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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Objek penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur khususnya di 

bidang pengolahan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, 

Pekanbaru. Alasan peneliti meneliti di Kabupaten Kuantan Singingi karena 

mayoritas pencarian masyarakat/penduduk  di pekanbaru khusunya penduduk 

yang tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi adalah berkebun kelapa sawit dan 

di sekeliling tempat tinggal mereka banyak terdapat pabrik pengolahan kelaapa 

sawit. Oleh karena itu sisa-sisa dari proses pengolahan kelpa sawit tersebut 

menghasilkan limbah yang dapat mencemari lingkungan tempat tinggal 

penduduk. Biasanya tidak semua perusahaan memperhatikan pengaruh 

pencemaran limbah tersebut terhadapkesehatan penduduk disana. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, sedangkan Sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Untuk 

itu, sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau 

mewakili (Sangadji, 2010:185). Metode pengamibilan sampel dalam penelitian 

ini adalah menggunakn metode purposive sampling atau judgmental sampling 



35 
 

merupakan cara penarikan sampel yang dilakukan memilih subjek berdasarkan 

kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti 

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur khusunya dibidang pengolahan kelapa sawit yang ada di kabupaten 

kuantan singingi yang berjumlah 15 perusahaan. Serta sampel yang dipilih 

dalam penelitian ini berjumlah 47 responden dengan perumpamaan sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1 

Sampel dari perusahaan manufaktur di kabupaten kuantan singingi: 

No Nama Perusahaan Manufaktur 

yang ada di kabupaten kuansing 

  

Bagian 

Keuangan 

Bagian 

Produksi 

1 PT. Perkebunan Pantai Raja 1 Orang 1 Orang 

2 PT. Mustika Agro Sari 1 Orang 3 Orang 

3 PT. Wanasari Nusantara 1 Orang 2 Orang 

4 PT. Adimulia Agro Lestari 1 Orang 2 Orang 

5 PT. Surya Agrolika Reksa 2 Orang 4 Orang 

6 PT. TrI Bakti Sarimas  1 Orang  2 Orang 

7 PT. Duta Palma Nusantara 1 Orang 2 Orang 

8 PT. Wana Jingga Timur 1 Orang 1 Orang 

9 PT. Cerenti Subur 1 Orang 2 Orang 

10 PT. Citra Riau Sarana 2 Orang 3 Orang 

11 PT. Asia Sawit Makmur Jaya  1 Orang  2 Orang 

12 PT. Gemilang Surya Lestari 1 Orang 2 Orang 

13 PT. Usaha Kita Makmur 1 Orang 1 Orang 

14 PT. Inti Indosawit Subur 1 Orang 1 Orang 

15 PT.Tamora Agro Lestari 1 Orang 2 Orang 

Jumlah 17 Orang 30 Orang  

Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi (2016) 

Alasan peneliti menjadikan bagian keuangan dan bagian produksi 

karena bagian keuangan terdiri dari devisi-devisi antara lain: bagian akuntansi, 

bagian pembiayaan, bagian PUKK dan bina lingkungan, dan bagian produksi 
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yang terdiri dari devisi-devisi antara lain: bagian tanaman, bagian teknik, 

bagian pengolahan, bagian pembelian TBS yang semua devisi-devisi tersebut 

memiliki peran penting terhadap penerapan akuntansi manajemen lingkungan 

(EMA). 

3.3. Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, 

yaitu data yang didasarkan pada perhitungan matematis untuk memberikan 

gambaran atas suatu fenomena kasus yang sedang diteliti  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. 

Menurut Sunyoto (2013) data primer adalah data asli yang dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitian secara khusus. Data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan daftar pernyataan 

(kuesioner). 

3.4. Teknik pengumpulan data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan 

mendistribusikan kuesioner yang diberikan kepada responden secara langsung . 

responden yang sempat dan bersedia secara langsung menjawab kuesioner 

yang diberikan dapat langsung dikumpulkan pada peneliti. 

Variabel penelitian, yaitu Akuntansi Manajemen Lingkungan (EMA), 

Strategi Operasi dan Inovasi Perusahaan akan diukur oleh beberapa pertanyaan 

yang ada dalam kuesioner. Setiap pertanyaan dalam kuesioner yang telah 

selesai diisi oleh responden akan diukur melalui skala Likert. Skala likert 

merupakan salah satu bentuk tes untuk mengindikasikan suatu kecenderungan 
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atau sikap seseorang.  Bentk skala likert ini menampung pendapat yang 

mencerminkan sikap dari sangat tidak setuju sampai setuju. Peneliti 

menggunakan satu sampai lima skala likert. Untuk alternatif yang tersedia 

diberikan skor sebagai berikut (Ghozali, 2006): 

Sangat Setuju = Skor 5 

Setuju   = Skor 4 

Netral   = Skor 3 

Tidak Setuju  = Skor 2 

Sangat Tidak Setuju = Skor1 

 

3.5. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

1. Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi 

manajemen lingkungan dan strategi operasi. 

1. Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan 

Akuntansi manajemen lingkungan (Environmental Management 

Accounting- EMA)  merupakan salah satu sub sistem dari akuntansi lingkungan 

yang menjelaskan sejumlah persoalan mengenai dampak-dampak bisnis  

perusahaan kedalam sejumlah unit moneter. Akuntansi manajemen lingkungan 

juga dapat digunakan sebagai suatu tolak ukur dalam kinerja  lingkungan. 

(Ikhsan, 2009: 42). 

Akuntansi manajemen lingkungan pada dasarnya lebih menekankan 

pada akuntansi dari biaya-biaya lingkungan. Biaya lingkngan ini tidak hanya 

mengenai informasi tentang biaya-biaya lingkungan da informasi lainnya yang 
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terukur, akan tetapi juga informasi material dan energi yang digunakan. 

Akuntansi manajemen lingkungan saling terkait dan terfokus pada arus nilai-

nilai bahan dan energi, tingkat umum perusahaann yang sama baiknya dengan 

tingkat proses perusahaan perseroan, devisi-devisi, operasi dll (Ikhsan, 

2009:50) 

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, 2005) 

Sedangkan menurut Ikhsan (2009) biaya lingkungan merupakan 

dampak, baik moneter maupun nonmoneter yang terjadi oleh aktivitas 

perusahaan yang berpengaruh pada kualitas lingkungan. 

Dimensi biaya lingkungan yang dipakai dalam penelitian ini menurut 

Ikhsan (2009) meliputi: 

1) Biaya pencegahan 

Biaya pencegahan merupakan investasi yang dibuat dalam suatu 

usaha untuk menjamin konfirmasi yang dibutuhkan (Ikhsan, 

2009). 

Menurut Rustika (2011) biaya pencegahan adalah biaya-biaya 

untuk aktivitas yang dlakukan untuk mencegah produksinya 

limbah atau sampah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. 

Contoh-contoh aktivitas pencegahan adalah evaluasi pemilihan 

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

menghapus limbah, melatih pegawai, mempelajari dampak 

lingkungan. 

2) Biaya deteksi lingkungan 

Biaya deteksi lingkungan adalah biaya-biaya aktivitas yang 

dilakukan untuk menentukan apakah produk, proses dan aktivitas 

yang dilakukan diperusahaan telah memenuhi standar lingkungan 

yang berlaku atau tidak. 

Standar lingkungan yang diikuti oleh perusahaan didefinisikan 

dalam tiga cara yaitu: peraturan pemerintah, standar sukarela (ISO 

14001) yang dikembangkan oleh International Standards 

organization, dan kebijakan lingkungan yang dikembangkan oleh 

manajemen (Rustika, 2011). 

3) Nilai tambah 

Nilai tambah merupakan dasar yang menghasilkan produk atau 

jasa dan kinerja tidak digolongkan pada usaha untuk menjamin 

kualitas. Nilai tambah yang dimaksud disini adalah produk berupa 

pupuk organik yang berasal dari tangkos sawit. Semakin banyak 

pupuk oorganik yang dipakai oleh perusahaan maka akan 

memberi nilai tambah bagi perusahaan. Artinya semakain sedikit 

dana yang digunakan untuk membeli pupuk kimia maka ada 

penghematan dana (Ikhsan, 2009). 
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b. Bahan-bahan 

Ikhsan (2009) menjelaskan bahwa bahan - bahan  merupakan  sisa - sisa  

dari proses pengolahan bahan baku yang dimasukkan kedalam produk 

akhir dari proses produksi. 

Adapun dimensi-dimensi dari bahan-bahan menurut Ikhsan (2009) 

adalah: 

1) Bahan baku 

Bahan baku adalah bahan pokok atau bahan utama yang diolah 

dalam proses produksi menjadi produk jadi (Mulyadi, 2009). 

Bahan baku yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan 

perusahaan. Bahan baku yang dimaksud disini adalah buah sawit. 

Semakain bagus bahan baku yang dipakai maka akan semakin 

banyak minyak/CPO yang dihasilkan. Disini mengindikasikan 

terjadinya inovasi produk. 

2) Limbah  

Limbah adalah buangan yang dihasilakan dari suatu proses 

produksi suatu perusahaan. Limbah yang dimaksud disini adalah 

limbah sawit berupa tangkos dan tempurung sawit. (Ikhsan, 

2009).Semakin banyak buah sawit yang diolah oleh perusahaan 

maka semakin banyak limbah sawit yang dihasilkan. 

2. Strategi Operasi 

strategi operasi dapat dikatakan sebagai suatu strategi fungsional yang 

harus berpedoman pada strategi bisnis, agar dapat menghasilakan suatu pola 
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yang konsisten dalam keputusan-keputusan operasi. Strategi operasi 

merupakan salah satu cara yang dapat dikembangkan oleh perusahaan dengan 

memanfaatkan operasi pabrik (manufacturing operations) untuk berkompetisi 

dipasar global (Zulian, 2003:22). Strategi operasi juga dapat menunjukkan 

bagaimana kegiatan operasi dapat diarahkan untuk mencapai tujuan 

keseluruhan oeganisasi (Muhardi, 2007). 

Adapun indikator-indikator dalam strategi operasi dalam penelitian ini 

menurut Muhardi (2007) antara lain: 

1) Biaya (cost) 

Biaya merupakan suatu pengukuran (moneter), julah dari sumber daya 

yang digunakan untuk beberapa tujuan dalam akuntansi manajemen 

(Ikhsan, 2009). 

Dalam penelitian ini dimensi yang digunakan adalah biaya produksi. 

Biaya produksi adalah sejumlah pengobanan 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. 

2) Kualitas (Quality) 

Kualitas adalah menghasilkan produk yang lebih baik (better) yang 

mempunyai presisi dan prestasi yang unggul (Muhardi, 2007). 

Dalam penelitian ini dimensi yang digunakan adalah daya saing operasi 

yaitu meliputi: 
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a) Daya tahan produk 

Daya tahan produk yang dimaksud disini adalah bahan baku. 

 Strategi bahan baku adalah yang sesuai dengan ketentuan 

perusahaan, misalnya: buah sawitnya harus benar-benar masak di 

pohon agar menghasilkan minyak/CPO yang lebih berkualitas 

(Muhardi, 2007). 

b) Daya penerimaan produk 

Strategi jangka penerimaan produk yang menciptakan inovasi 

dilihat dari proses pengolahan produk yaitu: semakin cepat bahan 

bak yang dikirim masyarakat atau yang diterima perusahaan maka 

akan semakin baik karena akan meghasilkan minyak/CPO yang 

berkualitas.  

 

2. Variabel Dependen (Y) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah inovasi 

perusahaan. Inovasi perusahaan merupakan sebuah kebutuhan dan harus 

menjadi sebuah disiplin. Diman inovasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan 

oleh suatu perusahaan agar tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. 

Inovasi merupakan sistem aktivitas organisasi yang mentransformasi 

teknologi mulai dari ide sampai komersialisasi (Ellitia,2009: 3). Konsep 

inovasi, secara singkat didefinisikan perubahan yang  dilakukan dalam 

organisasi yang di dalamnya mencakup kreatifitas dalam mencakup kreatifitas 

dalam menciptakan produk baru, jasa, ide, atau proses baru . inovasi dapat pula 
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diartikan sebagai proses adaptasi produk, jasa, ide, atau proses baik yang sudah 

ada dalam organisasi maupun yang dikembangkan dari luar organisasi. 

Adapun indikator-indikator inovasi menurut Fontana (2011) pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Proses 

Proses dalah urutan kegiatan yang terjadi secara alami atau didesain, 

mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian sumber daya yang ada 

(Fontana, 2011) 

Adapun dimensi-dimensi dalam proses menurut Fontana (2011) adalah: 

a) Waktu 

Waktu adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, pembuatan, 

keadaan yang sedang berlangsung (fontana, 2009). Semakain 

cepat waktu dalam proses produksi maka semakin baik. Misalnya, 

dalam proses produksi awalnya 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 (Fontana, 2011). 

Proses pengolahan produksi melibatkan tim atau anggota yang 

menciptakan inovasi yaitu: tim yang ahli sesuai bidangmya dan 

solid serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan. 
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2. Budaya 

Budaya adalah nilai-nilai dan norma yang dianut oleh setiap 

individu/organisasi terkait dengan lingkungan dimana individu tersebut 

menjalankan kegiatannya (Fontana, 2011). 

Dimensi budaya yang digunakan dalam penelitian ini menurut Fontana 

(2011) yaitu: kedisiplinan pegawai dalam bekerja, semakin 

disiplinseorang pegawai maka akan mempercepat proses produksi. 

Disini mengindikasikan terjadinya inovasi budaya. 

 

3.6. Metode Analisis Data 

3.6.1. Uji kualitas data 

Kesimpulan penelitian berupa jawaban atau pemecah masalah 

penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi 

pemilihan, pengumpulan analisis data. Oleh karena itu, kesimpulan tergantung 

pada kualitas data yang dianalisis dan instrumen yang digunakan untuk data 

penelitian. 

3.6.1.1. Uji Validitas (ketepatan) 

Menurut Ghozali (2006) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan 

pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuesioner tersebut, atau dengan kata lain uji validitas ingin 

mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat 

betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. 
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Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur validitas, 

dalam penelitian ini suatu instrumen penelitian dikatakan valid bila 

koefisien korelasi product moment melebihi 0,3 (Siregar, 2014). 

3.6.1.2. Uji Realibilitas  

Menurut Ghozali (2006) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau 

konstruk, suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. 

Pada penelitian ini pengukuran reliabilitas dilakukan dengan caraone shot 

atau pengukuran sekali saja, dimana pengukurannya hanya dilakukan 

sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pernyataan lain atau 

mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Untuk melihat reliabel atau 

tidaknya suatu konstruk (variabel) dilakukan dengan melihat nilai 

Croanbach Alpha dengan memanfaatkan fasilitas uji statistik Croanbach 

Alpha yang disediakan oleh program SPSS. Menurut Nunnally (1960) 

dalam Ghozali (2006) suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Croanbach Alpha > 0,60. 

3.6.2.  Uji Asumsi Klasik 

Model regresi dapat disebut sebagai model yang baik jika model 

tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi klasik 

statistik. Jika model regresi telah memenuhi pengujian dasarnya untuk 
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persyaratan uji asumsi klasik berarti persamaan yang dihasilkan tersebut dapat 

dijadikan alat estimasi yang diandalkan untuk peramalan (Ghozali, 2013). 

3.6.2.1. Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2006) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah 

dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi 

normal pada penelitian ini yaitu melalui analisis statistik, , uji statistik 

yang digunakan untuk menguji normalitas residual dalam penelitian ini 

adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S), yaitu 

dengan melihat nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas 

signifikansi K-S lebih besar dari 0.05, maka data berdistribusi normal. 

Dan juga menggunakan cara analisis grafik. Pengujian dilakukan 

dengan melihat penyebab data (titik) pada suhu diagonal dari grafik 

sketer plot, dasar pengambilan keputusannya adalah jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari 

regresi maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

3.6.2.2. Uji Multikolinearitas 

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 berkolerasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 
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independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol (Ghozali, 2006). 

Pada penelitian ini multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan 

lawannya yaitu Variance Inflation Factor (VIF). Nilai tolerance yang 

rendah sama dengan nilai VIF tinggi sebab VIF = 1/tolerance. Menurut 

Ghozali (2006) nilai cutoff yang umum dipakai untuk menuunjukkan 

adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance < 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF > 10. Jika nilai tersebut dapat terpenuhi maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel 

independen dalam model regresi. 

3.6.2.3. Uji Autokorelasi 

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

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

korelasi, maka dinamakan ada problem autokolerasi. Autokolerasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya 

(Ghozali, 2006). 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi pada penelitian ini 

digunakan uji Durbin-Watson (DW test). Adapun kriteria yang 

dihasilkan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Angka DW dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 
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b. Angka DW dibawah -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi. 

c. Angka DW diatas 2 berarti ada autokorelasi negatif. 

3.6.2.4. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2006) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varience dari 

residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas, namun jika berbeda disebut heteroskedastisitas 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas, pada penelitian ini cara yang dilakukan adalah 

dengan melakukan Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati 

garafik scatterplot. Jika scatterplot membentuk pola tertentu, hal itu 

menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regeres 

yang dibentuk. Sedangkan jika scatterplot menyebar secara acak maka 

hal itu menunjukkan tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada 

model regresi yang dibentuk. 

 

3.7.  Uji Hipotesis 

3.7.1. Analisis Regresi 

Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah dengan metode 

regresi berganda. Analisis ini pada dasarnya merupakan studi mengenai 

ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel 

independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi 
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dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen 

berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003 dalam 

Ghozali, 2006). 

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing 

variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai 

variabel dependen dengan suatu persamaan. Untuk menganalisis apakah 

akuntansi manajemen lingkungan dan strategi operasi secara positif 

berpengaruh terhadap inovasi perusahaan, peneliti merumuskan persamaan 

sebagai berikut: 

Y= a+ b1X1+ b2X2 +ei 

Keterangan : 

Y = Inovasi Perusahaan 

a = Konstanta 

b1 b2 = Koefisien Regresi 

X1 = Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan 

X2 = Strategi Operasi 

ei = Error item 

Pengujian  ini  dilakukan dengan  derajat  signifikan α sebesar 5% atau 

α = 0,05 dan tingkat keyakinan sebesar 95% atau 0.95. Analisis ini digunakan 

bila kita ingin meramalkan pengaruh antara variabel bebas (independen) dan 

variabel tidak bebas (dependen). Sedangkan untuk mengetahui apakah 

pengaruhnya negatif atau positif ditentukan oleh koefisien regresi yang 

dilambangkan huruf b. Jika positif maka pengaruhnya positif pula. 
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3.7.2. Uji Statistik t (Uji Parsial) 

Uji parsial (uji t) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi-asumsi 

variabel lainnya adalah konstan. Adapun kriteria pengambilan 

keputusan yang digunakan dalam pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Apabila t hitung  t tabel atau Sig    ( = 5%) maka: 

 Ha diterima karena memiliki pengaruh yang signifikaan 

 Ho ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

b. Apabila t hitung   t tabel atau Sig   maka: 

 Ha ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

 Ho diterima karena terdapat pengaruh yang signifikaan 

3.7.3.    Uji Statistik f (Uji Smultan) 

Uji secara simultan (uji f) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

variabel dependen. Analisis uji f dilakukan dengan membandingkan F 

hitung dengan F tabel. Sebelum membandingkan nilai F, harus 

ditentukan tingkat kepercayaan (1-) dan derajat kebebasan (degree of 

freedom) = n-(k+1) agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Adapun nilai 

 yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05. Dimana 

kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagi berikut: 

a. Apabila F hitung  F tabel atau Sig   maka: 

 Ha diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan 

 Ho ditolak karena tidak terdapat pengaruh yang signifikan 



51 
 

b. Apabila F hitung  F tabel atau Sig   maka: 

 Ha ditolak karena tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

 Ho diterima karena terdapat pengaruh yang signifikan 

3.7.4. Koefisisen Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 

variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2006). 


