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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab

pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul

selama proses penelitian, hal ini penting karena desain penelitian merupakan

strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian

hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sebagai alat untuk

mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian. Sedangkan menurut

(Erlina, 2007) dalam (Riyopa, 2010) desain penelitian adalah suatu rencana dan

struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas

pertanyaan-pertanyaan penelitian. Penelitian yang digunakan menggunakan

penelitian assosiatif, yaitu suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang

hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2010).

3.2. Populasi  Dan Sampel Penelitian

3.2.1.Populasi

Menurut (Lukas, 2009) populasi adalah kumpulan objek yang diteliti.

Sedangkan menurut (Sugiyono, 2010) 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. Sedangkan. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian
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ini adalah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) selama periode 2010-2012. Jumlah populasi dalam penelitian ini

terdiri dari 54 perusahaan.

Tabel 3.1
Daftar Perusahaan Populasi

No Kode Nama Perusahaan

1 APLN Agung Podomoro Land Tbk

2 ASRI Alam Sutera Realty Tbk

3 BAPA Bekasi Asri Pemula Tbk

4 BCIP Bukit Citra Permai Tbk

5 BEST Bekasi Fajar Industri Tbk

6 BIPP Bhuwantala Indah Permai Tbk

7 BKDP Bukit Darmo Property Tbk

8 BKSL Sentul City Tbk

9 BSDE Bumi Serpong Damai Tbk

10 COWL Cowell Development Tbk

11 CTRA Ciputra Development Tbk

12 CTRP Ciputra Property Tbk

13 CTRS Ciputra Surya Tbk

14 DART Duta Anggada Realty Tbk

15 DILD Intiland Development Tbk

16 DUTI Duta Pertiwi Tbk

17 ELTY Bakrieland Development Tbk

18 EMDE Megapolitan Development Tbk

19 FMII Fortune Mate Indonesia Tbk

20 GAMA Gading Development Tbk

21 GMTD Goa Makassar Tourism Development

22 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk

23 GWSA Greenwood Sejahtera Tbk

24 JPRT Jaya Real Property  Tbk
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25 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk

26 KPIG Global Land dan development Tbk

27 LAMI Lamicitra Nusantara Tbk

28 LCGP Laguna Cipta Griya Tbk

29 LPCK Lippo Cikarang Tbk

30 LPKR Lippo Karawaci Tbk

31 MDLN Modern Realty Tbk

32 MKPI Metropolitan Kentjana Tbk

33 MTLA Metropolitan Land Tbk

34 MTSM Metro Realty Tbk

35 NIRO Nirvana Development Tbk

36 OMRE Indonesia Prima Property Tbk

37 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk

38 PUDP Pudjiati Prestige Tbk

39 PWON Pakuwon Jati Tbk

40 RBMS Rista Bintang Mahkota Sejati Tbk

41 RDTX Roda Vivatex Tbk

42 RODA Pikko Land Development Tbk

43 SCBD Danayasa Arthatama Tbk

44 SMDM Suryamas Dutamakmur Tbk

45 SMRA Summarecon Agung Tbk

46 ACST Acset Indonusa Tbk

47 ADHI Adhi Karya Persero Tbk

48 DGIK Duta Graha Indah Tbk

49 NRCA Nusa Raya Cipta Tbk

50 PTPP Pembangunan Perumahan Persero Tbk

51 SSIA Surya Semesta Internusa Tbk

52 TOTL Total Bangun Persada Tbk

53 WIKA Wijaya Karya Persero Tbk

54 WSKT Waskita Karya Persero Tbk

Sumber : www.idx.co.id



54

3.2.2.Sampel

Menurut (Lukas, 2009) sampel merupakan bagian dari populasi. Sedangkan

menurut (Sugiyono, 2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini

ditentukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu teknik yang

digunakan dalam penentuan sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan

berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian.

Adapun kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel adalah sebagai

berikut :

1. Perusahaan-perusahaan Property dan Real Estate yang mengeluarkan laporan

keuangan  auditan secara konsisten dan lengkap dari tahun 2010 sampai tahun

2012 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2. Perusahaan-perusahaan Property dan Real Estate tersebut menerbitkan dan

mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap per 31 Desember

dari tahun 2010 sampai tahun 2012.

3. Perusahaan-perusahaan Property dan Real Estate yang laporan keuangannya

tidak bernilai negatif selama tiga tahun yaitu dari tahun 2010 sampai tahun

2012.

4. Perusahaan-perusahaan Property dan Real Estate yang memiliki data dan

laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran variabel penelitian

secara lengkap per 31 Desember dari tahun 2010 sampai tahun 2012.
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Adapun proses pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Proses Pemilihan Sampel

No. Keterangan Jumlah Perusahaan

Total perusahaan Property dan Real Estate yang

terdaftar di BEI

54

1 Perusahaan Property dan Real Estate yang tidak

mempublikasikan  laporankeuangan auditan secara

konsisten dan  lengkap dari tahun 2010 2012

(6)

2 Perusahaan Property dan Real Estate yang tidak

mempublikasikan laporan keuangan per  31

Desember dari tahun 2010-2012

(1)

3 Perusahaan Property dan Real Estateyang laporan

keuangannya bernilai negatif dari tahun 2010-2012

(8)

4 Perusahaan Property dan Real Estate yang memiliki

data tidak lengkap dari tahun 2010-2012

(18)

Perusahaan yang terpilih menjadi sampel 21

Sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan pada kriteria ini, jumlah perusahaan property dan real estate

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setelah melakukan penyampelan

berdasarkan kriteria tertentu, maka didapat jumlah sampel yang memenuhi kriteria

penelitian, yaitu sebanyak 21 perusahaan. Adapun perusahaan yang menjadi

sampel dalam penelitian ini dapat dilihat secara jelas dalam tabel 3.3.
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Tabel 3.3
Sampel Penelitian

No Kode Nama Perusahaan

1 ASRI Alam Sutera Realty Tbk
2 BCIP Bukit Citra Permai Tbk
3 BEST Bekasi Fajar Industri Tbk
4 BKSL Sentul City Tbk
5 COWL Cowell Development Tbk
6 CTRA Ciputra Development Tbk
7 CTRP Ciputra Property Tbk
8 CTRS Ciputra Surya Tbk
9 GPRA Perdana Gapura Prima Tbk
10 JPRT Jaya Real Property  Tbk
11 KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk
12 LPCK Lippo Cikarang Tbk
13 MTLA Metropolitan Land Tbk
14 OMRE Indonesia Prima Property Tbk
15 PLIN Plaza Indonesia Realty Tbk
16 PWON Pakuwon Jati Tbk
17 RDTX Roda Vivatex Tbk
18 SMRA Summarecon Agung Tbk
19 ADHI Adhi Karya Persero Tbk
20 PTPP Pembangunan Perumahan Persero Tbk
21 WIKA Wijaya Karya Persero Tbk

Sumber :www.idx.co.id

3.3. Jenis Dan Sumber Data

3.3.1.Jenis Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,

yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Menurut (Sugiyono, 2010).

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada

pengumpul data, misalkan lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder
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antara lain disajikan dalam bentuk data-data, tabel-tabel, diagram-diagram atau

mengenai topik penelitian. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah data sekunder, yaitu  data laporan keuangan perusahaan property dan real

estate periode 2010-2012.

3.3.2.Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu diperoleh

melalui situs Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id yang berupa laporan

keuangan yang dipublikasikan. Data sekunder berupa laporan keuangan

perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

periode 2010-2012.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

library research dengan cara melihat, membaca, mencatat dan mempelajari buku-

buku, skripsi, jurnal dan berbagai macam sumber tertulis lainnya yang berkaitan

dengan topik penelitian. Dan teknik dokumenter, data yang dikumpulkan

merupakan data sekunder, yaitu data laporan keuangan diterbitkan oleh Bursa

Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id

3.5. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.5.1.Defenisi Operasional

Defenisi operasional diperlukan agar konsep yang digunakan dapat diukur

secara empiris serta menghindari terjadi kesalahan penafsiran yang dapat diukur
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secara empiris serta menghindari terjadi kesalahan penafsiran yang berbeda.

Defenisi dari operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Variabel Independen (X)

Menurut (Sugiyono, 2010) variabel independen atau variabel bebas

adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab berubahnya

atau timbulnya variabel terikat atau dependen. Variabel independen dalam

penelitian ini adalah rasio keuangan yang terdiri dari Current Ratio (CR),

Inventory Turnover (ITO), Total Asset Turnover (TATO), Debt to Total Asset

(DTA), Return On Asset (ROA), dan Return On Equity (ROE).

1) Current Ratio (X1) adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan

dalam membayar kewajiban jangka pendeknya atau utang yang segera

jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

2) Inventory Turnover (ITO) (X2) adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur efektivitas manajemen persediaan.

3) Total Asset Turnover (TATO) (X3) adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur efektifitas dalam penggunaan total aktiva.

4) Debt to Asset (DTA) (X4) adalah rasio yang digunakan untuk menghitung

seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur.

5) Return On Asset (ROA) (X5) adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba yang tinggi

pada tingkat penjualan tertentu.
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6) Return On Equity (ROE) (X6) adalah rasio yang digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal

saham tertentu.

2. Variabel Dependen (Y)

Menurut (Sugiyono, 2010) variabel terikat atau variabel dependen

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya

variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini

adalah perubahan laba. Perubahan laba adalah kenaikan atau penurunan atas

laba yang dihasilkan perusahaan yang terjadi dalam suatu periode dengan

periode lainnya.

Indikator perubahan laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah

laba sebelum pajak  tidak termasuk item extra ordinary dan discontinued

operation. (Zainuddin dan Yogiyanto, 1999) dalam (Lusiana, 2008),

(Syamsudin dan Ceki, 2009), (Aliyatus, 2009) mengatakan penggunaan laba

sebelum pajak sebagai indikator perubahan laba dimaksudkan untuk

menghindari pengaruh penggunaan tarif pajak yang berbeda antar periode

yang dianalisis.

3.5.2.Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, pengukuran variabel-variabel yang digunakan dapat

dijelaskan sebagai berikut :

1. Current Ratio (CR) yaitu rasio yang membandingkan aktiva lancar dengan

utang lancar. Perhitungan rasio ini adalah : (Mamduh dan Halim, 2005)
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= Aset LancarHutang lancar
2. Inventory Turnover (ITO) yaitu rasio yang membandingkan harga pokok

penjualan dengan persediaan. Perhitungan rasio ini adalah: (Mamduh dan

Abdul, 2005).

= Harga Pokok PenjualanPersediaan
3. Total Asset Turnover (TATO) yaitu rasio yang membandingkan penjualan

dengan total aset. Perhitungan rasio ini adalah : (Mamduh dan Halim, 2005).

= PenjualanTotal Aset
4. Debt to Total Asset (DTA) yaitu rasio yang membandingkan total hutang

dengan total aset. Perhitungan rasio ini adalah :

= Total HutangTotal Aset
5. Return On Asset (ROA) yaitu membandingkan laba bersih dengan total aset.

Perhitungan rasio ini adalah : (Lukman, 2009)

= Laba Bersih Setelah PajakTotal Aset
6. Return On Equity (ROE) yaitu membandingkan laba bersih dengan modal

saham. Perhitungan rasio ini adalah : (Lukman, 2009)

= Laba Bersih Setelah PajakModal Saham
7. Perubahan laba yaitu selisih laba tahun yang diteliti dengan laba tahun

sebelumnya yang kemudian dibandingkan dengan laba tahun sebelumnya.
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Perhitungan rasio ini adalah : (Aliyatus, 2009), (Thaussie, 2010) dan (Metta,

2011).

ℎ ∆ = −
Dimana :∆ = perubahan laba untuk periode t

= laba pada periode yang dihitung angka perubahannya

= laba pada periode satu tahun sebelumnya

3.6. Analisis Data

Metode analisis data dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan

informasi yang relevan yang terkandung dalam data dan hasilnya digunakan

untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian ini menggunakan metode

kuantitatif sebagai metode analisisnya. Analisis data kuantitatif merupakan suatu

bentuk analisa yang menggunakan angka-angka dan perhitungan dengan metode

statistik, sehingga data tersebut harus diklasifikasikan dalam kategori tertentu,

untuk mempermudah proses analisis.

3.6.1.Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk memberi gambaran

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

maksimum, dan minimum (Ghozali, 2005).
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3.6.2.Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2005).

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati

normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau

tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik: (Ghozali, 2005).

1. Analisis Grafik

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah

dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi

dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya

dengan melihat histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah

sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal

probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal, dan ploting

data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data residual

normal, maka garis yang menggambarkan sesungguhnya akan mengikuti garis

diagonalnya. Jika distribusi data terdistribusi normal, maka garis yang

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Pada

prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada

sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya.

Dasar pengambilan keputusan :
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1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis

normal atau grafik histogram menunjukkan pola distribusi normal maka

model regresi memenuhi asumsi normalitas

2) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal,

maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan pula melalui analisis

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

dengan membuat hipotesis :

Ho = Data residual terdistribusi normal

Ha = Data residual tidak terdistribusi normal

3.6.3.Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan agar hasil kesimpulan yang diperoleh tidak

menimbulkan nilai bias. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi

multikolonieritas, heteroskedaktisitas dan autokorelasi.

1. Uji Multikolonieritas

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 berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai
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korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Adanya

multikolonieritas dalam suatu model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance

dan nilai VIF (Variance inflation factor) (Ghozali, 2005). Suatu model regresi

bebas multikolonieritas apabila memiliki VIF< 10 atau cenderung mendekati

1 atau tolerance > 0,10.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi ada

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka

dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi 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.  Model regresi yang baik adalah regresi yang

bebas dari autokorelasi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dengan

mendeteksi besaran Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan

adalah dengan uji Durbin-Watson (Uji DW) dengan dasar pengambilan

keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2005) :

Hipotesis  nol Keputusan Jika

Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d <dl

Tidak ada autokorelasi negatif No desicison dl < d <

Tidak ada autokorelasi negatif Tolak 4 – dl < d < 4

Tidak ada autokorelasi positif No decision 4 – du < d < 4 – dl

Tidak ada autokorelasi positif
atau negatif

Tidak ditolak du < d < 4 – du

Sumber: (Ghozali, 2005)
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3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas 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 disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005). Ada

beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED

dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi,

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah

distudentized. Adapun dasar analisis dengan melihat grafik plot antara nilai

prediksi variabel terikat ZPRED dengan residualnya SRESID yaitu :

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu,

yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan

oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit

jumlah pengamatan, semakin sulit untuk mengintepretasikan hasil grafik plot.
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Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan

hasil, salah satunya dengan uji Glejser (Ghozali, 2005). Uji glejser dengan

melihat dari nilai probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 5%,

bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas

3.6.4.Uji Hipotesis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan data panel (pooled data) dengan bantuan SPSS 17.0. Persamaan

ini merupakan gabungan dari  data times series (antar waktu) dan data cross

section (antar ruang/individu). Regresi data panel dalam penelitian ini

menggunakan asumsi intercept dan koefisien slope konstan sepanjang waktu.

Persamaan ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa

variabel terhadap satu variabel, dengan persamaan sebagai berikut :

Yit = β + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it+β5X5it+β6X6it + μit

Dimana :

Yit = Variabel dependen (perubahan laba)

β = Konstanta

β1-β6 = Koefisien regresi

X1it = Current Ratio

X2it = Inventory Turnover

X3it = Total Asset Turnover

X4it = Debt to Total Asset

X5it = Return On Asset

X6it = Return On Equity
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μit = Variabel penganggu/eror

1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t atau disebut juga dengan uji parsial, pada dasarnya

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen

secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali,

2005). Cara melakukan uji t adalah dengan Quick Look yaitu bila jumlah

degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar

5%, maka Ho yang  dinyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari

2 (dalam nilai absolute). Dengan kata lain, kita menerima hipotesis alternatif

yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel independen. Dan uji t dengan membandingkan nilai

statistik t dengan nilai kritis menurut tabel. Apabila nilai statistik t hasil

perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, hipotesis alternatif yang

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel dependen.

Dengan pengujian ini dapat ditentukan apakah hipotesis yang telah

dibuat signifikan atau tidak signifikan. Jika t hitung < t tabel maka Ho

diterima Ha ditolak, berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh

terhadap variabel dependen. Dan jika t hitung > t tabel maka Ha diterima dan

Ho ditolak, berarti variabel dependen mempunyai pengaruh terhadap variabel

dependen.
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2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F atau disebut juga dengan uji simultan, pada dasarnya

menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen atau terikat. (Ghozali, 2005). Uji F dapat dilakukan dengan melihat

nilai signifikansi f pada output hasil regresi menggunakan SPSS dengan

significance level 0,05 (5%). Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka

hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), yang berarti secara

simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 5% maka

hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara simultan

variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap

variabel terikat.

Analisa uji F ini dilakukan dengan membandingkan nilai F hasil

perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila nilai F hitung > f tabel maka

Ho ditolak dan Ha diterima, berarti variabel independen secara bersamaan

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika f hitung <

f tabel maka Ho diterima dan ha ditolak berarti hasilnya tidak signifikan

bahwa variabel independen secara bersamaan tidak mempunyai pengaruh

terhadap variabel dependen.

3. Koefisien Determinasi (R2)

Tujuan pengujian ini adalah untuk menguji tingkat keeratan atau

keterikatan antar variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat
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dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (adjusted R-square).

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan varaisi variabel dependen. Nilai koefisien

determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Nilai yang digunakan

adalah adjusted R-square karena variabel independen yang digunakan dalam

penelitian ini lebih dari dua buah.


