tahap demi tahap yang 

telah direncanakan. Pada akhirnya perkembangan dan kemajuan pembangunan 

daerah itu diperlukan kontrol dan evaluasi untuk ditinjau kembali agar menjadi 

lebih baik. 
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Pembanguan daerah dalam hal ini Kabupaten Cilacap yang merupakan 

bagian dari pembangunan nasional perkembangan ekonominya digerakkan oleh 

sektor-sektor dominan yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian 

(www.jatengprov.go.id). 

Program yang digunakan untuk melakukan pengujian analisis adalah 

program SPSS dan eviews. SPSS merupakan suatu program yang digunakan untuk 

memecahkan suatu permasalahan riset atau bisnis dalam hal statistika atau 

manajemen data, khususnya dalam penelitian dan analisis. Cara kerja SPSS adalah 

dengan membandingkan suatu data ke dalam suatu paket analisis. Keunggulan 

SPSS antara lain lebih mudah dalam penggunaan dan mudah dipahami. 

Sedangkan eviews merupakan suatu program komputer untuk mengolah data 

statistik dan data ekonometrika terutama data berkonteks runtun waktu. 

Keunggulan eviews terletak pada kemampuannya untuk megolah data yang 

bersifat time series dan tidak memerlukan langkah yang panjang dalam prosesnya 

(Winarno, 2006). 

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian mengenai Analisis Pengaruh 

Sektor Industri, Perdagangan dan Pertanian terhadap Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB) di Kabupaten Cilacap layak untuk dilakukan. 
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1.2  Rumusan Masalah dan Pembatasan 

1.2.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah sektor industri berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten 

Cilacap? 

2. Apakah sektor perdagangan berpengaruh terhadap PDRB di Kabupaten 

Cilacap? 

3. Apakah sektor pertanian berpengaruh tehadap PDRB di Kabupaten 

Cilacap? 

4. Bagaimana pengaruh sektor industri, perdagangan dan pertanian 

terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap? 

1.2.2 Pembatasan Masalah 

Pada Tugas Akhir ini penulis membatasi masalah, yakni menganalisa 

pengaruh sektor industri, perdagangan dan pertanian terhadap PDRB di 

Kabupaten Cilacap menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan 

software SPSS 18 dan Eviews 8.1. Untuk data yang digunakan adalah data PDRB 

atas dasar harga berlaku di Kabupaten Cilacap dari tahun 2000 sampai dengan 

tahun 2014. 
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1.3  Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sektor industri terhadap PDRB di 

Kabupaten Cilacap. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sektor perdagangan terhadap PDRB di 

Kabupaten Cilacap. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sektor pertanian terhadap PDRB di 

Kabupaten Cilacap. 

4. Untuk mengetahui pengaruh sektor industri, perdagangan dan pertanian 

terhadap PDRB di Kabupaten Cilacap. 

 

1.3.2 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama megikuti perkuliahan 

sehingga menunjang persiapan di dalam dunia kerja. 

2. Menambah pengetahuan tentang PDRB dan software SPSS dan Eviews 

bagi pembaca. 

3. Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan 

bagi mahasiswa. 
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1.4  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, tugas akhir ini dibagi menjadi 3 bagian yakni bagian 

awal, bagian isi dan bagian akhir tugas akhir (TA). 

Bagian awal tugas akhir meliputi halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 

daftar lampiran. 

 Bagian isi tugas akhir secara garis besar terdiri dari 5 bab, yakni: 

BAB I : Pendahuluan 

Di dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan 

masalah,batasan masalah, tujuan dan manfaat dan sistematika 

penyusunan tugas akhir (TA).  

BAB II : Landasan Teori 

Di dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang berhubungan 

dengan permasalahan dalam penelitian ini, meliputi: Gambaran 

umum Kabupaten Cilacap, PDRB, metode perhitungan PDRB, 

kegunaan dari PDRB, Industri, Perdagangan, Pertanian, Metode 

Analisis Data dan software yang digunakan.  

BAB III : Metode Penelitian  

Di dalam bab ini dikemukakan metode penelitian yang berisi 

langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membahas 

permasalahan, yakni ruang lingkup penelitian, variabel yang 

digunakan, metode pengumpulan data dan analisa data. 
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BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Di dalam bab ini dikemukakan hasil penelitian dan pembahasan 

yang berisi analisis regresi ganda sektor industri, pertanian dan 

perdagangan. 

BAB V : Penutup berisi Simpulan dan Saran 

 Bagian akhir TA meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung penulisan tugas akhir. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Cilacap 

2.1.1 Luas dan Letak Wilayah 

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah kabupaten di propinsi Jawa 

Tengah dengan ibukota Cilacap, luas wilayah Kabupaten Cilacap 225,361 Km
2
. 

Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan, 269 desa 

dan 15 kelurahan. Wilayah tertinggi adalah Kecamatan Dayeuhluhur dengan 

ketinggian rata-rata 198 m dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah 

kecamatan Kampung Laut dengan ketinggian rata-rata 1 m dari permukaan laut. 

 Letak geografis dari Kabupaten Cilacap adalah 108
o
4

’
30” sampai 

109
o
30

’
30

”
 BT dan antara 7

o
30

’
 sampai dengan 7

o
45

’
20

”
 LS, dengan karakteristik 

dan potensi ekonomi yang berbeda antar wilayah kecamatan, dengan batas-batas 

wilayah: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Banyumas 

Sebelah Timur  : Kabupaten Kebumen 

Sebelah Selatan  : Samudra Hindia 

Sebelah Barat  : Propinsi Jawa Barat 

Jarak terjauh dari barat ke timur 152 Km dari Dayeuhluhur ke Nusawungu, 

sedangkan dari utara ke selatan 35 Km yakni dari Cilacap ke Sampang. 
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2.1.2 Keadaan Alam 

Secara topografis Kabupaten Cilacap terdiri dari permukaan landai dan 

perbukitan dengan ketinggian antara 6-198 m dari permukaan laut. Wilayah 

topografi terendah pada umumnya dibagian selatan yang merupakan daerah 

pesisir dengan ketinggian 6-12 m dari permukaan laut, yang meliputi dari wilayah 

Cilacap Timur yakni Kecamatan Nusawungu, Binangun, Adipala, Cilacap Utara, 

Cilacap Tengah, Cilacap Selatan, sebagian Kesugihan, Kampung Laut dan 

sebagian Kawunganten.  

Sedangkan topografi yang termasuk dataran rendah dan sedikit berbukit 

antara lain: Kecamatan Jeruklegi, Maos, Sampang, Kroya, Kedungreja dan 

Patimuan dengan ketinggian antara 8-75 m dari permukaan laut. Untuk daerah 

yang termasuk dataran tinggi atau perbukitan meliputi wilayah Cilacap bagian 

barat yakni Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, 

Karangpucung, dengan ketinggian antara 75-198 m dari permukaan laut dan 

Kecamatan Cipari, Sidareja, sebagian Gandrungmangu dan sebagian kawunganten 

dengan ketinggian antara 23-75 m dari permukaan laut. Kabupaten Cilacap 

memiliki luas wilayah yang cukup luas dan faktor pendukung lingkungan yang 

berbeda-beda, tentunya akan berpengaruh terhadap ketersedian potensi 

sumberdaya alam yang ada. Potensi sumberdaya alam yang ada meliputi dalam 

kawasan pesisir, kawasan dataran rendah serta potensi sumberdaya alam pada 

kawasan pedalaman atau wilayah dataran tinggi,yang masing-masing mempunyai 

karakteristik yang berbeda-beda dalam pengelolaan. 



11 
 

 

 

2.1.3 Kependudukan 

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap mencapai 1.774.649 jiwa pada tahun 

2014 yang terdiri dari laki-laki 888.928 jiwa dan perempuan 886.721 jiwa. Selama 

lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0,35 

persen, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 (0,50 %) dan 

terendah pada tahun 2013 (0,26 %) yang merupakan pertumbuhan penduduk 

terendah sejak tahun 1994. 

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin menunjukkan jumlah 

penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibanding penduduk perempuan, yang 

dihasilkan dengan angka se
x
 ratio sebesar 1004. Sedangkan dari distribusi 

penduduk menurut Kecamatan, memperlihatkan Kecamatan Majenang adalah 

yang paling banyak penduduknya yaitu sebesar 127.769 jiwa, diikuti Kecamatan 

Gandrungmangu sebesar 105.426 jiwa dan Kecamatan Kroya sebesar 103.947 

jiwa. Sedangkan yang berpenduduk paling sedikit adalah Kecamatan 

Kampunglaut yaitu sebesar 17.181 jiwa. 

 Bertambahnya penduduk menyebabkan kepadatan penduduk juga 

meningkat, yaitu dari 827 jiwa/Km
2
 pada tahun 2013 menjadi 830 jiwa/Km

2
 pada 

tahun 2014. Penduduk yang terpadat berada di Kecamatan Cilacap Selatan (8.612 

jiwa/Km
2
) dan yang paling rendah kepadatannya adalah Kecamatan Kampung 

Laut (118 jiwa/Km
2
). 

 

 



12 
 

 

 

2.1.4 Pemerintahan  

Kabupaten Cilacap dahulu merupakan Kota Administratif, namun sejak 

diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah, tidak dikenal adanya kota administratif dan kota administratif Cilacap 

kembali menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Cilacap. Di antara kota-kota 

kecamatan yang cukup signifikan di Kabupaten Cilacap adalah: Sidareja, 

Majenang, Karangpucung dan Kroya. Majenang dan Sidareja menjadi pusat 

pertumbuhan Kabupaten Cilacap di bagian barat sedangkan Kroya dan Sampang 

memjadi pusat pertumbuhan di bagian timur. 

2.2 PDRB 

2.2.1 Pengertian PDRB 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), PDRB didefinisikan sebagai jumlah 

nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit 

ekonomi di suatu wilayah. Menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa 

memperhatikan siapa pemilik faktor produksi di suatu wilayah (Mandala, 2008). 

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan 

jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas 

dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung 

menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar.  
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Untuk menghitung angka PDRB, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan, 

yakni: 

a. Pendekatan Produksi 

Pendekatan Produksi merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir 

yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah 

atau Kabupaten, dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-

masing total produksi bruto dari setiap kegiatan, sub sektor atau sektor 

dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan 

menjadi 9 lapangan usaha yakni: 

1. Pertanian 

2. Pertambangan dan penggalian 

3. Industri Pengolahan 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 

5. Kontruksi 

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 

8. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan 

9. Jasa-jasa 

b. Pendekatan Pendapatan  

Pendekatan Pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima 

oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di 

suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi 

yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan 
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keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 

langsung lainnya. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan 

dan pajak tak langsung neto. Jumlah semua komponen pendapatan per 

sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB 

merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan 

usaha). 

c. Pendekatan Pengeluaran 

PDRB adalah seluruh komponen permintaan akhir seperti: 

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba 

2. Konsumsi pemerintah 

3. Pembentukan modal tetap bruto 

4. Perubahan stok 

5. Eksport neto jangka waktu tertetu, ekspor neto merupakan ekspor 

dikurangi impor. Ekspor/impor yang dimaksud adalah selain keluar 

masuk barang dan jasa dari/ke luar negeri juga dari Kabupaten ke 

Kabupaten lain. 

Dari ketiga pendekatan tersebut, secara konsep seharusnya jumlah 

pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan 

harus sama dengan jumlah pendapatam untuk faktor-faktor produksinya. PDRB 

Kabupaten Cilacap yang disajikan secara berkelanjutan memberikan gambaran 

kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu, sehingga arah perekonomian 

regional akan lebih jelas. Bagi pengguna data dapat bermanfaat untuk berbagai 

kepentingan, seperti untuk perencanaan, evaluasi maupun kajian. 
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2.2.2 Kegunaan PDRB 

Sebagai salah satu indikator perekonomian PDRB mempunyai beberapa 

kegunaan, yakni: 

a. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya 

ekonomi yang dihasilkan oleh suatu Kabupaten. Nilai PDRB yang besar 

menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar. 

b. PDRB harga berlaku menunjukkan pendapatan yang memungkinkan 

dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah/Kabupaten. 

c. PDRB harga konstan digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan 

ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun. 

d. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan besarnya 

struktur perekonomian dan peran sektor ekonomi dalam suatu wilayah. 

Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan 

basis perekonomian suatu wilayah. 

e. PDRB harga berlaku menurut penggunaan menunjukkan bagaimana 

produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi, investasi dan 

diperdagangkan dengan pihak luar. 

f. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan 

kelembagaan menggunakan barang/jasa yang dihasilkan sektor ekonomi. 

g. PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai 

PDRB dan PDRB perkapita per kepala atau persatu orang penduduk. 

h. PDRB dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan berguna untuk 

mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi perkapita. 



16 
 

 

2.2.3 Unsur-Unsur PDRB 

Menurut BPS unsur-unsur pokok dalam PDRB ada tiga, yakni: 

a. Output adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu 

tertentu. Pada dasarnya nilai output diperoleh dari perkalian nilai produk 

dan harganya. 

b. Biaya antara adalah biaya yang terdiri dari barang yang tidak tahan lama 

dan jasa yang digunakan dalam proses produksi oleh unit-unit produksi 

dalam domestik pada rentang waktu tertentu. 

c. Nilai tambah adalah nilai-nilai yang diperoleh dari hasil produksimaupun 

diluar faktor produksi. Nilai tambah PDRB dibedakan menjadi dua yakni 

nilai tambah netto dan nilai tambah bruto. Nilai Tambah Bruto (NTB) 

merupakan pengurangan dari nilai output dengan biaya antara, dapat 

dirumuskan sebagai berikut: NTB= output – biaya antara. Sehingga nilai 

tambah dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa yang biasanya 

dinyatakan dalam nilai uang sebagai hasil perkalian antara kuantitas 

produksi dan harganya (BPS). 

2.2.4 Sektor Industri 

2.2.4.1 Industri Pengolahan 

Sektor ini terdiri dari dua sub sektor yaitu industri pengolahan non migas 

dan pengilangan minyak bumi. Industri pengolahan non migas dibedakan atas 

industri besar dan sedang, kecil dan kerajinan rumah tangga. Metode perhitungan 

yang digunakan adalah metode pendekatan produksi (Production approach) yakni 
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dengan cara menilai produksi yang dihasilkan dari unit industri pengolahan 

dengan harga produsen yang terjadi. 

2.2.4.2 Industri Besar dan Sedang 

Industri besar adalah yang bertenaga kerja 100 orang keatas, industri 

sedang bertenaga kerja antara 20 sampai dengan 99 orang. Sumber data untuk 

industri besar dan sedang diperoleh dari hasil pengolahan Survei Industri Besar/ 

Sedang yang dilaksanakan olen BPS Kabupaten Cilacap setiap tahun. Dari hasil 

survei tersebut dapat diperoleh data output, biaya antara dan nilai tambah bruto 

atas dasar harga berlaku. 

Untuk mendapatkan nilai tambah, terlebih dahulu mengeluarkan biaya 

yang digunakan untuk membentuk barang dan jasa yang disebut dengan biaya 

antara (intermediate cost). Data yang dibutuhkan berdasarkan Survei Tahunan 

Industri Besar/Sedang Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap dan Pertamina 

Unit Pengolahan IV Cilacap. Hasil yang diperoleh dari survei tersebut adalah nilai 

rata-rata produksi per tenaga kerja, dimungkinkan masih terdapat perusahaan yang 

lewat cacah, maka dibantu dengan data pokok dan penunjang pendapatan regional 

yang dikumpulkan BPS Kabupaten Cilacap tentang jumlah tenaga kerja yang 

bekerja pada industri besar/sedang. Setelah mendapatkan nilai produksi 

selanjutnya dengan mengurangkan biaya antara dari nilai produksinya akan 

diperoleh nilai tambah bruto. Presentase biaya antara dan penyusutan diperoleh 

dari I-O tahun 2000. 
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2.2.4.3 Industri Kecil dan Rumah Tangga 

Industri kecil adalah yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 

19 orang sedangkan industri kerajinan rumah tangga bertenaga kerja kurang dari 

5. Sumber data untuk industri kecil dan rumah tangga didapat dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cilacap dilengkapi dengan data pokok 

dan penunjang pendapatan regional yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten 

Cilacap. Nilai tambah bruto baik industri kecil dan rumah tangga dengan cara 

mengeluarkan biaya antara dari output yang dihasilkan dan selanjutnya bila 

penyusutan dikeluarkan dari nilai tambah bruto akan diperoleh nilai tambah netto. 

2.2.5 Sektor Perdagangan 

2.2.5.1 Perdagangan Besar dan Eceran 

Penghitungan nilai tambah sub sektor perdagangan dilakukan dengan 

pendekatan arus barang yakni dengan cara menghitung besarnya nilai komoditi 

pertanian, pertambangan dan penggalian, industri serta komoditi impor yang 

diperdagangkan. Dari nilai komoditi yang diperdagangkan ini diturunkan nilai 

margin yang merupakan output perdagangan yang selanjutnya dipakai untuk 

menghitung nilai tambahnya. Rasio besarnya barang-barang yang 

diperdagangkan, margin perdagangan dan rasio nilai tambah didasarkan pada data 

hasil penyusunan tabel I-O tahun 2000. Nilai tambah bruto atas dasar harga 

konstan 2000 dihitung dengan mengalikan diatas, dengan output atas dasar harga 

konstan 2000 dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri dan 

impor. 
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2.2.5.2 Hotel 

Sub sektor ini mencakup semua hotel, baik berbintang maupun tidak 

berbintang serta berbagai jenis penginapan lainnya. Output dihitung dengan cara 

mengalikan jumlah malam kamar dengan tarif per malam kamar. Data mengenai 

jumlah malam kamar dan tarifnya diperoleh dari pengolahan Survei Hotel baik 

berbintang maupun non bintang di Kabupaten Cilacap. Sedangkan rasio nilai 

tambah didasarkan pada tabel I-O tahun 2000. Nilai tambah atas dasar harga 

berlaku dan konstan 2000 dihitung berdasarkan perkalian rasio nilai tambah 

dengan outputnya. 

2.2.5.3 Restoran/Rumah Makan 

 Sub sektor ini mencakup semua rumah makan, warung nasi, ketering dan 

pedagang keliling. Data pendukung untuk perhitungan nilai tambah sub sektor 

restoran/rumah makan berdasarkan hasil inventarisasi data pokok dan penunjang 

pendapatan regional yang dikumpulkan BPS Kabupaten Cilacap. Dari hasil 

laporan tersebut didapatkan jumlah usaha, output per tenga kerja, ouput per usaha 

serta banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sub sektor restoran/rumah makan. 

 Hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja dengan indikator output per 

tenaga kerja tersebut akan diperoleh output sub sektor restoran/rumah makan. 

Nilai tambah bruto diperoleh dengan cara mengalikan rasio NTB terhadap output, 

angka persentase diambil dari tabel I-O tahun 2000. NTB atas dasar konstan 

dihitung dengan menggunakan metode deflasi, dimana sebagai deflatornya adalah 

IHK kelompok makanan. 
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2.2.6 Sektor Pertanian 

2.2.6.1 Tanaman Bahan Makanan 

Sub sektor ini mencakup komoditi tanaman bahan makanan seperti padi, 

jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedelai, sayur-sayuran, 

buah-buahan, kentang, kacang hijau, tanaman pangan lainnya dan hasil-hasil 

produk ikutannya. Data produksi diperoleh dari BPS Kabupaten Cilacap dan 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap, untuk data harga seluruhnya 

bersumber pada data harga yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Cilacap. 

NTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara pendekatan produksi 

yakni mengalikan terlebih dahulu setiap jenis kuantum produksi dengan masing-

masing harganya, kemudian hasilnya dikurangi dengan biaya antara atas dasar 

harga berlaku pada setiap tahun. Biaya antara tersebut diperoleh dengan  

menggunakan rasio biaya antara terhadap output. Nilai tambah atas dasar harga 

konstan dihitung dengan cara revaluasi yakni mengalikan produk pada masing-

masing tahun dengan harga pada tahun dasar kemudian dikurangi lagi dengan 

biaya antara atas dasar harga konstan. 

2.2.6.2 Tanaman Perkebunan 

1. Tanaman Perkebunan Rakyat 

Komoditi yang dicakup disini adalah hasil tanaman perkebunan 

yang diusahakan oleh rakyat dengan luas garapannya kurang dari 25 Ha 

seperti karet, kopra kopi, kapok, teh, tebu, tembakau, cengkeh dan 

sebagainya termasuk produk ikutannya. Data produksi diperoleh dari 
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Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap sedangkan data 

harga berupa harga perdagangan besar diperoleh dari BPS Kabupaten 

Cilacap. 

Nilai tambah bruto atas dasar harga berlaku dihitung dengan cara 

pendekatan produksi. Rasio biaya antara serta rasio margin 

perdagangan dan biaya transpor yang digunakan diperoleh dari tabel I-

O, nilai tambah atas dasr konstan dihitung dengan cara revaluasi sama 

seperti yang dilakukan pada tanaman bahan makanan. 

2. Tanaman Perkebunan Besar 

Sub sektor ini mencakup semua jenis kegiatan yang dilakukan oleh 

perusahaan perkebunan yang berbentuk badan hukum dengan luas 

garapannya lebih dari 25 Ha. Komoditi yang dihasilkan adalah cengkeh, 

kakao/coklat, karet, kopi, pala, kelapa, dan teh. Baik data produksi maupun 

harga diperoleh dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap 

dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Cilacap. Cara penghitungan nilai 

tambah bruto atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 

2000 sama seperti yang dilakukan pada tanaman perkebunan rakyat. 

2.2.6.3 Kehutanan 

Sub sektor kehutanan mencakup tiga jenis kegiatan seperti penebangan 

kayu dan pengambilan hasil hutan lainnya. Penebangan kayu menghasilkan kayu 

gelondongan, kayu bakar, arang, dan bambu. Sedangkan hasil kegiatan 

pengambilan hasil hutan lainnya berupa kulit kayu, kopal, akar-akaran, dan 

sebagainya. Sebagaimana dengan sub sektor lainnya dalam sektor pertanian, 
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output sektor kehutanan dihitung dengan cara mengalikan produksi dengan harga 

masing-masing. Penggunaan harga yang berlaku pada masing-masing tahun 

menghasilkan output atas dasar harga berlaku, dan penggunaan harga pada tahun 

dasar menghasilkan output atas dasar harga konstan 2000. Data harga didapat dari 

Perum Perhutani Banyumas. Nilai tambah bruto dihitung dengan menggunakan 

rasio nilai tambah terhadap output. Rasio tersebut diperoleh dari tabel I-O.  

2.2.6.4 Peternakan dan Hasil-Hasilnya 

Sub sektor ini mencakup produksi ternak besar, ternak kecil, unggas, 

domba, telur, dan susu segar. Produksi ternak diperkirakan sama dengan jumlah 

ternak yang dipotong ditambah perubahan stok populasi ternak dan ekspor ternak 

neto. Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, populasi ternak, produksi susu 

dan telur diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Cilacap, 

sedangkan data mengenai ekspor dan impor ternak, harga ternak, serta 

pemotongan dan hasil-hasil ternak diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Cilacap. Nilai tambah atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2000 dihitung 

dengan cara mengalikan produksi dengan rasio nilai tambah berdasarkan tabel I-

O. 

2.2.6.5 Perikanan  

       Komoditi yang dicakup adalah semua hasil kegiatan penangkapan, 

pembenihan dan budidaya perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, sawah 

dan karamba. Data mengenai produksi dan nilai produksi diperoleh dari laporan 

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cilacap. Nilai tambah terhadap output, 

rasio nilai tambah tersebut diperoleh dari tabel I-O. 
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2.3 Analisis Regresi 

Secara umum ada dua macam hubungan antar dua variabel atau lebih,  yaitu 

bentuk hubungan dan keeratan hubungan. Untuk mengetahui bentuk hubungan 

digunakan analisis regresi. Untuk keeratan hubungan dapat diketahui dengan 

analisis korelasi. Analisis regresi dipergunakan untuk melihat hubungan satu arah 

antara variabel yang lebih khusus, dimana variabel x berfungsi sebagai variabel 

bebas (variabel yang mempengaruhi), dan variabel y sebagai variabel terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi. Biasanya variabel x juga disebut sebagai 

variabel independen atau variabel responden, dan variabel y sebagai variabel 

dependen (Sukestiyarno, 2013: 66). 

2.3.1 Analisis Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi sederhana marupakan analisis ketergantungan dari satu 

variabel bebas terhadap satuvariabel terikatnya, dengan tujuan untuk menduga 

atau memprediksi nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel 

bebasnya. Persamaan regresi sederhana adalah sebagai berikut:  

 ̂                                              (2.1) 

keterangan: 

 ̂= nilai yang diramalkan 

a= konstanta 

b= koefisien regresi 

X= variabel bebas 
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Nilai a (konstanta) dan nilai b (koefisien regresi) dalam persamaan di atas 

dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

           
(∑  )(∑  

 ) (∑  )(∑    )

 ∑  
  (∑  )

                                  (2.2) 

  
 ∑     (∑  )(∑  )

 ∑  
  (∑  )

                                 

Persamaan regresi linear yang telah diperoleh dapat digunakan untuk 

mencari pengaruh dari variabel bebas. Menurut Sudjana (2005: 368) Koefisien 

determinasi atau besar pengaruh (dinotasikan dengan R
2
) adalah sebuah kunci 

penting dalam analisis regresi. Nilai koefisien determinasi diinterpretasikan 

sebagai proporsi dari variabel dependen, bahwa variabel dependen dapat 

dijelaskan oleh variabel independen sebesar nilai koefisien determinasi tersebut. 

Rumus perhitungan koefisien determinasi didefinisikan sebgai berikut: 

    
∑( ̂  ̅) 

∑(    ̅)
  
 

   

    
                                            (2.3)                                                          

keterangan: 

   = koefisien determinasi 

 ̂         

Y = variabel dependen 

 ̅ = rataan hitung variabel Y      (Sukestiyarno 2012 : 69) 

  

2.3.2 Analisis Regresi Linear Ganda 

Analisis regresi berganda merupakan pengembangan dari analisis regresi 

linier sederhana dimana terdapat lebih dari satu variabel independen X. Analisis 

regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh sejumlah variabel 
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independen X₁,X₂,...,Xn terhadap variabel Y atau juga untuk memprediksi 

nilai suatu variabel dependen Y berdasarkan nilai variabel-variabel independen X

₁,X₂,...,Xn dan juga merupakan model regresi dimana variabel dependen Y 

dihubungkan atau dijelaskan lebih dari satu variabel independen, namun masih 

menunjukkan diagram hubungan yang linear. Penambahan independen diharapkan 

dapat lebih menjelaskan karakteristik hubungan yang ada walaupun masih ada 

saja yang terabaikan. 

Bila hubungan antar variabel dapat dinyatakan dengan persamaan 

matematik, maka dapat digunakan sebagai peramalan atau pendugaan. Persamaan 

matematik memungkinkan meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan nilai 

variabel independen. 

Bentuk umum regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

                                                (2.4) 

dimana: 

Y = Variabel terikat 

X1 = Variabel bebas pertama 

X2 = Variabel bebas kedua 

X3 = Variabel bebas ketiga 

   = Konstanta 

b1 = Koefisien regresi untuk X1 

b2         = Koefisien regresi untuk X2 

b3   = Koefisien regresi untuk X3 

  = nilai residu 

Mencari koefisien-koefisien dari persamaan regresi linear berganda dapat 

dihitung dari: 

∑        ∑   
    ∑         ∑        

∑        ∑         ∑   
    ∑        
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∑        ∑         ∑         ∑   
                     (2.5) 

       (Sudjana, 2002 :349) 

Bila persamaan tersebut diselesaikan, maka akan diperoleh nilai-nilai 

koefisien. Kemudian dapat dibentuk persamaan regresi berganda. Apabila 

persamaan regresi telah diperoleh, maka dapat diramalkan nilai Y dengan syarat 

bila nilai X1, X2,...,Xn sebagai variabel bebas sudah diketahui. 

2.3.2.1 Uji Kelinieran 

Uji kesesuaian model digunakan untuk mengetahui kesesuaian model, 

sehingga dapat dipastikan bahwa suatu model mempunyai model yang baik atau 

tidak. Uji kelinearan digunakan untuk mengetahui apakah persamaan regresi 

linear atau tidak (Sukestiyarno, 2011:84) 

Langkah-langkah: 

1) Hipotesis 

H0 : model regresi tidak linear 

H1 : model regresi linear 

2) Taraf signifikan 

Menentukan berapa besar α 

3) Kriteria uji 

Tolak H0 jika Fhitung  ≥ F(1-α)(k-2,n1+n2-k) 

4) Statistik hitung 

Fhitung = 
    
   

   (2.6) 

5) Kesimpulan 
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2.3.3 Uji Asumsi Klasik Regresi Linear Ganda 

2.3.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas  bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Maksud data berdistribusi normal adalah bahwa data akan mengikuti 

bentuk distribusi normal. Untuk menguji normalitas salah satunya dapat 

digunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Selain itu dapat digunakan fasilitas 

Histogram dan Normal Probability Plot untuk mengetahui kenormalan residu dari 

model regresi. 

H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1: Sampel berasal dari populassi yang berdistribusi tidak normal 

Aturan keputusan dalam uji ini adalah menerima H0 jika nilai Sig dari uji 

normalitas lebih besar dari alpha 5% dan sebaliknya.  

2.3.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang 

tidak sama. Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi memiliki nilai 

yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. 

Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji 

heteroskedastisitas: 

1. Uji Park 

Uji Park dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas 

terhadap nilai Ln residual kuadrat (Ln e
2
). Jika terdapat pengaruh 
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variabel bebas yang signifikan terhadap nilai Ln residu kuadrat maka 

dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. 

2. Uji Glejser 

Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas 

terhdap nilai mutlak residualnya. Jika terdapat pengaruh variabel bebas 

yang signifikan terhadap nilai mutlak residualnya maka dalm model 

terdapat masalah heteroskedastisitas. 

3. Uji Korelasi Spearman  

      Uji Korelasi Spearman dilakukan dengan mengkorelasikan semua 

variabel bebas terhadap nilia mutlak residualnya menggunakan korelasi 

Rank Spearman. Jika terdapat korelasi variabel bebas yang signifikan 

positif dengan nilai mutlak residualnya maka dalam model terjadi 

masalah heteroskedastisitas. 

4. Uji Bruesch-Pagan-Gogfrey 

      Uji Bruesch-Pagan-Gogfrey dilakukan dengan meregresikan 

semua variabel bebas terhadap nilai   . Nilai    diperoleh dari  
  
 

  
 , nilai 

   diperoleh dari 
∑  

 

 
, dimana T merupakan jumlah data. 

              Uji heteroskedastisitas dengan metode Bruesch-Pagan-Gogfrey 

ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

1) Membuat persamaan regresi. 

2) Mencari nilai prediksinya (Ŷ). 

3) Mencari nilai residualnya (Y-Ŷ). 

4) Mengkuadratkan nilai residu yang diperoleh. 
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5) Menghitung nilai     
∑  

 

 
 
   

 
 

6) Menghitung nilai   =  
  
 

  
 

7) Meregresikan variabel bebas terhadap nilai    untuk mendapatkan 

nilai   R
2
 dan TSS(Total Sum of Square). 

8) Menarik kesimpulan uji heteroskedastisitas dengan kriteria, jika 

  hitung >    tabel dengan dk = α, p-1 (p= jumlah variabel bebas) 

maka terjadi masalah heteroskedastisitas. 

5. Uji White 

   Uji white dilakukan dengan meregresikan semua variabel bebas, 

variabel bebas kuadrat dan perkalian (interaksi) variabel bebas terhadap 

nilai residual kuadratnya. Jika nilai   hitung >    tabel maka terjadi 

masalah heteroskedastisitas. Persamaan uji heteroskedastisitas 

menggunakan metode white dengan dua variabel bebas adalah  

  
                  

      
            

    Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel bebas 

sehingga persamaannya menjadi: 

   
                        

      
      

                          

dimana 

  
 = nilai residual 

  = variabel bebas      (2.7) 

Untuk uji heteroskedastisitas pada penulisan ini digunakan uji white. 

                                                                                           (Suliyanto, 2011:107) 
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2.3.3.3 Uji Multikolineritas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel independent. Dalam model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent (Suliyanto, 

2011:104). 

Ada beberapa metode pengujian yang dapat digunakan diantaranya, yakni: 

1. Dengan melihat nilai inflation factor (VIF) pada model regresi dan 

tolerance pada output SPSS. Tidak terjadi multikolinieritas bila VIF 

berada disekitar 1 dan nilai toleran = 1/VIF juga berada disekitar 1. 

2. Dengan membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r
2
) 

dengan nilai determinasi secara bersama (R
2
). Jika r

2 
< R

2 
maka tidak 

terjadi multikolinieritas 

2.3.3.4 Uji Autokorelasi 

Otokorelasi (autocorrelation) adalah hubungan antara residual satu 

observasi degan residual observasi lainnya. Otokorelasi lebih mudah timbul pada 

data yang bersifat runtut waktu, karena berdasrkan sifatnya data masa sekarang 

dipengaruhi oleh data dimasa sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya gejala 

autokorelasi digunakan uji Durbin Watson (DW). Ketentuan jika -2≤DW≤2 tidak 

ada autokorelasi (Sukestiyarno, 2013). 
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2.4 Program SPSS 

SPSS (Statistical Package for the Social Science) pada awalnya merupakan 

program sosial yang dibuat pertama kali oleh mahasiswa Stanford University 

yakni Norman H.Nie, C Handlai Hull dan Dale H Bent pada tahun 1968 yang 

dijalankan dengan computer mainframe. Seiring dengan perkembangan jenis user 

untuk proses produksi, riset sains dan lainnya maka SPSS telah berkembang tidak 

hanya Statistical Package for the Social Science tetapi menjadi Statistical Product 

and Service Solution. 

Setelah merilis versi SPSS 17 pada akhir 2009 SPSS secara resmi diakuisisi 

oleh IBM dan nama pun berubah menjadi IBM SPSS. Sekarang  SPSS menjadi 

bagian dari Business Analytics and Process Optimization dari IBM. Bersamaan 

dengan itu, dirilis versi terbaru dari SPSS menjadi PASW Statistic 18. PASW 

adalah kependekan dari Predictive Analytics Software, yang menunjukkan 

konsistensi dari IBM untuk mempertahankan kekuatan SPSS sebagai alat 

Predictive Analytics Software. 

SPSS dapat membaca berbagai jenis data atau memasukkan data secara 

langsung ke dalam SPSS Data Editor. Bagaimana struktur dari file data 

mentahnya, maka data dalam Data Editor SPSS harus dibentuk dalam bentuk baris 

(cases) dan kolom (variables). Case berisi informasi untuk satu unit analisis, 

sedangkan variable adalah informasi yang dikumpulkan dari masing-masing 

kasus. 
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Hasil-hasil analisis muncul dalam SPSS Output Navigator. Kebanyakan 

prosedur Base System menghasilkan pivot tables, dimana kita bisa memperbaiki 

tampilan dari keluaran yang diberikan oleh SPSS. Untuk memperbaiki output, 

maka kita dapat memperbaiki output sesuai dengan kebutuhan. Beberapa 

kemudahan yang lain yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena 

SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut: 

1. Data Editor. Merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor 

dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi 

spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan 

menampilkan data. 

2. Viewer. Viewer mempermudah pemakai untuk melihat hasil 

pemrosesan, menunjukan  atau menghilangkan bagian-bagian 

tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan 

dari SPSS ke aplikasi-aplikasi yang lain. 

3. Multidimensional Pivot Tables. Hasil pengolahan data akan 

ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Pemakai dapat 

melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, 

kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan 

pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting tabel 

sehingga hasilnya satu group tertentu saja yang ditampilkan pada 

satu waktu. 

4. High-Resolution Graphics. Dengan kemampuan grafikasi beresolusi 

tinggi, baik untuk menampilkan pic charts, bar charts, histogram, 
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scetterplots, 3-D graphics, dan yang lainnya, akan membuat SPSS 

tidak hanya mudah dioperasikan tetapi juga membuat pemakai 

merasa nyaman dalam pekerjaannya. 

5. Database Access. Pemakai program ini dapat memperoleh kembali 

informasi dari sebuah database dengan menggunakan Database 

Wizard yang disediakannya. 

6. Data Transformations. Transformasi data akan membantu pemakai 

memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan 

mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori, add, 

aggregat, merge, split, dan beberapa perintah transpose file, serta 

yang lainnya. 

7. Electronic Distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan 

secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data (e-

mail) atau melakukan export tabel dan grafik ke mode HTML, 

sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. 

8. Online Helps. SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan 

selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. 

Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk pengoperasian 

secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan 

sampai pada contoh-contoh kasus dalam pengoperasian program ini. 

9. Akses Data Tanpa Tempat Penyimpanan Sementara. Analisis file-

file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat 

penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelumnya 
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versi 11.5 dimana file data yang sangat besar dibuat temporary 

filenya. 

10. Interface dengan Database Relasional. Fasilitas ini akan menambah 

efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan 

menganalisanya dari database relational. 

11. Analisis Distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakai SPSS for 

Server atau untuk aplikasi multiuser. Kegunaan dari analisis ini 

adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat 

besar dapat langsung me-remote dari server dan memprosesnya 

sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. 

12. Multiple Sesi. SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan 

analisis lebih dari satu file data padda waktu yang bersamaan. 

13. Mapping. Visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe 

baik secara konvensional atau interaktif, misalnya dengan 

menggunakan tipe bar, pie atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan 

chart. 

Ketika ingin menjalankan program SPSS, sebelumnya dipastikan bahwa 

komputer atau laptop sudah terinstall aplikasi SPSS tersebut. Dalam hal ini, 

menggunakan aplikasi SPSS Statistic 18. Langkah-langkah untuk memulainya 

adalah: 

(1) Klik Start - All Program – IBM SPSS Statistic – IBM SPSS Statistics 18  

(2) Akan muncul jendela muka seperti gambar 2.1 dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Jendela SPSS 

(3) Klik (.) pada Type ind data, kemudian klik OK. 

(4) Jendela Kerja SPSS akan terbuka, terdapat dua jendela yaitu Data View dan 

Variable View. 

Sheet Data View, sheet ini digunakan untuk memasukkan data yang akan 

dianalisis dengan menggunakan program SPSS. 

 

 

Gambar 2.2 Sheet Data View SPSS 
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(5) Sheet Variabel View, sheet  ini berfungsi untuk memformat data yang telah 

dimasukkan dalam sheet Data View. Jenis format meliputi Name, Type, 

Width, Labels, Values, Missing, Coloumns, Align, dan Measure. 

 

Gambar 2.3 Sheet Variabel View SPSS 

Menu-menu  yang terdapat pada program SPSS: 

1. File  

Untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk 

perbaikan percetakan dan sebagainya. Bagian-bagian dari file dan 

fungsinya: 

(1) NEW : membuat lembar kerja baru SPSS. 

(2) OPEN : membuka dokumen SPSS yang telah ada. 

(3) Read Text Data : membuka dokumen dari file text (yang berekstensi 

txt), yang bisa dimasukkan/dikonversi dalam lembar data SPSS. 

(4) Save : menyimpan dokumen/hasil kerja yang telah dibuat. 

(5) Save As : menyimpan ulang dokumen dengan nama/tempat/type 

dokumen yang berbeda. 
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(6) Page Setup : mengatur halaman kerja SPSS. 

(7) Print : mencetak hasil output/data/syntaq lembar SPSS. 

Ada 2 option/pilihan cara mencetak, yaitu : -All visible output: 

mencetak lembar kerja secara keseluruhan. –Selection : mencetak 

sesuai keinginan yang kita sorot/blok. 

(8) Print Preview : melihat contoh hasil cetakan yang nantinya 

diperoleh. 

(9) Recently used data : berisi list file data yang pernah dibuka 

sebelumnya. 

(10) Recently used file : berisi list file secara keseluruhan yang pernah 

dikerjakan. 

2. Edit  

  Untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS baik data, serta 

pengaturan/option untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan. 

(1) Undo : pembatalan perintah yang dilakukan sebelumnya. 

(2) Redo : perintah pembatalan perintah redo yang dilakukan 

sebelumnya. 

(3) Cut : penghapusan sebuah set/text/obyek, bisa dicopy untuk 

keperluan tertentu dengan perintah dari menu paste. 

(4) Paste : menampilkan sebuah sel/text/obyek hasil dari perintah copy 

atau cut. 

(5) Paste after : mengulangi perintah paste sebelumnya. 
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(6) Paste spesial : perintah paste spesial, yaitu bisa konversi ke gambar, 

word, dll. 

(7) Clear : menghapus sebuah sel/text/obyek. 

(8) Find : mencari sebuah text. 

(9) Options : mengatur konfigurasi tampilan lembar SPSS secara 

umum. 

3. View  

  Untuk pengaturan tampilan dilayar kerja SPSS, serta mengetahui 

proses-proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS. 

(1) Status Bar : mengetahui proses yang sedang berlangsung. 

(2) Toolbar : mengatur tampilan toolbar. 

(3) Fonts : untuk mengatur jenis, ukuran font pada data editor SPSS. –

Outline size : ukuran font lembar output SPSS. –Outline Font : jenis 

font lembar output SPSS. 

(4) Gridlines : mengatur garis sel pada editor SPSS. 

(5) Value labels : mengatur tampilan pada editor untuk mengetahui 

value label. 

4. Data  

  Menu data digunakan untuk melakukan pemrosesan data. 

(1) Define Dates : mendefinisikan sebuah waktu untuk variable yang 

meliputi jam, tanggal, tahun, dan sebagainya. 

(2) Insert Variable : menyisipkan kolom variable. 

(3) Insert Case : menyisipkan baris. 
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(4) Go to case : memindahkan cursor pada baris tertentu. 

(5) Sort case : mengurutkan nilai dari suatu kolom variable. 

(6) Transpose : operasi transpose pada sebuah kolom variable menjadi 

baris. 

(7) Marge files : menggabungkan beberapa file dokumen SPSS, yang 

dilakukan dengan penggabungan kolom-kolom variabelnya. 

(8) Split file : memecahkan file berdasarkan kolom variabelnya. 

(9) Select case : mengatur sebuah variabel berdasarkan sebuah 

persyaratan tertentu. 

5. Transform  

  Menu transform dipergunakan untuk melakukan perubahan-

perubahan atau penambahan data. 

(1) Compute : untuk operasi aritmatika dan logika. 

(2) Count : untuk mengetahui jumlah sebuah ukuran, data tertentu pada 

suatu baris tertentu. 

(3) Recode : untuk mengetahui nilai pada kolom variabel tertentu, 

sifatnya menggantikan (into same variable) atau merubah (into 

different variable) pada variabel baru. 

(4) Categorize variable : merubah angka rasional menjadi diskrit. 

(5) Rank case : mengurutkan nilai data sebuah variable. 

6. Analyze (Statistics) 
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  Menu Analyze merupakan menu inti dari SPSS, yaitu berfungsi 

untuk melakukan semua prosedur perhitungan statistik, seperti uji-t, uji-

F, regresi, time series dan sebagainya. 

7. Graphs 

  Menu Graphs berfungsi untuk membuat berbagai jenis grafik untuk 

mendukung analisis statistik, seperti Pie, Line, Bar dan kombinasinya. 

8. Untilities 

Menu  ini adalah menu tambahan yang mendukung program SPSS 

seperti : 

(1) Memberi informasi tentang variabel yang sekarang sedang 

dikerjakan . 

(2) Menjalankan Scripts. 

(3) Mengatur tampilan menu-menu lain. 

9. Add-Ons 

  Menu ini juga merupakan menu tambahan yang berisi mengenai 

software lain yang dapat diintegrasikan dengan SPSS, juga berisi 

sambungan on-line dengan website SPSS guna kepentingan pelatihan 

dan pengembangan SPSS. 

10. Window 

  Menu ini berfungsi untuk pindah diantara menu-menu lain di 

SPSS. 

11. Help  
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Menu ini berfungsi untuk menyediakan bantuan informasi 

mengenai program SPSS yang bisa diakses sevara mudah dan jelas. 

 

 

 

2.5 Program Eviews 

Eviews adalah program komputer berbasis Windows yang banyak dipakai 

untuk analisis statistika dan ekonometri jenis runtun waktu (time series). 

Perangkat lunak ini dikembangkan oleh perusahaan Quantitative Micro Software 

(QMS) pada tahun 1994 yang berada di California, dan pada tahun 2016 telah 

mengeluarkan versi 9.5. Pada masing-masing versi dipasarkan dalam versi penuh 

dan versi akademik. 

Program ini dapat dijalankan pada sitem operasi Ms Windows, sejak versi 

XP atau sesudahnya, baik versi 32 maupun 64 bit. Beberapa analisis yang dapat 

dilakukan diantaranya seperti  ARCH, FIML, GMM,SURE, TSLS dan pengolahan 

cara batch (tidak tersedia untuk versi akademik). Pada versi 7 Eviews sudah 

menyediakan tambahan jenis data series yang sebelumnya belum tersedia, yakni 

data intraday (data berdasarkan jam, misalnya harga saham tiap jam), data dua 

mingguan, data 10 harian, data multi tahun dan sebagainya (Winarno, 2006). 

Ketika ingin menjalankan program Eviews, sebelumnya dipastikan bahwa 

komputer atau laptop sudah terinstal aplikasi Eviews tersebut. Dalam hal ini, 

menggunakan aplikasi Eviews 8. Langkah-langkah untuk memulainya adalah: 

1. Klik Start - All Program – Eviews 8 

https://id.wikipedia.org/wiki/Program_komputer
https://id.wikipedia.org/wiki/Windows
https://id.wikipedia.org/wiki/Statistika
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonometri
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Time_series&action=edit&redlink=1
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2. Akan muncul jendela muka seperti gambar 2.4 dibawah ini: 

 

Gambar 2.4 Jendela Eviews 

3. Membuat workfile baru dengan mengklik menu create a new eviews 

workfile maka akan telihat seperti tampilan pada gambar 2.5 

 

Gambar 2.5 Workfile Create 

4. Setelah date specification diisiok  maka akan muncul tampilan workfile 

yang terlihat pada gambar 2.6  
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Gambar 2.6 Workfile 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup kegiatan tugas akhir ini adalah menganalisis pengaruh 

sektor industri, perdagangan dan pertanian terhadap perekonomian masyarakat 

Kabupaten Cilacap yang ditinjau dari PDRB atas dasar harga berlaku. Data yang 

digunakan adalah data sekunder PDRB Kabupaten Cilacap dari tahun 2000 

sampai dengan 2014. Dalam tugas akhir ini, penulis memperoleh data dari Badan 

Pusat Statistik  Kabupaten Cilacap. 

3.1.1 Populasi  

Menurut Arikunto (2006:173), populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Popolasi dalam penelitian ini adalah hasil pendapatan perekonomian 

Kabupaten Cilacap. 

3.1.2 Sampel 

Menurut Arikunto (2006:174), sampel merupakan sebagian atau wakil dari 

populasi yang akan diteliti. Sampel dalam analisis ini adalah sektor industri, 

sektor perdagangan dan sektor  pertanian yang diambil dari data sekunder PDRB. 

3.2 Variabel 

Menurut Arikunto (2006:159), variabel merupakan objek penelitian yang 

memiliki nilai bervariasi, dalam kegiatan ini terapat dua variabel: 
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3.2.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang nilainya ditentukan namun tidak 

dapat dikendalikan. Variabel bebas dalam analisis ini adalah sektor industri, 

sektor perdagangan dan sektor pertanian yang dinyatakan dengan Xi(i=1,2,3) 

merupakan sektor perekonomian Kab Cilacap. 

X1= Sektor Industri 

X2= Sektor Perdgangan 

X3= Sektor Pertanian 

3.2.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang merupakan efek yang terjadi akibat 

perubahan yang disengaja pada variabel bebas. Variabel terikat dalam analisi ini 

adalah PDRB Kabupaten Cilacap atas dasar harga berlaku. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penelitian 

tugas akhir ini adalah: 

3.3.1 Metode Literatur 

Dalam metode ini penulis juga mengumpulkan data dari buku pedoman, 

laporan dan kepustakaan lainnya yang mendukung penyusunan tugas akhir ini. 

3.3.2 Metode Dokumentasi 

Data yang dianalisis di dapat dari BPS Kabupaten Cilacap yaitu data 

sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian dan PDRB Kabupaten 

Cilacap atas dasar harga berlaku dari tahun 2000 sampai dengan 2014. 
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3.4 Analisis Data 

Analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan analisis regresi linear 

ganda artinya ada tiga variabel bebas yakni: sektor industri (X1), sektor 

perdagangan (X2) dan sektor pertanian (X3) dengan satu variabel terikat yakni 

Produk Domestik Regional Bruto (Y). Sebelum analisi regresi dilakukan, maka 

terlebih dahulu dilakukan uji asumsi. Pengujian asumsi dan analisis regresi ini 

dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS dan Eviews. 

3.4.1 Analisis Regresi Linear Sederhana dengan SPSS 

3.4.1.1 Persamaan Regresi Linear Sederhana untuk Industri terhadap PDRB 

Menurut Suliyanto (2005), langkah-langkah pengujian regresi linear 

sederhana untuk Industri (X1) terhadap PDRB (Y) menggunakan SPSS adalah 

senagai berikut: 

1. Siapkan data yang akan diuji. 

2. Klik menu AnalyzePilih Regression Linear 

3. Masukkan variabel industri pada kotak independent 

4. Masukkan variabel PDRB pada kotak dependent 

5. Abaikan pilihan yang lain klik Ok 
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Gambar 3.1 Linear Regression Industri dengan PDRB 

6. Dengan melihat hasil output pada tabel coefficients, persamaan regresi 

sederhananya dapat dituliskan: 

 

dimana 

a  = konstanta 

b  = koefisien 

X1 = sektor industri 

3.4.1.2 Persamaan Regresi Linear Sederhana untuk Perdagangan terhadap 

PDRB 

Langkah-langkah pengujian regresi linear sederhana untuk perdagangan 

(X2) terhadap PDRB (Y) menggunkan SPSS adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan data yang akan diuji. 

2. Klik menu AnalyzePilih Regression Linear 

3. Masukkan variabel perdagangan pada kotak independent 
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4. Masukkan variabel PDRB pada kotak dependent 

5. Abaikan pilihan yang lain klik Ok 

 

Gambar 3.2 Linear Regression Perdagangan dengan PDRB 

6. Dengan melihat hasil output pada tabel coefficients, persamaan regresi 

sederhananya dapat dituliskan: 

 

dimana 

a  = konstanta 

b  = koefisien 

X2 = sektor perdagangan 

3.4.1.3 Persamaan Regresi Linear Sederhana untuk Pertanian terhadap PDRB 

Langkah-langkah pengujian regresi linear sederhana untuk pertanian (X3) 

terhadap PDRB (Y) menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan data yang akan diuji. 

2. Klik menu AnalyzePilih RegressionLinear 
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3. Masukkan variabel pertanian pada kotak independent 

4. Masukkan variabel PDRB pada kotak dependent 

5. Abaikan pilihan yang lain klik Ok 

 

Gambar 3.3 Linear Regression Pertanian dengan PDRB 

6. Dengan melihat hasil output pada tabel coefficients, persamaan regresi 

sederhananya dapat dituliskan: 

 

dimana 

a  = konstanta 

b  = koefisien 

X3 = sektor pertanian 

3.4.1.4 Koefisien Determinasi Regresi Linear Sederhana 

Nilai koefisien determinasi diintrepretasiakan sebagai proporsi dari varian 

variabel dependen, bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sebesar nilai koefisien determinasi tersebut. Nilai koefisien 

determinasi pada regresi linear sederhana dapat dilihat dari hasil output analisis 

regresi linear sederhana yakni nilai R square pada tabel koefisien. Besarnya nilai 



50 
 

 

koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien 

determinasi suatu persamaan semakin besar pula pengaruh semua variabel 

independent terhadap variabel dependen. Sebaliknya semakin mendekati nol 

besarnya koefisien detrminasi suatu persamaan regresi semakin kecil pula 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.4.2 Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS 

Menurut Suliyanto (2011), langkah-langkah pengujian regresi linear ganda 

sektor industri, perdagangan dan pertanian terhadap PDRB menggunakan SPSS 

adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan data yang akan diuji. 

2. Klik menu AnalyzePilih Regression Linear 

3. Masukkan variabel industri, perdagangan dan pertanian pada kotak 

independent 

4. Masukkan variabel PDRB pada kotak dependent 

5. Abaikan pilihan yang lain klik Ok 

 

Gambar 3.4 Linear Regression Industri, Perdagangan, Pertanian dengan 

PDRB 
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7. Dengan melihat hasil output pada tabel coefficients, persamaan regresi 

gandanya dapat dituliskan: 

 

dimana 

a     = konstanta 

               = koefisien 

X1   = sektor industri 

X2   = sektor perdagangan 

X3   = sektor pertanian 

3.4.2.1 Uji Keberartian Persamaan Regresi Linear Ganda 

Uji keberartian persamaan regresi bertujuan untuk mengetahui tingkat 

signifikan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependent. Untuk mengetahui pengaruh tersebut dapat dilakukan dengan melihat 

hasil output analisis regresi ganda yakni nilai signifikan pada tabel coeffisien. Jika 

nilai sig < 5% maka tolak H0 dan sebaliknya jika nilai sig > 5% maka terima H0. 

3.4.2.2 Uji Koefisien Determinasi Regresi Linear  Ganda 

Nilai koefisien determinasi diintrepretasiakan sebagai proporsi dari varian 

variabel dependen, bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel 

independen sebesar nilai koefisien determinasi tersebut. Nilai koefisien 

determinasi pada regresi linear sederhana dapat dilihat dari hasil output analisis 

regresi linear sederhana yakni nilai R square pada tabel koefisien. Besarnya nilai 
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koefisien determinasi adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien 

determinasi suatu persamaan semakin besar pula pengaruh semua variabel 

independent terhadap variabel dependent. Sebaliknya semakin mendekati nol 

besarnya koefisien detrminasi suatu persamaan regresi semakin kecil pula 

pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. 

3.4.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan kolmogorov-smirnov, 

langkah-langkah pengujian dapat dilakukan sebahgai berikut: 

1. Siapkan data yang akan diuji. 

2. Klik AnalyzeDeskriptif StatisticsExplore 

3. Masukkan variabel PDRB pada kotak dependent 

4. Klik plotsaktifkan menu Normality with tests. 

5. Kemudian continue ok 

 

Gambar 3.5 Explore: Plot 
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3.4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat varian 

yang tidak sama pada persamaan regresi, bila sebaliknya maka disebut dengan 

homoskedastisitas (Suliyanto, 2011). 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, 

salah satunya dengan menggunakan uji white. Langkah-langkah uji white 

menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: 

1. Meregresikan variabel bebas terhadap variabel terikat, dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

a. Siapkan data yang akan dianalisis 

b. Klik Analyze  Regression  Linear 

c. Masukkan variabel PDRB pada kotak dependent 

d. Masukkan variabel industri, perdagangan dan pertanian pada kotak 

independent 

e. Klik Save  kotak Residuals pilih Unstandardized  Continue Ok 

 

Gambar 3.6 Linear Regression:Save Unstandardized 
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f. Akan didapatkan variabel unstandardized residual baru, yakni RES_1 

 

Gambar 3.7 Variabel Unstandardized Residual  

2. Mengkuadratkan nilai RES_1 dan variabel bebasnya (sektor industri, 

sektor perdagangan dan sektor pertanian). Untuk mengkuadratkan nilai 

RES_1 dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

a. Klik transformcompute 

b. Isi target variabel dengan nama yang diinginkan 

c. Isi numeric expresion dengan RES_1* RES_1 

 

Gambar 3.8 Compute Variabel RES_1 

d. Klik Ok 
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e. Lakukan dengan cara yang sama untuk mengkuadratkan nilai variabel 

bebasnya. 

3. Mencari nilai perkalian di antara variabel bebas. Karena terdapat tiga 

variabel bebas maka nilai perkaliannya antara industri dengan 

perdagangan, industri dengan pertanian dan perdagangan dengan 

pertanian. Untuk mengkuadratkan nilai RES_1 dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Klik TransformCompute 

b. Isi target variabel dengan nama perkalian antara indusrti dengan 

perdagangan. 

c. Isi numeric expresion dengan indusrti* perdagangan 

 

Gambar 3.9 Compute Variabel Bebas 

d. Klik Ok  lakukan hal yang sama untuk variabel yang lainnya 

4. Meregresikan variabel baru yang telah didapat dari perhitungan 

sebelumnya, langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Klik Analyze  Regression  Linear 
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b. Masukkan variabel nilai kuadrat residu pada kotak dependent 

c. Masukkan variabel bebas yang baru pada kotak independent 

 

Gambar 3.10 Persamaan Regresi Baru dengan Residu 

d. Klik Ok 

3.4.5 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti terjadi korelasi yang mendekati sempurna antar 

lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mgetahui ada 

tidaknya multikolinearitas pada persamaan regresi. Langkah-langkah pengujian 

uji multikolinearitas  sebagai berikut: 

1. Siapkan data yang akan diolah 

2. Klik Analyze  Regression  Linear 

3. Lakukan estimasi pada regresi model utama/regresikan variabel dependen 

dengan semua variabel independen dan didapat R
2
 

4. Regresikan masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen akan didapatkan r
2
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5. Bandingkan nilai R
2 

model regresi utama dengan r
2 

masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen 

6. Apabila R
2 

lebih tinggi maka dalam regresi tidak terdapat multikolinearitas 

3.4.6 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi untuk mengetahui apakah ada korelasi antara anggota 

serangkaian data observasi pada persamaan regresi yang terbentuk. Langkah-

langkah pengujian autokorelasi dengan SPSS adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan data yang akan diuji 

2. Klik analyzeRegressionlinear 

3. Masukkan variabel PDRB pada kotak dependent 

4. Masukkan variabel industri, perdagangan dan pertanian pada kotak 

independent 

5. Klik statisticsklik durbin-watson 

 

Gambar 3.11 Linear Regression Statistics Durbin-Watson 

6. Klik Ok 
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3.4.7 Uji Linearitas 

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan uji linearitas 

dengan SPSS adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan data yang akan diuji. 

2. Klik menu analizePilih Regression linear 

3. Masukkan variabel industri, perdagangan dan pertanian pada kotak 

independent 

4. Masukkan variabel PDRB pada kotak dependent 

5. Abaikan pilihan yang lain klik Ok 

 

Gambar 3.12 Linear Regression Industri, Perdagangan, Pertanian dengan 

PDRB 

6. Dengan melihat hasil output pada tabel Anova, jika nilai sig. > 5% 

maka terima Ho (Persamaan tidak linear). 
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3.5 Analisis Regresi Linear Sederhana dengan Eviews 

3.5.1 Persamaan Regresi Linear Sederhana untuk Industri terhadap PDRB 

Langkah-langkah pengujian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Buka Workfile 

2. Klik QuickEstimate Equation 

3. Tuliskan persamaan yang kan dianalisis, yakni PDRB c Industri yang 

berarti akan menggunakan persamaan y = c + b(x). Huruf c singkatandari 

constan. 

 

Gambar 3.13 Regresi Industri dengan PDRB Menggunakan Eviews 

4. Klik Ok 

3.5.2 Persamaan Regresi Linear Sederhana untuk Perdagangan terhadap 

PDRB 

Langkah-langkah pengujian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Buka Workfile 

2. Klik QuickEstimate Equation 
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3. Tuliskan persamaan yang akan dianalisis, yakni PDRB c Industri yang 

berarti akan menggunakan persamaan y = c + b(x). Huruf c singkatandari 

constan. 

 

Gambar 3.14 Regresi Perdagangan dengan PDRB Menggunakan Eviews 

4. Klik Ok 

3.5.3 Persamaan Regresi Linear Sederhana untuk Pertanian terhadap PDRB 

Langkah-langkah dalam pengujian yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Buka Workfile 

2. Klik QuickEstimate Equation 

3. Tuliskan persamaan yang akan dianalisis, yakni PDRB c Industri yang 

berarti akan menggunakan persamaan y = c + b(x). Huruf c singkatan dari 

constan. 
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Gambar 3.15 Regresi Pertanian dengan PDRB Menggunakan Eviews 

4. Klik Ok 

3.5.4 Persamaan Regresi Linear Ganda dengan Eviews 

Langkah-langkah dalam pengujian yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Buka Workfile 

2. Klik QuickEstimate Equation 

3. Tuliskan persamaan yang kan dianalisis, yakni PDRB c Industri 

Perdagagan Pertanian. Huruf c singkatan dari constan klik  Ok 

 

Gambar 3.16 Regresi Ganda dengan Eviews 
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3.5.5 Uji Asumsi Regresi Ganda dengan Eviews 

3.5.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan kolmogorov-smirnov, 

langkah-langkah pengujian dapat dilakukan sebahgai berikut: 

1. Buka Workfile 

2. Buka data yang akan diuji  

3. Blok dataklik kanan open as equation 

4. Klik windowworkfileredisuopen 

5. Klik ViewDescriptive Statistics & TestsDistribution tests 

 

Gambar 3.17 Kolmogorov-Smirnov dengan Eviews 
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3.5.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat varian 

yang sama atau tidak pada persamaan regresi. Langkah-langkah dalam pengujian 

heteroskedastisitas menggunakan metode white sebagai berikut: 

1. Buka Workfile 

2. Mencari persamaan regresi, dengan langkah sebagai berikut: 

a. Klik QuickEstimate Equation 

b. Tuliskan persamaan regresinyan yakni PDRB c Industri 

Perdagagan Pertanian. Huruf c singkatandari constan. 

3. Klik ViewResidual TestHeteroskedasticity Test 

4. Pilih metode yang digunakan pada kotak heteroskedasticity test 

 

Gambar 3.18 Heteroskedastisitas dengan Eviews 

5. Klik Ok 
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3.5.5.3 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas berarti terjadi korelasi yang mendekati sempurna antar 

lebih dari dua variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui 

ada tidaknya multikolinearitas pada persamaan regresi. Langkah-langkah 

pengujian uji multikolinearitas  sebagai berikut: 

1. Siapkan data yang akan diolah 

2. Klik AnalyzeRegressionLinear 

3. Lakukan estimasi pada regresi model utama/regresikan variabel dependen 

dengan semua variabel independen dan didapat R
2
 

4. Regresikan masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen akan didapatkan r
2
 

5. Bandingkan nilai R
2 

model regresi utama dengan r
2 

masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen 

6. Apabila R
2 

lebih tinggi maka dalam regresi tidak terdapat 

multikolinearitas. 

5.5.5.4 Uji Autokorelasi dengan Eviews 

Langkah-langkah dalam pengujian yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Buka Workfile 

2. Klik QuickEstimate Equation 

3. Tuliskan persamaan yang akan dianalisis, yakni PDRB c Industri 

Perdagangan Pertanian. Huruf c singkatan dari constan. 
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Gambar 3.19 Durbin-Watson dengan Eviews 

4. Klik Ok 

5.5.5.5 Uji Linearitas dengan Eviews 

Langkah-langkah dalam pengujian yang dapat dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Buka Workfile 

2. Klik QuickEstimate Equation 

3. Tuliskan persamaan yang akan dianalisis, yakni PDRB c Industri 

Perdagagan Pertanian. Huruf c singkatan dari constan. 

4. Klik Ok 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Kegiatan dan Pembahasan 

4.1.1 Hasil 

 Dalam laporan ini akan dibahas mengenai hubungan antara variabel bebas 

  ,    dan    dengan satu variabel terikat   yang merupakan regresi ganda. 

Berdasarkan data sekunder yang didapatkan dari BPS Kabupaten Cilacap 

mengenai sektor industri (  )  sektor perdagangan (  ) dan sektor pertanian (X3) 

terhadap pendapatan domestik regional bruto Kabupaten Cilacap (  ) dilakukan 

pengujian data dengan menggunakan SPSS 18 dan Eviews maka diperoleh hasil 

sebagai berikut :  

4.1.2 Uji Normalitas Data Menggunakan SPSS 

Berdasarkan teori statistika model linear hanya variabel terikat (dependent) 

Y yang mempunyai distribusi untuk di uji normalitasnya, sedangkan variabel 

bebas (independent) X1, X2 dan X3 diasumsikan bukan merupakan fungsi 

distribusi, jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Maka dari data yang ada telah 

diolah menggunakan Software SPSS diperoleh hasil seperti tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Hasil Output SPSS Uji Normalitas  

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PDRB ,160 15 ,200
*
 ,939 15 ,365 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

Kesimpulan  

Berdasarkan Tabel 4.1, dengan uji Kolmogorov-Smirnov terlihat bahwa 

pada variabel PDRB nilai sig= 0,200 > 5%. Jadi    diterima artinya data tersebut 

berdistribusi normal. Sehingga dari data yang diperoleh dapat dianalisis lebih 

lanjut dengan metode regresi sederhana maupun ganda. 

4.1.3 Analisis Regresi Linear Sederhana 

        Analisis regresi adalah studi yang menyangkut hubungan yang pada 

umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan 

fungsional antara variabel-variabel (Sudjana, 2005 : 310). Uji regresi linear 

sederhana digunakan untuk memperbaiki suatu variabel (variable dependent) 

berdasarkan satu variabel (variable independent) dalam suatu persamaan linear 

Y= a+ bX. 

4.1.3.1 Regresi X1 (Sektor Industri) terhadap Y (PDRB Kabupaten Cilacap) 

4.1.3.1.1 Persamaan Regresi Sektor Industri (X1) terhadap Y (PDRB Kabupaten 

Cilacap) 

Untuk menentukan persamaan regresi X1 terhadap Y maka kita lihat 

Output SPSS pada tabel Cofficients seperti pada tabel 4.2 
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Tabel 4.2 Uji Regresi Sektor Industri (X1)  

terhadap PDRB (Y) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2067,746 2936862,515  -,001 ,999 

Industri 1,651 ,063 ,991 26,197 ,000 

a. Dependent Variable: PDRB 

 

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 ̂                   

dengan    adalah sektor industri dan Y adalah PDRB Kabupaten Cilacap. 

4.1.3.1.2 Uji Kelinearan Regresi Sektor Industri (X1) dengan PDRB Kabupaten 

Cilacap (Y)  

Kelinearan regresi antara X1 dan Y, maka harus ditentukan dahulu 

hipotesis atau asumsi sementara yang akan digunakan yaitu: 

        ; persamaan regresi tidak linear atau tidak ada relasi antara    

dan Y 

        ; pesamaan regresi linear atau ada relasi antara    dan Y 

Setelah diuji menggunakan software SPSS 18 diperoleh output seperti 

pada tabel 4.3.  
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Tabel 4.3 Uji Kelinearan Regresi Sektor Industri (X1)  

dengan PDRB (Y) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,988E16 1 1,988E16 686,259 ,000
a
 

Residual 3,766E14 13 2,897E13   

Total 2,026E16 14    

a. Predictors: (Constant), Industri 

b. Dependent Variable: PDRB 

 

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa nilai signifikan = 0,000 <       , maka 

   ditolak dan    diterima, artinya tejadi hubungan linear antara variabel Sektor 

Industri dengan PDRB Kabupaten Cilacap. 

4.1.3.1.3 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Industri (X1) terhadap PDRB 

Kabupaten Cilacap (Y) 

Keberartian koefisien regresi X1 terhadap Y maka kita gunakan hipotesis: 

       , artinya koefisien regresi tidak berarti 

       , artinya koefisien regresi berarti 

Untuk menguji keberartian koefisien  regresi sektor industri (X1) dengan 

PDRB Kabupaten Cilacap (Y) digunakan nilai Sig. pada Coefficients  uji regresi. 

Setelah diuji menggunakan software SPSS 18 diperoleh output seperti pada tabel 

4.4 
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Tabel 4.4 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Industri (X1) 

terhadap PDRB (Y) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2067,746 2936862,515  -,001 ,999 

Industri 1,651 ,063 ,991 26,197 ,000 

a. Dependent Variable: PDRB 

 

Dari Tabel 4.4 didapat nilai Sig. untuk sektor industri (X1) adalah sebesar 

0,000 <       , maka tolak    dan terima    yang artinya persamaan regresi 

berarti. 

4.1.3.1.4 Koefisien Determinasi Sektor Industri (X1) terhadap PDRB Kabupaten 

Cilacap (Y) 

Untuk melihat koefisien determinasi menggunakan tabel Model Summary 

pada uji regresi dengan software SPSS 18, setelah diuji didapat output seperti 

pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Koefisien Determinasi Sektor Industri (  )  

terhadap PDRB (Y) 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 ,991
a
 ,981 ,980 5,38226E6 

a. Predictors: (Constant), Industri 

 

Berdasarkan Tabel 4.5, diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) 

sebesar 0,981 atau 98,1%. Jadi Sektor Industri memberikan pengaruh terhadap 
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PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 98,1%. Sedangkan sisanya 1,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

4.1.3.2 Regresi X2 (Sektor Perdagangan) terhadap Y (PDRB Kabupaten 

Cilacap) 

4.1.3.2.1 Persamaan Regresi Sektor Perdagangan (X2) terhadap Y (PDRB 

Kabupaten Cilacap) 

Untuk menentukan persamaan regresi X2 terhadap Y maka kita lihat 

Output SPSS pada tabel Cofficients seperti pada tabel 4.6 

Tabel 4.6 Uji Regresi Sektor Perdagangan (X2)  

terhadap PDRB (Y) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,045E7 4043482,967  2,584 ,023 

Perdagangan 3,256 ,195 ,978 16,731 ,000 

a. Dependent Variable: PDRB 

 

Berdasarkan tabel 4.6 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 ̂                     

dengan    adalah sektor perdagangan dan Y adalah PDRB Kabupaten 

Cilacap. 

4.1.3.2.2  Uji Kelinearan Regresi Sektor Perdagangan (X2) dengan PDRB 

Kabupaten Cilacap (Y)  
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  Kelinearan regresi antara X2 dan Y , maka harus ditentukan dahulu 

hipotesis atau asumsi sementara yang akan digunakan yaitu: 

        ; persamaan regresi tidak linear atau tidak ada relasi antara 

   dan Y 

        ; pesamaan regresi linear atau ada relasi antara    dan Y 

Setelah diuji menggunakan software SPSS 18 diperoleh output seperti 

pada tabel 4.7  

Tabel 4.7 Uji Kelinearan Regresi Sektor Perdagangan (X2)  

dengan PDRB (Y) 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,936E16 1 1,936E16 279,926 ,000
a
 

Residual 8,990E14 13 6,915E13   

Total 2,026E16 14    

a. Predictors: (Constant), Perdagangan 

b. Dependent Variable: PDRB 

 

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa nilai signifikan = 0,000 <       , maka    

ditolak dan    diterima, artinya tejadi hubungan linear antara variabel Sektor 

Perdagangan dengan PDRB Kabupaten Cilacap. 

4.1.3.2.3  Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Perdagangan (X2) terhadap 

PDRB Kabupaten Cilacap (Y) 

  Keberartian koefisien regresi X1 terhadap Y maka kita gunakan hipotesis: 

       , artinya koefisien regresi tidak berarti 

       , artinya koefisien regresi berarti 

 Untuk menguji keberartian koefisien  regresi sektor perdagangan (X2) 

dengan PDRB Kabupaten Cilacap (Y) digunakan nilai Sig. pada Coefficients  uji 
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regresi. Setelah diuji menggunakan software SPSS 18 diperoleh output seperti 

pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor 

Perdagangan (X2) terhadap PDRB (Y) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1,045E7 4043482,967  2,584 ,023 

Perdagangan 3,256 ,195 ,978 16,731 ,000 

a. Dependent Variable: PDRB 

 

Dari Tabel 4.8 didapat nilai Sig. untuk sektor perdagangan (X2) adalah 

sebesar 0,000 <       , maka tolak    dan terima    yang artinya persamaan 

regresi berarti. 

4.1.3.2.4  Koefisien Determinasi Sektor Perdagangan (X2) terhadap PDRB 

Kabupaten Cilacap (Y)  

  Untuk melihat koefisien determinasi menggunakan tabel Model 

Summary pada uji regresi dengan software SPSS 18, setelah diuji didapat output 

seperti pada Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Koefisien Determinasi Sektor Perdagangan (  )  

terhadap PDRB (Y) 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 ,978
a
 ,956 ,952 8,31582E6 

a.Predictors: (Constant), Perdagangan 
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Berdasarkan Tabel 4.9, diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) 

sebesar 0,956 atau 95,6%. Jadi Sektor Perdagangan memberikan pengaruh 

terhadap PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 95,6%. Sedangkan sisanya 4,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

4.1.3.3 Regresi X3 (Sektor Pertanian) terhadap Y (PDRB) Kabupaten Cilacap 

4.1.3.3.1 Persamaan Regresi Sektor Pertanian (X3) terhadap Y (PDRB) Kabupaten 

Cilacap 

  Untuk menentukan persamaan regresi X1 terhadap Y maka kita lihat 

Output SPSS pada tabel Cofficients seperti pada tabel 4.10 

Tabel 4.10 Uji Regresi Sektor Pertanian (X3)  

terhadap PDRB (Y) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,835E7 4594019,659  -6,172 ,000 

Pertanian 21,067 ,942 ,987 22,365 ,000 

a. Dependent Variable: PDRB 

 

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 ̂                       

dengan    adalah sektor pertanian dan Y adalah PDRB Kabupaten 

Cilacap. 

4.1.3.3.2  Uji Kelinearan Regresi Sektor Pertanian (X3) dengan PDRB Kabupaten 

CIlacap (Y)  
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Kelinearan regresi antara X3 dan Y, maka harus ditentukan dahulu 

hipotesis atau asumsi sementara yang akan digunakan yaitu: 

        ; persamaan regresi tidak linear atau tidak ada relasi antara    

dan Y 

        ; pesamaan regresi linear atau ada relasi antara    dan Y 

Setelah diuji menggunakan software SPSS 18 diperoleh output seperti 

pada tabel 4.11 

Tabel 4.11 Uji Kelinearan Regresi Sektor Pertanian (X3)  

dengan PDRB (Y) 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,974E16 1 1,974E16 500,211 ,000
a
 

Residual 5,131E14 13 3,947E13   

Total 2,026E16 14    

a. Predictors: (Constant), Pertanian 

b. Dependent Variable: PDRB 

 

Dari tabel 4.11 terlihat bahwa nilai signifikan = 0,000 <       , maka 

   ditolak dan    diterima, artinya tejadi hubungan linear antara variabel Sektor 

Pertanian dengan PDRB Kabupaten Cilacap. 

4.1.3.3.3  Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Pertanian (X3) terhadap PDRB 

Kabupaten Cilacap (Y) 

Keberartian koefisien regresi X3 terhadap Y maka kita gunakan hipotesis: 

       , artinya koefisien regresi tidak berarti 

       , artinya koefisien regresi berarti 
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Untuk menguji keberartian koefisien  regresi sektor pertanian (X3) dengan 

PDRB Kabupaten Cilacap (Y) digunakan nilai Sig. pada Coefficients  uji regresi. 

Setelah diuji menggunakan software SPSS 18 diperoleh output seperti pada tabel 

4.12 

Tabel 4.12 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Pertanian 

(X3) terhadap PDRB (Y) 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -2,835E7 4594019,659  -6,172 ,000 

Pertanian 21,067 ,942 ,987 22,365 ,000 

a. Dependent Variable: PDRB 

 

Dari tabel 4.12 didapat nilai Sig. untuk sektor pertanian (X3) adalah 

sebesar 0,000 <       , maka tolak    dan terima    yang artinya persamaan 

regresi berarti. 

4.1.3.3.4  Koefisien Determinasi Sektor Pertanian (X3) terhadap PDRB Kabupaten 

Cilacap (Y) 

Untuk melihat koefisien determinasi menggunakan tabel Model Summary 

pada uji regresi dengan software SPSS 18, setelah diuji didapat output seperti 

pada Tabel 4.13 

Tabel 4.13 Koefisien Determinasi Sektor Pertanian (  )  

terhadap PDRB (Y) 

Model Summary 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 
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1 ,987
a
 ,975 ,973 6,2825E6 

a.Predictors: (Constant), Pertanian 

 

Berdasarkan Tabel 4.13, diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) 

sebesar 0,975 atau 97,5%. Jadi Sektor Pertanian memberikan pengaruh terhadap 

PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 97,5%. Sedangkan sisanya 2,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

4.1.4 Analisis Regresi Linear Ganda 

4.1.4.1 Uji Asumsi 

4.1.4.1.1 Uji Multikolinearitas Data  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang terbentuk ada atau tidak korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. 

Terlebih dahulu menentukan hipotesis atau asumsi sementara untuk uji 

multikolinearitas. 

    tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel-variabel 

independent. 

    terdapat multikolinearitas di antara variabel-variabel 

independent. 

Setelah langkah uji multikolinearitas dengan SPSS dijalankan akan terlihat 

ringkasan output seperti pada tabel 4.14 

Tabel 4.14 Uji Multikolinearitas 

 

Variabel Dependen Variabel Independen Nilai r
2
 

PDRB Industri (X1) 0,981 
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PDRB 

PDRB 

Perdagangan (X2) 

Pertanian (X3) 

0,956 

0,975 

Nilai R
2
 1,00  

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien r
2 

yang diperoleh 

seluruhnya bernilai lebih kecil dari nilai koefisien determinasi keseluruhan R
2 

. 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

4.1.4.1.2 Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, model regresi yang 

baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

    tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel independent. 

    terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel independent. 

Untuk menghitung nilai X
2
 hitung dengan nilai R square tahap kedua 

menggunakan tabel Model Summary pada uji regresi dengan software SPSS 18, 

setelah diuji didapat output seperti pada tabel 4.15 

Tabel 4.15 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas 

Model Summary
b
 

Model 

R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

 

1 ,771
a
 ,595 ,290 5,06378E10 

a. Predictors: (Constant), Perdpert, Industri, Pertanian, Ind2, 

Perdagangan, Indperd 

b. Dependent Variable: U2 

 



79 
 

 

 

  Dari tabel 4.15 terlihat bahwa nilai R
2
 tahap kedua adalah 0,595. Sehingga 

nilai X
2 

hitung diperoleh  8,925 < 16,92 (X
2 

tabel). Jadi berdasarkan hasil tersebut, 

pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Nilai X
2 

hitung diperoleh dari 

n x R
2 

, derajat bebas untuk X
2 

tabel adalah α, jumlah variabel bebas tahap kedua. 

 

4.1.4.1.3 Uji Autokorelasi Data Sektor Industri, Sektor Perdagangan, Sektor 

Pertanian dan PDRB  

    tidak terdapat autokorelasi pada model regresi  

    terdapat autokorelasi pada model regresi 

 Kriteria pengujian    diterima apabila dU ≤  nilai Durbin Watson  ≤  4– 

dU. Kemudian didapat  nilai  dL dengan n= 15 dan k ( banyaknya variabel 

independent ) = 3 adalah 0,8140 dan dU dengan n = 15 dan k ( banyaknya 

variabel independent) = 3 adalah 1,7501, maka nilai 4– dU =  4– 1,7501 = 2,2499. 

Pengecekan autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson dalam 

tabel Model Summary pada output SPSS seperti pada tabel 4.16 

Tabel 4.16 Hasil Output SPSS Uji Autokorelasi  

 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 ,702
a
 ,493 ,366 ,28079 1,590 

a. Predictors: (Constant), Pertanian, Industri, Perdagangan 

b. Dependent Variable: PDRB 

 

Dari tabel 4.16 diperoleh nilai Durbin- Watson sebesar 1,590. Sedangkan 

nilai dL dengan  n =15 dan k (banyaknya variabel independent) = 3 adalah 0,8140 
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dan dU adalah 1,7501. Karena nilai DW adalah 1,590 terletak diantara dL = 

0,8140 dan 4-Du = 2,2499, maka    diterima artinya tidak terdapat autokorelasi 

pada model regresi. 

4.1.4.2 Persamaan Regresi Linear Ganda 

Analisis sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian terhadap 

PDRB Kabupaten Cilacap dengan menggunakan SPSS 18. Untuk menentukan 

persamaan regresi linear ganda dapat dilihat pada hasil dari Output SPSS pada 

Coefficients seperti pada tabel 4.17 

Tabel 4.17 Uji Regresi Ganda PDRB (Y) dengan Sektor Industri (X1), Sektor 

Perdagangan (X2) dan Sektor Pertanian(X3) 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -274995,626 805919,830  -,341 ,739 

Industri 1,003 ,011 ,602 88,658 ,000 

Perdagangan 1,141 ,061 ,343 18,788 ,000 

Pertanian 1,485 ,466 ,070 3,183 ,009 

a. Dependent Variable: PDRB 

 

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh persamaan regresi ganda sebagai berikut: 

 ̂                                          

 

Dengan    adalah Sektor Industri,    adalah Sektor Perdagangan, X3 

adalah Sektor Pertanian dan Y adalah PDRB Kabupaten Cilacap. 

Dimana :  

1. Konstanta (a) = -274995,626 artinya jika rata-rata kontribusi variabel 

lain diluar model memberikan dampak negatif terhadap PDRB. 
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2. Sektor Industri (  ) = 1,003 artinya setiap adanya kenaikan sektor 

industri akan mempengaruhi PDRB sebesar 1.003, dengan asumsi 

sektor perdagangan dan sektor pertanian tetap. 

3. Sektor Perdagangan (  ) = 1,141 artinya setiap adanya kenaikan sektor 

perdagangan akan mempengaruhi PDRB sebesar 1,141, dengan asumsi 

sektor industri dan sektor pertanian tetap. 

4. Sektor Pertanian (X3) = 1,485 artinya setiap adanya kenaikan sektor 

pertanian akan mempengaruhi PDRB sebesar 1,485, dengan asumsi 

sektor iandustri dan sektor perdagangan tetap. 

4.1.4.2.1 Uji Kelinearan Persamaan Model Regresi. 

      (
  
  
)   , persamaan tidak linear atau ada relasi 

antara   ,         dan Y 

      (
  
  
)   , persamaan linear atau tidak ada relasi 

antara   ,        dan Y 

Untuk mengetahui hasil uji kelinearan regresi ganda antar   ,    dan 

  terhadap Y, dapat dilihat dari output SPSS pda tabel ANOVA seperti pada tabel 

4.18 

Tabel 4.18 Uji Kelinearan Regresi Linear Ganda 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,026E16 3 6,752E15 110133,599 ,000
a
 

Residual 6,744E11 11 6,131E10   

Total 2,026E16 14    

a. Predictors: (Constant), Pertanian, Industri, Perdagangan 

b. Dependent Variable: PDRB 

Berdasar tabel 4.18 diperoleh hasil tingkat signifikansi sebesar 0,000. 

Dengan hasil tersebut, di mana nilai sig yang lebih kecil daripada         5%, 
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maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tolak    dan terima     artinya 

terjadi hubungan linear antara variabel        dan X3 dengan Y.  

4.1.4.2.2 Uji Keberartian Koefisien Regresi Ganda 

       , artinya koefisien regresi tidak berarti 

       , artinya koefisien regresi berarti 

Setelah diuji menggunakan software SPSS 18 diperoleh output seperti 

pada tabel 4.19 

Tabel 4.19 Uji Keberartian Koefisien Regresi Ganda 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -274995,626 805919,830  -,341 ,739 

Industri 1,003 ,011 ,602 88,658 ,000 

Perdagangan 1,141 ,061 ,343 18,788 ,000 

Pertanian 1,485 ,466 ,070 3,183 ,009 

a. Dependent Variable: PDRB 

 

Dari tabel 4.19 didapat nilai Sig. untuk Sektor Industri (X1) adalah sebesar 

0,000 < 0,05, maka tolak    dan terima    yang artinya persamaan regresi berarti. 

Nilai Sig. untuk Sektor Perdagangan (X2) adalah sebesar 0,000 <        , maka 

tolak    dan terima    yang artinya persamaan regresi berarti. Nilai Sig. untuk 

Sektor Pertanian (X3) adalah sebesar 0,009 <        , maka tolak    dan terima 

   yang artinya persamaan regresi berarti. 

4.1.4.2.3 Koefisien Determinasi Regresi Ganda 
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Untuk melihat koefisien determinasi menggunakan tabel Model Summary 

pada uji regresi dengan software SPSS 18, setelah diuji didapat output seperti pada 

Tabel 4.20 

Tabel 4.20 Koefisien Determinasi Sektor Industri, Sektor 

Perdagangan dan Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten 

Cilacap 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 1,000
a
 1,000 1,000 2,47603E5 

a. Predictors: (Constant), Pertanian, Industri, Perdagangan 

 

 

Berdasarkan tabel 4.20 nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 1,000. 

Dengan demikian ketiga variabel secara bersama-sama memberikan kontribusi 

pengaruh terhadap PDRB Kabupaten Cilacap (Y) sebesar 100%. 

4.1.5 Uji Normalitas Data Menggunakan Eviews 

Berdasarkan teori statistika model linear hanya variabel terikat (dependent) 

Y yang mempunyai distribusi untuk di uji normalitasnya, sedangkan variabel 

bebas (independent) X1, X2 dan X3 diasumsikan bukan merupakan fungsi 

distribusi, jadi tidak perlu diuji normalitasnya. Maka dari data yang ada telah 

diolah menggunakan Software Eviews diperoleh hasil seperti tabel 4.21 

Tabel 4.21 Hasil Output Eviews Uji Normalitas  
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Kesimpulan  

Berdasarkan Tabel 4.21, dengan uji Kolmogorov-Smirnov terlihat bahwa pada 

probability lilliefors = 0,0529 > 5%. Jadi    diterima artinya data tersebut 

berdistribusi normal. Sehingga dari data yang diperoleh dapat dianalisis lebih 

lanjut dengan metode regresi sederhana maupun ganda. 

4.1.6 Analisis Regresi Linear Sederhana 

        Analisis regresi adalah studi yang menyangkut hubungan yang pada 

umumnya dinyatakan dalam bentuk persamaan matematik yang menyatakan 

fungsional antara variabel-variabel (Sudjana, 2005 : 310). Uji regresi linear 

sederhana digunakan untuk memperbaiki suatu variabel (variable dependent) 

berdasarkan satu variabel (variable independent) dalam suatu persamaan linear 

Y= a+ bX. 

4.1.6.1 Regresi X1 (Sektor Industri) terhadap Y (PDRB Kabupaten Cilacap) 

4.1.6.1.1 Persamaan Regresi Sektor Industri (X1) terhadap Y (PDRB Kabupaten 

Cilacap) 

Untuk menentukan persamaan regresi X1 terhadap Y maka kita lihat 

Output Eviews seperti pada tabel 4.22 
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Tabel 4.22 Uji Regresi Sektor Industri (X1)  

terhadap PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 20:43   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2067.746 2936863. -0.000704 0.9994 

INDUSTRI 1.650525 0.063005 26.19654 0.0000 
     
     R-squared 0.981409     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.979979     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 5382259.     Akaike info criterion 33.95868 

Sum squared resid 3.77E+14     Schwarz criterion 34.05309 

Log likelihood -252.6901     Hannan-Quinn criter. 33.95767 

F-statistic 686.2589     Durbin-Watson stat 0.294421 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Berdasarkan tabel 4.22 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 ̂                      

dengan    adalah sektor industri dan Y adalah PDRB Kabupaten Cilacap. 

4.1.6.1.2 Uji Kelinearan Regresi Sektor Industri (X1) dengan PDRB Kabupaten 

Cilacap (Y)  
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Kelinearan regresi antara X1 dan Y, maka harus ditentukan dahulu 

hipotesis atau asumsi sementara yang akan digunakan yaitu: 

        ; persamaan regresi tidak linear atau tidak ada relasi antara    

dan Y 

        ; pesamaan regresi linear atau ada relasi antara    dan Y 

Setelah diuji menggunakan software Eviews diperoleh output seperti pada 

tabel 4.23.  

Tabel 4.23 Uji Kelinearan Regresi Sektor Industri (X1)  

dengan PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 20:43   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2067.746 2936863. -0.000704 0.9994 

INDUSTRI 1.650525 0.063005 26.19654 0.0000 
     
     R-squared 0.981409     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.979979     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 5382259.     Akaike info criterion 33.95868 

Sum squared resid 3.77E+14     Schwarz criterion 34.05309 

Log likelihood -252.6901     Hannan-Quinn criter. 33.95767 

F-statistic 686.2589     Durbin-Watson stat 0.294421 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dari tabel 4.23 terlihat bahwa nilai Prob(F-statistic) = 0,000 <       , 

maka    ditolak dan    diterima, artinya tejadi hubungan linear antara variabel 

Sektor Industri dengan PDRB Kabupaten Cilacap. 

4.1.6.1.3 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Industri (X1) terhadap PDRB 

Kabupaten Cilacap (Y) 

Keberartian koefisien regresi X1 terhadap Y maka kita gunakan hipotesis: 
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       , artinya koefisien regresi tidak berarti 

       , artinya koefisien regresi berarti 

Untuk menguji keberartian koefisien  regresi sektor industri (X1) dengan 

PDRB Kabupaten Cilacap (Y), setelah diuji menggunakan software Eviews 

diperoleh output seperti pada tabel 4.24 

 

Tabel 4.24 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Industri 

(X1) terhadap PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 20:43   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2067.746 2936863. -0.000704 0.9994 

INDUSTRI 1.650525 0.063005 26.19654 0.0000 
     
     R-squared 0.981409     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.979979     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 5382259.     Akaike info criterion 33.95868 

Sum squared resid 3.77E+14     Schwarz criterion 34.05309 

Log likelihood -252.6901     Hannan-Quinn criter. 33.95767 

F-statistic 686.2589     Durbin-Watson stat 0.294421 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dari Tabel 4.24 didapat nilai prob(t-statistik) untuk sektor industri (X1) 

adalah sebesar 0,000 <       , maka tolak    dan terima    yang artinya 

persamaan regresi berarti. 

4.1.6.1.4 Koefisien Determinasi Sektor Industri (X1) terhadap PDRB Kabupaten 

Cilacap (Y) 

     Untuk melihat koefisien determinasi menggunakan software Eviews, 

setelah diuji didapat output seperti pada tabel 4.25 
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Tabel 4.25 Koefisien Determinasi Sektor Industri (  )  

terhadap PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 20:43   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -2067.746 2936863. -0.000704 0.9994 

INDUSTRI 1.650525 0.063005 26.19654 0.0000 
     
     R-squared 0.981409     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.979979     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 5382259.     Akaike info criterion 33.95868 

Sum squared resid 3.77E+14     Schwarz criterion 34.05309 

Log likelihood -252.6901     Hannan-Quinn criter. 33.95767 

F-statistic 686.2589     Durbin-Watson stat 0.294421 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Berdasarkan tabel 4.25, diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) 

sebesar 0,981 atau 98,1%. Jadi Sektor Industri memberikan pengaruh terhadap 

PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 98,1%. Sedangkan sisanya 1,9% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

4.1.6.2 Regresi X2 (Sektor Perdagangan) terhadap Y (PDRB Kabupaten 

Cilacap) 
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4.1.6.2.1 Persamaan Regresi Sektor Perdagangan (X2) terhadap Y (PDRB 

Kabupaten Cilacap) 

    Untuk menentukan persamaan regresi X2 terhadap Y maka kita lihat 

Output Eviews seperti pada tabel 4.26 

 

 

 

 

Tabel 4.26 Uji Regresi Sektor Perdagangan (X2)  

terhadap PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 20:55   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10449770 4043483. 2.584349 0.0227 

PERDAGANGAN 3.256054 0.194612 16.73098 0.0000 
     
     R-squared 0.955620     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.952206     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 8315817.     Akaike info criterion 34.82878 

Sum squared resid 8.99E+14     Schwarz criterion 34.92319 

Log likelihood -259.2159     Hannan-Quinn criter. 34.82778 

F-statistic 279.9256     Durbin-Watson stat 0.301950 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Berdasarkan tabel 4.26 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 ̂                     

dengan    adalah sektor perdagangan dan Y adalah PDRB Kabupaten 

Cilacap. 
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4.1.6.2.2 Uji Kelinearan Regresi Sektor Perdagangan (X2) dengan PDRB 

Kabupaten Cilacap (Y)  

Kelinearan regresi antara X2 dan Y , maka harus ditentukan dahulu 

hipotesis atau asumsi sementara yang akan digunakan yaitu: 

        ; persamaan regresi tidak linear atau tidak ada relasi antara 

   dan Y 

        ; pesamaan regresi linear atau ada relasi antara    dan Y 

Setelah diuji menggunakan software Eviews diperoleh output seperti pada 

tabel 4.27.  

Tabel 4.27 Uji Kelinearan Regresi Sektor Perdagangan (X2)  

dengan PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 20:55   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10449770 4043483. 2.584349 0.0227 

PERDAGANGAN 3.256054 0.194612 16.73098 0.0000 
     
     R-squared 0.955620     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.952206     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 8315817.     Akaike info criterion 34.82878 

Sum squared resid 8.99E+14     Schwarz criterion 34.92319 

Log likelihood -259.2159     Hannan-Quinn criter. 34.82778 

F-statistic 279.9256     Durbin-Watson stat 0.301950 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dari tabel 4.27 terlihat bahwa nilai prob(F-statistic) = 0,000 <       , 

maka    ditolak dan    diterima, artinya tejadi hubungan linear antara variabel 

Sektor Perdagangan dengan PDRB Kabupaten Cilacap. 
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4.1.6.2.3 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Perdagangan (X2) terhadap 

PDRB Kabupaten Cilacap (Y) 

 Keberartian koefisien regresi X1 terhadap Y maka kita gunakan hipotesis: 

       , artinya koefisien regresi tidak berarti 

       , artinya koefisien regresi berarti 

 Untuk menguji keberartian koefisien  regresi sektor perdagangan (X2) 

dengan PDRB Kabupaten Cilacap (Y) digunakan nilai Sig. pada Coefficients  uji 

regresi. Setelah diuji menggunakan software Eviews diperoleh output seperti pada 

tabel 4.28 

Tabel 4.28 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor 

Perdagangan (X2) terhadap PDRB (Y) 

 
 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 20:55   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10449770 4043483. 2.584349 0.0227 

PERDAGANGAN 3.256054 0.194612 16.73098 0.0000 
     
     R-squared 0.955620     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.952206     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 8315817.     Akaike info criterion 34.82878 

Sum squared resid 8.99E+14     Schwarz criterion 34.92319 

Log likelihood -259.2159     Hannan-Quinn criter. 34.82778 

F-statistic 279.9256     Durbin-Watson stat 0.301950 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dari tabel 4.28 didapat nilai prob(t-statistic) untuk sektor perdagangan 

(X2) adalah sebesar 0,000 <       , maka tolak    dan terima    yang artinya 

persamaan regresi berarti. 
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4.1.6.2.4  Koefisien Determinasi Sektor Perdagangan (X2) terhadap PDRB 

Kabupaten Cilacap (Y)  

  Untuk melihat koefisien determinasi menggunakan software Eviews, 

setelah diuji didapat output seperti pada Tabel 4.29 

 

 

 

Tabel 4.29 Koefisien Determinasi Sektor Perdagangan (  )  

terhadap PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 20:55   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 10449770 4043483. 2.584349 0.0227 

PERDAGANGAN 3.256054 0.194612 16.73098 0.0000 
     
     R-squared 0.955620     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.952206     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 8315817.     Akaike info criterion 34.82878 

Sum squared resid 8.99E+14     Schwarz criterion 34.92319 

Log likelihood -259.2159     Hannan-Quinn criter. 34.82778 

F-statistic 279.9256     Durbin-Watson stat 0.301950 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Berdasarkan tabel 4.29, diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) 

sebesar 0,956 atau 95,6%. Jadi Sektor Perdagangan memberikan pengaruh 

terhadap PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 95,6%. Sedangkan sisanya 4,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

4.1.6.3 Regresi X3 (Sektor Pertanian) terhadap Y (PDRB Kabupaten Cilacap) 
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4.1.6.3.1 Persamaan Regresi Sektor Pertanian (X3) terhadap Y (PDRB Kabupaten 

Cilacap) 

  Untuk menentukan persamaan regresi X3 terhadap Y maka kita lihat 

Output Eviews seperti pada tabel 4.30 

 

 

 

 

Tabel 4.30 Uji Regresi Sektor Pertanian (X3)  

terhadap PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 21:02   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -28353519 4594020. -6.171832 0.0000 

PERTANIAN 21.06719 0.941955 22.36540 0.0000 
     
     R-squared 0.974669     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.972721     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 6282544.     Akaike info criterion 34.26801 

Sum squared resid 5.13E+14     Schwarz criterion 34.36242 

Log likelihood -255.0101     Hannan-Quinn criter. 34.26701 

F-statistic 500.2112     Durbin-Watson stat 0.743383 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Berdasarkan tabel 4.30 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut: 

 ̂                       

dengan    adalah sektor pertanian dan Y adalah PDRB Kabupaten 

Cilacap. 
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4.1.6.3.2 Uji Kelinearan Regresi Sektor Pertanian (X3) dengan PDRB 

Kabupaten CIlacap (Y)  

Kelinearan regresi antara X3 dan Y, maka harus ditentukan dahulu 

hipotesis atau asumsi sementara yang akan digunakan yaitu: 

        ; persamaan regresi tidak linear atau tidak ada relasi antara    

dan Y 

        ; pesamaan regresi linear atau ada relasi antara    dan Y 

Setelah diuji menggunakan software Eviews diperoleh output seperti pada 

tabel 4.31  

Tabel 4.31 Uji Kelinearan Regresi Sektor Pertanian (X3)  

dengan PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 21:02   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -28353519 4594020. -6.171832 0.0000 

PERTANIAN 21.06719 0.941955 22.36540 0.0000 
     
     R-squared 0.974669     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.972721     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 6282544.     Akaike info criterion 34.26801 

Sum squared resid 5.13E+14     Schwarz criterion 34.36242 

Log likelihood -255.0101     Hannan-Quinn criter. 34.26701 

F-statistic 500.2112     Durbin-Watson stat 0.743383 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dari tabel 4.31 terlihat bahwa nilai prob(F-statistic) = 0,000 <       , 

maka    ditolak dan    diterima, artinya tejadi hubungan linear antara variabel 

Sektor Pertanian dengan PDRB Kabupaten Cilacap. 
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4.1.6.3.3 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Pertanian (X3) terhadap 

PDRB Kabupaten Cilacap (Y) 

Keberartian koefisien regresi X3 terhadap Y maka kita gunakan hipotesis: 

       , artinya koefisien regresi tidak berarti 

       , artinya koefisien regresi berarti 

Untuk menguji keberartian koefisien  regresi sektor pertanian (X3) dengan 

PDRB Kabupaten Cilacap (Y) digunakan nilai prob(t-statistic). Setelah diuji 

menggunakan software Eviews diperoleh output seperti pada tabel 4.32 

 

Tabel 4.32 Uji Keberartian Koefisien Regresi Sektor Pertanian 

(X3) terhadap PDRB (Y) 

 
 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 21:02   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -28353519 4594020. -6.171832 0.0000 

PERTANIAN 21.06719 0.941955 22.36540 0.0000 
     
     R-squared 0.974669     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.972721     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 6282544.     Akaike info criterion 34.26801 

Sum squared resid 5.13E+14     Schwarz criterion 34.36242 

Log likelihood -255.0101     Hannan-Quinn criter. 34.26701 

F-statistic 500.2112     Durbin-Watson stat 0.743383 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dari tabel 4.32 didapat nilai prob(t-statistic) untuk sektor pertanian (X3) 

adalah sebesar 0,000 <       , maka tolak    dan terima    yang artinya 

persamaan regresi berarti. 



96 
 

 

4.1.6.3.4  Koefisien Determinasi Sektor Pertanian (X3) terhadap PDRB Kabupaten 

Cilacap (Y) 

Untuk melihat koefisien determinasi menggunakan Eviews setelah diuji 

didapat output seperti pada tabel 4.33 

 

 

 

 

 

Tabel 4.33 Koefisien Determinasi Sektor Pertanian (  )  

terhadap PDRB (Y) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 21:02   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -28353519 4594020. -6.171832 0.0000 

PERTANIAN 21.06719 0.941955 22.36540 0.0000 
     
     R-squared 0.974669     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.972721     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 6282544.     Akaike info criterion 34.26801 

Sum squared resid 5.13E+14     Schwarz criterion 34.36242 

Log likelihood -255.0101     Hannan-Quinn criter. 34.26701 

F-statistic 500.2112     Durbin-Watson stat 0.743383 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Berdasarkan tabel 4.33, diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) 

sebesar 0,975 atau 97,5%. Jadi Sektor Pertanian memberikan pengaruh terhadap 

PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 97,5%. Sedangkan sisanya 2,5% dipengaruhi 

oleh variabel lain. 
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4.1.7 Analisis Regresi Linear Ganda 

4.1.7.1 Uji Asumsi 

4.1.7.1.1 Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

yang terbentuk ada atau tidak korelasi yang tinggi di antara variabel bebas. 

Terlebih dahulu menentukan hipotesis atau asumsi sementara untuk uji 

multikolinearitas. 

    tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel-variabel 

independent. 

    terdapat multikolinearitas di antara variabel-variabel independent. 

Setelah langkah uji multikolinearitas dengan Eviews dijalankan akan 

terlihat ringkasan output seperti pada tabel 4.34 

 

Tabel 4.34 Uji Multikolinearitas 

Variabel Dependen Variabel Independen Nilai r
2
 

PDRB 

PDRB 

PDRB 

Industri (X1) 

Perdagangan (X2) 

Pertanian (X3) 

0,981 

0,956 

0,975 

Nilai R
2
 0,999  

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai koefisien r
2 

yang diperoleh 

seluruhnya bernilai lebih kecil dari nilai koefisien determinasi keseluruhan R
2 

. 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 

4.1.7.1.2 Uji Heteroskedastisitas  
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Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas, model regresi yang 

baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. 

    tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel independent. 

    terjadi gejala heteroskedastisitas pada variabel independent. 

Setelah diuji dengan Eviews didapat output seperti pada tabel 4.35 

 

 

Tabel 4.35 Hasil Output Eviews Uji Heteroskedastisitas 

 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 3.158011     Prob. F(9,5) 0.1092 

Obs*R-squared 12.75598     Prob. Chi-Square(9) 0.1740 

Scaled explained SS 5.723442     Prob. Chi-Square(9) 0.7672 
     
     

  Dari Tabel 4.35 terlihat bahwa nilai prob(X
2
) sebesar 0,174 > 5% maka Ho 

diterima dan H1 ditolak. Jadi pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

 

4.1.7.1.3 Uji Autokorelasi Data Sektor Industri, Sektor Perdagangan, Sektor 

Pertanian dan PDRB  

    tidak terdapat autokorelasi pada model regresi  

    terdapat autokorelasi pada model regresi 

 Kriteria pengujian    diterima apabila dU ≤  nilai Durbin Watson  ≤  4– 

dU. Kemudian didapat  nilai  dL dengan n= 15 dan k ( banyaknya variabel 
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independent ) = 3 adalah 0,8140 dan dU dengan n = 15 dan k ( banyaknya 

variabel independent) = 3 adalah 1,7501, maka nilai 4– dU =  4– 1,7501 = 2,2499. 

Pengecekan autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin-Watson dalam 

tabel pada output Eviews seperti pada tabel 4.36 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.36 Hasil Output Eviews Uji Autokorelasi  

 
Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 21:29   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -274995.6 805919.8 -0.341220 0.7394 

INDUSTRI 1.002836 0.011311 88.65815 0.0000 

PERDAGANGAN 1.141394 0.060750 18.78823 0.0000 

PERTANIAN 1.484674 0.466410 3.183195 0.0087 
     
     R-squared 0.999967     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.999958     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 247602.9     Akaike info criterion 27.90022 

Sum squared resid 6.74E+11     Schwarz criterion 28.08903 

Log likelihood -205.2516     Hannan-Quinn criter. 27.89821 

F-statistic 110133.6     Durbin-Watson stat 1.218280 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dari tabel 4.36 diperoleh nilai Durbin- Watson sebesar 1,218. Sedangkan 

nilai dL dengan  n =15 dan k (banyaknya variabel independent) = 3 adalah 0,8140 
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dan dU adalah 1,7501. Karena nilai DW adalah 1,218 terletak diantara dL = 

0,8140 dan 4-Du = 2,2499, maka    diterima artinya tidak terdapat autokorelasi 

pada model regresi. 

4.1.7.2 Persamaan Regresi Linear Ganda 

Analisis sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian terhadap 

PDRB Kabupaten Cilacap dengan menggunakan Eviews. Untuk menentukan 

persamaan regresi linear ganda dapat dilihat pada hasil dari Output Eviews seperti 

pada tabel 4.37 

 

Tabel 4.37 Uji Regresi Ganda PDRB (Y) dengan Sektor Industri (X1), Sektor 

Perdagangan (X2) dan Sektor Pertanian(X3) 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 21:29   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -274995.6 805919.8 -0.341220 0.7394 

INDUSTRI 1.002836 0.011311 88.65815 0.0000 

PERDAGANGAN 1.141394 0.060750 18.78823 0.0000 

PERTANIAN 1.484674 0.466410 3.183195 0.0087 
     
     R-squared 0.999967     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.999958     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 247602.9     Akaike info criterion 27.90022 

Sum squared resid 6.74E+11     Schwarz criterion 28.08903 

Log likelihood -205.2516     Hannan-Quinn criter. 27.89821 

F-statistic 110133.6     Durbin-Watson stat 1.218280 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

 

Berdasarkan Tabel 4.37 diperoleh persamaan regresi sederhana sebagai 

berikut: 

 ̂                                         
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Dengan    adalah Sektor Industri,    adalah Sektor Perdagangan, X3 

adalah Sektor Pertanian dan Y adalah PDRB Kabupaten Cilacap. 

Dimana :  

1. Konstanta (a) = -274995,626 artinya jika rata-rata kontribusi 

variabel lain diluar model memberikan dampak negatif terhadap 

PDRB. 

2. Sektor Industri (  ) = 1,003 artinya setiap adanya kenaikan sektor 

industri akan mempengaruhi PDRB sebesar 1.003, dengan asumsi 

sektor perdagangan dan sektor pertanian tetap. 

3. Sektor Perdagangan (  ) = 1,141 artinya setiap adanya kenaikan 

sektor perdagangan akan mempengaruhi PDRB sebesar 1,141, 

dengan asumsi sektor industri dan sektor pertanian tetap. 

4. Sektor Pertanian (X3) = 1,485 artinya setiap adanya kenaikan sektor 

pertanian akan mempengaruhi PDRB sebesar 1,485, dengan asumsi 

sektor iandustri dan sektor perdagangan tetap. 

4.1.7.2.1 Uji Kelinearan Persamaan Model Regresi. 

      (
  
  
)   , persamaan tidak linear atau ada relasi 

antara   ,         dan Y 

      (
  
  
)   , persamaan linear atau tidak ada relasi 

antara   ,        dan Y 

Untuk mengetahui hasil uji kelinearan regresi ganda antar   ,    dan 

  terhadap Y, dapat dilihat dari output Eviews seperti pada tabel 4.38 

Tabel 4.38 Uji Kelinearan Regresi Linear Ganda 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 21:29   
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Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -274995.6 805919.8 -0.341220 0.7394 

INDUSTRI 1.002836 0.011311 88.65815 0.0000 

PERDAGANGAN 1.141394 0.060750 18.78823 0.0000 

PERTANIAN 1.484674 0.466410 3.183195 0.0087 
     
     R-squared 0.999967     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.999958     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 247602.9     Akaike info criterion 27.90022 

Sum squared resid 6.74E+11     Schwarz criterion 28.08903 

Log likelihood -205.2516     Hannan-Quinn criter. 27.89821 

F-statistic 110133.6     Durbin-Watson stat 1.218280 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Berdasar tabel 4.38 diperoleh hasil tingkat signifikansi sebesar 0,000. 

Dengan hasil tersebut, di mana nilai sig yang lebih kecil daripada         5%, 

maka kesimpulan yang dapat diambil adalah tolak    dan terima     artinya 

terjadi hubungan linear antara variabel        dan X3 dengan Y.  

4.1.7.2.2 Uji Keberartian Koefisien Regresi Ganda 

       , artinya koefisien regresi tidak berarti 

       , artinya koefisien regresi berarti 

Setelah diuji menggunakan software Eviews diperoleh output seperti pada 

tabel 4.39 

Tabel 4.39 Uji Keberartian Koefisien Regresi Ganda 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 21:29   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -274995.6 805919.8 -0.341220 0.7394 

INDUSTRI 1.002836 0.011311 88.65815 0.0000 

PERDAGANGAN 1.141394 0.060750 18.78823 0.0000 

PERTANIAN 1.484674 0.466410 3.183195 0.0087 



103 
 

 

     
     R-squared 0.999967     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.999958     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 247602.9     Akaike info criterion 27.90022 

Sum squared resid 6.74E+11     Schwarz criterion 28.08903 

Log likelihood -205.2516     Hannan-Quinn criter. 27.89821 

F-statistic 110133.6     Durbin-Watson stat 1.218280 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Dari tabel 4.39 didapat nilai Sig. untuk Sektor Industri (X1) adalah sebesar 

0,000 < 0,05, maka tolak    dan terima    yang artinya persamaan regresi berarti. 

Nilai Sig. untuk Sektor Perdagangan (X2) adalah sebesar 0,000 <        , maka 

tolak    dan terima    yang artinya persamaan regresi berarti. Nilai Sig. untuk 

Sektor Pertanian (X3) adalah sebesar 0,009 <        , maka tolak    dan terima 

   yang artinya persamaan regresi berarti. 

4.1.7.2.3 Koefisien Determinasi Regresi Ganda 

Untuk melihat koefisien determinasi setelah diuji dengan Eviews didapat 

output seperti pada tabel 4.40 

Tabel 4.40 Koefisien Determinasi Sektor Industri, Perdagangan dan 

Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Cilacap 

 

Dependent Variable: PDRB   

Method: Least Squares   

Date: 08/28/16   Time: 21:29   

Sample: 2000 2014   

Included observations: 15   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -274995.6 805919.8 -0.341220 0.7394 

INDUSTRI 1.002836 0.011311 88.65815 0.0000 

PERDAGANGAN 1.141394 0.060750 18.78823 0.0000 

PERTANIAN 1.484674 0.466410 3.183195 0.0087 
     
     R-squared 0.999967     Mean dependent var 67775200 

Adjusted R-squared 0.999958     S.D. dependent var 38038165 

S.E. of regression 247602.9     Akaike info criterion 27.90022 

Sum squared resid 6.74E+11     Schwarz criterion 28.08903 

Log likelihood -205.2516     Hannan-Quinn criter. 27.89821 

F-statistic 110133.6     Durbin-Watson stat 1.218280 
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Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

 

Berdasarkan tabel 4.40 nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,9999. 

Dengan demikian ketiga variabel secara bersama-sama memberikan kontribusi 

pengaruh terhadap PDRB Kabupaten Cilacap (Y) sebesar 99,99%. 

4.2 Pembahasan 

 

 Dari hasil analisis data di atas dapat dilihat, bahwa data untuk variabel 

terikatnya berasal dari populasi yang berdistribusi normal untuk itu dapat 

digunakan analisis dengan metode parametrik. Kemudian telah diketahui bahwa 

data tidak terjadi kasus heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinearitas 

sehingga dapat dilakukan uji regresi ganda dan layak digunakan untuk 

memprediksi Produk Domestik Regional Bruto (Y) berdasarkan masukan dari 

variabel bebasnya yakni sektor industri, sektor perdagangan dan sektor pertanian. 

 Dari analisis regresi linear ganda dengan menggunakan kedua aplikasi 

didapatkan persamaan  Ŷ = -274995,6 + 1,003X1 + 1,141X2 + 1,485X3. Persamaan 

tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta sebesar -274995,6 manyatakan jika 

tidak terdapat hasil dari sektor industri, sektor perdagangan dan sektor pertanian 

maka berdampak negatif/ mengalami penurunan pada Produk Domestik Regional 

Bruto yang disebabkan faktor diluar model. Sedangkan koefisien regresi X1 

sebesar 1,003 menyatakan bahwa jika sektor industri menghasilkan nilai sebesar 

1%, maka akan meningkatkan PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 1,003%. 

Koefisien regresi X2 sebesar 1,141 menyatakan bahwa jika sektor perdagangan 

menghasilkan 1%, maka akan meningkatkan PDRB Kabupaten Cilacap sebesar 
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1,141%. Koefisien regresi X3 sebesar 1,485 menyatakan bahwa jika sektor 

pertanian menghasilkan nilai sebesar 1%, maka akan meningkatkan PDRB 

Kabupaten Cilacap sebesar 1,485%. 

 Berdasarkan analisis uji kelinearan regresi linear ganda persamaan regresi 

dapat digunakan untuk memprediksi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten 

Cilacap (Y), hal ini diketahui karena nilai sig 0,000 <  5%. Dengan kata lain 

ketiga variabel Sektor Industri(X1), Sektor Perdagangan (X2) dan Sektor Pertanian 

(X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten Cilacap (Y). 

 Berdasarkan analisis regresi sederhana antara Produk Domestik Regional 

Bruto Kabupataen Cilacap (Y) dengan nilai tambah masing-masing variabel (X1, 

X2 dan X3 ), diperoleh koefisien determinasi (R
2
) regresi X1 terhadap Y sebesar  

0,981= 98,1%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor industri memberikan pengaruh 

sebesar 98,1%. Koefisien determinasi regresi X2 terhadap Y sebesar 0,955 = 

95,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan memberikan pengaruh 

sebesar 95,5%. Koefisien determinasi regresi X3 terhadap Y sebesar 0,975 = 

97,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian memberiakan pengaruh 

sebesar 97,5%. 

 Dari analisis determinasi regresi ganda semua variabel bebas yang ada 

secara bersama-sama memberikan sumbangan pengaruh terhadap variabel PDRB 

Kabupaten Cilacap sebesar 99,99% untuk program eviews sedangkan SPSS 

sebesar 100%, nilai ini merupakan suatu nilai yang cukup besar dan sisanya 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dari ketiga sektor tersebut, 
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artinya penghasilan dari sektor industri, perdagangan dan pertanian mengalami 

peningkatan dikarenakan jumlah penduduk di Kabupaten Cilacap meningkat 

seiring dengan kebutuhan masyarakat yang meningkat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan, dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Terdapat pengaruh sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Cilacap 

dengan besar pengaruh sebesar 98,1%. 

2. Terdapat pengaruh sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten 

Cilacap dengan besar pengaruh sebesar 95,5%. 

3. Terdapat pengaruh sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten 

Cilacap dengan besar pengaruh sebesar 97,5%. 

4. Sektor Industri, Perdagangan dan Pertanian sangat berpengaruh bagi 

PDRB dengan besar pengaruh secara bersama-sama  sebesar 99,99% 

menggunakan software Eviews dan 100% untuk software SPSS. 

Untuk sektor yang paling berpengaruh pada PDRB Kabupaten 

Cilacap adalah sektor industri. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, saran yang dapat diberikan 

antara lain: 

1. Adanya pengaruh dari sektor industri, perdagangan dan pertanian 

terhadap PDRB dapat meningkatkan maupun menurunkan 

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap setiap periode. Hal ini 

perlu dukungan yang proporsional dari pemerintah dan masyarakat 

secara bersama. 

2. Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu memberikan perhatian dan 

kebijakan khusus kepada sektor-sektor penghasil pendapatan 

perekonomian, sehingga membantu meningkatkan perekonomian 

masyarakat Kabupaten Cilacap.  
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Lampiran 1 

Data Sektor Industri, Perdagangan, Pertanian dan PDRB Kabupaten 

Cilacap Tahun 2000-2014 (dalam Jutaan) 

 

Tahun Industri (X1) Perdagangan (X2) Pertanian (X3) PDRB (Y) 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

6.777.146,82 

9.362.062,33 

13.234.665,62 

17.455.408,54 

19.750.460,18 

33.507.047,31 

41.437.173,06 

42.642.310,17 

54.775.410,10 

54.113.760,34 

57.506.520,42 

61.628.745,21 

63.274.716,52 

66.874.055,40 

73.621.656,48 

4.420.252,36 

5.927.374,41 

8.259.549,52 

5.929.343,41 

6.694.817,09 

10.687.979,36 

13.100.360,53 

14.212.471,04 

17.560.450,53 

20.567.740,07 

23.856.576,20 

27.763.344,49 

31.105.515,14 

35.047.408,45 

38.953.784,15 

2.414.081,71 

2.623.085,09 

2.861.487,08 

2.813.926,43 

2.951.646,29 

3.182.455,17 

3.862.865,10 

4.357.170,64 

4.786.970,12 

5.203.230,03 

5.766.724,90 

6.192.321,94 

6.580.016,92 

7.190.360,21 

7.658.031,90 

15.014.901,73 

19.612.365,68 

26.346.871,30 

28.580.175,78 

31.995.730,71 

50.390.267,22 

61.836.956,69 

65.065.712,45 

81.777.810,23 

85.147.110,32 

93.054.134,19 

102.224.564,10 

108.390.045,60 

117.650.246,40 

129.541.112,30 

Sumber:BPS Kabupaten Cilacap 
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Lampiran 2 

Uji Normalitas dengan Eviews 
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Lampiran 3 

Uji Heteroskedastisitas dengan Eviews 
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Lampiran 4 

Uji Autokorelasi dengan Eviews 
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Lampiran 5 

Uji Multikolinearitas dengan Eviews 

Langkah-langkah mencari R
2 
bersama 
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Lampiran 6 
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Lampiran 7 

 

 

 

 


