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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017. Selama periode 

penelitian, terdapat 33 perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014:115). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public di Bursa 

Efek Indonesia. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2014:116). Metode pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik purposive 

sampling yaitu dengan cara menunjukkan langsung pada suatu populasi 

berdasarkan karakteristik atau ciri yang dimiliki sampel, dengan tujuan agar 

diperoleh sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan.  
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Adapun kriteria pemilihan sampel adalah: 

1. Emiten manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan untuk periode 31 

Desember 2013-2017. 

2. Perusahaan yang tidak mengalami delisting selama tahun 2013-2017. 

3. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian 2013-

2017. 

4. Data yang tersedia lengkap, baik data mengenai corporate governance, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage dan manajemen laba. 

Tabel 3.1 

Proses dan Hasil Seleksi Sampel  

Berdasarkan Kriteria 

 

No. Identifikasi Perusahaan 
Jumlah 

Penelitian 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar (listing) di BEI tahun 

2013-2017. 

33 

2. Perusahaan yang mengalami delisting selama 

tahun 2013-2017. 
(1) 

3. Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan 

keuangan dan laporan tahunan yang lengkap 

selama tahun 2013-2017. 

 (1) 

4. Perusahaan yang mengalami kerugian selama 

tahun 2013-2017. 
(7) 

5. Perusahaan yang dijadikan sampel 24 

Sumber data: Data Olahan 

Sesuai dengan kriteria tersebut diatas, penelitian ini menggunakan 

sampel sebanyak 24 perusahaan manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah selama 5 tahun dari tahun 2013-2017. 
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Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan 

 

No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1. Delta Djakarta Tbk. DLTA 

2. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. ICBP 

3. Indofood Sukses Makmur Tbk. INDF 

4. Multi Bintang Indonesia Tbk. MLBI 

5. Mayora Indah Tbk. MYOR 

6. Nippon Indosari Corpindo Tbk. ROTI 

7. Sekar Bumi Tbk. SKBM 

8. Ultraja Milk Industry & Tranding Co. Tbk. ULTJ 

9. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk CEKA 

10. Sekar Laut Tbk SKLT 

11. Siantar Top Tbk STTP 

12. Gudang Garam Tbk. GGRM 

13. HM Sampoerna Tbk. HMSP 

14. Wismilak Inti Makmur Tbk. WIIM 

15. Darya-Varia Laboratoria Tbk. DVLA 

16. Kimia Farma (Persero) Tbk. KAEF 

17. Kalbe farma Tbk. KLBF 

18. Merck Tbk. MERK 

19. Pyradam Farma Tbk. PYFA 

20. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. SIDO 

21. Tempo Scan Pacific Tbk. TSPC 

22. Akasha Wira International Tbk. ADES 

23. Mandom Indonesia Tbk. TCID 

24. Unilever Indonesia Tbk. UNVR 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

diambil dari laporan tahunanyang diterbitkan dan dipublikasikan oleh 

perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2013-2017. Data ini diperoleh dari situs BEI yaitu 

www.idx.co.id. 

 

http://www.idx.co.id/
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2014:401), teknik pengumpulan data adalah 

langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain: 

1. Studi kepustakaan yaitu mempelajari, meneliti dan menelaah literatur-

literatur buku yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dan jurnal 

penelitian terdahulu yang relevan. 

2. Studi dokumentasi yaitu mengumpulkan, memahami, dan menganalisa 

dokumen-dokumen perusahaan berupa laporan keuangan pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode 

2013-2017. 

 

3.5 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen (Y) 

Manajemen laba merupakan kegiatan yang disengaja dilakukan oleh 

manajemen dengan cara memilih prinsip akuntansi yang dipergunakan  

(dissrectionaryaccrual) dengan memanfaatkan penilaian mereka untuk  

mempengaruhi para pengguna laporan keuangan tersebut untuk memperoleh  

keuntungan pribadi. Manajemen laba diukur dengan cara mengurangi laba 

bersih perusahaan pada periode tertentu denganaliran kas dari aktivitas operasi  

perusahaan. Manajemen laba dapat dihitung dengan Modified Model  Jones. 
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Jika akrual diskresi bernilai negatif maka berarti perusahaan 

melakukan income decreating earning management yaitu manajemen laba 

yang bertujuan untuk menurunkan laba yang dilaporkan. Dan sebaliknya jika 

nilai akrual diskresi positif, berarti perusahaan melakukan income increasing 

discretionary accrual (Solehudin, 2017). Penghitungan besarnya akrual 

diskresi dilakukan dengan tiga langkah: 

1. Total Accruals 

Total accruals pada penelitian ini didefenisikan sebagai selisih 

antara laba bersih (Net income) dengan arus kas operasional (operating 

cash flow). 

TAit = NIit - CFOit 

Keterangan: 

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NIit = Laba bersih (net income) perusahaan i pada tahun t 

CFOit = Kas dari operasi (Cash flow from operation)perusahaan i pada 

tahun t 

Selanjutnya menghitung total accrual yang diestimasi dengan 

persamaan OLS (Ordinary Least Squares) yaitu: 

TAit/Ait-1 = β1(1/Ait-1) + β2((ΔREVit/Ait-1+ β3(PPEit/Ait-1) + e 

Keterangan: 

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1 

ΔREVit = Pendapatan perusahaan i pada tahun tdikurangi pendapatan 

tahun t-1 
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PPEit = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 

e  = Error term perusahaan i pada tahun t 

2. Non Discretinary Accrual 

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas (β1, β2, β3) maka 

dihitung nilai non-discretionary accrual(NDA) dengan rumus: 

NDAit = β1(1/Ait-1) + β2((ΔREVit/Ait-1) – (ΔRECit/Ait-1)) + β3(PPEit/Ait-1) + e 

Keterangan: 

NDAit = Non discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

ΔREVit = Pendapatan perusahaan i pada tahun tdikurangi pendapatan 

tahun t-1 

ΔRECit = Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang 

tahun t-1 

PPEit = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 

Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1 

e  = Error term perusahaan i pada tahun t 

3. Dicretionary Accruals 

Karena total accruals terdiri dari discretionary accruals dan 

nondicretionary accruals, maka discretionary accruals dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

DAit = (TAit / Ait-1) - NDAit 

Keterangan: 

DAit = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

TAit = Total akrual perusahaan pada tahun t 
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Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1 

NDAit = Nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

 

3.5.2 Variabel Independen (X) 

3.5.2.1 Komite Audit 

Menurut Kep. 29/PM/2004komite audit adalah komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan 

perusahaan. Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan rumus: 

Komite Audit = ∑ Komite Audit 

3.5.2.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan  

menghitung persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan 

dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar (Kumala, 2016). 

Kepemilikan Manajerial = 
                                          

                                           
 x 100 

3.5.2.3 Kepemlikan Institusional 

Pemegang saham institusional adalah pemegang saham perusahaan 

oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar 

negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Adanya kepemilikan institusional 

di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap 

kinerja  manajemen. Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin  

besar kekuatan suara dan dorongan dari institusi keuangan tersebut  untuk 

mengawasi manajemen dan akibatnya akan memberikan  dorongan yang lebih 
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besar bagi manajemen untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dan 

menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham atau 

stakekholder (Fauziayah, 2014). 

Kepemilikan Institusional = 
                                   

                         
 x 100 

3.5.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu (Ernawati dan 

Dini, 2015). Penelitian ini menggunakan ROA sebagai pengukuran untuk rasio 

profitabilitas dengan menggunakan rumus: 

ROA = 
           

           
 

3.5.2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks  

sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba. (Kumala, 2016). 

Variabel ini dapat diukur dengan menggunakan rumus: 

SIZE = Ln. Total assets 

3.5.2.6 Leverage 

Leverage merupakan pengukur besarnya aset yang dibiayai dengan 

hutang (Sri dan Wahidahwati, 2017). Dalam penelitian ini Leverage 

menggunakan rasio Debt to Asset Ratio (DAR). 

DAR= 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2014:206), analisis data suatu kegiatan setelah data 

dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah  

mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi 

data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap 

variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan 

masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan. 

Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel. Data panel 

adalah jenis data yang merupakan gabungan dari data times series (runtut 

waktu) dan cross section (seksi silang). Penelitian ini dibuat dengan 

menggunakan multiple regression yang didalam pengujiannya akan dilakukan 

dengan bantuan program Eviews Versi 8.0. sebelum melakukan analisis 

regresi, data-data yang digunakan harus lolos dari empat uji asumsi klasik 

untuk model regresi yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji 

heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 

 

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, sum, range, kurtosis dan skewness.Jadi dalam penelitian ini analisis 

statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai komite 

audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, profitabilitas, ukuran 

perusahaan, leverage dan manajemen laba. 
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3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah hasil estimasi yang dilakukan tidak bias 

yang mengakibatkan hasil regresi yang diperoleh tidak valid dan hasil regresi 

tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menguji hipotesis dan 

penarikan kesimpulan, maka pengujian asumsi klasik yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal 

atau tidak (Ghozali 2013:160). Model regresi yang baik adalah data yang 

berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, untuk 

mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak uji normalitas 

dilakukan dengan menggunakan menggunakan analisis grafik. Pada 

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) 

pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari 

residualnya. Dasar pengambilan keputusan:  

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, 

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 
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3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Ghozali (2013: 105)Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau 

independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen.  

Dalam penelitian ini penulis akan melihat multikolinearitas dengan 

menguji koefisien korelasi (r) berpasangan yang tinggi diantara variabel-

variabel penjelas. Sebagai aturan main yang kasar (rule of thumb), jika 

koefisien korelasi cukup tinggi katakanlah diatas 0,8 maka diduga terjadinya 

multikolinearitas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi rendah 

maka diduga model tidak mengandung multikolinearitas. 

3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2013:139) 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 yang lain tetap, maka disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini penulis akan melihat uji 

heteroskedastisitas dengan menggunakan uji white. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah gejala terdapatnya korelasi diantara kesalahan 

pengganggu dari suatu observasi lainnya (Ghozali 2013:110). Uji ini bertujuan 

untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 
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(sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan 

sepanjang waktu berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam penelitian ini 

penulis akan melihat uji autokorelasi dengan menggunakan uji Breusch-

Godfreyatau disebut dengan Lagrange Multiplier. 

3.6.3 Analisis Regresi dengan Data Panel 

Menurut Winarno (2011), data panel dapat didefinisikan sebagai 

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

serries). Nama lain dari panel adalah pool data, kombinasi data time serries 

dan cross section, micropanel data, longitudinal data, analisis even history 

dan analisis cohort. 

Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan langkah 

penting di samping pembentukan model teoritis dan model yang dapat diukur, 

estimasi pengujian hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi 

kebijakan model tersebut. 

Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui 

kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Model estimasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + eit 

Keterangan: 

Yit   = Manajemen Laba 

 β0   = Konstanta 

 β1,β2,β3, β4, β5, β6 =Koefisien Regresi Variabel Independen 

 X1it   = Komite Audit 

 X2it   = Kepemlikan Manajerial 

 X3it   = Kepemilikan Institusional   

 X4it   = Profitabilitas 
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X5it   = Ukuran Perusahaan 

X6it   = Leverage 

 eit   = Error 

 

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu Pooling Least Square (model Common Effect), model 

Fixed Effect, dan model Random Effect. 

1. Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. 

Hal ini karena hanya dengan mengkombinasikan data time serries dan data 

cross section tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, sehingga 

dapat menggunakan metode OLS dalam mengestimasi data panel. Dalam 

pendekatan estimasi ini, tidak diperlihatkan dimensi individu maupun 

waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Dengan mengkombinasikan data time serries dan 

data cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, 

maka model persamaan regresinya adalah: 

Yit= β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + eit 

2. 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. Pengertian Fixed 

Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara perusahaan namun 

intersepnya sama antar waktu. 
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Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien 

regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect 

dengan teknik variabel dummy dapat dilihat sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + ..... β ndnit + eit 

3. Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya 

derajat kebebasan (Degree of Freedom) sehingga akan mengurangi efisien 

para meter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan 

pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi Random Effect 

ini menggunakan variabel gangguan (error term). Variabel gangguan ini 

mungkin akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. 

Penelitian konstanta dalam model random effecttidak lagi tetap tetapi 

bersifat random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Yit= β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + β6X6it + eit + µi 

 

3.6.4 Pemilihan Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasi 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 RE) 

berdasarkan karakteristik data yang dimiliki, yaitu F Test (Chow Test), dan 

Hausman Test. 

1. F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common Effect 

dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan 

sebagai berikut: 
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H0: Metode Common Effect 

Ha: Metode Fixed Effect 

Jika nilai p-value cross section Chi square < α = 5%, atau nilai 

probability (p-value) F test < α = 5% maka H0 ditolak atau dapat dikatakan 

bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Jika nilai p-

value cross section Chi Square ≥ α = 5%, atau nilai probability (p-value) F 

test ≥ α = 5% maka H0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa metode yang 

digunakan adalah metode common effect. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0: Metode random effect 

Ha: Metode fixed effect 

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 Square ≥ α = 5% maka H0 diterima 

atau metode yang digunakan adalah metode Random Effect. 

 

3.6.5 Uji Hipotesis 

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Uji t 

dilakukan dengan membandingkan t hitung terhadap t tabel dengan ketentuan 

sebagai berikut:  
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a) Ho : β = 0, berarti bahwa tidak ada pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

b) Ha : β > 0, berarti bahwa ada pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen secara parsial.  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  

a) Jika probabilitas thitung < 0,05 atau thitung > t tabel, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima yang berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari masing-

masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial; 

b) Jika probablitas thitung > 0,05 atau t hitung < t tabel, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak yang berarti bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara 

parsial. 

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen secara bersama-sama (simultan) dapat berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Cara yang dilakukan adalah dengan membandingkan nilai 

F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai berikut:  

a) Ho : β = 0, berarti tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama);  

b) Ha : β > 0, berarti ada pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).  

Tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95% atau taraf signifikansi 

5% (α = 0,05) dengan kriteria penilaian sebagai berikut:  
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a) Jika probabilitas F hitung < 0,05 atau F hitung > F tabel, maka Ho ditolak 

dan Ha diterima yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen; 

b) Jika probabilitas F hitung > 0,05 atau F hitung < F tabel, maka Ho diterima 

dan Ha ditolak yang berarti bahwa variabel independen secara bersama-

sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

3.6.5.3 Uji Koefisien determinasi (Adjusted R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya bertujuan untuk mengetahui 

presentase besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap 

variabel dependen atau untuk menunjukkan seberapa besar model regresi 

mampu menjelaskan variabilitas 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 Koefisien Determinasi (R
2
) mengandung kelemahan mendasar 

dimana adanya bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

dalam model. Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan adjusted R
2
 

berkisar antara nol sampai satu. Apabila nilai adjusted R
2
 makin mendekati 

satu, maka makin baik kemampuan model dalam menjelaskan variabel 

dependen. 

 


