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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 

dengan 2015 berdasarkan Fact Book yang diterbitkan oleh BEI. Perusahaan 

manufaktur adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku 

menjadi barang jadi. Daftar perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

meliputi tiga sektor, yaitu industri dasar dan kimia, aneka industri dan industri 

barang konsumsi.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah causal study. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), causal study adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menggambarkan satu atau lebih faktor yang merupakan penyebab 

dari suatu masalah. Dalam penelitian ini, causal study digunakan untuk menguji 

pengaruh dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, debt to equity ratio dan ukuran 

perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini merupakan 
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longitudinal study di mana data dikumpulkan pada dua atau lebih batas waktu 

(Sekaran dan Bougie, 2013).  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah apapun yang dapat memuat nilai yang berbeda. Nilai-nilainya 

dapat berbeda pada waktu yang berbeda pada objek atau orang yang sama, atau 

pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran dan Bougie, 

2013). Terdapat tiga jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu 

variabel dependen (terikat), independen (bebas) dan kontrol. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari satu variabel dependen, tujuh variabel 

independen dan satu variabel kontrol. Variabel dependen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dewan komisaris, komisaris independen, 

komite audit, dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial 

dan debt to equity ratio sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan. 

Berikut adalah penjelasan mengenai definisi operasional dan pengukuran variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini.  

3.3.1. Variabel Dependen  

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi sasaran utama bagi peneliti 

(Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel independen (bebas). 

Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah kinerja keuangan 

perusahaan yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Return on Assets 
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merupakan salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba dengan menggunakan aset 

yang dimiliki. Semakin besar Return on Assets (ROA) yang dihasilkan 

perusahaan, maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan 

bersih. Return on Assets (ROA) diukur dengan skala rasio yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut (Kieso, 2013). 

     
            

              
 

Keterangan:  

ROA: Return on Assets 

Laba Bersih: Laba Tahun Berjalan pada periode t. 

Rata-rata Aset: (Aset periode t + Aset periode t-1)/2 

3.3.2 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang dapat memengaruhi variabel dependen 

baik secara positif maupun negatif (Sekaran dan Bougie, 2013). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Good Corporate 

Governance, Struktur Kepemilikan dan Struktur Modal. Good Corporate 

Governance diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, komite 

audit dan dewan direksi, Struktur Kepemilikan diproksikan dengan kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial sedangkan Struktur Modal diproksikan 

dengan Debt to Equity Ratio (DER).  
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1. Dewan Komisaris  

Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung 

jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat 

kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. 

Jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas 

perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan 

keputusan.  POJK Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan Dewan Komisaris 

paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Skala 

pengukuran dewan komisaris adalah rasio. Dewan komisaris dapat diukur 

berdasarkan jumlah seluruh dewan komisaris yang dimiliki perusahaan 

(Noviawan dan Septiani, 2013). 

DK = ∑dewan komisaris dalam perusahaan 

Keterangan: 

DK: Dewan Komisaris 

∑dewan komisaris dalam perusahaan: Jumlah seluruh anggota dewan 

komisaris dalam perusahaan 

2. Komisaris Independen 

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan dan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan, 

anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham 

perusahaan. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 menyatakan dalam hal Dewan 

Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) 
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diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri 

dari lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris 

Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh 

anggota Dewan Komisaris. Skala pengukuran Komisaris Independen adalah 

skala rasio. Komisaris Independen diukur berdasarkan presentase jumlah 

dewan komisaris independen terhadap seluruh anggota dewan komisaris 

dalam perusahaan (Noviawan dan Septiani, 2013). 

DKI = 
                           

                                 
 x 100% 

Keterangan: 

KI: Komisaris Independen 

∑dewan komisaris independen: jumlah seluruh dewan komisaris independen 

dalam perusahaan 

∑dewan komisaris dalam perusahaan: jumlah seluruh anggota dewan 

komisaris dalam perusahaan 

3. Komite Audit 

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi 

Dewan Komisaris. POJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyatakan Emiten atau 

Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 

(tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari 

luar Emiten atau Perusahaan Publik. Skala pengukuran Komite Audit adalah 
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skala rasio. Dalam penelitian ini, Komite Audit dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Noviawan dan Septiani, 2013).  

KA = ∑komite audit dalam perusahaan 

Keterangan: 

KA: Komite Audit 

∑komite audit dalam perusahaan: jumlah seluruh anggota komite audit dalam 

perusahaan 

4. Dewan Direksi 

Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab 

dalam mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap 

pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan dan memastikan 

kesinambungan usaha perusahaan. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 

menyatakan Direksi atau Emiten Perusahaan Publik paling kurang terdiri dari 

2 (dua) orang anggota Direksi. Variabel ini menggunakan skala pengukuran 

rasio. Dewan direksi pada penelitian diukur berdasarkan jumlah dewan direksi 

dalam perusahaan (Noviawan dan Septiani, 2013). 

DDIR = ∑dewan direksi dalam perusahaan 

Keterangan: 

DDIR: Dewan Direksi 

∑dewan direksi dalam perusahaan: jumlah seluruh anggota dewan direksi 

dalam perusahaan 
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5. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah besarnya saham yang dimiliki oleh manajemen 

perusahaan seperti dewan komisaris dan dewan direksi yang mengelola 

perusahaan. Kepemilikan saham oleh pihak manajemen bertujuan untuk 

menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen 

perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio yang 

dihitung dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki manajemen 

terhadap jumlah saham yang beredar. Kepemilikan manajerial dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Noviawan dan Septiani, 2013). 

    
                              

                   
       

Keterangan: 

KM: Kepemilikan Manajerial 

∑saham yang dimiliki manajemen: jumlah sama yang dimiliki oleh pihak 

manajemen 

∑saham yang beredar: jumlah saham perusahaan yang beredar 

6. Kepemilikan Insitusional 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi 

keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, 

serta institusi lainnya. Pada umumnya, investor institusional memiliki jumlah 

saham yang signifikan dalam suatu perusahaan sehingga investor institusional 

mempunyai motivasi yang tinggi untuk melakukan monitoring terhadap 

manajemen perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala rasio, 
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yaitu dengan membandingkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi 

terhadap jumlah saham yang beredar. Perhitungan kepemilikan institusional 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Noviawan dan Septiani, 2013). 

    
                              

                   
       

Keterangan: 

KI: Kepemilikan Institusional 

∑saham yang dimiliki institusi: jumlah sama yang dimiliki oleh pihak 

institusi 

∑saham yang beredar: jumlah saham perusahaan yang beredar 

7. Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan 

pendanaan perusahaan melalui utang dan pendanaan melalui ekuitas. Variabel 

ini diukur dengan menggunakan skala rasio yang dihitung dengan 

membandingkan total utang dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan. 

Debt to Equity Ratio (DER) dapat dirumuskan sebagai berikut (Kieso, 2013). 

     
          

            
 

Keterangan: 

DER: Debt to Equity Ratio 

Total Debt: jumlah utang yang dimiliki perusahaan 

Total Equity: jumlah ekuitas yang dimiliki perusahaan  
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3.3.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dapat dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti (Sekaran dan Bougie, 2013). Penelitian ini 

menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan 

(company size) secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar 

atau kecilnya suatu objek. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya 

suatu perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan. Besar kecilnya suatu 

perusahaan dapat memengaruhi kemampuan manajemen untuk mengoperasikan 

perusahaan dengan berbagai situasi dan kondisi yang dihadapinya. Ukuran 

perusahaan menggunakan skala pengukuran rasio. Perhitungan ukuran perusahaan 

diukur dengan logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan (Wijayanti dan 

Mutmainah, 2012). Karena total aset perusahaan bernilai besar, maka hal ini dapat 

disederhanakan dengan mentranformasikan ke dalam logaritma natural. 

UP = Logaritma natural (Ln) Total Aset 

Keterangan: 

UP: Ukuran Perusahaan 

Ln Total Aset: Logaritma natural dari penjumlahan total aset lancar dan aset 

tidak lancar periode t.  
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data 

yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya namun melalui sumber lain, 

baik lisan maupun tulisan (Noviawan dan Septiani, 2013). Data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur untuk tahun 

2013 sampai dengan 2015 yang disajikan dalam mata uang Rupiah yang berakhir 

pada 31 Desember dan telah diaudit oleh auditor independen serta catatan atas 

laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur. Data sekunder 

dalam penelitian ini dapat diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), populasi adalah sekelompok orang, 

peristiwa atau hal-hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Sedangkan, sampel adalah bagian dari populasi. Dengan kata 

lain, beberapa, tapi tidak semua, unsur dari populasi adalah sampel (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan kriteria tertentu atau purposive sampling. Hal ini untuk mendapatkan 

sampel yang representatif dan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.  
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Beberapa kriteria yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 

2013 sampai dengan 2015 secara berturut-turut. 

2. Menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2013-2015 yang 

telah diaudit secara berturut-turut. 

3. Memiliki tanggal tutup buku per 31 Desember. 

4. Menyajikan laporan keuangan tahun 2013-2015 dalam mata uang Rupiah 

secara berturut-turut. 

5. Melaporkan laba bersih dalam laporan keuangan pada tahun 2013 sampai 

dengan 2015 secara berturut-turut. 

6. Menyajikan data terkait dengan variabel penelitian, yaitu dewan komisaris, 

komisaris independen, komite audit, dewan direksi, kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional untuk periode 2013-2015 secara berturut-turut.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif. 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 (Ghozali, 2016). Uji statistik 

deskriptif dilakukan dengan program SPSS versi 23.  
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3.6.1 Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji 

t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. 

Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah 

sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016).  

Penelitian ini menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov karena 

uji normalitas dengan menggunakan grafik kadang-kadang dapat menyesatkan 

karena kelihatan distribusinya normal tetapi secara statistik sebenarnya tidak 

normal (Ghozali, 2016: 32). Cara pengujian Kolmogorov-Smirnov dengan 

menentukan terlebih dahulu hipotesis pengujian, yaitu: 

 

Hipotesis nol (Ho)  : data terdistribusi secara normal 

Hipotesis alternatif (Ha) : data tidak terdistribusi secara normal 

Dasar pengambilan keputusan untuk uji normalitas data dengan uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. 

a. Nilai probabilitas signifikansi residual lebih besar dari 0,05, maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Nilai probabilitas signifikansi residual lebih kecil dari 0,05, maka model 

regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolonieritas, uji 

autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 

1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

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

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 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 model 

regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance 

inflation factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. 

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 (Ghozali, 2016). 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena 
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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 seseorang individu/kelompok 

cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu/kelompok yang sama 

pada periode berikutnya. Sedangkan pada data silang waktu (crossection), 

masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena “gangguan” pada observasi 

yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2016: 107).  

Penelitian ini menggunakan Run Test dalam mendeteksi autokorelasi. Run 

Test merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan 

untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar 

residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual 

adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data 

residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Apabila nilai 

probabilitas signifikan lebih dari 0,05 berarti hipotesis nol diterima sehingga 

dapat disimpulkan bahwa residual terjadi secara acak (random) atau tidak 

terjadi autokorelasi antar nilai residual. Perumusan hipotesis dalam Run test 

adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016: 116). 

H0: residual (res_1) random (acak) 

Ha: residual (res_1) tidak random  
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

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 (Ghozali, 2016: 134). 

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, salah satunya dengan cara melihat Grafik Plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi atau 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. Dasar 

analisis nya adalah sebagai berikut (Ghozali, 2016: 134). 

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

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi 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. 

3.6.3 Uji Hipotesis 

Model analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda (multiple regression 

analysis). Analisis ini menguji kemampuan variabel dewan komisaris (X1),  
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komisaris independen (X2), komite audit (X3), dewan direksi (X4), kepemilikan 

manajerial (X5), kepemilikan institusional (X6), debt to equity ratio (X7) dan 

ukuran perusahaan (X8) mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Adapun formula dari model regresi linier berganda tersebut adalah sebagai 

berikut. 

ROAt = α + β1 DKt + β2 DKIt + β3 KAt + β4 DDIRt + β5 KMt + β6 KIt + β7DERt + 

β8UPt + e 

Keterangan: 

ROAt = Return on Assets (ROA) periode t 

α = Konstanta 

β1 – β8 = Koefisien regresi 

DKt = Dewan Komisaris periode t 

DKIt = Dewan Komisaris Independen periode t 

KAt = Komite Audit periode t 

DDIRt = Dewan Direksi periode t 

KMt = Kepemilikan Manajerial periode t 

KIt = Kepemilikan Institusional periode t 

DERt = Debt to Equity Ratio periode t 

UPt = Ukuran Perusahaan periode t 

e = Error 
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1. Uji Korelasi 

Uji korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear 

antara dua variabel. Korelasi tidak menunjukkan hubungan fungsional atau 

dengan kata lain tidak membedakan antara variabel dependen dan variabel 

independen (Ghozali, 2016: 93).   

2. Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) bertujuan mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 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.  

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. 

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependen. Penggunaan nilai Adjusted R
2
 lebih dianjurkan karena nilai 

Adjusted R
2
 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016: 95). 

3. Uji Signifikansi Keseluruhan dari Regresi Sampel (Uji Statistik F) 

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan ke dalam model mempunyai 
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pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 

Hipotesis alternatif adalah semua variabel independen secara simultan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Jika 

signifikansi < 0,05 artinya hipotesis alternatif diterima yang menyatakan 

bahwa secara serentak variabel independen mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). 

4. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen. Uji statistik t menggunakan signifikansi level 0,05 

(α = 0,05). Jika signifikansi < 0,05 artinya hipotesis alternatif diterima yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016: 97). 
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