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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor properti dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014–

2015. Perusahaan properti merupakan setiap kepemilikan yang terpasang langsung 

ke tanah, serta tanah itu sendiri. Jadi properti tidak hanya mencakup bangunan dan 

struktur lainnya tetapi juga hak-hak dan kepentingan seperti hak kepemilikan 

sewa atau perumahan tersebut sedangkan real estate termasuk tanah yang belum 

dikembangkan, rumah, kondominium, gedung perkantoran, dan pabrik-pabrik 

(www.sahamok.com). Perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di 

BEI terbagi menjadi dua kategori sub sektor yaitu sub sektor properti dan real 

estate serta sub sektor kontruksi dan bangunan. Jumlah perusahaan terdaftar di 

BEI yaitu 61 perusahaan yang terdiri dari 50 perusahaan sub sektor properti dan 

real estate serta 11 perusahaan sub sektor kontruksi dan bangunan. Penelitian ini 

menggunakan laporan keuangan dan/atau laporan tahunan perusahaan selama 

periode 2014-2015 serta telah di-audit oleh auditor independen.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode causal 

study. Menurut Sekaran dan Bougie (2013), “Di dalam causal study, penulis 
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tertarik dalam menggambarkan satu atau lebih faktor-faktor yang menyebabkan 

masalah. Dalam bahasa lain, tujuan utama penulis dalam melakukan study adalah 

untuk menyatakan variabel X menyebabkan variabel Y.” Causal study merupakan 

suatu studi yang dilakukan untuk menganalisis dan menjelaskan hubungan sebab 

akibat (melihat adanya pengaruh signifikan atau tidak) antar variabel dalam 

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti secara empiris 

mengenai pengaruh variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel 

dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit 

report lag, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah mekanisme 

good corporate governance yang diproksikan dengan dewan komisaris 

independen, kepemilikan institusional, dan independensi komite audit serta opini 

audit dan laba rugi. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan 

dan ukuran kantor akuntan publik. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), variabel merupakan segala sesuatu yang 

dapat berbeda atau mempunyai variasi nilai, yang mana nilai-nilai tersebut dapat 

berbeda di berbagai waktu untuk objek maupun orang yang sama atau pada waktu 

yang sama tetapi dengan objek atau orang yang berbeda. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga macam variabel penelitian yang digunakan, yaitu variabel dependen 

(Y), variabel independen dan variabel kontrol (X). Menurut Sekaran dan Bougie 

(2013), variabel dependen (Y) merupakan variabel yang menjadi sasaran utama 

serta sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel 
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independen dan variabel kontrol (X) adalah variabel yang memengaruhi variabel 

dependen (Y) baik secara positif ataupun negatif (Sekaran dan Bougie, 2013). 

 

3.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah audit report lag.  

Audit report lag adalah rentang atau jangka waktu proses penyelesaian audit oleh 

auditor eksternal dalam pemeriksaan laporan keuangan yang diukur dari tanggal 

tutup buku laporan keuangan perusahaan sampai tanggal yang tercantum dalam 

laporan keuangan auditan. Perhitungan Audit report lag dalam penelitian ini 

mengacu pada penelitian Whitworth dan Tamara (2013) dalam Sumartini dan 

Widhiyani (2014) yang dapat dihitung dengan cara: 

 

 

 

Audit report lag diukur secara kuantitatif berdasarkan jumlah hari. Skala yang 

digunakan untuk mengukur audit report lag adalah skala rasio. Skala rasio 

merupakan skala interval dan memiliki nilai dasar yang tidak dapat diubah 

(Ghozali, 2016). 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah mekanisme good corporate 

governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, dan independensi komite audit serta opini audit dan laba rugi.  

Audit report lag = tanggal tutup buku perusahaan hingga tanggal yang 

tercantum pada laporan auditor independen. 
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Definisi operasional serta pengukuran dari variabel-variabel tersebut yaitu: 

1. Mekanisme Good Corporate Governance yang diproksikan dengan: 

a. Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal 

dari luar perusahaan yang bertanggungjawab mengawasi kinerja manajemen 

termasuk dewan direksi dalam mengelola perusahaan. Skala pengukuran dewan 

komisaris independen ini menggunakan skala rasio. Rumus yang digunakan 

untuk mengukur variabel dewan komisaris independen yaitu (Wardhani dan 

Raharja, 2013): 

 

           

b. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham diatas 5% yang dimiliki 

oleh lembaga seperti perusahaan asuransi, bank atau institusi lain di dalam 

suatu perusahaan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan pengawasan 

yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala rasio. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur variabel kepemilikan institusional yaitu (Sartono, 

2010 dalam Wida dan Suartana, 2014): 

 

Pengaruh Mekanisme..., Maria Vernanda, FB UMN, 2017



98 

c. Independensi Komite Audit 

Independensi komite audit merupakan jumlah dari anggota komite audit selain 

komisaris independen yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

untuk membantu dewan komisaris bertindak secara independen. Skala 

pengukuran independensi komite audit menggunakan skala rasio. Rumus yang 

digunakan untuk mengukur independensi komite audit yaitu (Wardhani dan 

Raharja, 2013): 

 

 

 

2. Opini Audit 

Opini audit adalah hasil dari proses audit yang berisi opini mengenai kewajaran 

atas pelaporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan dalam 

rangka meningkatkan keyakinan dan memenuhi pertanggungjawaban pihak 

manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Opini audit diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. Skala yang digunakan untuk mengukur opini audit 

adalah skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang 

menyatakan kategori atau kelompok dari suatu subyek (Ghozali, 2016). 

Berdasarkan penelitian Ayushabrina dan Rahardjo (2014), kategori yang 

ditetapkan untuk mengukur opini audit yaitu: 

a. Jika perusahaan memperoleh jenis opini unqualified opinion dari auditor 

eksternal maka diberi kode 1. 
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b. Jika memperoleh jenis opini selain unqualified opinion (unqualified opinion 

with explanatory language, qualified opinion, disclaimer opinion, and adverse 

opinion) dari auditor eksternal maka diberi kode 0. 

 

3. Laba Rugi 

Laba rugi tahun berjalan menunjukkan hasil dari aktivitas yang dilakukan 

perusahaan yaitu memperoleh laba (keuntungan) atau kerugian selama satu 

periode. Pelaporan laba rugi ini sebagai indikator penilaian keberhasilan ataupun 

kegagalan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Laba rugi 

tahun berjalan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laba/rugi bersih setelah 

pajak (net income/loss) yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi beban 

pokok penjualan dikurangi dengan beban operasi dan beban lain-lain ditambah 

dengan pendapatan lain-lain lalu dikurangi dengan beban pajak. Laba rugi diukur 

dengan menggunakan variabel dummy. Skala yang digunakan untuk mengukur 

laba rugi adalah skala nominal. Berdasarkan penelitian Juanita dan Satwiko 

(2012), pelaporan laba rugi dapat dilihat dari income statement diperoleh dari net 

income/loss perusahaan selama masa pengamatan per tahun, kategori yang 

ditetapkan untuk mengukur laba rugi dalam penelitian ini yaitu: 

a. Jika perusahaan memperoleh laba maka diberi kode 1. 

b. Jika memperoleh rugi maka diberi kode 0. 

 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang dipergunakan untuk membuat model  
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penelitian menjadi lebih baik. Berikut ini adalah variabel-variabel kontrol yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

1. Ukuran Perusahaan merupakan suatu skala yang digunakan untuk 

menunjukkan besarnya lingkup atau luas perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasionalnya. Skala pengukuran ukuran perusahaan ini 

menggunakan skala rasio. Rumus yang digunakan untuk mengukur variabel 

ukuran perusahaan yaitu (Wardhani dan Raharja, 2013): 

 

 

Keterangan: 

LNSIZE  : Ukuran Perusahaan 

Ln (Total Aset) : Logaritma natural total aset 

 

2. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) menunjukkan kredibilitas dan kualitas 

audit dari KAP tersebut dikarenakan memiliki sumber daya yang memadai 

baik dari segi auditor yang berkualitas serta teknologi yang digunakan dalam 

melaksanakan proses audit. Ukuran KAP diukur dengan menggunakan 

variabel dummy. Skala pengukuran ukuran perusahaan ini menggunakan skala 

nominal. Kategori yang digunakan untuk mengukur variabel ukuran KAP 

yaitu (Wardhani dan Raharja, 2013): 

a. Jika perusahaan di-audit oleh KAP big four diberi kode 1. 

b. Jika perusahaan di-audit oleh KAP non big four diberi kode 0. 

 

LNSIZE  = Ln (Total Aset) 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif berupa data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara. Menurut Sekaran dan Bougie (2013), data sekunder merupakan data 

yang diperoleh peneliti tetapi sebelumnya telah diolah terlebih dahulu oleh pihak 

lain. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data yang bersumber dari 

laporan keuangan dan/atau laporan tahunan perusahaan sektor properti dan real 

estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2015 dan telah diaudit 

oleh auditor. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses website Bursa Efek 

Indonesia (BEI) melalui website www.idx.co.id dalam periode 2014 sampai 

dengan 2015. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), populasi adalah seluruh kelompok orang, 

kejadian, atau hal-hal menarik yang ingin diteliti oleh peneliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan di sub sektor properti dan real estate 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2015. Sampel adalah 

bagian dari jumlah ataupun karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pemilihan sampel penelitian berdasarkan metode 

purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik pemilihan sampel 

perusahaan selama periode penelitian berdasarkan kriteria atau karakteristik 

tertentu (Sekaran dan Bougie, 2013). Tujuan menggunakan metode purposive 

sampling yaitu untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan 
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kriteria yang telah ditentukan. Beberapa kriteria yang digunakan untuk 

memperoleh sampel dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI selama 

periode 2014-2015 secara berturut-turut. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan tanggal 

tutup buku 31 Desember. 

3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang 

Rupiah. 

4. Perusahaan memiliki dewan komisaris independen. 

5. Perusahaan memiliki kepemilikan saham oleh pihak institusional lebih besar 

dari 5% selama periode 2014-2015 secara berturut-turut. 

6. Perusahaan memiliki komite audit non komisaris independen. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis statistik 

dengan program SPSS 23 (Statistic Product & Service Solution). 

 

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif 

Data yang terdapat dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan uji statistik 

deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, dan 

range (Ghozali, 2016). 
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3.6.2 Uji Kualitas Data 

Menurut Ghozali (2016), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. 

Dalam uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal. Terdapat dua cara untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik Kolmogorov-Smirnov. Dalam penelitian ini, metode uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk 

mengetahui suatu data normal atau tidak secara statistik.  

Menurut Ghozali (2016), uji Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan 

membuat hipotesis: 

HO : Data residual berdistribusi secara normal 

HA :  Data residual tidak berdistribusi secara normal 

Dasar dalam pengambilan keputusan untuk uji normalitas ini yaitu (Ghozali, 

2016) 

a. Jika nilai signifikansi lebih besar (>) dari 0,05, maka model regresi yang 

digunakan memenuhi asumsi normalitas serta data terdistribusi normal. 

b. Jika nilai signifikansi lebih kecil (<) dari 0,05 maka model regresi yang 

digunakan tidak memenuhi asumsi normalitas serta data tersebut tidak 

terdistribusi normal. 
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3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

1.  Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2016), uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah 

model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel 

ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi 

ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam suatu model regresi ditentukan oleh 

(1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation factor (VIF). Kedua ukuran 

ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh 

variabel independen lain. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen 

yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena VIF = 

1/Tolerance). Nilai cut-off yang umumnya dipakai adalah nilai tolerance  0.10 

atau sama dengan VIF  10. Jika hasil regresi memiliki nilai tolerance  0.10 

atau sama dengan VIF  10 maka dapat disimpulkan terdapat multikolonieritas 

dalam model regresi (Ghozali, 2016). 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 
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pengamatan lain. 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.  

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas 

dalam penelitian ini 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. Dasar analisis yang digunakan adalah 

(Ghozali, 2016): 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model 

 regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama 
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lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penganggu) tidak bebas 

dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut 

waktu (time series) karena “gangguan” pada seseorang individu/kelompok 

cenderung memengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama dengan 

periode berikutnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin Watson 

hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan 

mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada 

variabel lag diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

Ho : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha : ada autokorelasi (r  0) 

Berikut ini adalah tabel yang digunakan untuk pengambilan keputusan ada 

tidaknya autokorelasi berdasarkan Durbin-Watson: 

Hipotesis Nol 
Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada korelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tidak ditolak 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

4-dl < d < 4 

4-du ≤ d ≤ 4-dl 

Du < d < 4-du 
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3.6.4 Uji Hipotesis 

1. Analisis Regresi Berganda 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda 

karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi berganda 

digunakan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, terdapat lima 

variabel bebas atau variabel independen, yaitu mekanisme good corporate 

governance yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, kepemilikan 

institusional, dan independensi komite audit serta opini audit dan laba rugi. 

Variabel dependen yang diteliti adalah audit report lag. Ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari Goodness of Fit-nya yaitu 

uji koefisien determinasi, uji signifikansi parsial, dan uji signifikansi simultan. 

Perhitungan statistik disebut signifikan apabila nilai ujinya berada dalam daerah 

kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya, dikatakan tidak signifikan apabila 

nilai ujinya berada dalam daerah dimana H0 diterima.  

Persamaan regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

 

 

 

Keterangan; 

ARL    =  Audit Report Lag 

a    =     Konstanta 

ARL  = a + β1  DKI + β2  KI + β3  IKA + β4 OA + β5 LR + β6 UP + β7 UKAP + e 
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β1, β2, β3, β4 β5 β6 β7=  Koefisien regresi variabel. 

DKI                    = Mekanisme good corporate governance yang diproksikan   

dengan dewan komisaris independen, 

KI                           = Mekanisme good corporate governance yang diproksikan   

dengan kepemilikan institusional. 

IKA                        = Mekanisme good corporate governance yang diproksikan 

dengan independensi komite audit. 

OA         =   Opini Audit 

LR         =   Laba Rugi 

UP         =   Ukuran Perusahaan 

UKAP         =   Ukuran Kantor Akuntan Publik 

e         = Standard error 

 

2. Uji Koefisien Determinasi 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear 

antara dua variabel. Koefisien korelasi (R) tidak menunjukkan hubungan 

fungsional atau dengan kata lain analisis korelasi tidak membedakan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Dalam analisis regresi, selain 

mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan 

arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali, 

2016). Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan 

antar variabel (Sarwono, 2012), kriterianya yaitu: 

0 : Tidak ada korelasi antar variabel 
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>0-0,25 : Korelasi sangat lemah 

>0,25-0,5 : Korelasi cukup 

>0,5-0,75 : Korelasi kuat 

>0,75-0,99 : Korelasi sangat kuat 

1  : Korelasi sempurna 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi (R
2
) yang kecil 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

menunjukkan bahwa variabel-variabel independennya memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Penelitian yang 

baik adalah penelitian yang memiliki nilai koefisien determinasi (R
2
) yang besar. 

Semakin besar koefisien determinasi (R
2
) dari suatu model regresi menunjukkan 

semakin mampu sebuah model penelitian dalam menjelaskan variasi variabel 

dependennya.  

Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Hal ini 

dikarenakan, setiap penambahan variabel independen dapat menyebabkan 

peningkatan R
2
 tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel dependen. Tidak seperti R
2
,
 
Adjusted R

2
 dapat naik 

atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Oleh 

Pengaruh Mekanisme..., Maria Vernanda, FB UMN, 2017



110 

karena itu, dianjurkan menggunakan adjusted R
2
 dalam menilai koefisien 

determinasi atau mengevaluasi model regresi yang terbaik (Ghozali, 2016). 

Dalam kenyataannya, nilai adjusted R
2 

dapat bernilai negatif, walaupun 

yang dikehendaki positif. Menurut Gujarati (2003) dalam Ghozali (2016), jika 

dalam uji empiris didapat nilai adjusted R
2
 negatif, maka nilai adjusted R

2
 

dianggap bersifat nol. Secara sistematis, jika nilai R
2 
= 1, maka adjusted R

2
 = R

2
 = 

1, sedangkan jika nilai R
2
 = 0, maka adjusted R

2
 = (1-k)/(n-k). Jika k > 1, maka 

adjusted R
2 
akan bernilai negatif. 

 

3. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2016), uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

yang dibangun telah memenuhi kriteria fit atau tidak. Ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Uji 

statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau terikat. Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian 

menggunakan uji statistik F sebagai berikut (Ghozali, 2016): 

1. Quick look: jika nilai F lebih besar daripada 4, maka Ho dapat ditolak dengan 

derajat kepercayaan 0,05. Hal ini menandakan kita menerima hipotesis alternatif, 

yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan 

signifikan memengaruhi variabel dependen. 
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2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika 

nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka Ho ditolak dan menerima 

Ha. 

Dalam penelitian ini uji statistik F mempunyai tingkat signifikansi α = 5%. 

Penelitian ini menggunakan rumusan sebagai berikut (Ghozali, 2016): 

1. Jika nilai F-hitung > F-tabel atau nilai signifikansi F(p-value) < 0,05, maka 

hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa semua variabel independen 

secara simultan memiliki pengaruh siginifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai F-hitung < F-tabel atau nilai signifikansi F (p-value) > 0,05, maka 

hipotesis alternatif ditolak yang menyatakan bahwa semua variabel independen 

secara simultan tidak memiliki pengaruh siginifikan terhadap variabel dependen. 

 

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2016), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2016). Kriteria pengambilan keputusan dalam 

pengujian menggunakan uji statistik t sebagai berikut (Ghozali, 2016): 

1. Quick look: jika degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat 

kepercayaan 0,05, maka Ho yang menyatakan bi=0 dapat ditolak bila nilai t lebih 

besar dari 2 (dalam nilai absolut). Hal ini berarti kita menerima hipotesis 

alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

memengaruhi variabel dependen. 
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2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik krisis menurut tabel. Apabila nilai 

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

menerima hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen 

secara individual memengaruhi variabel dependen. 

Dalam penelitian ini menggunakan nilai signifikansi (α) untuk uji statistik t adalah 

5%. Jika nilai signifikansi uji t (p-value) < 0,05 atau t-hitung > t-tabel, maka 

hipotesis alternatif diterima yang berarti bahwa suatu variabel independen secara 

individual memengaruhi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi uji t 

(p-value) > 0,05 atau t-hitung < t-tabel, maka hipotesis alternatif ditolak yang 

berarti suatu variabel independen secara individual tidak memengaruhi variabel 

dependen (Ghozali, 2016). 
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