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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Peneliltian kuantitatif 

ini untuk menguji pengaruh penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan 

strategi operasi terhadap inovasi perusahaan. 

 

3.2 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi pada PT. 

Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang di Pekanbaru yang berada di jalan 

Taskurun/Duku No. 9. Alasan peneliti meneliti permasalahan ini adalah untuk 

mengetahui sedalam mana perusahaan memperhatikan lingkungan sekitar. 

 

3.3 Populasi 

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau 

objek yang merupakan sifat-sifat umum. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2010:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka penjelasan dari 

para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Dirut, Asisten Direktur, Kepala Pabrik, Bagian 

Pengendalian Mutu,  Bagian Pembelian, Bagian Produksi, Bagian Keuangan, 

Bagian Laboratorium Pengendalian Mutu. Dalam penjelasan tersebut, terdapat 

43 responden untuk dibagikan kuesioner. 
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3.4 Sampel   

Sampel adalah sekelompok atau sebagian dari populasi atau sebagian 

dari jumlah dan karakteristik yang di miliki oleh populasi yang di teliti 

(sugiyono, 2011). Sampel yang akan digunakan adalah Dirut, Asisten 

Direktur, Kepala Pabrik, Bagian Pengendalian Mutu,  Bagian Pembelian, 

Bagian Produksi, Bagian Keuangan, Bagian Laboratorium Pengendalian 

Mutu. Alasan peneliti menjadikan bagian-bagian tersebut dijadikan  sampel 

karena berkaitan dengan bagian akuntansi, bagian  pembiayaan, bagian teknik, 

dan bagian pengolahan yang semua bagian tersebut memiliki peran penting 

terhadap penerapan akuntansi manajemen lingkungan. Dalam penjelasan 

tersebut, terdapat 43 responden untuk dibagikan kuesioner.  Berikut adalah 

daftar bidang pekerjaan yang termasuk dalam pengambilan sampel yaitu: 

Tabel 3.1 

Bidang Pekerjaan 

 

No Bidang Pekerjaan Jumlah Karyawan 

1 Direktur  1 

2 Asisten Direktur 1 

3 Bagian Pengendalian Mutu 4 

4 Bagian Pembelian 4 

5 Bagian Produksi 15 

6 Bagian Keuangan 2 

7 Bagian Laboratorium Pengujian Mutu (LPM) 16 

Total  43 

Sumber:  PT. Perindustrian dan Perdagangan Bangkinang 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi yang menerbitkannya. Data primer yang diperoleh bersumber 

dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada seluruh staff kepala bagian 

pada pabrik karet yang ada di Kota Pekanbaru sebagai responden. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Biasanya dalam 

bentuk publikasi. Data sekunder yang diperoleh bersumber dari buku, 

dokumen, artikel, internet. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Kuesioner. 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun 

sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang 

didefinisikan dengan jelas (Sekaran : 2011). 

Skala pengukuran yang digunakan oleh peneliti untuk menyatakan 

tanggapan dari responden terhadap setiap pertanyaan yang diberikan adalah 

dengan menggunakan Skala Likert.  Menurut Sugiyono (2011) pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam 

penelitian fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti 
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selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian, dengan skala Likert, maka 

variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang   pernyataan atau pertanyaan. Jawaban item setiap instrumen 

yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain: 

a. Sangat Setuju   (5) 

b. Setuju   (4) 

c. Netral   (3) 

d. Tidak Setuju  (2) 

e. Sangat Tidak Setuju (1) 

3.6.2 Wawancara 

Pengambilan data melalui wawancara/secara lisan langsung dengan 

sumber datanya. 

3.6.3 Dokumen  

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari 

lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data. 

 

3.7 Operasional Variabel Penelitian 

3.7.1 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan aturan 

yang mempengaruhi variabel lain. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan  

Akuntansi manajemen lingkungan (Environmental Management  

Accounting - EMA) merupakan salah satu sub sistem dari akuntansi 
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lingkungan yang menjelaskan sejumlah persoalan mengenai penjelasan 

tentang dampak-dampak bisnis perusahaan kedalam sejumlah unit moneter 

(Ikhsan, 2009). 

 Pandangan bahwa akuntansi manajemen lingkungan secara 

dominan merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengumpulan, dan 

penganalisaan informasi tentang biaya-biaya dan kinerja untuk membantu 

pengambilan keputusan (Rustika, 2011). 

Adapun indikator-indikator menurut Ikhsan (2009) antara lain: 

a. Biaya lingkungan 

Biaya lingkungan adalah biaya-biaya yang terjadi karena 

adanya kualitas lingkungan yang mungkin terjadi (Mowen, 2009). 

Sedangkan menurut ikhsan (2009) biaya lingkungan merupakan 

dampak, baik moneter atau non moneter yang terjadi oleh aktivitas 

perusahaan yang berpengaruh pada kualitas  lingkungan. Dimensi 

biaya lingkungan dipakai dalam penelitian ini menurut (ikhsan, 2009) 

meliputi: 

1. Biaya Pencegahan 

Biaya pencegahan merupakan investasi yang dibuat dalam 

suatu usaha untuk menjamin konfirmasi yang di butuhkan (Ikhsan, 

2009). Menurut Rustika (2011) biaya pencegahan adalah biaya-

biaya untuk aktivitas yang dilakukan untuk mencegah 

diproduksinya limbah/atau sampah yang menyebabkan lingkungan. 

Contoh-contoh aktivitas pencegahan adalah evaluasi dan pemilihan 

pemasok, evaluasi dan pemilihan alat untuk mengendalikan polusi, 
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desain proses dan produk untuk mengurangi atau menghapus 

limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak lingkungan. 

2. Biaya deteksi lingkungan (environment detections cost) adalah 

biaya-biaya aktivitas yang dilakukan untuk menentukan apakah 

produk, proses dan aktivitas yang dilakukan di perusahan telah 

memenuhi standar lingkungan yang berlaku atau tidak. Standar 

lingkungan dan prosedur yang diikuti oleh perusahaan dalam tiga 

cara yaitu: peraturan pemerintah, standar sukarela (ISO 14001) 

yang dikembangkan oleh dan biaya kebijakan lingkungan yang 

dikembangkan oleh manajemen (Rustika, 2011). 

3. Biaya Kegagalan Internal Lingkungan (environmental internal 

failure costs) adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan 

karena diproduksinya limbah dan sampah, tetapi tidak dibuang ke 

lingkungan luar. 

4. Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan (environmental external 

failure costs) adalah biaya-biaya untuk aktifitas yang dilakukan 

setelah melepas limbah atau sampah ke dalam lingkungan. Biaya 

kegagalan eksternal lingkungan juga dapat dibagi menjadi dua 

yaitu : 1) biaya kegagalan eksternal yang dapat direalisasi adalah 

biaya yang dialami dan dibayar oleh perusahaan. 2) biaya 

kegagalan eksternal yang tidak direalisasikan atau biaya sosial 

disebabkan oleh perusahaan , tetapi dialami dan dibayar oleh 

pihak-pihak diluar perusahaan. 
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b. Target Biaya (Target Costing) 

Target costing merupakan penentuan biaya yang diharapkan 

untuk suatu produk berdasarkan harga yang kompetitif sehingga 

produk tersebut memperoleh laba sesuai yang diharapkan. 

Instrumen ini diadopsi dari kuesioner youlanda (2012), diukur 

dengan menggunakan skala likert 5 point dengan 14 item pertanyaan. 

Angka 1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = netral ; 4 = setuju; 

5 = sangat setuju. 

2. Strategi Operasi 

Stretegi operasi merupakan salah satu cara yang dapat 

dikembangkan oleh perusahaan dengan memanfaatkan operasi pabrik 

(manufacturing operation) untuk berkompetisi di pasar global (Zulian, 

2008).  

Adapun indikator-indikator dalam strategi operasi pada penelitian 

ini menurut Muhardi (2007) antara lain: 

1. Biaya (Cost) 

Biaya merupakan suatu pengukuran (moneter), jumlah dari 

sumber daya yang dipergunakan untuk beberapa tujuan dalam 

akuntansi manajemen (Ikhsan, 2009).  

Dalam penelitian ini dimensi yang digunakan menurut Muhardi 

(2007) adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah sejumlah 

pengorbanan ekonomis yang harus dikorbankan untuk memproduksi 

suatu barang. Konsep biaya yang minimum yang bisa menciptakan 

inovasi misalnya semakin kecil biaya yang dikeluarkan maka semakin 

besar keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. 
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2. Kualitas (Quality) 

Kualitas adalah menghasilkan produk yang lebih baik (better) 

yang mempunyai prestisi yang unggul (Muhardi, 2007). Kualitas 

merupakan dimensi daya saing operasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah daya tahan produk. Daya tahan produk yang 

dimaksud disini adalah adalah bahan baku. Strategi bahan baku adalah 

yang sesuai dengan ketentuan perusahaan (Muhardi, 2011). Kadar 

kotoran menjadi kriteria paling penting dalam spesifikasi mutu pada 

perusahaan karet karena berpengaruh pada ketahanan retak dan 

kelenturan barang-barang yang terbuat dari karet nantinya. 

Instrumen ini diadopsi dari kuesioner youlanda (2012), diukur 

dengan menggunakan skala likert 5 point dengan 5 item pertanyaan. 

Angka 1 = sangat tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 = netral ; 4 = setuju; 5 = 

sangat setuju. 

3.7.2 Variabel Dependen (Y) 

Dalam penelitian ini menjadi variabel dependen adalah: 

Inovasi Perusahaan 

Pada dasarnya inovasi adalah merubah suatu keadaan yang biasa 

menjadi lebih baik lagi dan bervariasi berdasarkan perkembangan zaman 

(Fontana, 2011). 

Adapun indikator-indikator inovasi menurut (Fontana, 2011) pada 

penelitian ini yaitu: 
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1. Proses 

Urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau di 

desain, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian sumber daya yang 

ada. 

Adapun dimensi-dimensi dalam proses menurut (Fontana, 2011) 

adalah: 

a) Waktu 

Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, 

keadaan yang sedang berlangsung (Fontana, 2009). Semakin cepat 

waktu dalam proses produksi semakin baik. Misalnya, dalam proses 

produksi awalnya hanya memerlukan waktu 3 jam, tetapi sekarang 

hanya memerlukan waktu 2 jam. 

b) Tim atau Anggota 

Tim atau anggota adalah kelompok yang usaha-usaha 

individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah 

masukan individualnya. Proses pengolahan produksi melibatkan tim 

atau anggota yang menciptakan inovasi yaitu: tim yang ahli sesuai 

bidangnya dan solid serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

perusahaan. 

2. Budaya 

Budaya adalah nilai-nilai dan norma yang dianut oleh setiap 

individu/organisasi terkait dengan lingkungan dimana individu tersebut 

menjalankan kegiatannya (Fontana, 2011). 
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Dimensi budaya yang digunakan dalam penelitian menurut (Fontana, 

2011) yaitu: kedisiplinan pegawai dalam bekerja, semakin disiplin seorang 

pegawai dalam bekerja maka akan mempercepat proses produksi. Disini 

mengindikasikan terjadinya inovasi budaya. 

Instrumen ini diadopsi dari kuesioner youlanda (2012), diukur dengan 

menggunakan skala likert 5 point dengan 5 item pertanyaan. Angka 1 = sangat 

tidak setuju; 2 = tidak setuju; 3 =netral ; 4 = setuju; 5 = sangat setuju. 

 

3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Uji Kualitas Data 

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen penelitian 

dapat dievaluasi melalui uji realibilitas dan validitas. Pengujian yang 

dimaksud adalah untuk mengetahui konsistensi dan akurasi pengujian data 

yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Prosedur pengujian kualitas 

data sebagai berikut: 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya 

suatu kuesioner. Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada 

kuesioner tersebut mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur 

oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dengan menggunakan pearson 

correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang 

diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan. Apabila pearson correlation yang 

didapat memiliki nilai dibawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah 

valid (Ghozali, 2009). 
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b. Uji Reliabilitas 

Yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner 

dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Untuk 

pengukuran reliabilitas, SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur 

reliabilitas dengan ujistatistik Cronbach alpa. Suatu variabel dikatakan 

reliabel jika memberikan Cronbach alpa> 60% (Ghozali,2009). 

c. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi 

berganda (multiple regression), maka uji asumsi klasik terdiri dari: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi 

variabel terikat untuk setiap nilai variabel bebas tertentu berdistribusi 

normal atau tidak. Dalam model regresi linier, asumsi ini ditunjukkan 

oleh nilai error yang berdistribusi normal atau mendekati normal, 

sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pengujian 

normalitas data menggunakan Test Normality Kolmogorov-Smirnov 

dalam program SPSS. 

Menurut Ghozali (2011:160) mengemukakan bahwa: “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. Persamaan regresi dikatakan baik jika 

mempunyai variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal.” 
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Menurut Singgih Santoso (2012) dasar pengambilan keputusan 

dapat dikaitkan dengan melihat angka probablitasnya, yaitu: 

a. Jika probablitasnya > 0,05 maka distribusi dari model regresi 

adalah normal. 

b. Jika probabilitas < 0,05 maka distribusi dari model regresi adalah 

tidak normal. 

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan korelasi antara variabel bebas (independen). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen.  

Menurut Ghozali (2011) pengujian Multikolinearitas 

menggunakan Variance Inflationfactor (VIF) dengan kriteria yaitu: 

a. Jika angka tolerance dibawah 0,10 dan VIF>10 dikatakan terdapat 

gejala multikolinearitas. 

b. Jika angka tolerance diatas  0,10 dan VIF<10 dikatakan tidak 

terdapat gejala multikolinearitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah kondisi dimana kesalahan pengganggu 

saling berkorelasi. Tujuan uji autokorelasi adalah untuk menguji 

apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode ke t-I (sebelumnya). Jika terjadi korelasi berarti terdapat 

autokorelasi (Ghozali, 2013). 
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Konsekuensi bila adanya autokorelasi adalah varian sampel 

yang tidak dapat menggambarkan varian populasinya, sehingga model 

regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai 

variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. 

Cara mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan 

dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW test). Caranya yaitu 

sebagai berikut: 

1. Jika DW dibawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif. 

2. Jika DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Jika DW diatas +2 berarti terdapat autokorelasi negatif. 

4. Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variasi dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan 

Heteroskedastisitas. Persamaan regresi yang baik adalah jika tidak 

terjadi heterodastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas salah 

satunya dengan melihat penyebaran dari variansi pada grafik 

scatterplot pada output SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola 

tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 
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2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik menyebar diatas dan 

dibawah angka nol, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penafsiran 

koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Untuk menguji ada 

tidaknya heteroskedastisitas juga bisa menggunakan uji rank-

Spearman yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen terhadap 

nilai absolut dari residual hasil regresi. Jika nilai koefisien korelasi 

antara variabel independen dengan nilai absolut dari residual 

signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varians 

dan variabel tidak homogen), (Ghazali, 2011). 

 

3.9 Analisis Data 

Untuk menjawab masalah yang ada pada perumusan masalah, maka 

langkah selnjutnya adalah menganalisis data dan hasil perhitungan dengan 

menggunakan analisis regresi berganda. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan SPSS (Statistical Package for Social Science). Analisis ini 

dilakukan agar dapat memberikan gambaran mengenai besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis regresi dianggap 

tepat dalam pengujian ini karena analisis regresi tidak hanya menentukan 

besarnya variabel independen terhadap variabel dependen, serta menunjukkan 

arah dari pengaruh tersebut. Formulasi yang dipakai untuk analisis regresi 

berganda adalah sebagaiberikut: 

Y =a+ b1X1+ b2X2+ e 
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Keterangan : 

Y = Inovasi Perusahaan 

a = Bilangan Konstan (konstanta) 

X1 = Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan 

X2 = Strategi Operasi 

b1,b2 = Koefesien regresi 

e         = Error atau faktor penggangu 

 

3.10 Pengujian Hipotesis 

3.10.1 Uji signifikan secara parsial (Uji T) 

Uji (t-test) digunakan untuk mengetahui pengeruh masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependen (Ghazali, 2013:178). 

Menurut Sugiyono (2015:250) rumus uji t adalah sebagai berikut: 

    T = r√    

    √     
Keterangan: 

t  = Nilai uji 

r  = Koefisien korelasi 

r  = Koefisien determinasi 

n  = Jumlah sampel 

 

Kriteria untuk penerimaan atau penolakan hipotesis nol (Ho) yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

- Ho Diterima apabila thitung berbeda daerah penerimaan Ho, dimana thitung < 

ttabel atau – ttabel atau sig >a 

- Ho ditolak apabila berada di daerah penolakan Ho, dimana thitung > ttabel 

atau – thitung <-ttabelatau sig <a 

Apabila Ho diterima, maka hal ini menunjukan bahwa variabel 

independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 
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3.10.2 Uji Simultan (F) 

Uji pengaruh simultan (F test) digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi 

variabel dependen (Ghozali, 2013:177).  

Menurut Sugiyono (2015:257) uji pengaruh simultan (F test) 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

F =R
2 
/k 

(1-R
2
)(n-k-1) 

Keterangan: 

R = Koefisien Korelasi Ganda 

K = Jumlah Variabel Independen 

N = Jumlah Anggota Sampel 

DK = (n-k-1) Derajat Kebebasan 

 

Setelah mendapatkan nilah Fhitung ini, kemudian dibandingkan dengan 

nilai Ftabeldengan tingkat signifikan sebesar 0,05 atau 5% artinya  

kemungkinan besar dari hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas  

95% atau korelasi kesalahan sebesar 5% dan derajar kebebasan digunakan 

untuk menentukan Ftabel. Adapun kriteria yang digunakan, di antaranya 

sebagai berikut: 

- Hoditerima apabila : Fhitung< Ftabel 

- Ho ditolak apabila : Fhitung> Ftabel 

Apabila Ho diterima, maka hal ini diartikan bahwa pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan tidak 

signifikan, dan sebaliknya apabila Ho ditolak menunjukan bahwa pengaruh 

variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dinyatakan 

signifikan. 
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Hipotesis yang akan diuji dalampenelitian ini adalah apakah akuntansi 

manajemen lingkungan (EMA) dan strategi operasi berpengaruh secara 

sekaligus atau bersama-sama terhadap inovasiperusahaan. 

3.10.3 Uji Koefesien Determinasi (R
2
) 

Setelah koefisien korelasi diketahui, maka langkah selanjutnya adalah 

menghitung koefisien determinasi yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Gujarati (2012:172) 

untuk melihat besar pengaruh dari setiap variabel independen terhadap 

variabel dependen secara parsial, dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

rumus berikut: 

Kd = Zero Order ∗  ∗ 100% 

Keterangan: 

Kd  = Koefisien Determinasi 

Zero Order = Koefisien Korelasi 

   = Koefisien eta 

Koefisien determinasi (KD) merupakan kuadrat dari koefisien korelasi 

sebagai ukuran untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Nilai KD yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat 

terbatas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen yaitu penerapan akuntansi manajemen lingkungan dan 

strategi operasi terhadap variabel dependen yaitu inovasi perusahaan 

dinyatakan dalam presentase. Proses pengolahan data dalam penelitian ini 

akan dilakukan dengan bantuan Statistic Program for Social Science (SPSS). 


