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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

go public seluruh sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2016. 

Menurut Sochib (2018), Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang 

operasionalnya mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Menurut data dari Bursa 

Efek Indonesia (BEI), perusahaan manufaktur dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: 

1. Sektor industri dasar dan kimia terdiri dari: 

a. Sub sektor Semen; 

b. Sub sektor Keramik, Porselen, dan Kaca; 

c. Sub sektor Logam dan Sejenisnya; 

d. Sub sektor Kimia 

e. Sub sektor Plastik dan Kemasan 

f. Sub sektor Pakan Ternak 

g. Sub sektor Kayu dan pengolahannya 

h. Sub sektor Pulp dan Kertas      

 

2. Sektor aneka industri terdiri dari: 

a. Sub sektor Mesin dan Alat berat 

b. Sub sektor Otomatif dan Komponen 
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c. Sub sektor Tekstil dan Garment 

d. Sub sektor Alas Kaki 

e. Sub sektor Kabel 

f. Sub sektor Elektronika 

3. Sektor industri barang konsumsi terdiri dari: 

a. Sub sektor Makanan dan Minuman 

b. Sub sektor Rokok 

c. Sub sektor Farmasi 

d. Sub sektor Kosmetik dan Barang Keperluan Rumah Tangga 

e. Sub sektor Peralatan Rumah Tangga 

 

3.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah jenis penelitian causal study. Causal study adalah a study in which 

the researcher wants to delineate the cause of one or more problems (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Penelitian ini didasarkan pada munculnya financial distress yang 

diprediksi terjadi karena likuiditas, leverage, profitabilitas dan ukuran perusahaan. 

 

 

 

 

Pengaruh likuiditas, leverage..., Dennis Ivander, FB UMN, 2019



43 
 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang utama dalam penelitian. Tujuan dari suatu 

penelitian adalah untuk memahami, memprediksi, atau menjelaskan variabilitas dari 

variabel dependen yang diteliti (Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel dependen pada 

penelitian ini adalah financial distress. Financial distress adalah suatu kondisi dimana 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan sebelum terjadi kebangkrutan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, yakni penelitian Mastuti, dkk tahun 2013, 

kondisi financial distress diukur dengan menggunakan analisis diskriminan yang telah 

dilakukan oleh Altman yaitu Altman Z-Score. Altman Z-Score merupakan score yang 

ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan 

kebangkrutan perusahaan. Altman Z-Score ditentukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut yang dikutip dari Mastuti, dkk (2013): 

 

Z-score = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1,0 X5 

 

Keterangan: 

Z-score  = Overall Index 

X1   = Working Capital to Total Assets 

X2   = Retained Earning to Total Assets 

X3   = Earnings before Interest and Taxes to Total Assets 
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X4   = Market Value Equity to Book Value of Total Liabilities 

X5   = Sales to Total Assets 

 Masing-masing rasio dalam model Altman Z-score diperoleh dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

1. Working capital to total asset diukur dengan menggunakan rumus yang 

dinyatakan dalam Mastuti, dkk (2013) sebagai berikut: 

 

Working Capital to Total Assets  = 
𝑊𝑜𝑟𝑘𝑖𝑛𝑔 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

Keterangan: 

Working Capital   = (Aset Lancar – Liabilitas Lancar) 

Total Assets   = Total Aset 

 

2. Retained earnings to total asset diukur dengan menggunakan rumus yang 

dinyatakan dalam Mastuti, dkk (2013) sebagai berikut: 

 

Retained Earnings to Total Assets  = 
𝑅𝑒𝑡𝑎𝑖𝑛𝑒𝑑 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

Keterangan: 

Retained Earnings   = Saldo Laba 
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Total Assets   = Total Aset 

 

3. Earning before interest and taxes to total asset diukur dengan menggunakan 

rumus yang dinyatakan dalam Mastuti, dkk (2013) sebagai berikut: 

 

EBIT to Total Assets  = 
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

Keterangan: 

EBIT    = Pendapatan sebelum beban bunga dan pajak 

Total assets   = Total Aset 

 

4. Market value equity to book value of total debt diukur dengan menggunakan 

rumus yang dinyatakan dalam Mastuti, dkk (2013) sebagai berikut: 

 

Market value of equity to book value of debt  = 
𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦

𝐵𝑜𝑜𝑘 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑜𝑓 𝐷𝑒𝑏𝑡
 

 

Keterangan: 

Market Value to Equity   = Nilai pasar ekuitas 

Book Value of Debt   = Nilai buku hutang 
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5. Sales to total asset diukur dengan menggunakan rumus yang dinyatakan dalam 

Mastuti, dkk (2013) sebagai berikut: 

 

Sales to Total Assets  = 
𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

Keterangan: 

Sales    = Penjualan 

Total Assets   = Total Aset 

Berdasarkan rumus yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh perhitungan Z-

score untuk memprediksi kondisi financial distress. Menurut Mastuti, dkk (2013), jika 

hasil Z-score lebih dari 2,99 maka akan dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak 

mengalami financial distress dan jika Z-score kurang dari 1,81 maka akan 

dikategorikan sebagai perusahaan yang mengalami financial distress. Sedangkan, 

untuk hasil yang berada diantara 1,81 dan 2,99, maka dapat dikategorikan ke dalam 

grey area, yang artinya perusahaan dapat mengalami financial distress dan dapat juga 

tidak mengalami financial distress. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sampel adalah 

perusahaan yang memiliki Z-score secara berturut – turut kurang dari 1,81. 

3.3.2 Variabel Independen 

Sekaran dan Bougie (2013) mengemukakan bahwa variabel independen adalah 

variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik secara positif maupun negatif. 

Berikut ini adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini: 
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1. Likuiditas 

Likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimilikinya. Dalam penelitian ini, 

rasio likuiditas diukur dengan current ratio (Sastriana dan Fuad, 2013). Rumus current 

ratio dalam Laurenzia dan Sufiyati (2015) adalah: 

 

Keterangan: 

Current Assets   : Aset Lancar 

Current Liabilities  : Liabilitas Jangka Pendek 

Data mengenai jumlah aset lancar dan liabilitas jangka pendek dapat diperoleh 

dari laporan keuangan perusahaan yang ada dalam laporan keuangan perusahaan. 

Skala pengukuran untuk variabel independen likuiditas adalah skala rasio. 

 

2. Leverage 

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar aset perusahaan yang 

diperoleh dari utang. Semakin besar jumlah aset yang diperoleh dari utang, maka 

meningkatkan jumlah kewajiban perusahaan dan risiko gagal bayar. Pada penelitian 

ini, leverage dihitung dengan menggunakan debt to total asset ratio. Dalam Sastriana 

dan Fuad (2013), rumusnya adalah: 

Liquidity = 
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠

𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠
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Keterangan: 

Total Debt  : Total Liabilitas 

Total Assets  : Total Aset 

 Data mengenai total liabilitas dan total aset diperoleh melalui laporan keuangan 

perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan. Skala pengukuran 

untuk variabel independen leverage adalah skala rasio. 

 

3. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba selama periode tertentu. Pada penelitian ini, profitabilitas dihitung 

dengan menggunakan return on asset ratio. Menurut Kieso, dkk. (2015), Return On 

Asset dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan:  

Net Income  : Total laba komprehensif tahun berjalan 

Total Assets  : Total Aset 

Data mengenai total laba komprehensif tahun berjalan dan total aset dapat 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang ada dalam laporan keuangan 

Leverage = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
 

 

Profitability = 
𝑁𝑒𝑡 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

𝑇𝑜t𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
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perusahaan. Skala pengukuran untuk variabel independen profitabilitas adalah skala 

rasio.  

 

4. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa besar aset yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan. Dalam Nuresa dan Basuki (2013), ukuran perusahaan 

dinilai dengan rumus berikut: 

 

Keterangan: 

Firm Size   : Ukuran Perusahaan 

Ln (Total Assets)  : Logaritma natural Total Aset 

Data total aset dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang ada 

dalam laporan keuangan perusahaan. Skala pengukuran untuk variabel independen 

ukuran perusahaan adalah skala rasio. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh 

peneliti namun sebelumnya telah diolah terlebih dahulu pihak lain (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar 

perusahaan manufaktur periode 2014-2016 dan laporan keuangan perusahaan 

Firm size = Ln (Total Assets) 
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manufaktur periode 2014-2016. Seluruh data tersebut diperoleh di situs 

(http://www.idx.co.id). 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Sekaran dan Bougie (2013) mengungkapkan sampel adalah bagan dari populasi yang 

masih memiliki ciri dan karakteristik sama dengan populasi dan mampu mewakili 

keseluruhan populasi dari penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel dari populasi 

perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. Jenis sampling yang digunakan 

oleh penulis adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah metode 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan (Sekaran 

dan Bougie, 2013). Kriteria untuk penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan manufaktur go public atau yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI), periode 2014-2016 secara berturut-turut; 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2014-2016 dan telah 

diaudit oleh auditor independen secara berturut-turut yang berakhir pada 31 

Desember; 

3. Perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang Rupiah; 

4. Perusahaan memiliki Z-score secara berturut – turut kurang dari 1,81; 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Ghozali (2016) mengemukakan bahwa statistik deskriptif memberikan gambaran atau 

deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). 

 

3.6.2 Uji Normalitas 

Ghozali (2016) menyatakan uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 

normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. H0: Data residual berdistribusi normal 

2. Ha: Data residual tidak berdistribusi normal 

 

Ghozali (2016) mengemukakan jika probabilitas signifikansi lebih besar sama 

dengan 0,05, maka hipotesis nol (H0) diterima, yang berarti data residual berdistribusi 

normal. Sebaliknya, jika probabilitas signifikansi lebh kecil dari 0,05, maka hipotesis 

nol (H0) ditolak, yang berarti data residual tidak berdistribusi normal. 

Data yang tidak terdistribusi secara normal dapat ditransformasi agar menjadi 

normal. Menurut Ghozali (2016), untuk menormalkan data maka harus tahu terlebih 

dahulu bagaimana bentuk grafik histogram dari data yang ada apakah moderate 
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positive skewness, substansial positive skewness, severe positive skewness dengan 

bentuk L dan sebagainya. Berikut adalah bentuk-bentuk dari grafik histogram 

trnaformasi data: 

Gambar 3.1 

Bentuk-bentuk Grafik Histogram Transformasi Data 
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 Dengan mengetahui grafik histogram maka dapat ditentukan bentuk 

transformasinya. Berikut ini bentuk transformasi yang dapat dilakukan sesuai dengan 

grafik histogram: 

Tabel 3.1 

Bentuk Transformasi Data 

Bentuk Grafik Histogram Bentuk Transformasi 

Moderate positive skewness SQRT(x) atau akar kuadrat 

Subtansial positive skewness LG10(x) atau logaritma 10 atau LN 

Severe positive skewness dengan bentuk L 1/x atau inverse 

Moderate negative skewness SQRT(k - x) 

Subtansial negative skewness LG10(k - x) 

Severe negative skewness dengan bentuk J 1/(k – x) 

 

 Setelah mengetahui bentuk transformasi data, maka dapat dilakukan 

transformasi data tersebut dan dapat dilakukan uji normalitas terhadap data yang sudah 

mengalami tranformasi supaya data tersebut menjadi normal. 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan pada 

model regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

multikolonieritas, uji autokolerasi, dan uji heteroskedastisitas. 

1. Uji Multikolonieritas 

Ghozali (2016) menyatakan uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas 

(independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di 
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antara variabel independen. Untuk menguji adanya multikolonieritas pada 

model regresi, dapat dilihat nilai tolerance dan lawannya, yakni Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam 

pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen 

(terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Ghozali (2016) 

menyatakan Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih 

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance 

yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi, karena VIF = 1/Tolerance. Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah 

nilai Tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

2. Uji Autokorelasi 

Ghozali (2016) mengemukakan uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan 

untuk melihat adanya korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model 

regresi linier. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtut waktu (time series) karena “gangguan” pada 
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seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya. 

Salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi adalah dengan 

melakukan uji Durbin Watson (DW test). Hipotesis yang digunakan dalam DW 

test adalah: 

1. H0: Tidak ada autokorelasi (r = 0) 

2. Ha: Ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dalam model regresi 

mengacu pada tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.2 

Tabel Durbin Watson 

 

 

 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 

Tidak ada autokorelasi positif No decision dl ≤ d ≤ du 

Tidak ada korelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4 

Tidak ada korelasi negatif No decision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

Tidak ada autokorelasi Tidak ditolak du < d < 4 – du 

Positif atau negatif   
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2016) menyatakan uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan 

untuk menguji ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain yang terjadi dalam model regresi. Jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Cara untuk mendeteksi terjadinya heteroskedastisitas dalam 

penelitian adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel 

terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada 

tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y 

adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali, 2016). Dasar analisis yang 

digunakan adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan, jika tidak 

ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 
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3.6.4 Pengujian Hipotesis 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, 

karena variabel dependen dan variabel independen merupakan data metrik. Selain itu, 

variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu. Persamaan regresi linier 

berganda yang dibentuk dalam penelitian ini adalah: 

 

 

Keterangan: 

FD = Perusahaan yang mengalami financial distress  

𝛽0 = Konstanta 

𝛽1 , 𝛽2, 𝛽3, 𝛽4 = Koefisien regresi variabel 

LIQ = Likuiditas atau perbandingan aset lancar dengan liabilitas 

lancar 

LEV = Leverage atau perbandingan antara total utang dengan total 

asset 

PROFIT = Profitabilitas atau perbandingan antara laba bersih dengan 

total asset 

FSIZE = Firm Size atau ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln 

total asset 

𝜀𝑖 = Disturbance error, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam 

penelitian 

FD = 𝛽0 + 𝛽1LIQi + 𝛽2LEVi + 𝛽3PROFITi + 𝛽4FSIZEi + 𝜀𝑖 
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1. Uji Koefisien Determinasi 

Lind, dkk. (2014) menyatakan koefisien korelasi (R) menjelaskan koefisien yang 

menjelaskan arah hubungan antara variabel bebas dan terikat, serta seberapa kuat 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Nilai R berkisar -1,00 sampai 

+1,00. Nilai -1,00 menunjukkan korelasi negatif sempurna. Nilai R -0,50 

menunjukkan korelasi negatif sedang dan nilai R antara -0,50 sampai -1,00 

menunjukkan korelasi negatif kuat. Nilai R -0,50 sampai 0 menunjukkan korelasi 

negatif lemah, sedangkan nilai R sebesar 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Nilai 

R antara 0 sampai +0,50 menunjukkan korelasi positif lemah. Nilai R sebesar 

+0,50 menunjukkan korelasi positif sedang dan nilai R antara +0,50 sampai +1,00 

menunjukkan korelasi positif kuat. Nilai +1,00 menunjukkan korelasi positif 

sempurna.   

Ghozali (2016) menyatakan bahwa koefisien determinasi mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Ghozali (2016) menyatakan kelemahan dari penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke 

dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat 
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tanpa melihat pengaruh signifikan variabel tersebut terhadap variabel dependen. 

Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai Adjusted 

R2 pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai Adjusted 

R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model. 

 

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Ghozali (2016) mengemukakan uji statistik F pada dasarnya untuk 

mengemukakan pengaruh secara bersama-sama semua variabel independen atau 

bebas terhadap variabel dependen/terikat. Perhitungan statistik disebut signifikan 

secara statistic apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah 

dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya 

berada dalam daerah dimana H0 diterima. Dengan demikian, jika nilai signifikan 

F (p-value) < 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel dependen. Hipotesis alternative (Ha) dapat diterima apabila nilai 

probabilitas signifikan F (p-value) lebih kecil daripada 0,05. Artinya, semua 

variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel 

dependen. 
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3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Ghozali (2016) menyatakan uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan adalah: 

a. Apabila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan 𝛼=5% maka 

H0 yang menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam 

nilai absolut). Dengan kata lain hipotesis alternative (Ha) diterima, yakni suatu 

variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. 

b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai 

statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka 

hipotesis alternatif (Ha) diterima, yakni suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. 
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