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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah rencana atau rancangan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Dapat dikatakan bahwa desain penelitian diperlukan untuk 

melakukan penelitian mulai dari tahap awal berupa merumuskan masalah hingga 

sampai pada tahap pelaporan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian 

dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menggunakan angka dalam penyajian data dan analisis menggunakan uji 

statistika. 

 
3.2 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu sebanyak 85 perusahaan. 

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2015:81). Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil sampel dari populasi yang ada dengan menggunakan teknik purposive 

sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun 

kriteria yang harus dipenuhi untuk mengambil sampel adalah sebagai berikut : 
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1) Perusahaan sektor jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2016.  

2) Perusahaan jasa keuangan yang menerbitkan laporan keuangan auditan dan 

laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun buku yang berakhir pada 31 

Desember 2016. 

3) Perusahaan jasa keuangan yang menyajikan data yang dibutuhkan. 

4) Perusahaan jasa keuangan yang tidak mengalami kerugian selama periode 

pengamatan. 

Setelah dilakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka 

jumlah keseluruhan perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai sampel adalah 

sebanyak 60 perusahaan, seperti yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini: 

 
Tabel 3.1. Proses Seleksi Sampel 

Perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016 85 

Perusahaan jasa keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dan 
laporan tahunan di BEI tahun 2016 

-8 

Perusahaan yang tidak memiliki data yang dibutuhkan 0 

Perusahaan yang mengalami kerugian pada tahun 2016 -11 

Total sampel penelitian 66 

Sumber: Data Olahan, 2018  

  
3.3 Jenis dan Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data yang digunanakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang bersumber dari catatan 

yang ada pada perusahaan dan sumber lainnya yaitu dengan mengadakan studi 
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kepustakaan dengan mempelajari buku-buku yang ada hubungannya dengan objek 

penelitian (Sunyoto, 2013). Data penelitian ini diambil dari laporan keuangan 

serta laporan tahunan perusahaan jasa keuangan yang di download di website 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 
3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan adalah 

sebagai berikut : 

1) Observasi tidak langsung. Dilakukan dengan membuka Website dari objek 

yang teliti, sehingga dapat diperoleh laporan keuangan, gambaran umum 

perusahaan serta perkembangannya yang kemudian digunakan penelitian. 

Situs yang digunakan adalah website Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id.  

2) Penelitian kepustakaan. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan cara 

mempelajari dan memahami buku-buku yang mempunyai kaitan terhadap tiap 

variabel yang terdapat didalam literatur, jurnal-jurnal, media massa dan hasil 

penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari perpustakaan dan 

sumber lain. 

 
3.5 Variabel dan Defenisi Operasional Variabel 

Menurut sugiyono (2015:38), variabel penelitian adalah suatu atribut atau 

sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Sekaran (2009) menjelaskan bahwa variabel adalah apapun yang 
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dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Nilai bisa berbeda pada 

berbagai waktu untuk objek atau orang yang sama. Variabel dalam penelitian ini 

terdiri atas variabel dependen, variabel independen dan variabel moderasi. 

3.5.1 Variabel Dependen 

Menurut Sugiyono (2015:29) variabel dependen sering disebut sebagai 

variabel output, kriteria, konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah integritas laporan keuangan. Integritas laporan keuangan 

adalah kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi disajikan secara wajar 

bebas dari kesalahan dan bias serta disajikan secara jujur untuk dinyatakan. 

Integritas laporan keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan  alat 

ukur yang digunakan oleh Machdar dan Nurdiniah (2017) dan Nurdiniah dan 

pradika (2017) yaitu menggunakan akuntansi konservatisme, dengan rumus 

sebagai berikut: 

ILK : 
  

  
 

Keterangan : 

ILK  = Integritas Laporan Keuangan perusahaan  

Harga Pasar Saham  = Harga saham pada 31 Desember  

Nilai Buku Saham  = Total ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar 

 
3.5.2 Variabel Independen 

Sugiyono (2015:39) mendefenisikan variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini variabel independen 

terdiri dari komite audit dan reputasi kantor akuntan publik. 
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3.5.2.1 Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan 

komisaris dalam menjaga integritas laporan keuangan yang disajikan oleh 

perusahaan. Komite audit dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang 

digunakan oleh Machdar dan Nurdiniah (2017) serta Nurdiniah dan Pradika 

(2017), yaitu diukur dengan jumlah komite audit yang terdapat dalam perusahaan. 

KA = Jumah anggota komite audit 

 
3.5.2.2 Reputasi Kantor akuntan publik 

Kantor Akuntan Publik yang memiliki nama besar dianggap sebagai 

penyedia kualitas audit tinggi dan memiliki reputasi tinggi di lingkungan bisnis 

mereka. Reputasi kantor akuntan publik dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

yaitu Kantor Akuntan Publik big four dan Kantor Akuntan Publik non big four. 

Reputasi kantor akuntan publik dalam penelitian ini menggunakan pengukuran 

yang digunakan oleh Machdar dan Nurdiniah (2017) serta Nurdiniah dan Pradika 

(2017), yaitu diukur dengan menggunakan variabel dummy, jika perusahaan 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik big four diberi nilai 1, tetapi jika perusahaan 

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik non big four diberi nilai 0. 

Adapun yang termasuk dalam kantor akuntan publik big four adalah 

sebagai berikut: 

1) Pricewaterhouse Coopers yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik 

Tanudiredja Wibisana & Rekan 

2) KPMG yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik Siddharta & Widjadja 
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3) Deloitte Touche Tohmatsu yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik 

Osman Bing Satrio & rekan 

4) Ernst & Young yang berafiliasi dengan kantor akuntan publik  Purwanto & 

rekan 

 
3.5.3 Variabel Moderasi 

Sugiyono (2015:39) mendefenisikan variabel moderasi adalah variabel 

yang mempengaruhi (memperkuat atau memperlemah) hubungan antara  variabel 

independen dengan variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini 

adalah corporate governance yang diproksikan dengan komisaris independen dan 

kepemilikan institusional. 

3.5.3.1 Komisaris Independen 

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari 

luar emiten atau perusahaan publik. komisaris independen yang merupakan organ 

dalam coporate governance yang berfungsi untuk menyeimbangkan dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait.  

Komisaris independen dalam penelitian ini menggunakan pengukuran 

yang digunakan oleh Machdar dan Nurdiniah (2017) serta Nurdiniah dan Pradika 

(2017), yaitu diukur dengan membandingkan jumlah komisaris independen 

dengan jumlah keseluruhan dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan. 

 

 

KIND =  
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3.5.3.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh emiten/ 

organisasi / instutusi / lembaga lain diluar perusahaan. Kepemilikan institusional 

merupakan salah satu mekanisme pengawasan corporate governance yang 

diharapkan mampu mengawasi denan efektif dan mendorong manajemen lebih 

memfokuskan diri untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemilikan 

institusional dalam penelitian ini menggunakan pengukuran yang digunakan oleh 

Machdar dan Nurdiniah (2017) serta Nurdiniah dan Pradika (2017),  diukur 

dengan membandungkan jumlah saham yang dimiliki oleh institusi lain dengan 

jumlah saham perusahaan yang beredar. 

KINST =  
   

   
 

Ringkasan defenisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel 3.2 

dibawah ini: 

Tabel 3.2 Defenisi Operasional Variabel 

Jenis 
Variabel 

Variabel Pengukuran Skala 

Dependen 
Integritas Laporan 
Keuangan 

Konservatisme akuntansi market to 
book ratio : 

ILK : 
  

  
 

Rasio 

Independen 

Komite Audit KA = Jumlah anggota komite audit Rasio 

Reputasi KAP 
Dummy, Diaudit KAP Bigfour diberi 
nilai 1 sedangkan jika diaudit KAP 
non big four diberi nilai 0 

Nominal 

Moderasi 

Komisaris 
Independen 

KIND =  
  

  
 Rasio 

Kepemilikan 
institusional 

KINST =  
    

   
 Rasio 

Sumber : Data Olahan, 2018 
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3.6 Metode Analisis Data  

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya 

digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. 

Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung 

dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan masalah. 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis 

statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer 

program SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 21. 

 
3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

(Ghozali, 2016). 

 
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa 

sampel yang diteliti telah terdistribusi dengan normal dan bebas dari gangguan 

multikoloniaritas, autokorelasi dan heteroskesdastisitas. 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2016:154). Persamaan regresi dikatakan baik jika membunyai data variabel bebas 

dan variabel terikat berdisribusi mendekati normal atau normal sama sekali.  

Ada dua cara dalam uji normalitas dalam penelitian ini, yaitu dengan cara 

analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik dilakukan dengan melihat grafik 
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histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun, uji normalitas dengan grafik dapat 

menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara 

statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu, digunakanlah uji statistik untuk 

melengkapi uji grafik. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas 

residual dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-

Smirnov (K-S). Adapun kriteria pengujiannya yaitu: 

1) Jika angka signifikan ≥ taraf signifikan (α) 0,05 maka data terdistribusi 

dengan normal. 

2) Jika angka signifikan ≤ taraf signifikan (α) 0,05 maka data tidak terdistribusi 

dengan normal. 

 
3.6.2.2 Uji Multikolonieritas 

Menurut Sunyoto (2013:87) uji multikolinearitas diterapkan untuk analisis 

regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel independen, dimana 

akan diukur keeratan hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran 

koefisien korelasi (r). Ghozali (2016:103) menjelaskan bahwa 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 berkorelari, variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol. 
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Ghozali (2016) menjelaskan salah satu cara untuk mendeteksi ada atau 

tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance 

dan Variance Inflation Factor (VIF). 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). Regresi bebas dari masalah multikolinieritas jika nilai Tolerance > 

0,10 atau nilai VIF < 10. 

 
3.6.2.3 Uji Autokorelasi  

Menurut Gohozali (2016:107) uji autokorelasi bertujuan menguji apakah 

dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

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

terjadi korelasi, maka ada dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya.  Model regresi yang baik adalah regresi yang 

bebas dari autokorelasi. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah uji Durbin Watson (Ghozali, 2016). Ghozali (2016) 

menjelaskan bahwa uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi 

tingkat satu dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi 

dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Dasar pengambilan 

keputusan dalam uji Durbin Watson adalah du < d < 4-du. 
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3.6.2.4 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Ghozali (2016:134), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

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 model regresi 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas karena data ini 

menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.  

Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregres nilai absolut 

residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara 

statistik mempengaruhi variabel dependen (Sig < 0,05), maka ada indikasi terjadi 

heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika variabel independen tidak mempengaruhi 

variabel dependen secara signifikan, maka  model regresi bebas dari 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:138). 

 
3.6.3 Uji Hipotesis  

Hipotesis dalam penelitian ini diuji menggunakan analisis regresi regresi 

linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA).  

3.6.3.1 Analisis Regresi Berganda (H1, H2 dan H5) 

Analisis regresi linear berganda merupakan cara yang digunakan untuk 

mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas terhadap suatu 

variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel 

bebas. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis 
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pertama (H1), hipotesis kedua (H2) dan hipotesis kelima (H5) dirumuskan 

persamaan regresi sebagai berikut: 

ILK =  α + β1 KA + β2 RKAP + ε......................................................................... (1) 

Keterangan :  

ILK : Integritas laporan keuangan perusahan diproksikan dengan konservatisme 

akuntansi diukur dengan market to book ratio 

α  : Konstanta. 

KA : Komite audit perusahaan  

RKAP : Reputasi kantor akuntan publik yang mengaudit perusahaan  

β1, β2 : Koefisien Regresi 

ε : Error 

 
3.6.3.2 Moderated Regression Analysis (H3 dan H4) 

Moderated Regression Analysis (MRA) atau juga disebut dengan uji 

interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam 

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen) (Ghozali:2016). MRA dalam penelitian ini digunakan untuk 

menguji H3 dan H4, yaitu untuk menguji apakah corporate governance yang 

diproksikan dengan variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional 

merupakan mempengaruhi hubungan komite audit terhadap integritas laporan 

keuangan dan hubungan reputasi kantor akuntan publik terhadap integritas laporan 

keuangan. Untuk menggunakan MRA, persamaan regresi dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Yi = α + β1 Xi + β2 Zi + β3 Xi * Zi  + ε 
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 Jika variabel Zi merupakan variabel moderasi, maka Zi harus berintraksi 

dengan variabel Xi, yaitu koefisien  β3 ≠0 signifikan pada 0,05 (Sig < 0,05). 

Sehingga, untuk menguji hipotesis ketiga (H3) dan hipotesis keempat (H4), maka 

dirumuskan persamaan regresi sebagai berikut : 

1. Hubungan interaksi antara corporate governance (diproksikan dengan 

komisaris independen dan dewan komisaris) dan komite audit terhadap 

integritas laporan keuangan (H3). 

a) Menguji interaksi komite audit dan komisaris independen 

ILK =  α + β1 KA + β2 KIND + β3 KA*KIND +e ..................................(2) 

b) Menguji interaksi komite audit dan kepemilikan institusional 

ILK =  α + β1 KA + β2 KINST + β3 KA*KINST +e ...............................(3) 

2. Hubungan interaksi antara corporate governance (diproksikan dengan 

komisaris independen dan dewan komisaris) dan reputasi kantor akuntan 

publik terhadap integritas laporan keuangan (H4). 

a) Menguji interaksi reputasi kantor akuntan publik dan komisaris 

independen 

ILK =  α + β1 RKAP + β2 KIND + β3 RKAP*KIND +e ..........................(4) 

b) Menguji interaksi reputasi kantor akuntan publik dan  kepemilikan 

institusional  

ILK =  α + β1 RKAP + β2 KINST + β3 RKAP*KINST +e ......................(5) 

Keterangan : 

ILK : Integritas laporan keuangan  

α  : Konstanta. 
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KA : Variabel komite audit  

KIND : Variabel komisaris independen  

KINST : Variabel kepemilikan institusional 

KA*KIND : Variabel  perkalian  antara  komite  audit  dengan  komisaris 

independen yang menggambarkan pengaruh moderasi variabel 

komisaris independen 

KA*KINST : Variabel perkalian  antara komite audit  dengan  kepemilikan 

institusional yang menggambarkan pengaruh moderasi variabel 

kepemilikan institusional 

RKAP : Varabel reputasi kantor akuntan publik 

RKAP*KIND : Variabel perkalian antara reputasi kantor akuntan publik dengan 

komisaris independen yang menggambarkan pengaruh moderasi 

variabel komisaris independen 

RKAP*KINST : Variabel perkalian antara reputasi kantor akuntan publik dengan 

kepemilikan institusional yang menggambarkan pengaruh 

moderasi variabel kepemilikan institusional 

β : Koefisien Regresi 

e : Error 

 
3.6.3.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (R2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai koefisien yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 
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amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2016).   

Kelemahan mendasar penggunaan koefesien determinasi adalah bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap 

tambahan satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat tidak peduli apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel 

dependen. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan nilai Adjusted R2 untuk 

menghindari bias, karena nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu 

variabel independen ditambahkan kedalam model.  

 
3.6.3.4 Uji Parsial (Uji t) 

Menurut Ghozali (2016) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial dan digunakan untuk  

mengukur signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai 

berikut: Jika nilai signifikan > 0,05 (koefisien regresi tidak signifikan),maka ini 

berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 

(koefisien regresi signifikan), maka ini berarti secara parsial variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2016). 
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3.6.3.5 Uji Simultan (Uji  Statistik F)  

Menurut Ghozali (2016) uji stastistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%).  

Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis adalah sebagi berikut: Jika 

nilai signifikan > 0,05 (koefisien regresi tidak signifikan), ini berarti bahwa secara 

simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 (koefisien regresi 

signifikan), maka ini berarti secara simultan ketiga variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

 


