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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa 

orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajari atau 

menjadi objek penelitian (Trianto, 2015 : 49). Populasi dalam penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010-

2015 yang terdiri dari 115 perusahaan.  

Sampel adalah suatu himpunan bagian (subset) dari unit populasi (Trianto, 

2015 : 49). Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode non 

probability sampling dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan teknik sampling dimana berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. 

Adapun kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah : 

1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan tidak 

delisting dari tahun 2010-2015. 

2) Perusahaan manufaktur yang menghasilkan laba selama periode 2010-2015. 

3) Laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang rupiah, karena penelitian 

ini dilakukan di Indonesia. 

4) Laporan keuangan yang memiliki arus kas operasi positif. 

5) Semua data yang dibutuhkan dalam penelitian ini tersedia dan lengkap. 
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Berikut adalah hasil pemilihan jumlah sampel sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan : 

Tabel 3.1 

Proses Seleksi Sampel dengan Kriteria 

No Kriteria Jumlah 

1 Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2010-2015 

115 

2 Perusahaan yang mengalami kerugian (34) 

3 Perusahaan yang menggunakan mata uang selain 

rupiah 

(16) 

4 Perusahaan dengan arus kas negatif (22) 

5 Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap (25) 

Jumlah sampel perusahaan  18 

Tahun Pengamatan 6 

Sampel 108 

Berdasarkan kriteria di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

sebanyak 18 perusahaan dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Sampel Perusahaan 

No Kode Nama Perusahaan 

1 AMFG PT Asahimas Flat Glass Tbk 

2 ARNA PT Arwana Citra Mulia Tbk 

3 AUTO PT Astra Auto Part Tbk 

4 CEKA PT Cahaya Kalbar Tbk 
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5 CPIN PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

6 DVLA PT Darya Varia Laboratoria Tbk 

7 HMSP PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

8 INTP PT Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

9 KAEF PT Kimia Farma Tbk 

10 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

11 MLBI PT Multi Bintang Indonesia Tbk 

12 PRAS PT Prima Alloy Steel Universal Tbk 

13 SMCB PT Holcim Indonesia Tbk 

14 SMGR PT Semen Gresik Tbk 

15 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 

16 STTP PT Siantar Top Tbk 

17 TOTO PT Surya Toto Indonesia Tbk 

18 TSPC PT Tempo Scan Pasifik Tbk 

Sumber : www.idx.co.id (2017) 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dari 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang 

digunakan ini diperoleh melalui laporan keuangan perusahaan yang terdapat di 

situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id 

3.3 Metode Pengumpulan Data      

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan dalam 

melakukan suatu kegiatan penelitian. Data dikumpulkan dengan menggunakan 

http://www.idx.co.id/
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metode studi pustaka dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan mengolah 

literatur, artikel, jurnal maupun media tulis lain yang berkaitan dengan topik 

pembahasan dari penelitian ini. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan sumber-sumber data dokumenter seperti laporan keuangan 

perusahaan yang menjadi sampel penelitian. 

3.4 Definisi Operasional Variabel 

Pada penelitian ini, variabel yang akan diteliti adalah book tax differences, 

arus kas operasi, tingkat hutang dan persistensi laba. Variabel independen pada 

penelitian ini yaitu book tax differences, arus kas operasi dan tingkat hutang. 

Sedangkan variabel dependennya adalah persistensi laba. 

3.4.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang nilai-nilainya tergantung 

atau terikat oleh nilai-nilai variabel lain atau variabel yang tergantung (depend on) 

kepada variabel lain (Zulganef, 2008 : 65). Variabel dependen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

 Persistensi Laba 3.4.1.1

Persistensi laba merupakan laba yang dapat mencerminkan keberlanjutan 

laba dan laba tahun berjalan yang dapat menjadi indikator yang baik untuk laba 

perusahaan di masa yang akan datang (Fanani, 2010). Dengan kata lain, laba yang 

persisten cenderug stabil atau tidak berfluktuasi disetiap periode. 
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Persada (2010) menghitung persistensi laba dengan perubahan laba 

sebelum pajak tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun ini 

dikurangi laba sebelum pajak tahun sebelumnya dibagi dengan total aset yang 

perhitungannya didasarkan pada rumus sebagai berikut : 

Persistensi Laba = 
Laba Sebelum Pajak t  - Laba Sebelum Pajak t-1 

Total Aset 
 

Sumber : Persada dan Martani, 2010 

3.4.2 Variabel Independen 

 Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat, pengaruh yang diberikan oleh variabel independen biasanya bersifat 

negatif atau positif (Zulganef, 2008 : 66). Dalam penelitian ini, variabel bebas 

yang digunakan adalah : 

3.4.2.1 Book Tax Differences 

Book tax differences adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau laba 

komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Penyebab perbedaan 

yang terjadi antara penghasilan sebelum pajak dengan penghasilan kena pajak 

dapat dikategorikan menjadi perbedaan permanen dan perbedaan temporer. Book 

tax differences diukur dengan jumlah biaya (manfaat) pajak tangguhan dibagi 

dengan total aset yang perhitungannya didasarkan pada rumus berikut : 

Book Tax Differences = 
Biaya (manfaat) Pajak Tangguhan 

Total Aset 
 

Sumber : Dridi dan Adel, 2016 
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3.4.2.2 Arus Kas Operasi 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jumlah arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan 

apakah operasi organisasi dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi organisasi, membayar 

dividen, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari luar. Banyaknya aliran kas operasi maka akan meningkatkan 

persistensi laba. Sehingga aliran kas operasi sering digunakan sebagai alat untuk 

mengetahui persistensi laba. Pengukuran arus kas operasi dengan melihat total 

keseluruhan dari arus kas operasi perusahaan tersebut : 

Arus Kas Operasi = Total Arus Kas Operasi 

Sumber : Asma, 2013 

3.4.2.3 Tingkat Hutang 

Statement of financial Accounting Concepts No. 3 mendefinisikan hutang 

(liabilities) sebagai “… pengorbanan manfaat ekonomis yang mungkin terjadi di 

masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban yang ada dari suatu entitas 

(kesatuan) tertentu untuk mentransfer aktiva atau memberikan jasa ke entitas 

lainnya di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa 

lalu. Tingkat hutang berpengaruh pada persistensi laba karena setiap perusahaan 

selalu ingin mengembangkan perusahaannya dengan cara mendapatkan hutang 

sebagai tambahan modal dan perusahaan harus menjaga persistensi laba 
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perusahaannya agar dinilai baik oleh investor dan auditor demi keberlanjutan 

perusahaan di masa yang akan datang. Pengukuran tingkat hutang diperoleh dari 

total hutang dibagi dengan total aset dengan rumus sebagai berikut : 

Tingkat Hutang = 
Total Hutang 

Total Aset 
 

Sumber : Fanani, 2010 

 Dari uraian di atas, dapat dilihat dalam ringkasan tabel definisi operasional 

variabel di bawah ini : 

Tabel 3.3 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel 
Definisi 

Operasional Indikator Skala 

1 Persistensi 

Laba 

(Y) 

Persistensi laba 

merupakan laba 

yang dapat 

mencerminkan 

keberlanjutan laba 

dan laba tahun 

berjalan yang 

dapat menjadi 

indikator yang 

baik untuk laba 

perusahaan di 

masa yang akan 

datang (Fanani, 

2010). 

Laba Sebelum Pajak t  - Laba 

          Sebelum Pajak t-11 yyy 

Total  Aset 

(Sumber : Persada dan 

Martani 2010) 

 

Rasio 



44 
 

2 Book Tax 

Differences 

(X1) 

Book tax 

differences adalah 

perbedaan besaran 

laba akuntansi 

atau laba 

komersial dengan 

laba fiskal atau 

penghasilan kena 

pajak (Muljono, 

2009 : 106). 

Biaya  (manfaat) Pajak 

              Tangguhan iiiiiiiiiiiii  

Total Aset 

(Sumber : Dridi dan Adel 

2016) 

 

Rasio 

 

 

 

 

3 Arus Kas 

Operasi 

(X2) 

Arus kas operasi 

adalah jumlah 

arus kas yang 

diperoleh dari 

aktivitas utama 

pendapatan 

perusahaan yang 

digunakan untuk 

melunasi 

pinjaman, 

memelihara 

kemampuan 

operasi 

perusahaan, dan 

melakukan 

investasi baru 

tanpa 

mengandalkan 

pendanaan dari 

luar (Soemarso, 

2005 : 321). 

Total Arus Kas Operasi 

(Sumber : Asma, 2013) 

Nominal 

4 Tingkat 

Hutang 

(X3) 

Tingkat hutang 

(leverage) adalah 

penggunaan aset 

dan sumber dana 

(sources of funds) 

              Total Hutang ii 

Total Aset 

(Sumber : Fanani, 2010) 

Rasio 
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oleh perusahaan 

yang memiliki 

beban tetap 

dengan maksud 

meningkatkan 

keuntungan 

potensial 

pemegang saham 

(Sawir, 2005 : 

13). 

 

3.5 Metode Analisa Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berhubungan dengan metode-metode untuk 

mengorganisasikan, mengikhtisarkan, dan menyajikan data melalui cara 

informatif. Data-data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur sebagai 

dasar pengambilan keputusan (Zulganef, 2008 : 189). Analisis deskriptif ditujukan 

untuk memberikan gambaran atau deskripsi data dari variabel dependen yaitu 

persistensi laba serta variabel independen yaitu book tax differences, arus kas 

operasi dan tingkat hutang. Analisis ini disajikan dengan menggunakan tabel 

statistik deskriptif yang memaparkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-

rata (mean) dan standar deviasi. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel-variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 
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penelitian yang bagus (model penelitian dengan menggunakan regresi linier) itu 

jika data dalam penelitiannya memenuhi uji asumsi klasik (Trianto, 2015 : 87). 

Adapun uji asumsi klasik yang biasanya dilakukan yaitu : 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui 

bahwa uji t dan uji F mengasumsikan  bahwa nilai residual mengikuti distribusi 

normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel kecil. Dalam uji normalitas ini ada dua cara untuk mendekati 

apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji 

statistik (Ghozali, 2016 : 154).  

Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis grafik 

histogram dan grafik probably plot yaitu jika tidak menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah diagonal maka uji ini memenuhi syarat uji 

normalitas, yang kedua jika tidak menyebar di sekitar garis diagonal dan tidak 

mengikuti arah diagonal maka uji ini tidak memenuhi syarat uji normalitas uji. Uji 

statistik selanjutnya adalah uji Kolmogrov-Smirnov. Adapun kriteria 

pengujiannya, yaitu : 

1) Jika angka signifikan > taraf signifikansi (a) 0,05 maka distribusi data 

dikatakan normal. 
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2) Jika angka signifikansi < taraf signifikansi (a) 0,05 maka data dikatakan 

tidak normal. 

3.5.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah  model regresi 

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

baik seharusnya tidak terjadi koerelasi antara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi dapat dilihat dari : (1) 

nilai tolerance dan lawannya (2)  variance inflation factor (VIF). Model regresi 

yang bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai tolerance di atas 0,1 

atau VIF di bawah 10. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang 

terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai 

toleranceyang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF=1/Tolerance). 

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas 

adalah nilai Tolerance <0,10 atau sama dengan nilai VIF>10 (Ghozali, 2016 

:103). 

3.5.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan kesalahan pengganggu 

pada periode sebelumnya (t-1). Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan 

melakukan uji Durbin-Watson (DW). Keputusan ada tidaknya autokorelasi 

sebagai berikut : 
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a. Bila nilai DW berada diantar dU sampai dengan 4 – dU, koefesien korelasi 

sama dengan nol. Artinya tidak terjadi autokorelasi. 

b. Bila nilai DW lebih kecil dari dL, koefesien korelasi lebih besar dari nol. 

Artinya terjadi autokorelasi positif. 

c. Bila nilai DW lebih besar daripada 4 – dL, koefesien koerelasi lebih kecil 

daripada nol. Artinya terjadi autokorelasi negatif. 

d. Bila nilai DW terletak diantara 4 – dU dan 4 – dL, hasilnya tidak dapat 

disimpulkan (Trianto, 2015 : 91). 

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

Heteroskedastisitas.  

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Kebanyakan sat crossection mengandung situasi 

heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili beberapa 

ukuran (kecil, sedang dan besar). Cara memprediksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari grafik scatterplot. Jika 

membentuk pola tertentu yang teratur, maka regresi mengalami gangguan 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2016 : 134). 
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3.5.3 Regresi Linier Berganda 

 Regresi linier berganda ditujukan untuk menentukan hubungan linier 

antara beberapa variabel bebas yang biasa disebut X1, X2, X3, dan seterusnya 

dengan variabel terikat yang disebut Y. 

Dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda yang digunakan untuk 

mengetahui keakuratan hubungan Book Tax Differences, Arus Kas Operasi dan 

Tingkat Hutang terhadap Persistensi Laba. Untuk menguji hipotesis tersebut akan 

digunakan model persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = a+ b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 +  ei 

Keterangan :  

Y : Persistensi Laba 

a : Konstanta 

X1 : Book Tax Differences 

X2 : Arus Kas Operasi 

X3 : Tingkat Hutang 

e : Standard error (pengganggu) 

3.5.4 Uji Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya 

melalui riset. Dikatakan jawaban sementara karena hipotesis pada dasarnya 

merupakan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan 
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masalah, sedangkan kebenaran dari hipotesis perlu diuji terlebih dahulu melalui 

analisis data (Suliyanto, 2006 : 53). 

3.5.4.1 Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

antara book tax differences terhadap persistensi laba. Hipotesis statistiknya adalah 

sebagai berikut : 

H01  : Tidak terdapat pengaruh antara book tax differences terhadap   persistensi 

    laba 

Ha1  : Terdapat pengaruh antara book tax differences terhadap   persistensi laba 

  Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah book tax differences secara parsial 

berpengaruh terhadap   persistensi laba. Uji t dilakukan dengan dua arah dengan 

tingkat keyakinan 95% (yang merupakan standar tingkat keyakinan untuk 

penelitian bisnis) uji tingkat signifikansi pengaruh book tax differences secara 

individual terhadap persistensi laba, dimana tingkat signifikansi sebesar 5%. 

Kriteria diterima atau ditolak suatu hipotesis apabila : 

1. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak, variabel independen secara individual 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, variabel independen secara individual 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Zulganef, 

2008 : 214). 
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3.5.4.2 Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

antara arus kas operasi terhadap persistensi laba. Hipotesis statistiknya adalah 

sebagai berikut : 

H02  : Tidak terdapat  pengaruh   antara arus   kas operasi   terhadap   persistensi  

    laba 

Ha2  : Terdapat pengaruh antara arus kas operasi terhadap   persistensi laba 

  Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah arus kas operasi secara parsial berpengaruh 

terhadap   persistensi laba. Uji t dilakukan dengan dua arah dengan tingkat 

keyakinan 95% (yang merupakan standar tingkat keyakinan untuk penelitian 

bisnis) uji tingkat signifikansi pengaruh arus kas operasi secara individual 

terhadap persistensi laba, dimana tingkat signifikansi sebesar 5%.  

Kriteria diterima atau ditolak suatu hipotesis apabila : 

1. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak, variabel independen secara individual 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, variabel independen secara individual 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Zulganef, 

2008 : 214).  
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3.5.4.3 Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

antara tingkat hutang terhadap persistensi laba. Hipotesis statistiknya adalah 

sebagai berikut : 

H03  : Tidak  terdapat  pengaruh   antara   tingkat  hutang   terhadap   persistensi  

    laba 

Ha3  : Terdapat pengaruh antara tingkat hutang  terhadap   persistensi laba 

  Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t 

dilakukan untuk mengetahui apakah tingkat hutang secara parsial berpengaruh 

terhadap   persistensi laba. Uji t dilakukan dengan dua arah dengan tingkat 

keyakinan 95% (yang merupakan standar tingkat keyakinan untuk penelitian 

bisnis) uji tingkat signifikansi pengaruh tingkat hutang secara individual terhadap 

persistensi laba, dimana tingkat signifikansi sebesar 5%. 

 Kriteria diterima atau ditolak suatu hipotesis apabila : 

1. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak, variabel independen secara individual 

memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika t hitung < t tabel maka H0 diterima, variabel independen secara individual 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Zulganef, 

2008 : 214). 
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3.5.4.4 Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh 

book tax differences, arus kas operasi dan tingkat hutang secara simultan terhadap 

persistensi laba. Hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut : 

H04  : Tidak terdapat pengaruh antara book tax differences, arus kas operasi dan  

      tingkat hutang secara simultan  terhadap   persistensi laba 

Ha4  : Terdapat  pengaruh  antara  book  tax  differences, arus  kas   operasi  dan  

    tingat hutang secara simultan terhadap   persistensi laba 

  Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk 

mengetahui apakah book tax differences, arus kas operasi dan tingkat hutang 

secara simultan berpengaruh terhadap   persistensi laba. Jika nilai F dihitung lebih 

besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sebaliknya jika f dihitung 

lebih kecil dari f tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak. Bila berdasarkan nilai 

probabilitas, maka probabilitas > 0,05 (< 0,05), maka H0 diterima (ditolak). 

3.5.4.5 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisisen determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R
2 

berada 

diantara 0 dan 1. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-variabel nenas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat (Kuncoro, 2009 : 240). Dapat juga 
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dikatakan bahwa R
2
=0 berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, sedangkan R
2
=1 menandakan suatu hubungan yang sempurna. 

Penggunaan R
2 

(R Kuadrat) sering menimbulkan permasalahan, yaitu 

bahwa nilainya akan selalu meningkat dengan adanya penambahan variabel bebas 

dalam suatu model. Hal ini akan menimbulkan bias, karena jika ingin memperoleh 

model dengan R tinggi, seorang penelitian dapat dengan sembarangan 

menambahkan variabel bebas dan nilai R akan meningkat, tidak tergantung 

apakah variabel bebas tambahan itu berhubungan dengan variabel terikat atau 

tidak. 

Oleh karena itu, banyak peneliti yang menyarankan untuk menggunakan 

Adjusted R Square. Interpretasinya sama dengan R Square, akan tetapi nilai 

Adjusted R Square dapat naik atau turun dengan adanya penambahan variabel 

baru, tergantung dari korelasi antara variabel bebas tambahan tersebut dengan 

variabel terikatnya. Nilai Adjusted R Square dapat bernilai negatif, sehingga jika 

nilainya negatif, maka nilai tersebut dianggap 0, atau variabel bebas sama sekali 

tidak mampu menjelaskan varians dari variabel terikatnya (Sugiyono, 2012). 

 


