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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 DESAIN PENELITIAN 

Desain dalam penelitian ini mengacu pada desain penelitian menurut Uma 

Sekaran (2009:154), dengan uraian sebagai berikut: 

a. Tujuan Studi 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, yang biasanya menjelaskan sifat 

hubungan tertentu, ataupun menentukan kebebasan (independensi) dua atau lebih 

faktor dalam suatu situasi. Terdapat lima hipotesis yang akan diuji dalam 

penelitian ini untuk membuktikan apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

b. Jenis Investigasi 

Jenis investigasi yang digunakan adalah studi studi korelasional 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.  

c. Jenis Intervensi Peneliti 

Tingkat intervensi peneliti disini adalah tingkat intervensi minimal, dimana 

peneliti menguji hubungan korelasional antar variabel dengan kondisi lingkungan 
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penelitian natural dan peneliti tidak melakukan intervensi dalam aktifitas normal 

yang diteliti. 

d. Situasi Studi 

Situasi studi bersifat studi lapangan, dimana berbagai faktor diuji dalam situasi 

alami dan kegiatan sehari-hari. Disini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk 

menyebarkan kuesioner kepada responden. 

e. Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan adalah individu, yaitu auditor yang bekerja di Kantor 

Akuntan Publik yang ada di Pekanbaru.  

f. Horizon Waktu 

Horizon waktu yang digunakan adalah horizon waktu cross-sectional, yaitu tipe 

studi satu tahap yang datanya berupa subjek pada waktu tertentu. 

 

3.2 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

Menurut Sugiyono (2014:115) populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Sugiyono (2014:116) juga mendefinisikan sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ada di 

Pekanbaru. Jumlah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik yang diambil 
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untuk penelitian ini sebanyak 40 auditor. Jumlah tersebut merupakan populasi 

sekaligus sampel yang digunakan dalam penelitian ini. 

 

3.3 TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sensus, dimana semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan karena jumlah 

populasi relatif kecil. Berikut daftar KAP yang ada di Pekanbaru yang menjadi 

sampel dari penelitian ini. 

 

Tabel 3.1 

Daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Pekanbaru 

No. Nama KAP Alamat 

Jumlah 

Anggota 

1. KAP GRISELDA, 

WISNU & ARUM 

(CABANG) 

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.50 Pekanbaru 28122 

Telp : (0761) 45200, Fax : (0761) 45200 

E-mail : kapgwa_pku@yahoo.co.id 

3 Orang 

2. KAP HADIBROTO 

& REKAN 

 

Jl. Teratai No.18 RT 002 / 002 Sukajadi  

Pekanbaru 28121 

Telp : (0761) 20044, Fax : (0761) 20044 

E-mail: kaphadibroto@yahoo.co.id 

5 Orang 

3. KAP Drs. HARDI & 

REKAN  

 

Jl. Ikhlas No. 1 F  

Labuh Baru Timur, Payung Sekaki  

Pekanbaru 28291  

Telp : (0761) 63879, Fax : (0761) 22072  

5 Orang 
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4. KAP Drs. KATIO & 

REKAN (CABANG) 

Jl. Darma Bakti No. 16 A  

Sigunggung, Payung Sekaki  

Pekanbaru 28133  

Telp : (0761) 7023699  

E-mail: kap.katiodanrekan@yahoo.com 

5 Orang 

5. KAP KHAIRUL  

 

Jl. DI. Panjaitan No.2 D Pekanbaru 22071 

Telp : (0761) 45370 

Fax : (0761) 45370 

E-mail : khairulegab@gmail.com 

7 Orang 

6. KAP Drs. 

SELAMAT 

SINURAYA & 

REKAN (CABANG) 

Jl. Durian No.1 F Samping Pemancar TVRI Kel. 

Labuh Baru Timur 

Kec. Payung Sekaki Pekanbaru 28291 

Telp : (0761) 22769, Fax : (0761) 7076187 

E-mail : sinuraya_akuntan@yahoo.co.id 

5 Orang 

7. KAP Dra. 

MARTHA 

NG, Ak.  

   

 

Jl. Achmad Yani No. 84 Pekanbaru 28127  

Telp : (0761) 24418, Fax : (0761) 35508 

5 orang 

8.  KAP BAMBANG, 

SUTJIPTO 

NGUMAR & 

REKAN (CABANG)  

Jl. Wolter Monginsidi No. 22 B  

Pekanbaru  

Telp : (0761) 383854  

Fax : (0761) 46257  

5 orang 

(Sumber: www.iapi.or.id 2017) 
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3.4 VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURAN OPERASIONAL 

VARIABEL 

Variabel adalah apa pun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada 

nilai. Nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek yang sama, atau pada 

waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda (Sekaran, 2009:116).  

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel bebas yang mempengaruhi 

variabel dependen (Sekaran, 2009:117). Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu orientasi etis idealisme, orientasi relativisme, locus 

of control, dan equity sensitivity.. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini mengacu 

pada penelitan-penelitian terdahulu tentang perilaku etis auditor, diantaranya: 

a. Orientasi Etis 

Orientasi etis diartikan sebagai dasar pemikiran untuk menentukan 

sikap, arah dan sebagainya secara tepat dan benar yang berkaitan dengan 

dilema etis. Sebagaimana telah disebutkan bahwa orientasi etis ini 

diklasifikasikan menjadi idealisme dan relativisme. 

1) Idealisme 

Idealisme dalam penelitian ini adalah suatu hal yang dipercaya 

individu tentang konsekuensi yang dimiliki dan diinginkan tidak 

melanggar nilai-nilai etika.  
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Idealisme diukur dengan menggunakan intrumen yang 

dikembangkan oleh Forsyth (1980) yang dimodifikasi menjadi 7 

pertanyaan. Pengukuran variabel ini menggunakan skala likert 1 sampai 

4 dan menggunakan 4 indikator untuk mengukur variabel orientasi etis 

idealisme menurut Forsyth (1980) yang meliputi: 

a) Suatu tindakan tidak boleh merugikan orang lain 

b) Seseorang tidak boleh mengancam kehormatan dan kesejahteraan 

orang lain. 

c) Tindakan yang dilakukan sesuai dengan norma universal. 

d) Tindakan moral adalah sesuai dengan tindakan yang sifatnya ideal. 

2) Relativisme 

Selain mempunyai sifat idealisme, juga terdapat sisi relativisme 

pada diri seseorang. Relativisme yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kepercayaan individual untuk dapat menolak moral dalam 

perilakunya.  

Pengukuran variabel  ini menggunakan skala likert 1 sampai 4. 

Semakin tinggi nilai skala menunjukkan semakin tinggi relativisme 

seseorang. Relativisme diukur dengan munggunakan instrumen yang 

dikembangkan oleh Forsyth (1980) yang dimodfikasi menjadi 7 

pertanyaaan. Setiap item pertanyaan merupakan sikap relativisme 

seseorang terhadap nilai-nilai moral. Indikator yang digunakan untuk 
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mengukur variabel orientasi  etis relativisme menurut  Forsyth (1980) 

adalah: 

a) Aturan etika berbeda pada setiap komunitas 

b) Prinsip moral dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya subyektif 

nilai moral tidak pernah berlaku mutlak. 

c) Penetapan aturan etika secara tegas akan menciptakan hubungan 

manusia yang lebih baik 

d) Kebohongan dinilai bermoral atau tidak tergantung pada situasi 

yang mengelilinginya. 

b. Locus of Control 

Menurut Rotter dalam Susanti (2014) locus of control adalah cara 

pandang seseorang terhadap suatu peristiwa, dimana seseorang tersebut 

dapat atau tidak mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya.  

Variabel ini diukur dengan instrumen The Work Locus of 

Control (WLCS) yang dikembangkan oleh Spector (1988) dan 

digunakan oleh Yovita dan Rahmawaty (2016). Variabel ini diukur 

dengan skala likert 1 sampai 4. Instrumen ini menggunakan 10 

pertanyaan dengan menggunakan delapan indikator, yaitu: 1) Keputusan 

Pimpinan, 2) Jabatan/Kedudukan, 3) Kesempatan, 4) Penghargaan Dalam 

Pekerjaan, 5) Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan, 6) Keberuntungan, 7) 

Nasib, dan 8) Koneksi Yang Kuat Dalam Mendapatkan Pekerjaan. 
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c. Equity Sensitivity 

Equity sensitivity merupakan suatu persepsi seseorang terhadap 

keadilan dengan membandingkan antara inputs dan outcomes yang 

diperoleh dari orang lain (Ustadi & Utami dalam Widiastuti 2015).  

Instrumen yang biasa digunakan untuk mengukur variabel equity 

sensitivity adalah Equity Sensitivity Instrument (ESI) dan Equity Preference 

Questionnaire (EPQ). ESI dikembangkan oleh Huseman (1985), yang 

terdiri dari 5 pertanyaan dengan nilai ESI berkisar 0-10 untuk tiap 

pertanyaan sesuai dengan pilihan responden, sehingga dari total pasang 

pertanyaan tidak melebihi nilai 10. Sedangkan untuk EPQ yang 

dikembangkan oleh Sauley dan Bedeian (2000) terdiri dari 16 pertanyaan 

yang diukur dengan skala likert dan menggunakan skala likert 1 sampai 4. 

Penelitian ini menggunakan EPQ yang dimodifikasi menjadi 14 

pertanyaan. Indikator yang digunakan adalah benevolent dan entitleds. 

Pernyataan negatif ada pada poin pertama sampai dengan poin delapan, 

sedangkan sisanya adalah pernyataan positif. 

 

3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dipengaruhi 

atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sekaran, 

2011:116). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku etis 

auditor. Menurut Kurniawan (2013) perilaku etis auditor adalah suatu 



57 
 

 
 

kemampuan auditor untuk mempertimbangkan etika dan perilaku dalam 

pelaksanaan audit, dengan cara mengakui masalah etika yang timbul pada 

saat audit.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert 1 sampai 

4. Penelitian ini memfokuskan perilaku etis pada faktor-faktor atau 

substansi kode etik akuntan publik yang dikembangkan Sihwahjoeni dan 

Gudono (2000) dengan menggunakan indikator sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan kode etik 

b. Penafsiran dan penyempurnaan kode etik. 

Pernyataan negatif ada pada poin keempat dan keenam, sedangkan 

sisanya adalah pernyataan positif. Peneliti mengasumsikan bahwa bagi 

responden yang berpersepsi positif terhadap kode etik yang meliputi 

pelaksanaan kode etik, dan penafsiran dan penyempurnaan kode etik akan 

memiliki perilaku yang lebih etis. 

 

3.5 INSTRUMEN PENELITIAN 

Instrument penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan instrumen angket atau 

kuesioner. Untuk instrumen Orientasi Etis Idealisme, Orientasi Etis Relativisme, 

Locus of Control, Equity Sensitivity, dan Perilaku Etis Auditor menggunakan 

modifikasi skala likert 1 sampai 4.  

Penelitian ini menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Alasannya adalah 
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dengan pertimbangan untuk memperoleh pandangan auditor secara lebih jelas 

mengenai pernyataan dan kasus yang disajikan dalam kuesioner. Jika digunakan 

skala 5 atau 7, terdapat kecenderungan responden akan memilih untuk berpendapat 

netral mengenai suatu kasus. Modifikasi skala Likert ini mengacu pada pendapat 

Hadi (1991) dalam Asana (2013) untuk beberapa alasan berikut: Pertama, pemberian 

kategori tengah memberikan arti ganda atau multi interpretable. Kedua, tersedianya 

kategori jawaban tengah menimbulkan kecenderungan jawaban ketengah (central 

tendency effect) bagi auditor yang memiliki keraguan dalam menanggapi pernyataan. 

Ketiga, jika disediakan kategori jawaban tengah akan menghilangkan banyak 

informasi dari para auditor. Kriyantono (2008:139) juga menyatakan skala Likert 

dapat menghilangkan jawaban ragu-ragu karena responden memiliki kecenderungan 

untuk memilih jawaban yang aman, selain juga dapat menghilangkan banyak data 

dalam riset (Al-Fithrie, 2015). 

Dalam beberapa riset, skala Likert dapat digunakan dengan meniadakan 

pilihan jawaban ragu-ragu (undecided). Alasannya adalah karena kategori ragu-ragu 

memiliki makna ganda, yaitu bisa diartikan belum bisa memberikan jawaban, netral, 

dan ragu-ragu. Disediakannya jawaban di tengah-tengah juga mengakibatkan 

responden akan cenderung memiliki jawaban di tengah-tengah terutama bagi 

responden yang ragu-ragu akan memilih jawaban yang mana. Selain itu, responden 

memilih jawaban untuk memilih amannya. Yang terakhir, disediakannya jawaban di 

tengah-tengah akan menghilangkan banyak data dalam riset, sehingga data yang 

diperlukan banyak yang hilang. 
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Tabel 3.2 

Skor Skala Likert 

Pertanyaan Positif Pertanyaan Negatif 

Jawaban Skor Jawaban Skor 

Sangat setuju 4 Sangat setuju 1 

Setuju 3 Setuju 2 

Tidak Setuju 2 Tidak Setuju 3 

Sangat Tidak Setuju 1 Sangat Tidak Setuju 4 

 Sumber : Sugiyono (2012) dalam Al-Fithrie (2015) 

Tabel 3.3 

Kisi-Kisi Intrument Penelitian 

No Variabel Indikator No.Item 

1 

Orientasi Etis Idealisme 

(X1) 

Forsyth (1980) 

1. Suatu tindakan tidak boleh 

merugikan orang lain 

1, 2, 3, 4 

2. Seseorang tidak boleh mengancam 

kehormatan dan kesejahteraan orang 

lain. 

5 

3. Tindakan yang dilakukan sesuai 

dengan norma universal. 

6 

4. Tindakan moral adalah sesuai 

dengan tindakan yang sifatnya ideal. 

7 

2 

Orientasi Etis Relativisme 

(X2) 

Forsyth (1980) 

1. Aturan etika berbeda pada setiap 

komunitas. 

11, 12 

2. Prinsip moral dipandang sebagai 

sesuatu yang sifatnya subyektif nilai 

moral tidak pernah berlaku mutlak. 

13 

3. Penetapan aturan etika secara tegas 

akan menciptakan hubungan manusia 

yang lebih baik 

14,15 

4. Kebohongan dinilai bermoral atau 

tidak tergantung pada situasi yang 

16,17 
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mengelilinginya 

3 Locus of Control 

 (X3) 

Spector (1988) 

1.  Keputusan Pimpinan 

2.  Jabatan/Kedudukan 

3.  Kesempatan 

4.  Penghargaan Dalam Pekerjaan 

5. Kemampuan Melaksanakan 

Pekerjaan 

6.  Keberuntungan 

7.  Nasib 

8.  Koneksi Yang Kuat Dalam 

Mendapatkan Pekerjaan 

18,19,20,21, 

22,23,24,25, 

26,27 

4 Equity Sensitivity 

(X4) 

Sauley dan Bedeian (2000) 

 

1. Benevolents 

2. Entitleds 

28*, 29*, 30*, 

31*,32*,33*, 

34*,35*, 

36, 37, 38, 38, 

40,41 

5 Perilaku Etis Auditor 

(Y) 

Sihwahjoeni dan Gudono 

(2000) 

1. Pelaksanaan Kode Etik 42, 43, 44, 

45*, 46, 

2. Penafsiran dan Penyempurnaan kode 

etik 

47,48 

*Keterangan: Pernyataan Negatif 

 

3.6 TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014: 401).  
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Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui survei dengan 

menggunakan kuesioner. Survei ini merupakan teknik untuk memperoleh data primer 

dengan cara menyebarkan kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawab. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang 

dikumpulkan untuk penelitian dari tempat aktual terjadinya peristiwa (Sekaran, 

2009:77). Data primer penelitian dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden 

yakni auditor yang berada pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu suatu analisis 

data yang diperoleh dari daftar pertanyaan yang telah diolah ke dalam bentuk angka-

angka dan pembahasannya melalui perhitungan statistik (Sugiyono, 2014:426). 

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS. Analisa kuantitatif 

melalui beberapa tahap uji, yaitu : 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data 

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

minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) 

(Ghozali, 2013:19). 
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3.7.2 Uji Kualitas Data 

3.7.2.1 Uji Validitas Data 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner akan dikatakan valid 

apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013:52). 

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang 

akurat. Uji validitas digunakan untuk mengetahui apakah item-item 

yang ada di dalam kuesioner mampu mengukur peubah yang 

didapatkan dalam penelitian ini. Jika r hitung lebih besar dari r tabel 

dan nilai positif maka butir atau pernyataan atau indikator tersebut 

dinyatakan valid (Ghozali, 2013:53). 

 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner  

dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Pengujian konsistensi penelitian ini menggunakan koefsien Cronbach 

Alpha. Teknik Cronbach Alpha merupakan teknik pengujian 

konsistensi reliabilitas antar item yang paling populer dan 

menunjukkan indeks konsistensi reliabilitas yang cukup sempurna. 
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Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha >0,70, sebaliknya jika Cronbach Alpha <0,70 maka 

instrumen itu tidak reliable (Ghozali, 2013:47). 

 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

3.7.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan One 

Sample Kolomogrov Smirnov Test. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan nilai probabilitas asymptotic significance yaitu jika 

Asymp. Sig. (2-tailed) ≥ 0.05, maka data berdistribusi normal 

sedangkan Asymp. Sig. (2-tailed) < 0.05, maka data tidak berdistribusi 

normal (Ghozali, 2013:160). 

 

3.7.3.2 Uji Multikolinieritas  

Uji multikolonearitas adalah uji yang bertujuan untuk 

menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar 

variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya 

tidak terjadi korelasi di antara variabel independennya. 

Multikolonieritas dapat dilihat dari, (1) nilai tolerance dan lawannya, 
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(2) variance inflation factor (VIF).  Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 

nilai VIF tinggi (karena VIF=1/Tolerance). Nilai cutoff yang umum 

dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai 

Tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥10 (Ghozali, 

2013:105). 

 

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang 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 yang lain tetap, maka 

homoskedastisitas dan jika berbeda maka heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas.  

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji glejser, 

yang meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. 

Apabila nilai sig. > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sebaliknya apabila nilai sig. < 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2013:142-143). 
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3.7.4 Uji Hipotesis 

Penelitian ini menggunakan uji hipotesis model regresi berganda. 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel 

independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel 

independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai 

dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan 

atau penurunan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah locus of control, equity sensitivity, dan ethical sensitivity. Dan variabel 

dependennya adalah Perilaku Etis Auditor. Untuk menguji hipotesis 

digunakan analisis regresi linear berganda yang dilakukan dengan bantuan 

SPSS  for windows. 

Rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah :  

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

Dimana :  

Y = Variabel dependen (Perilaku Etis Auditor)  

a = konstanta      

X1 = Orientasi Idealisme  X2 = Orientasi Relativisme  

X3 = Locus of control   X4 = Equity Sensitivity 

b1, b2, b3, b4 = kemiringan regresi dari masing-masing variabel  

e = error 
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3.7.4.1 Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen atau terikat. Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel independen yang dimasukan dalam model regresi terhadap 

variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Jika 

hasilnya <0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 

2013:98). 

3.7.4.2 Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien Determinan (R2) pada intinya mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Nilai koefisien determinasi (R2) adalah antara nol dan satu. 

Apabila nilai R2 kecil maka kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Sedangkan, apabila nilai R2 mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Kelemahan mendasar dalam penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang 



67 
 

 
 

dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel bebas 

maka nilai R2 pasti meningkat walaupun variabel tersebut berpengaruh 

secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Oleh karena 

itulah para peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted 

R2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 

2013:97). 

 

3.7.4.3 Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual 

dalam menerangkan variasi variabel dependen.  Uji parsial digunakan 

untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur 

tingkat signifikansi atau keberartian setiap variabel bebas terhadap 

variabel terikat dalam model regresi, Dasar keputusan untuk menguji 

signifikansi konstanta dan variabel dependen tersebut dapat 

berdasarkan probababilitas yang dilihat dari nilai significance/sig. Jika 

probabilitas > 0,05 maka H0 ditolak yang berarti koefisien regresi 

tidak signifikan, dan jika probabilitas < 0,05 maka H0 diterima yang 

berarti koefisien regresi signifikan (Santoso, 2014:247). 


