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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 (BEI) pada periode 2011 sampai 

2013. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang membeli bahan baku dan 

mengolahnya menjadi barang jadi melalui proses produksi yang kemudian dijual 

kepada pelanggan. Perusahaan manufaktur terdiri dari sektor industri dasar dan 

kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi. Pada tahun 2013 

tercatat 139 perusahaan manufaktur di BEI. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah causal study. 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), causal study is a study which test whether or 

not one variable or more factors that are causing the problem. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa causal study merupakan metode penelitian dimana peneliti 

memiliki tujuan untuk menyatakan bahwa suatu variabel mempengaruhi variabel 

lain. Dalam penelitian ini, hal yang diteliti adalah pengaruh leverage, likuiditas, 

pertumbuhan laba, ukuran perusahaan, investment opportunity set, dan kebijakan 

dividen terhadap kualitas laba. 
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3.3 Variabel Penelitian 

A variable is anything that can take on differing or varying values (Sekaran dan 

Bougie, 2013). Artinya, sebuah variabel adalah sesuatu atau hal yang dapat 

dibedakan nilainya atau nilainya bervariasi. Menurut Sekaran dan Bougie (2013), 

ada empat jenis variabel, yaitu variabel dependen, variabel independen, variabel 

moderasi, dan varibel mediasi. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan 

adalah variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini definisi operasional, 

skala pengukuran, dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini: 

 

3.3.1 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

The dependent variable is the variable of primary interest to the researcher 

(Sekaran dan Bougie, 2013). Artinya, variabel terikat adalah variabel yang menjadi 

fokus utama dalam penelitian sehingga peneliti tertarik untuk mengukur variabel 

terikat dan mengidentifikasi serta mengukur varibel-variabel lainnya yang 

mempengaruhi variabel terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas 

laba.  

Kualitas laba adalah laba dalam laporan keuangan yang mencerminkan 

kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya sehingga mencerminkan kinerja 

operasional saat ini dan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja operasional di 

masa yang akan datang. Kualitas laba pada pelitian ini diukur dengan Earnings 

Response Coefficient (ERC) yang merupakan reaksi pasar atas laba yang 

diumumkan oleh suatu perusahaan yang dapat diukur dengan koefisien dari regresi 

abnormal return saham dan unexpected earnings. Earnings Response Coefficient 
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(ERC) diukur dengan menggunakan skala rasio. Skala rasio adalah skala interval 

dan memiliki nilai dasar (based value) yang tidak dapat dirubah (Ghozali, 2013). 

Persamaan yang digunakan dalam mengukur Earnings Response Coefficient (ERC) 

mengacu pada penelitian Delvira dan Nelvirita (2013).  

Langkah pertama menghitung Cumulative Abnormal Return (CAR). 

Cumulative Abnormal Return (CAR) yang digunakan merupakan return sepanjang 

periode pengamatan yang dihitung dengan menjumlahkan abnormal return 

sepanjang periode publikasi laporan keuangan.  

Menurut Novianti (2012), rumus perhitungan Cumulative Abnormal Return 

(CAR), adalah: 

 

CARi,t(-5,+5) = ∑ 𝐴𝑅+5
−5 i,t 

Keterangan: 

CARi,t(-5,+5)  = abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode 

pengamatan ±5 hari perdagangan dari tanggal publikasi 

laporan keuangan. 

ARi,t  = abnormal return perusahaan i pada periode t 

Menurut Soewardjono (2005) dalam Delvira dan Nelvirita (2013), abnormal return 

dihitung dengan rumus: 

 

ARi,t = Ri,t - Rm,t 

Keterangan: 

ARi,t  = abnormal return perusahaan i pada hari t 

Ri,t   = return sesungguhnya perusahaan i pada hari t 
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Rm,t   = return pasar pada hari t 

Menurut Susanto (2012), return (R) saham harian dapat dihitung dengan rumus:  

 

𝑅𝑖,𝑡 =
𝑃𝑖,𝑡 −  𝑃𝑖,𝑡−1

𝑃𝑖,𝑡−1
 

Keterangan: 

Ri,t = return perusahaan pada hari t 

Pi,t = harga penutupan saham perusahaan i pada hari t 

Pi,t-1 = harga penutupan saham perusahaan i pada 1 hari sebelum periode t 

Menurut Yuniarta (2013), rumus perhitungan return pasar (Rmt): 

 

𝑅𝑚𝑡 =
𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡 −  𝐼𝐻𝐺𝑆𝑡−1

𝐼𝐻𝑆𝐺𝑡−1
 

Keterangan: 

Rmt  = return pasar pada hari t 

IHSGt = indeks harga saham gabungan pada hari t 

IHSGt-1  = indeks harga saham gabungan pada 1 hari sebelum periode t 

Langkah kedua menghitung Unexpected Earnings (UE) yang menunjukkan 

hasil kinerja perusahaan selama periode tertentu.  

Menurut Moradi et al. (2010) dalam Delvira dan Nelvirita (2013), Unexpected 

Earnings (UE) dapat diukur dengan rumus:  

 

𝑈𝐸𝑖,𝑡 =
𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡 −  𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡−1

𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡−1
 

Keterangan: 

UEi,t  = unexpexted earnings perusahaan i pada tahun t 
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EPSi,t   = laba akuntansi perusahaan i pada tahun t 

EPSi,t-1   = laba akuntansi perusahaan i pada 1 tahun sebelum periode 

Setelah Cumulative Abnormal Return (CAR) dan Unexpected Earnings (UE) 

diperoleh, langkah terakhir adalah menghitung Earnings Response Coefficient 

(ERC). Earnings Response Coefficient (ERC) akan dihitung dari slope b pada 

hubungan CAR dengan UE (Delvira dan Nelvirita, 2013).  

 

CARi,t = a + b UEi,t + εi,t 

Keterangan: 

CARi,t = abnormal return kumulatif perusahaan i selama periode t 

UEi,t = unexpexted earnings perusahaan i pada tahun t 

εi,t = komponen error dalam model perusahaan i periode t 

 

3.3.2 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Independent variable is one that influences the dependent variable in either a 

positive or negative way (Sekaran dan Bougie, 2013). Artinya, variabel bebas 

adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat baik secara positif ataupun 

negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 

1) Leverage 

Leverage menunjukkan penggunaan aset dan sumber dana perusahaan yang 

memiliki beban tetap dengan tujuan meningkatkan keuntungan bagi pemegang 

saham. Leverage pada penelitian ini diukur dengan Debt to Total Asset Ratio 

(DTA) yang menunjukkan seberapa besar utang perusahaan yang digunakan 

untuk investasi pada aktiva perusahaan. Skala pengukuran yang digunakan 
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untuk leverage adalah skala rasio. Menurut Weygandt et al. (2014), Debt to 

Total Asset Ratio (DTA) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝐷𝑇𝐴𝑖𝑡 =
𝑇𝐷𝑖𝑡

𝑇𝐴𝑖𝑡
 

Keterangan :  

DTAit  = debt to asset ratio perusahaan i selama periode t 

TDit  = total utang perusahaan i pada tahun t 

TAit  = total aset perusahaan i periode t 

 

2) Likuiditas 

Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban 

yang telah jatuh tempo. Likuiditas pada penelitian ini diukur dengan Current 

Ratio (CR) yang menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban 

jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimilikinya. Skala pengukuran yang 

digunakan untuk likuiditas adalah skala rasio. Menurut Weygandt et al. (2014), 

Current Ratio (CR) dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

𝐶𝑅𝑖𝑡 =
𝐶𝐴𝑖𝑡

𝐶𝐿𝑖𝑡
 

Keterangan :   

CRit  = current ratio perusahaan i selama periode t 

CAit  = total aset lancar perusahaan i pada tahun t 

CLit  = total utang jangka pendek perusahaan i periode t 
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3) Pertumbuhan Laba 

Pertumbuhan laba menunjukkan perkembangan laba dalam suatu periode yang 

mengindikasikan terjadinya peningkatan laba dibandingkan periode 

sebelumnya. Skala pengukuran yang digunakan untuk pertumbuhan laba 

adalah skala rasio. Pertumbuhan laba dihitung dengan rumus (Reyhan, 2014):  

 

𝑃𝐺𝑖.𝑡 =
𝑁𝐼𝑖.𝑡 − 𝑁𝐼𝑖,𝑡−1

𝑁𝐼𝑖,𝑡−1
 

Keterangan: 

PGi,t = profit growth (pertumbuhan laba) perusahaan i periode t 

NIi,t = laba bersih perusahaan i periode t 

NIi,t-1 = laba bersih perusahaan i periode 1 tahun sebelum periode t 

 

4) Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat 

dihitung berdasarkan total asetnya. Aset merupakan sumber daya perusahaan 

yang digunakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Skala 

pengukuran yang digunakan untuk ukuran perusahaan adalah skala rasio. 

Menurut Irawati (2012), ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset 

perusahaan dengan rumus:  

 

𝐹𝑍𝑖.𝑡 = log 𝑇𝐴𝑖,𝑡 

Keterangan: 

FZi,t = firm size (ukuran perusahaan) perusahaan i periode t 

TAi,t = total aktiva perusahaan i periode t 
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5) Investment Opportunity Set (IOS) 

Investment Opportunity Set (IOS) adalah keputusan investasi dari kombinasi 

aset dan pillihan investasi perusahaan di masa mendatang yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan serta menunjukkan pertumbuhan perusahaan. 

IOS pada penelitian ini diukur dengan Market to Book Value of Asset 

Ratio (MBVAR) yang mencerminkan seberapa besar aset yang digunakan 

perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Skala pengukuran yang 

digunakan untuk investment opportunity set (IOS) adalah skala rasio. Market 

to Book Value of Asset (MBVAR) dapat dihitung dengan rumus (Rachmawati 

dan Triatmoko, 2007 dalam Novianti, 2012): 

 

𝑀𝐵𝑉𝐴𝑅 =
𝑇𝐴 − 𝑇𝐸 + (𝑂𝑢𝑡𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑥 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒)

𝑇𝐴
 

 

Keterangan: 

MBVAR = market to book value of asset ratio 

TA = total aset tahun berjalan 

TE = total ekuitas tahun berjalan 

Outstanding shares = jumlah lembar saham beredar perusahaan 

Closing price = harga penutupan saham pada saat publikasi 

    laporan keuangan 
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6) Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen merupakan kebijakan perusahaan untuk membagikan 

sebagian laba kepada pemegang saham. Kebijakan dividen pada penelitian ini 

diukur dengan Dividend Payout Ratio (DPR) yang menunjukkan seberapa 

besar laba bersih perusahaan yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai 

kepada pemegang saham. Skala pengukuran untuk kebijakan dividen adalah 

skala rasio. Menurut Subramanyam dan Wild (2013), Dividend Payout Ratio 

(DPR) dapat dihitung dengan rumus: 

 

𝐷𝑃𝑅𝑖,𝑡 =
𝐷𝑃𝑆𝑖,𝑡

𝐸𝑃𝑆𝑖,𝑡
 

Keterangan:  

DPRi,t = rasio pembayaran dividen perusahaan i periode t 

DPSi,t = dividen per lembar saham perusahaan i periode t 

EPS,t = laba per lembar saham perusahaan i periode t 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Secondary data 

are data that already exist and do not have to be collected by the researcher 

(Sekaran dan Bougie, 2013). Artinya, data sekunder merupakan data yang telah 

diolah, tersedia, dan tidak perlu dikumpulkan oleh peneliti. Menurut Sekaran dan 

Bougie (2013), sumber data sekunder dapat berasal dari data statistik, publikasi 

pemerintah, informasi yang tersedia dari dalam maupun luar organisasi yang telah 

dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan, data dari peneliti sebelumnya, 
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dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari laporan keuangan 

dan harga penutupan saham harian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai 2013 yang telah diaudit oleh auditor 

eksternal independen. Laporan keuangan perusahaan tersebut diambil dari 

www.idx.co.id yang merupakan situs resmi dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Harga 

penutupan saham harian dapat diperoleh melalui www.finance.yahoo.com. 

 

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai 2013. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sekaran dan 

Bougie (2013), purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel dimana 

peneliti menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan informasi yang 

diinginkan. Kriteria-kriteria perusahaan yang dipilih dalam pemilihan sampel 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara 

berturut-turut pada periode 2011 sampai 2013. 

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan yang berakhir pada 31 

Desember 2011 sampai 2013 yang telah diaudit oleh auditor independen. 

3. Laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. 

4. Perusahaan mengalami peningkatan laba berturut-turut selama periode 2011 

sampai 2013. 
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5. Perusahaan membagikan dividen secara berturut-turut selama periode 2011 

sampai 2013. 

6. Perusahaan tidak melakukan share split selama periode pengamatan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik 

dan analisis deskriptif. Analisis statistik adalah analisis data dengan bantuan 

program komputer Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Menurut 

Ghozali (2013), Statistical Package for Social Sciences (SPSS) adalah software 

yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik baik 

untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows. 

Sedangkan analisis deskriptif adalah analisis yang mendeskripsikan fenomena dan 

indikasi yang terjadi antar variabel penelitian dan mengacu pada hasil analisis 

statistik. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2013), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari minimum, maksimum, range, mean, dan standar deviasi. 

 

3.6.2 Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal 

atau tidak. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal 

dan independen (Ghozali, 2013). Menurut Ghozali (2013), salah satu cara 

mendeteksi normalitas adalah lewat pengamatan nilai residual karena perbedaan 
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antara nilai prediksi dengan skore yang sesungguhnya atau error akan terdistribusi 

secara simetri di sekitar nilai means sama dengan nol. Uji normalitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik Kolmogorov-Smirnov. 

Kelebihan dari uji statistik Kolmogorov-Smirnov adalah uji ini sederhana dan tidak 

menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang 

lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik. Dalam uji 

statistik Kolmogorov-Smirnov, suatu data dikatakan normal jika signifikansi di atas 

0,05 berarti data yang akan diuji tidak mempunyai perbedaan yang signifikan 

dengan data normal baku. 

 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji multikolonieritas, 

uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

 

3.6.3.1 Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik (adanya korelasi linear antar variabel independen dalam model 

regresi). Menurut Ghozali (2013), model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Variabel independen yang saling berkorelasi 

menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah 

variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol (Ghozali, 2013). 
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Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas, dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Keduanya menunjukkan variabel 

independen mana yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh 

variabel independen lainnya (Ghozali, 2013). Nilai tolerance merupakan kebalikan 

dari nilai Variance Inflation Factor (VIF) karena VIF = 1/Tolerance. Nilai cutoff 

yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

tolerance ≤ 0,1 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2013). 

 

3.6.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Model regresi yang baik tidak terjadi heteroskedastisitas 

(variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda). Dalam 

penelitian ini, untuk menguji adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan uji 

Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap 

variabel independen (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2013). Menurut Ghozali 

(2013), jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel 

dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hal tersebut dapat terlihat 

dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%. 
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3.6.3.3 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t 

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

gejala terdapatnya korelasi antara kesalahan pengganggu dari suatu observasi lainya. 

Autokorelasi sering muncul pada data time series karena “gangguan” pada 

seseorang individu/kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada 

individu/kelompok yang sama pada periode bertikutnya (Ghozali, 2013). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terdapat autokorelasi sehingga dalam penelitian 

ini uji autikorelasi yang digunakan adalah uji Durbin-Watson. Menurut Ghozali 

(2013), uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan 

mensyaratkan intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag 

di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0: tidak ada autokorelasi (r = 0) 

H1: ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Tabel 3.1 

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, positif 

atau negatif 

Tidak ditolak du < d < 4 – du 
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3.6.4 Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear 

berganda karena ada lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi linear 

berganda yang digunakan adalah: 

 

ERC = α + β1 DTA + β2 CR + β3 PG + β4 FZ + β5 MBVAR + β6 DPR + e 

 

 

Keterangan : 

ERC = kualitas laba yang diproksikan dengan ERC 

α = konstanta 

β1, β2, β3, β4, β5, β6 = koefisien variabel independen  

DTA = leverage 

CR = likuiditas 

PG = pertumbuhan laba 

FZ = ukuran perusahaan 

MBVAR = investment opportunity set 

DPR = kebijakan dividen 

e = error 

 

Menurut Ghozali (2013), ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir 

nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya ini 

dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. 

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya 
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berada dalam daerah kritis (daerah dimana H0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak 

signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 diterima. 

Pengujian analisis linear berganda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.6.4.1 Uji Koefisien Korelasi (R) 

Menurut Ghozali (2013), analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatas 

asosiasi (hubungan) linear antara dua variabel. Korelasi tidak membedakan antara 

variabel dependen dengan variabel independen. Santoso (2010) menjelaskan bahwa 

koefisien korelasi diukur dengan dua tahap, yaitu: 

1) Tanda + atau -. Jika korelasi positif, berarti hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen searah. Sebaliknya jika tanda negatif, berarti 

hubungannya berbanding terbalik. 

2) Besar korelasi yang berada diantara 0 sampai 1. Jika 0 berarti tidak ada 

hubungan sama sekali, sedangkan jika 1 berarti ada hubungan yang sempurna 

antara kedua variabel tersebut. Pada umumnya, jika korelasi diatas 0,5 maka 

ada hubungan yang erat antara kedua variabel. Sebaliknya jika korelasi 

dibawah 0,5 maka hubungan tersebut tidak erat. 

 

3.6.4.2 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2) 

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 

menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2013). Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila nilai koefisien determinasi (R2) 

mendekati nol, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
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variabel dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai koefisien determinasi 

(R2) mendekati satu, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam 

memprediksi variabel dependen sangat baik. 

Menurut Ghozali (2013), kelemahan mendasar penggunaan koefisien 

determinasi (R2) adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

dalam model karena setiap penambahan satu variabel meningkatkan nilai R2 tidak 

peduli apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak. Oleh karena itu, 

dalam penelitian lebih baik menggunakan nilai adjusted R2 yang dapat meningkat 

atau menurun pada saat satu variabel ditambahkan karena nilai adjusted R2 dapat 

bernilai negatif. 

 

3.6.4.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Menurut Dinata et al. (2015), uji F dapat 

digunakan untuk uji kelayakan model (model fit), yang artinya model yang 

digunakan dianggap layak uji sehingga pembuktian hipotesis dapat dilanjutkan. 

Menurut Ghozali (2013), pengambilan keputusan uji statistik F dapat dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Nilai signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05 sehingga apabila 

hasil signifikansi lebih kecil dari pada 0,05, maka H0 ditolak dan menerima Ha. 

Menurut Dinata et al. (2015), nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan 

model penelitian layak atau fit. 
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3.6.4.4 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t digunakan untuk menguji pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial atau individual. Pengambilan 

keputusan uji statistik t dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai statistik 

t dengan titik kritis menurut tabel. Dalam penelitian ini nilai signifikansi yang 

digunakan adalah 0,05 sehingga apabila hasil signifikansi lebih rendah 

dibandingkan 0,05, maka hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independen secara invidual mempengaruhi variabel dependen diterima. 
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