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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis 

data yang mencakup metode deskriptif kuantitatif. Metode ini menjelaskan suatu 

fenomena yang disertai data statistik, karakteristik, dan pola hubungan antar 

variable. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan pada pengujian 

teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan 

melakukan analisis data dengan prosedur statistik. 

Dilihat dari karakteristiknya, penelitian ini termasuk peneliatian kausal 

komparatif. Penelitian kausal komparatif merupakan tipe penelitian dengan 

karakteristik masalah berupa hubungan sebab akibat antara dua atau lebih 

variabel. Tujuan dari penelitian kausal komparatif adalah untuk mencari jawaban 

secara mendasar tentang sebab akibat dan menyelidiki hubungan sebab akibat. 

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan 

keuangan yang terdapat dalam laporan tahunan (annual report) perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti 

(Martono, 2014:76). Adapun populasi dari penelitian ini adalah Perusahaan 

Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2012-
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2016. Adapun jumlah populasi perusahaan perbankan pada periode 2016 yaitu 43 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel dapat didefinisikan sebagai anggota 

populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan 

dapat mewakili populasi. Adapun prosedur penyampelan pada penelitian ini 

adalah dengan teknik sampling. Dalam penelitian ini teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangkan tertentu (Martono, 2014:76). Teknik ini 

digunakan agar mendapatkan sampel sesuai dengan tujuan penelitian, dimana 

sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriterianya adalah 

sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. 

b. Perusahaan pertambangan yang didelisting  selama periode 2012-

2016. 

c. Perusahaan pertambangan memiliki data yang tidak lengkap periode 

2012-2016. 

d. Data Outlier 
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Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel 

No Kreteria Pemilihan Sampel Jumlah Perusahaan 

1 Seluruh Perusahaan Pertambangan dari 

berbagai sektor yang Terdaftar di BEI tahun 

2012-2016 

43 

2 Perusahaan yang didelisting selama periode 

penelitian  2012-2016. 

( 6) 

3 Perusahaan memiliki data yang tidak lengkap  

periode 2012-2016 

(19) 

4 Data Outlier (9) 

Jumlah perusahaan yang digunakan sebagai 

sampel 

9 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2018 

Berdasarkan pada tabel 3.1 dapat dilihat bahwa sampel pada penelitian ini 

berjumlah 45 perusahaan. Sehingga jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 45 

( 9 x 5 ). Sampel tersebut dipilih karena telah memenuhi kriteria umum yang 

ditentukan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Adapun nama-nama 

perusahan tersebut di sajikan pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Daftar Sampel Penelitian 

No 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan 

1. ADRO Adaro Energy Tbk 

2. ARII Atlas Resources Tbk 

3. DEWA Darma Henwa Tbk 

4.  MYOH Samindo Resources Tbk 

5. PTRO Petrosea Tbk.  

6. ELSA Elnusa Tbk. 
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7. RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 

8. ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

9. CTTH Citatah Tbk 

Sumber: Data Olahan 2018 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data ini umumnya 

berupa bukti, catatan laporan historis yang telah tersusun. Pada penelitian iini 

datanya berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia peruide 2012-2016. 

Adapun sumber datanya diperoleh dari laporan tahunan (annual report) 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau yang 

disingkat BEI yang telah dipublikasikan di hompage BEI, yaitu www.idx.co.id 

dan alasan pemilihan BEI sebagai sumber pengambilan data dikarenakan BEI 

merupakan satu-satunya bursa efek terbesar dan representatif di Indonesia. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan peneliti pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. 

Metode dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual report, 

laporan keuangan yang menjadi populasi dan data lain yang diperlukan 

berdasarkan penjelasan sebelumnya. Data pendukung pada penelitian ini adalah 

metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang memuat 
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pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh dari www.idx.co.id 

yang berupa laporan tahunan (annual report), laporan keuangan. 

3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini terdapat 5 (lima) yang terdiri dari 4 (empat) 

variabel independen, 1 (satu) variabel dependen dan 1 (satu). Adapun masing-

masing variabelnya, yaitu variabel independen terdiri atas Free Cash flow, 

leverage, ukuran perusahaan, Asimetri informasi. Variabel dependennya adalah 

manajemen laba. 

3.5.1  Variabel Indevenden 

Berikut diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan 

dengan operasional dan cara pengukurannya. 

1. Free Cash Flow (X1) 

Arus kas bebas merupakan gambar dari arus kas yang tersedia untuk 

perusahaan dalam satu priode akuntansi, setelah dikurangi dengan biayao 

perasional dan pengeluaran lainnya dan arus kas bebas diukur dengan 

menggunakan skala rasio. Arus kas bebas dapat diukur dengan membagi arus kas 

bebas dengan total aset pada priode yang sama dengan tujuan agar lebih 

sebanding dengan perusahaan-perusahaan dijadikan sampel, sehingga 

perbandingan arus kas bebas menjadi relatif terhadap ukuran perusahaan , dalam 

ini diukur dengan total aset. Ukuran arus kas bebas sebagimana merujuk kepada  

Ross et.al,(2000)dalam Rosdini (2009 )  adalah sebagai berikut: 
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FCF = CFO - Net Capital Expenditure - Net Borrwing 

Total Aset 

Dimana    : 

Net Capital Expenditure = (Alt- HLt)- ( Alt-1-HLt-1) 

Net Borrwing   =  PPEt-PPEt-1 

FCF    = Arus Kas Bebas 

FCO    = Arus Kas Operasi 

Net Capital Expenditure =  Perubahan Modal Kerja 

Net Borrwing   = Perubahan Aktiva Tetap 

AL    = Aktiva lancar 

HL    = Hutang lancar 

PPE    = Aktiva tetap 

2. Leverage (X2) 

Rasio leverage (leverage ratios) mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang. Semakin tinggi rasio leverage maka 

semakin banyak aktiva yang didanai hutang oleh pihak kreditor, sehingga 

menunjukan resiko perusahaan dalam pelunasannya, hal ini dapat memicu 

terjadinya praktek manajemen laba. Pengukuran leverage dihitung dengan 

menggunakan rasio utang terhadap total aset (Agustia, 2013). 

 

 

 

 

Leverage = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
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Keterangan : 

LEV = Rasio Leverage 

Utang = Total Utang 

Aset = Total Aset 

3. Ukuran perusahaan (X3) 

Ukuran Perusahaan merupakan variabel terkait dalam penelitian ini. 

Ukuran perusahaan di ukur menggunakan total aset dan ditransformasikan dalam 

logaritma karena total aset nilainya relatif lebih besar. Proksi ukuran perusahaan 

dalam peneliian ini adalah  total aset,hal tersebut dikarenakan total aset dinilai 

lebih stabil dari pada proksi  lain yang digunakan dalam mengkur ukuran 

perusahaan (Sudarmadji dan Sularto,2007).  

 

 

4.  Asimetri Informasi (X4) 

Pengukuran asimetri informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan Market to Book Value (Varici, 2013).  Market to Book Value merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja pasar saham terhadap nilai 

bukunya. Market to Book Value dibagi menjadi dua, yaitu Market to Book Value 

of asset dan Market to Book Value of quality. Pada penelitian ini, pengukuran 

yang digunakan atas asimetri informasi menggunakan Market to Book Value of 

equity, yaitu proksi berdasarakn harga, yang menggambarkan permodalan suatu 

perusahaan. Rasio ini dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

Asimetri informasi =  
                                             

                                      
 

Ukuran Perusahaan = In𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 
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3.5.2  Variabel Dependen ( Y ) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah praktik manajemen laba. 

Pada dasarnya manajemen laba memiliki beberapa definisi lain tersendiri, antara 

lain: (Riahi,Belkaoui, 2006:74,) dalam Manggau (2017): yaitu “suatu kemampuan 

untuk “memanipulasi” pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang 

tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah satu 

contoh lain yang mencolok dari akuntansi yang di rancang”.Menurut Muliati 

(2011) dalam mangau (2017): “Manajemen laba adalah intervensi manajemen 

terhadap laporan keuangan, yaitu berupa pilihan yang dilakukan oleh manajemen 

terhadap kebijakan-kebijakan akuntansi, yang diperankan dalam proses pelaporan 

eksternal untuk mencapai tujuan/maksud tertentu, sehingga dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan”.  

Restuwulan (2013) dalam Manggau (2017):“manajemen laba merupakan 

suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan cara memanipulasi data atau 

informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai 

dengan keinginan manajer, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan 

perusahaan”. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajerial untuk 

memantipulasi laporan keuangan dengan mengatur besar kecilnya laba perusahaan 

demi kepentingan pribadi atau demi meninggkatkan nilai saham perusahaan.  

Sulistyanto (2008) menyebutkan secara umum terdapat tiga kelompok 

model empiris manajemen laba yang diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran 

yang digunakan yaitu model yang berbasis akrual agregat (aggregate accruals), 
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akrual khusus (specific accruals) dan distribusi laba (distribution of earnings). 

Model Jones menggunakan sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan dan 

property, plant and equipment sebagai proksi manajemen laba. Model Healy 

merupakan model yang relatif sederhana karena menggunakan total akrual (total 

accruals) sebagai proksi manajemen laba.  

Total akrual disini merupakan penjumlahan discretionary accruals dan 

nondiscretionary accruals. Discretionary accruals merupakan komponen akrual 

yang dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan (discretion) manajerial, 

sementara undiscretionary accruals merupakan komponen akrual yang tidak 

dapat diatur dan direkayasa sesuai dengan kebijakan manajer perusahaan. 

(ML)   :    Akrual Modal Kerja (t) Akrual Modal Kerja (t-1)  

  Penjualan(t)        Penjualan (t-1) 

   

 

 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

melakukan analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka yang dalam 

perhitungannya menggunakan metodde statistik yang dibantu dengan program 

pengolahan data statistik. 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian maka 

digunakan analisis statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang 

Akrual Modal Kerja = Laba Bersih Operasi – aliran arus kas aktivitas 

operasi 
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berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis  dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2010:29). 

Analisis deskriptif ini merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana data 

dikumpulkan dan diringkas pada hal-hal yang penting pada data yang dibutuhkan, 

hal ini berdasarkan nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar 

deviasi dari masing-masing variabel penelitian (Mustafidah, 2011:61). 

3.6.2 Regesi Data Panel 

Menurut Ariefianto (148:2012) data panel dapat didefinisikan sebagai 

gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time 

series). Model estimasi ini dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Yit: β0 + β1X1it +  β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit  

Keterangan :  

 Yit    : Manajemen Laba 

 β0     : Kosntanta  

 β1, β2, β3, β4  : Koefesien Variabel Independen 

 X1it   : Free cash flow 

 X2it   : Leverag 

X3it   : Ukuran perusahaan 

X4it   : Asimetri Informasi 

 Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu poolingi Least square (model common Effect), model Fixed 

Effect, dan model Random Effect. 
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3.6.3  Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefesien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini 

karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross secsion 

tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan 

metode OLS dalam mengestimasi data panel. Maka model persamaan regresinya 

adalah : 

Yit: β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it+ eit 

3.6.4  Fixed Effect 

 Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut 

dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap 

adanya perbedaan intersep antar perusahaan namun intersepnya sama antar waktu. 

Di samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefesien regresi (slope) 

tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik 

variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut:  

Yit: β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + ....+ βndnit eit 

3.6.5  Random Effect 

 Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi efesiensi parameter. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka akan menggunakan pendekatan estimasi 

Random Effect. Pendekatan random effect ini menggunakan variabel gangguan 

(error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan antar waktu 
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dan antar perusahaan. Penulisan konstanta dalam model random effect tidak lagi 

tetap bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

 Yit: β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + eit + μi 

3.7 Pemilihan Model  

 Dari ketiga model yang telah diasumsikan akan dipilih model mana yang 

paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji (test)yang dapat 

dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE, atau FE) 

berdasarkan karaktersitik data yang dimiliki, yaitu: F test (Chow Test) dan 

Housman Test. 

3.7.1 F test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect dan 

metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut. 

 H0: Metode Common effect 

 H1 : Metode Fixed Effect 

Jika nilai p-value cross section Cha Squere < α = 5%, atau nilai 

probabilitas (p-value) F test < α maka H0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa 

metode yang digunakan adalah metode common Effect. 

3.7.2 Uji Hausman  

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random  

Effect atau metode Fixel Effect yang sesuai, dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut. 

H0: Metode random effect 

H1: Metode fixed effect 
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Jika nilai p-value cross section random < α = 5%, maka H0 ditolak atau 

metode yang digunakan adalah metode Fixed Effect. Sebaliknya, jika nilai p-value 

cross section random ≥α = 5% maka H0 diterima atau metode yang digunakan 

adalah metode Random Effect. 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

Pada pengujian asumsi klasik bertujuan unuk mengetahui apakah data 

sampel yang diteliti sudah terdistribusi normal, serta terbebas dari 

multikolinearitas, heteroskesdasitas dan autolorelasi. 

3.7.4 Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan suatu jenis uji statistik untuk menentukan 

apakah suatu populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji ini penting dilakukan 

karena sering kali sebelum melakukan pengolahan data pada suatu pengamatan 

populasi, banyak peneliti mengasumsikan bahwa populasi yang diamati tersebut 

berdistribusi normal (Wi bisono, 2013:181) 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid atau 

jumlah sampel kecil. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan 

menggunakan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dapat dilakukan 

dengan melihat grafik histogram dan normal probability plot. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis diagonalnya, sedangkan uji statistik yang digunakan 

adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika uji tersebut 
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menunjukkan hasil yang signifikan berarti data residual terdistribusi tidak normal, 

hal ini berdasarkan penelitian Ghozali (2013). 

3.7.5 Uji Multikolinearitas 

Pengujian untuk mendeteksi gejala multikolinearitas dilakukan dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF). Untuk mendeteksi gejala dari 

multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF. Jika nilai tolerance  < 

0.1 atau VIF >10, maka terdapat multikolinearitas sempurna pada data tersebut. 

Sedangkan jika nilai VIF >5 maka terdapat multikolinearitas sebagian. Untuk 

memperoleh nilai VIF data tersebut diolah menggunakan Eviews. 

3.7.6 Uji Heteroskesdastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain, jika variance berbeda maka menunjukkan terjadi 

heterokedastisitas. Sebaliknya, jika variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap maka terjadi homokedastisitas. Model regresi yang 

baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 

2013). Dengan asumsi jika nilai sig > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Untuk membuktikan ada tidaknya gangguan heterokedastisitas dapat dilihat 

melalui program diagram pencar (Scatterplot). Jika Scatterplot membentuk pola 

tertentu (menyebar), maka regresi tidak mengalami heterokedastisistas. 
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3.7.7 Uji Autokorelasi 

Imam Ghazali (2013) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan 

ke pengamatan lain. Untuk mengetahui adanya autokorelasi pada model regresi 

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai statistik Durbin-Watson (D-W) yaitu :  

1. Terjadi autokorelasi positif, jika nilai 0 < d < dl 

2. Tidak terjadi autokorelasi positif, jika nilai dl ≤ d ≤ du 

3. Terjadi autokorelasi negatif, jika nilai 4 – dl < d < 4 

4. Tidak terjadi autikorelasi negatif, jika nilai 4 - du ≤ d ≤ 4 – dl 

5. Tidak erjadi autokorelasi, jika nilaii du < d < 4 – du. 

3.9  Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan untuk menguji kelayakan model 

analisis regresi berganda yang telah diperoleh sebelumnya.  

3.9.1 Uji Parsial (uji-t) 

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas (indepeden) 

secara masing- masing persial atau individu memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat (dependen) pada tingkat signifikasi 0,05% (5%) dengan 

menganggap variabel bebas bernilai konstan. Langkah- langkah yang harus 

dilakukan dengan uji-t yaitu dengan pengujian, yaitu : ( Nachrowi,2006) dan 

Muslihuddin (2016). 

Hipotesis : H0 : βi   = 0 artinya masing-masing variabel bebas tidak ada  

pengaruh yang signifikan dari variabel terikat. 

          H1: βi ҂     0 artinya masing-masing variabel terikat. 



55 
 

 
 

Bila probabilitas  > α  5%  atau t hitung  ≤  t tabel maka variabel maka 

variabel bebas tidak signifikan atau tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat (H0 terima, Ha tolak). Bila probabilitas ≤ α 5% atau t hitung  ≥  tabel maka 

variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 

tolak, Ha terima).. 

3.9.2 Uji Simultan (F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh (secara simultan) variabel 

independen yaitu free cash flow, leverage, ukuran perusahaan asimetri informasi 

terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba yang dilihat dari nilai 

signifikansi. Jika P value< α (0,05), maka dapat disimpulkan bahwa free cash 

flow, leverage, ukuran perusahaan, asimetri informasi terhadap variabel dependen 

yaitu manajemen laba sebagai variabel independen dapat mempengaruhi variabel 

dependen, yaitu asimetri informasi. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan program eviews (Prastanto, 2013). Dari hasil uji F dapat diambil 

kesimpulan yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel, dengan 

asumsi bahwa: 

Jika F hitung > F tabel, maka H0 ditolak 

Jika F hitung< F tabel, maka H0 diterima 

3.9.3  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefesien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel-variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 
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amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mempredeksi varaisi 

variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (cros 

section) relatif rendah karena adanya variasi  yang besar antara masing-masing 

pengamatan, sedangkan untuk data runtun tahun waktu (time series) biasanya 

mempunyai koefesien determinasi yang tinggi 


