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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian menjelaskan secara singkat gambaran permasalahan 

yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan klasifikasi desain penelitian dari 

Uma Sekaran. 

Tujuan dari penelitian ini adalah pengujian hipotesis, yang mana pengujian 

hipotesis menurut Uma Sekaran (2007:162) yaitu penelitian yang termasuk dalam 

pengujian hipotesis biasanya menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau menentukan 

perbedaan antar kelompok (independensi) dua atau lebih faktor dalam suatu situasi. 

Ada enam hipotesis yang akan diuji di dalam penelitian ini. 

Jenis investigasi penelitian ini merupakan penelitian korelasional yaitu 

studi dimana peneliti berminat untuk menemukan variabel penting yang berkaitan 

dengan masalah. Variabel yang dimaksud adalah Independent Variable (variabel 

bebas) yaitu variabel yang mempengaruhi dan Dependent Variable (variabel 

terikat) yaitu variabel yang dipengaruhi.  

Tingkat intervensi peneliti terhadap studi yaitu intervensi minimal, yang 

artinya peneliti mempunyai ketertarikan langsung dengan penelitian namun tidak 

mendalam. Dengan kata lain, peneliti hanya ingin melakukan sebuah studi 

korelasional. Situasi studi dari penelitian ini adalah studi lapangan, dengan unit 

analisis yang merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap 

analisis data selanjutnya yaitu organisasi yang berupa laporan keuangan 

perusahaan. 
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Horizon waktu yang digunakan yaitu studi cross sectional, yang mana 

studi dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan selama 1 periode yaitu 

pada tahun 2015.  

 

3.2 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. 

Maka berdasarkan landasan teori dan perumusan hipotesis yang ada, yang menjadi 

variabel dependen dalam dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, jenis industri, leverage dan likuiditas. 

(1) Ukuran Perusahaan  

Perusahaan besar mempunyai tingkat kompleksitas yang tinggi 

sehingga investor membutuhkan informasi keuangan perusahaan yang lebih 

banyak untuk membuat keputusan akuntansi. Ukuran perusahaan dapat 

dinyatakan dengan total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Namun 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan kapitalisasi pasar untuk meratakan 

data atau menghindari data yang terlalu jauh.  

Kapitalisasi pasar dipilih karena lebih representatif dibandingkan log of 

total assets (total aktiva) terutama untuk perusahaan yang go public (Marston 

dan Polei, 2004). 

MC = Harga Saham 31 Desember x Jumlah Saham Beredar 

(2) Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi 

tingkat pelaporan. Ada banyak alasan untuk pentingnga mempelajari 
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hubungan antara profitabilitas dan pelaporan secara online, salah satunya 

faktor ini dapat dijadikan acuan investor maupun pemilik menilai kinerja 

manajemen perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang profitabilitas akan 

terdorong untuk mengungkapkan informasi perusahaan, terutama informasi 

keuangan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan para investor. 

Profitabilitas diukur menggunakan Net Profit Margin (NPM), karena 

NPM menggambarkan besarnya laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan 

pada setiap penjualan yang dilakukan (Handayani et al, 2012). Kemudian, 

rasio ini menjadi salah satu rasio yang paling diperhatikan calon investor 

dalam hal analisis aspek keuangan perusahaan (Tambunan, 2013: 203). 

NPM  =              Net Profit 

               Total Sales at 31 December 

(3) Jenis Industri 

Jenis industri adalah karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan yang 

berkaitan dengan bidang usaha, risiko usaha, karyawan yang dimiliki dan 

lingkungan perusahaan (Silaen, 2010). 

Jenis industri diukur dengan menggunakan skala nominal. Pada 

penelitian ini, jenis industri diklasifikasi kedalam sembilan sektor yang ada 

di Bursa Efek Indonesia yang diurut berdasarkan kapitalisasi pasarnya. 

Semakin besar kapitalisasi pasar suatu sektor maka semakin besar pula skala 

nominal yang diberikan. Sebaliknya, semakin kecil kapitalisasi pasar suatu 

sektor maka semakin kecil pula skala nominal yang diberikan. Sehingga 

pemberian nilai untuk mengukur jenis industri berdasarkan kapitalisasi pasar 

dari seluruh emiten yang ada di BEI yaitu: 
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a. Nilai 1 diberikan untuk sektor pertanian, yaitu sebesar Rp 

118.308.343.238.790.  

b. Nilai 2 diberikan untuk sektor pertambangan, yaitu sebesar Rp 

152.561.818.108.086.  

c. Nilai 3 diberikan untuk sektor industri dasar dan kimia, yaitu sebesar Rp          

287.026.554.975.447. 

d. Nilai 4 diberikan untuk sektor aneka industri, yaitu sebesar Rp          

309.192.259.792.884. 

e. Nilai 5 diberikan untuk sektor property, real estate, dan konstruksi 

bangunan, yaitu sebesar Rp 361.890.337.792.501.  

f. Nilai 6 diberikan untuk sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, yaitu 

sebesar Rp 637.662.657.119.380. 

g. Nilai 7 diberikan untuk sektor perdagangan, jasa, dan investasi, yaitu 

sebesar Rp 644.134.187.263.371. 

h. Nilai 8 diberikan untuk sektor industri barang konsumsi, yaitu sebesar Rp       

1.129.447.476.093.880. 

i. Nilai 9 diberikan untuk sektor keuangan, yaitu sebesar Rp       

1.232.478.021.832.890 . 

(4) Leverage 

Leverage atau yang biasa dikenal dengan rasio solvabilitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan 

dibiayai dengan utang (Kasmir, 2016:151). Artinya, seberapa besar beban 

utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.  
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CATA = 

DER= 

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi akan menunjukkan 

semakin besar aktifitas perusahaan yang didanai melalui utang, sebaliknya 

perusahaan dengan leverage yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan 

lebih banyak membiayai kegiatan investasi dari modal sendiri. 

Dalam penelitian ini leverage dihitung dengan menggunakan  Debt to 

Equity Ratio (DER), karena rasio ini mengukur komposisi utang perusahaan 

yang didanai melalui investor atau pemegang saham. 

Total Kewajiban 

  Total Ekuitas 

 

(5) Likuiditas 

Likuiditas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Kasmir, 2016;129). Artinya, 

apabila perusahaan ditagih, perusahaan akan mampu untuk memenuhi utang 

yang sudah jatuh tempo. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk 

melunasi kewajiban jangka pendeknya maka semakin likuidlah perusahaan 

tersebut.  

Dalam penelitian ini likuiditas diukur dengan menggunakan rasio yang 

berbeda dengan penelitian sebelumnya yang pada umumnya menggunakan 

Current Ratio dan Quick Ratio. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 

Cash Assets by Total Assets yang digunakan oleh Oyelere et al (2003) pada 

penelitiannya. Rasio ini membandingkan nilai cash and similar items yaitu 

cash and cash equivalents (kas dan setara kas) terhadap total assets.  

Cash and cash equivalent 

Total Assets 
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3.2.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel dependen adalah IFR (Internet Financial Reporting). 

IFR (Internet Financial Reporting) adalah suatu cara yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mencantumkan laporan keuangannya melalui internet, yaitu 

melalui website yang dimiliki perusahaan (Lestari dan Chariri, 2007). Variabel ini 

mengukur berapa banyak butir atau elemen dalam pengungkapan informasi yang 

dilakukan perusahaan kedalam website yang dimiliki. Metode yang digunakan 

adalah indikator yang dikembangkan oleh Goreti dan Isabel  (2011), dengan 

mengklasifikasikan penilaian tingkat IFR kedalam empat kategori (dalam tabel), 

yaitu: 

1. Informasi pada halaman pertama dari situs web perusahaan (IFR-1P) 

2. Hubungan investor di internet (IFR-IR) 

3. Laporan tahunan di internet (IFR-AR) 

4. Informasi lain di internet (IFR-IO) 

Jumlah dari keempat kategori tersebut adalah tingkat IFR (Internet Financial 

Reporting). Adapun persamaannya sebagai berikut: 

IFR = (IFR-1P) + (IFR-IR) + (IFR-AR) + (IFR-IO). 

  



50 
 

Tabel III.1 

Operasional dan Pengukuran Variabel Independen 

Halaman Utama (IFR-1P) 

Link “Hubungan investor atau 

Investor atau Informasi kepada 

pemilik saham” berada di halaman 

utama 

1 jika terdapat sebuah suatu link untuk 

Hubungan investor atau Investor atau 

Informasi kepada pemilik saham” dan 

0 jika tidak 

Berita terkini berada dihalaman utama 1 jika terdapat berita terkini dihalaman 

utama, dan 0 jika tidak 

Total IFR – Halaman Utama (IFR-1P) Jumlah skor dari dua karakteristik 

 

Hubungan Investor (Kontak, Pemberitahuan E-mail dan FAQ)  (IFR-IR) 

Kontak hubungan investor 
1 jika terdapat kontak hubungan 

investor, dan 0 jika tidak 

E-mail pemberitahuan investor (berita) 

1 jika dimungkinkan berlangganan 

email pemberitahuan investor, dan 0 

jika tidak 

Investor FAQ (Fasilitas tanya jawab) 1 jika memiliki FAQ, dan 0 jika tidak 

Total IFR – Hubungan Investor  

(IFR-IR) 
Jumlah skor dari tiga karakteristik 

 

Laporan Tahunan (IFR-AR) 

Download laporan tahunan tahun 

terkini 

1 jika dimungkinkan mendownload 

laporan tahunan tahun terkini, dan 0 

jika tidak 

Download laporan tahunan 3 tahun 

terakhir 

1 jika dimungkinkan mendownload 

laporan tahunan 3 tahun terakhir, dan 

0 jika tidak 

Download laporan keuangan secara 

terpisah dalam format PDF 

1 jika dimungkinkan mendownload 

laporan tahunan secara terpisah dalam 

format PDF, dan 0 jika tidak 

Download laporan keuangan secara 

terpisah dalam format Excel 

1 jika dimungkinkan mendownload 

laporan tahunan secara terpisah dalam 

format Excel, dan 0 jika tidak 

Total IFR – Laporan Tahunan 

 (IFR-AR) 
Jumlah skor dari empat karakteristik 
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Informasi Lainnya (IFR-OR) 

Kalender keuangan 
1 jika tersedia kalender keuangan, dan 

0 jika tidak 

Informasi harga saham 
1 jika tersedia informasi harga saham, 

dan 0 jika tidak 

Ikhtisar keuangan 5 tahun (Rasio 

keuangan, data statistik, atau informasi 

yang disajikan terpisah dari laporan 

tahunan 

1 jika tersedia ikhtisar 5 tahun, dan 0 

jika tidak 

Total IFR – Informasi Lainnya 

(IFR-OR) 
Jumlah skor dari empat karakteristik 

Total Tingkat IFR  

 

(IFR-1P) + (IFR-IR) + (IFR-AR) + 

(IFR-OR) 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2015. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah 

perusahaan yang termasuk dalam daftar indeks kompas 100 periode Agustus 2015 

– Januari 2016. Perusahaan indeks kompas 100 dipilih karena perusahaan tersebut 

merupakam perusahaan terkemuka di Indoneisa. Selain itu, perusahaan indeks 

kompas 100 juga merupakan perusahaan yang berasal dari berbagai jenis industri 

di Indonesia sehingga mampu mewakili seluruh perusahaan yang ada di BEI. 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purpose 

sampling yaitu pemilihan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu: 

a. Perusahaan yang masuk dalam kategori indeks kompas 100 tahun 2015 periode 

Agustus 2015 – Januari 2016 

b. Perusahaan indeks kompas 100 yang memiliki website pribadi dan dapat 

diakses 
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c. Perusahaan tersebut telah mempublikasikan laporan keuangan tahunan (annual 

report) telah diaudit tahun 2015 melalaui situs resmi BEI atau Indonesian Stock 

Exchange (IDX). 

d. Perusahaan yang mencantumkan laporan keuangannya dalam satuan rupiah. 

Tabel III.2 

Tabel Pemilihan Sampel Perusahaan 

No  Kriteria  Total 

1 Perusahaan yang masuk dalam kategori indeks kompas 

100 tahun 2015 

100 

2 Perusahaan indeks kompas 100 yang memiliki website 

pribadi tetapi tidak dapat diakses 

5 

3 Perusahaan tidak mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan (annual report) telah diaudit tahun 2015 di BEI 

5 

5 Perusahaan yang tidak mencantumkan laporan 

keuangannya dalam satuan rupiah 

9 

 JUMLAH SAMPEL 81 

Berdasarkan data diatas maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 81 

perusahaan. 

Tabel III.3 

Daftar Perusahaan 

No 
Kode 

Emiten 
Nama Perusahaan 

Website Perusahaan yang  

dapat diakses 

1 AALI Astra Agro Lestari Tbk www.astra-agro.co.id 

2 ACES Ace Hardware Indonesia Tbk www.acehardware.co.id 

3 ADHI Adhi Karya (Persero) Tbk www.adhi.co.id 

4 AISA Tiga Pilar Sejahera Food Tbk www.tigapilar.com 

5 AKRA AKR Corporindo Tbk www.akr.co.id  

6 AMRT Sumber Alfaria Trijaya Tbk www.alfamartku.com  

7 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk www.antam.com  

8 APLN Agung Podomoro Land Tbk agungpodomoroland.com 

9 ASII Astra International Tbk www.indospring.co.id 

http://www.akr.co.id/
http://www.alfamartku.com/
http://www.antam.com/
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10 ASRI Alam Sutera Realty Tbk www.alam-sutera.com 

11 BBCA Bank Central Asia Tbk www.bca.co.id 

12 BBNI 
Bank Negara Indonesia (Persero) 

Tbk 
www.bni.co.id 

13 BBRI 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk 
www.bri.co.id  

14 BBTN 
Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk 
www.btn.co.id 

15 BCIP Bumi Citra Permai Tbk www.bumicitrapermai.com 

16 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk www.danamon.co.id 

17 BEST Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk bekasifajar.com 

18 BHIT MNC Investama Tbk www.mncgroup.com 

19 BJBR BPD Jawa Barat dan Banten Tbk www.bankbjb.co.id 

20 BJTM 
Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Timur Tbk 
www.bankjatim.co.id 

21 BKSL Sentul City Tbk www.sentulcity.co.id 

22 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk www.bankmandiri.co.id 

23 BMTR Global Mediacom Tbk www.mediacom.co.id 

24 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk www.bsdcity.com 

25 CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tbk cp.co.id 

26 CTRA Ciputra Development Tbk www.ciputradevelopment.com 

27 CTRP Ciputra Property Tbk www.ciputraproperty.com 

28 DILD Intiland Development Tbk www.intiland.com 

29 ELSA Elnusa Tbk www.elnusa.co.id 

30 EXCL XL Axiata Tbk www.xl.co.id 

31 GGRM Gudang Garam Tbk www.gudanggaramtbk.com 

32 GJTL Gajah Tunggal Tbk www.gt-tires.com 

33 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk www.indofoodcbp.com 

34 INDF www.malindofeedmill.com www.indofood.com 

35 INTP Indocement Tunggal Prakasa Tbk www.indocement.co.id 

36 ISAT Indosat Tbk www.indosatooredoo.com  

37 JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk www.japfacomfeed.co.id 

38 JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk www.jasamarga.com 

39 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk www.jababeka.com 

40 KLBF Kalbe Farma Tbk www.kalbe.co.id 

41 LINK Link Net Tbk www.linknet.co.id 

42 LPCK Lippo Cikarang Tbk www.lippo-cikarang.com 

43 LPKR Lippo Karawaci Tbk www.lippokarawaci.co.id 

44 LPPF Matahari Department Store Tbk www.matahari.co.id 

45 LSIP PP London Sumatra Indonesia Tbk www.londonsumatra.com 

46 MAIN Malindo Feedmill Tbk www.malindofeedmill.com 

http://www.bni.co.id/
http://www.bri.co.id/
http://www.indosat/
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47 MAPI Mitra Adiperkasa Tbk www.map.co.id 

48 MDLN Modernland Realty Ltd Tbk www.modernland.co.id 

49 META Nusantara Infrastructure Tbk www.nusantarainfrastructure.com 

50 MLPL Multipolar Tbk www.multipolar.com 

51 MNCN Media Nusantara Citra Tbk mnc.co.id 

52 MPPA Matahari Putra Prima Tbk ir.hypermart.co.id 

53 NIRO Nirvana Development Tbk www.nirvanadevelopment.com 

54 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk www.panin.co.id 

55 PNLF Panin Financial Tbk www.paninfinancial.co.id 

56 PTBA 
Tambang Batubara Bukit Asam 

(Persero) Tbk 
www.ptba.co.id 

57 PTPP PP (Persero) Tbk www.pt-pp.com 

58 PWON Pakuwon Jati Tbk www.pakuwon.com 

59 RALS Ramayana Lestari Sentosa Tbk www.ramayana.co.id 

60 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk www.sariroti.com 

61 SAME Sarana Meditama Metropolitan Tbk www.omni-hospitals.com  

62 SCMA Surya Citra Media Tbk scm.co.id 

63 SIDO 
Industri Jamu dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk 
sidomuncul.id 

64 SILO Siloam International Hospitals Tbk siloamhospitals.com 

65 SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk www.simp.co.id 

66 SMCB Holcim Indonesia Tbk www.holcim.co.id 

67 SMGR Semen Indonesia (Persero) Tbk www.semenindonesia.com 

68 SMRA Summarecon Agung Tbk www.summarecon.com 

69 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk www.suryainternusa.com 

70 SSMS Sawit Sumbermas Sarana Tbk en.ssms.co.id 

71 TAXI Express Transindo Utama Tbk www.expressgroup.co.id  

72 TBIG Tower Bersama Infrastructure Tbk www.tower-bersama.com 

73 TINS Timah (Persero) Tbk www.timah.com 

74 TLKM 
Telekomunikasi Indonesia (Persero) 

Tbk 
www.telkom.co.id 

75 TMPI Sigmagold Inti Perkasa Tbk www.sigmagold.co.id  

76 TOTL Total Bangun Persada Tbk www.totalbp.com 

77 UNTR United Tractors Tbk www.unitedtractors.com 

78 UNVR Unilever Indonesia Tbk www.unilever.co.id 

79 WIKA Wijaya Karya (Persero) Tbk www.wika.co.id 

80 WSKT Waskita Karya (Persero) Tbk www.waskita.co.id 

81 WTON Wijaya Karya Beton Tbk www.wika-beton.co.id 

 

 

 

 

http://www.expressgroup.co.id/
http://www.sigmagold.co.id/
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti (Sekaran, 2007:77). 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan perusahaan dan annual report yang dipublikasikan di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Data penelitian ini diperoleh dari: 

a. Indonesian Stock Exchange (IDX) Fact 2015 

b. Website perusahaan yang bersangkutan 

c. Berbagai buku, jurnal, artikel, internet, dan beberapa penelitian terdahulu. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan beberapa 

metode, antara lain: 

a. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen, dimana data 

diperoleh dari Indonesian Stock Exchange (IDX) Fact 2015 

b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data sebagai landasan teori serta penelitian 

terdahulu. Data diperoleh melalui buku-buku, penelitian terdahulu, serta 

sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkan. 

c. Observasi website perusahaan yang bersangkutan dengan tahap-tahap: 

1) Melihat website perusahaan yang tercantum dalam Indonesian Stock 

Exchange (IDX) Fact 2015 
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2) Website perusahaan yang tidak tercantum dalam IDX peneliti 

menggunakan Search Engine yang umum digunakan seperti Google dan 

Yahoo 

3) Website perusahaan diakses untuk menguji aksesbilitasnya dan untuk 

keperluan pengumpulan data 

4) Apabila tidak ada ditemukan website perusahaan melalui IDX dan Search 

Engine maka perusahaan dianggap tidak mempunyai website 

5) Perusahaan yang mempunyai website dan mengungkapkan informasi 

keuangan berupa laporan keuangan tahun 2015 dalam satuan rupiah 

dianggap melakukan praktik IFR, sedangkan perusahaan yang memiliki 

website tetapi tidak mencantumkan laporan keuangan di website 

perusahaan maka dianggap tidak menerapkan IFR. 

 

3.6 Pengolahan dan Metode Analisis Data 

Adalah merupakan cara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 

relevan yang terkandung di dalam data dan menggunakan hasilnya untuk 

memecahkan suatu masalah yang biasanya dinyatakan dalam bentuk satu atau lebih 

hipotesis nol (Ghozali, 2013:3). Data yang sudah terkumpul selanjutnya akan diolah 

dan dianalisis menggunakan Statistical Package for the Social Science (SPSS). 

 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Merupakan analisis statistik yang memberikan gambaran atau deskripsi 

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian 

maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan 
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distribusi). Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian. 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji ini dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis regresi, 

tujuannya agar data sampel yang diolah dapat mewakili populasi secara 

keseluruhan. 

3.6.2.1 Uji Normalitas Residual 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dependen maupun independen mempunyai distribusi normal 

atau tidak. Untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu residual adalah 

dengan melihat grafik grafik normal probability plot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika residual tersebut berada pada 

garis lurus (diagonal), atau mendekati berarti residual tersebut terdistribusi 

secara normal. Namun jika terletak menyebar menjauhi garis diagonal berarti 

data tersebut tidak terdistribusi secara normal. 

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 

residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji 

K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 

H0  : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 

 

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
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pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2013:110). Model 

regresi yang baik adalah regresi bebas dari autokorelasi.  

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi didalam model 

regresi dapat dilakukan dengan Uji Durbin Watson (DW test). Hipotesis yang 

akan diuji adalah: 

H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 

Ha : ada autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi: 

Hipotesis nol Keputusan Jika 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi positif 

Tidak ada autokorelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi negatif 

Tidak ada autokorelasi, positif 

atau negatif 

Tolak 

No decision 

Tolak 

No decision 

Tidak ditolak 

 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

4 – dl < d < d 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

du < d < 4 - du 

 

3.6.2.3 Uji Multikolonieritas 

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar 

sesama variabel independen sama dengan nol.  
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Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas didalam 

model regresi dapat dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor) dihitung 

dengan mengunakan persamaan:  

𝑉𝐼𝐹 =  
1

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒
 

Untuk menunjukkan adanya multikolonierias ini adalah nilai 

tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

3.6.2.3 Uji Heterokedasitas 

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 Heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi 

Heterokedastisitas. 

 

3.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

Digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen 

(IFR) dengan variabel independen (Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Jenis 

Industri, Leverage, Outside Ownership dan Likuiditas), juga menunjukkan arah 

hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + e 

Keterangan: 

Y = Variabel Dependen (IFR) 
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a = Konstanta 

b(1,2,3,4,5) = Koefisien Regresi Variabel Independen 

X1 = Ukuran Perusahaan 

X2 = Rasio Profitabilitas Perusahaan 

X3 = Skala nominal, kategori 1 untuk sektor pertanian, 

kategori 2 untuk sektor pertambangan, kategori 3 untuk 

sekor industri dasar dan kimia, kategori 4 untuk sektor 

aneka industri, kategori 5 untuk sektor properti, real 

estate, dan konstruksi bangunan, kategori 6 untuk sektor 

infrastruktur, utilitas dan transportasi, kategori 7 untuk 

sektor perdagangan, jasa dan investasi, kategori 8 untuk 

sektor barang konsumsi, dan kategori 9 untuk sektor 

keuangan. 

X4 = Rasio Leverage Perusahaan 

X5 = Rasio Likuiditas Perusahaan 

e = Kesalahan Residual 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1 Uji Parsial (t-test) 

Digunakan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Dengan kriteria jika menggunakan 

nilai signifikan 5% sebagai berikut: 
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a) Jika nilai signifikan t < 0,05 berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, 

sehingga H0 ditolak. 

b) Jika  nilai signifikan t > 0,05 berarti tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen, sehingga H0 diterima. 

 

3.6.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat 

(Ghozali, 2013:98). 

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria 

pengambilan keputusan sebagai berikut: 

a) Jika nilai F lebih besar daripada 4 maka H0 dapat ditolak pada derajat 

kepercayaan 5%. Dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, 

yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan 

signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

b) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. 

Bila nilai F dihitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H0 ditolak 

dan menerima HA. 
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3.6.4.3 Koefisien Determinasi (Uji R2 ) 

Koefisien determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Jika nilai R2  kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Sedangkan jika nilainya mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 


