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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian menggunakan ekspalanatory,studi eksaplanatory adalah studi 

yang ditujukan untuk menggambarkan hubungan,pengaruhnya antara variable predisi 

atau predictor terhadap variable yang diprediksi atau lazim dinyatakan variable 

penyebab dan variable akibat (Edison,2018:85). 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakuka pada perusahaan Manufaktur sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2014-2018. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan mulai bulan Februari-Juni. 

4.3 Data dan Sumber Data 

4.3.1 Jenis Data 

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

sekunder merupakan data yang dikumpulkan yang berasal dari laporan keuangan yang 

telah di terbitkan atau telah dipublikasikan oleh lembaga, organisasi, perusahaan 

berupa laporan perusahaan, dokumen-dokumen, publikasi pemerintah, analisis 

industri, media website, internet, dll  (Edison,2019:96).Data Sekunder yang digunakan 

adalah saldo total akun-akun dalam laporan keungan yang digunakan untuk 

menghitung nilai Profitabilitas,Solvabilitas dan Ukuran perusahaan. Dan data panel 

yaitu data yang bersifat timeseries dan cross sectional. 

 

4.3.2 Dimensi Waktu 

Dimensi waktu yang digunakan adalah time series (annual).Time series adalah 

pengumpulan data sekunder yang dapat memenuhi dua waktu yakni: memenuhi cross 
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sectional yaitu menggambarkan kejadian pada satu tanggal tertentu atau periode 

tertentu sekaligus memenuhi longitudinal yakni data setiap periode dikumpulkan  

dalam beberapa tahun secara berutun atau seri (Edison,2019:106). 

4.3.3 Sumber Data  

 Sumber data yang  digunakan untuk data sekunder berasal dari laporan 

keuangan setiap sampel perusahaan sektor industri barang konsumsi yang didapatkan 

dari website IDX dan web perusahaan terkait. 

4.3.4 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu 

penelitian, objek penelitian menjadi sasaran dalam penelitian untuk mendapatkan 

jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Nuryaman dan Christina 

(2015:5), objek penelitian adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. 

Karakteristik ini jika diberikan nilai maka nilainya akan bervariasi (berbeda) antar 

individu satu dengan lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian 

adalah Profitabilitas yang diukur dengan Return on Asset (ROA), Solvabilitas yang 

diukur dengan Debt to Equity Ratio (DER), Ukuran Perusahaan diukur dengan 

Logaritma Natural total asset perusahaan. 

 

4.3.5 Populasi Penelitian 

Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang,peristiwa,atau hal-hal menarik 

bahwa peneliti ingin investigasi. Populasi adalah kelompok orang atau kejadian dimana 

peneliti ingin membuat opini (Berdasarkan statistik sampel),(Sekaran & 

Bougie,2017:53). Populasi adalah total kumpulan elemen dari kumpulan tersebut akan 

dibuat kesimpulan (Nuryaman dan Christina ,2015:101). 

Populasi yang diambil dalam penelitian adalah seluruh perusahaan sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018 . 
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4.3.6 Sampel Penelitian 

Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi.Dengan mempelajari 

sampel,peneliti mampu menarik kesimpulan yang dapat digenerelisasikan terhadap 

populasi ketertarikan (Sekaran & Bougie,2017:55). sampel adalah bagian dari 

populasi, sampel berisi beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, 

yang membentuk sampel hanyalah beberapa elemen populasi saja, bukan seluruh 

elemen (Nuryaman dan Christina,2015:101). 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara non-

probability sampling dengan teknik sampling  yang digunakan dalam penelitian  adalah 

Teknik purposive judgement sampling.Teknik purposive judgement sampling  

menggunakan sampel yang benar-benar spesifik dan diketahui oleh peneliti,sehingga 

penelitian tidak tergantung pada berapa besarnya sampel yang ditarik dari 

populasi,tetapi lebih menekankan pada informasi yang didapat dari populasi dan 

kejelasan sifat dari populasi dan kecukupan jumlah sampel yang dibutuhkan oleh alat 

uji yang digunakan.Proses pengambilan sampel dari teknik harus menetapkan terlebih 

kriteria jenis,ciri-ciri individu/perusahaan yang akan dijadikan populasi ( 

Edison,2018:137-138). 

Berdasarkan teknik purposive judgment sampling peneliti menentukan kriteria 

yang digunakan dalam memilih sampel penelitian, kriteria-kriteria tersebut antara lain: 

1. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar dalam BEI 

selama 5 tahun berturut-turut 2014-2018. 

2. Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang mengeluarkan 

laporan keuangan tahunan lengkap disertai laporan auditan dan informasi  

yang   dapat digunakan dalam penelitian dari tahun 2014-2018. 

3.  Perusahaan yang memiliki laba positif. 
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Tabel 4.1 

Populasi Dan Sampel Penelitian Perusahaan Manufaktur Sektor Barang 

Konsumsi 

No Perusahaan Kode 

Emiten 

Kriteria Sampel 

1 2 3 

FOOD AND BAVERAGES 

1 Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA  - - - 

2 Tri Banyan Tirta Tbk ALTO  - - - 

3 PT Campina Ice Cream Industry Tbk CAMP - - - - 

4 PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk CEKA   1 

5 PT Sariguna Primatirta Tbk CLEO - - - - 

6 PT Wahana Interfood Nusantara Tbk COCO - - - - 

7 Delta Djakarta Tbk DLTA   2 

8 PT Diamond Food Indonesia Tbk DMND - - - - 

9 PT Sentra Food Indonesia Tbk FOOD - - - - 

10 PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk GOOD - - - - 

11 PT Buyung Poetra Sembada Tbk HOKI - - - - 

12 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP   3 

13 PT Era Mandiri Cemerlang Tbk IKAN - - - - 

14 Indofood Sukses Makmur Tbk INDF  - - - 

15 PT Mulia Boga Raya Tbk KEJU - - - - 

16 Multi Bintang Indonesia Tbk MLBI  - - - 

17 Mayora Indah Tbk MYOR  - -  

18 PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk PANI - - - - 

19 PT Prima Cakrawala Abadi Tbk PCAR - - - - 

20 Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN  - - - 
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21 PT Palma Serasih Tbk PSGO - - - - 

22 PT Nippon Indosari Corpindo Tbk ROTI  - - - 

23 Sekar Laut Tbk SKLT  - - - 

24 Siantar Top Tbk STTP  - - - 

25 Ultra Jaya Milk Industry Tbk ULTJ   4 

TOBACCO MANUFACTURERS 

26 Gudang Garam Tbk GGRM   5 

27 HM Sampoerna Tbk HMSP  - - - 

28 PT Indonesian Tobacco Tbk ITIC - - - - 

29 Bentoel International Investama Tbk RMBA  - - - 

30 Wismilak Inti Makmur Tbk WIIM  - - - 

PHARMACEUTICALS 

31 Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA   6 

32 Indofarma (Persero) Tbk INAF  - - - 

33 Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF  - - - 

34 Kalbe Farma Tbk KLBF   7 

35 Merck Tbk MERK  - - - 

36 PT Phapros Tbk PEHA - - - - 

37 Pyridam Farma Tbk PYFA  - -  

38 Merck Sharp Dohme Pharma Tbk SCPI  - - - 

39 PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido 

Muncul Tbk 

SIDO   8 

40 Tempo Scan Pacific Tbk TSPC  - - - 

COSMETICS AND HOUSEHOLD 

41 Akasha Wira International Tbk Tbk ADES   9 

42 PT Kino Indonesia Tbk KINO - - - - 

43 PT Cottonindo Ariesta Tbk KPAS - - - - 
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44 Martina Berto Tbk MBTO  - - - 

45 Mandom Indonesia Tbk TCID   10 

46 Unilever Indonesia Tbk UNVR  - - - 

HOUSEWARE 

47 PT Chitose Internasional Tbk CINT - - - - 

48 Kedaung Indah Can Tbk KICI  - - - 

49 Langgeng Makmur Industri Tbk LMPI  - - - 

50 PT Integra Indocabinet Tbk WOOD - - - - 

Jumlah Sampel  10 

Sumber: Data diolah dari www.idx.co.id dan web perusahaan  (4 Maret  2020) 

Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 10 perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) saat penelitian 

dilakukan pada tahun 2020.Data yang digunakan berupa data annual (tahunan) selama 

tahun 2014-2018,sehingga jumlah data yang digunakan sebanyak 10 x 5= 50 data yang 

diambil dari 10 sampel perusahaan berupa laporan keuanga sesuai kriteria. 

4.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini, 

yaitu: 

1. Riset Internet 

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mengumpulkan data laporan 

keuangan tahunan perusahaan yang berasal dari situs resmi perusahaan. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Merupakan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan yang 

dianggap perlu dari literatur-literatur yang terkait masalah yang diteliti 

berupa buku, jurnal, maupun makalah yang berkaitan penelitian. Penelitian 

kepustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan bahan yang akan dijadikan 

landasan teori dalam penyusunan teori dan sebagai pedoman penelitian. 

 

http://www.idx.co.id/
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4.5 Operasionalisasi Variabel 

Sekaran dan Bougie (2017:77) mengatakan bahwa variabel adalah apa pun 

yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai yang berbeda pada berbagai waktu 

untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang 

yang berbeda. 

Operasionalisasi variable merupakan suatu cara pengoperasioan variable 

sehingga diperoleh nilai dan gambaran secara nyata dari suatu 

variable(Edison,2018:154). 

Terdapat dua variabel yang digunakan dalam penelitian penulis yang berjudul 

“PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS DAN UKURAN 

PERUSAHAAN TERHADAP AUDIT REPORT LAG (Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur sektor barang konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2014-2018)” yaitu : 

1. Variabel Bebas/Independent Variable (X) 

Variable Independen disebut juga variabel bebas,eksogious atau variabel 

predictor dan dinotasikan dalam suatu penelitian sebagai  variable X adalah 

variabel yang cara bebas dapat mempengaruhi variable dependen atau 

terikat atau disimbulkan variable (Y) (Edison,2019:68).Variabel 

independen merupakan variable yang dapat mempengaruhi,baik itu positif 

atau negatif,terhadap variable dependen.Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian adalah Profitabilitas (X1),Solvabilitas(X2) dan 

Ukuran Perusahaan(X3). 

2. Variabel Terikat/Dependent Variable (Y) 

Variable Dependen disebut juga variable terikat,endogenious,variable yang 

diprediksi adalah variable yang menjadi perhatian utama dala 

penelitiaVariabel dependen adalah suatu keadaan secara empiris yang 

menjadi masalah dan merupakan fenomena penelitian yang dituju,artinya 

variable dependen adalah variable utama yang mejadi sasaran investigasi 
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(Edison,2019:68). Variabel dependen menjadi variable utama dari sebuah 

fenomena yang diambil dalam penelitian untuk dicarikan solusi.Variabel 

dependen yang digunakan dalam penelitian adalah Audit Report Lag. 

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan operasional variabel penelitian : 

Tabel 4.2 

Operasionalisasi Variabel  

Variable  Dimensi Indikator Skala  

Profitabilitas 

(X1) 

Profitabilitas 

meruapakan rasio 

untuk melihat 

kemampuan 

perusahaan 

menghasilkan 

keuntungan 

(profitabilitas) pada 

tingkat penjualan,asset 

dan modal saham 

tertentu. Semakin 

tinggi PM, ROA dan 

ROE, semakin baik. 

(Hanafi,2012: 42) 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡

=
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
𝑥 100% 

 

Rasio  

Solvabilitas 

(X2) 

Solvabilitas 

menggambarkan 

kemampuan 

perusahaan dalam 

membayar kewajiban 

jangka panjangnya 

𝐷𝐸𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
𝑋100% 

 

Rasio 
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atau kewajiban-

kewajibannya apabila 

perusahaan 

dilikidasi.Rasio ini 

dapat dihitung dari 

pos-pos yang sifatnya 

jangka panjang seperti 

aktiva tetap dan utang 

jangka panjang. 

(Harahap,2004:303) 

Ukuran 

perusahaan 

(X3) 

Ukuran perusahaan 

merupakan ukuran 

besar kecilnya sebuah 

perusahaan yang 

ditunjukan atau dinilai 

oleh total asset, total 

penjualan, jumlah 

laba, beban pajak dan 

lain-lain. 

(Brigham  dan 

Houston ,2010:4) 

 

Ukuran perusahaan

= 𝐿𝑛(𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡) 

 

Rasio 

Audit Report 

Lag. 

(Y) 

Rentang waktu 

penyelesaian audit 

yang diukur dari 

tanggal penutupan 

tahun buku atau akhir 

tahun fiskal hingga 

Audit report lag = 

tanggal laporan auditor – 

tanggal akhir tahun fiskal 

 

Rasio 
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tanggal diterbitkannya 

laporan keuangan 

auditan 

(Soetedjo 2006, 9: 77-

92) 

 

 

4.6 Teknik Analisis Data 

4.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis 

dan skewness (Ghozali dan Ratmono, 2013:19). 

Statistik Deskriptif adala alat uji yang digunakan untuk menggambarkan 

menjelaskan objek yang sedang diteliti,data-data statistik yang digunakan untuk 

menggambarkan arakteristik,keaadan,kondisi dari objek  yang diteliti dengan 

menggunakan nilai-nilai:frekuensi,tendensi pusat,disperse dan pengukuran lainnya 

(Edison,2019:172). Penelitian yang dilakukan akan menjelaskan kondisi 

profitabilitas,solvabilitas dan ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur setktor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

4.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian regresi linier dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan 

dan kondisi yakni terpenuhinya pengujian ekonometrik,popular dinamakan asumsi 

klasik.Asumsi klasik harus dilakukan pengujian terlebih dahulu sehingga analisis 

regresi dapat dilakukan (Edison,2018:202). ). Berikut adalah uji asumsi klasik yang 

harus dipenuhi : 
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a. Uji Normalitas  

Uji normalitas ditujukan untuk mendapatkan hasil bahwa data berdistribusi 

normal.pengujian sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan analisis 

regresi pada statistic parametrik yang mengharuskan data berdistribusi 

normal.Data berdistribusi yakni data yang menyebar berdasarkan 

sifat,jenis,karakter,ukuran,nilai,bentuk dan jumlah data yang tidak 

terbatas.Data yang berdistribusi normal adalah data yang menyebar secara luas 

dengan jumlah yang banyak bahkan sangat tidak terbatas (Edison,2018:202-

203). 

Normal atau tidaknya suatu data dapat dilihat dengan menggunakan uji one 

sampel Kolmogorov smirnov jika menggunakan program SPSS, sedangkan jika 

menggunakan program EViews alat uji yang umumnya digunakan adalah uji 

Jarque-Bera (JB) (Ghozali & Ratmono,2013:165).Dalam pengambilan 

keputusan adalah melihat probabilitas dengan ketentuan:  

a. Probabilitas > 0,05: hipotesis diterima karena data berdistribusi secara 

normal. 

b. Probabilitas < 0,05: hipotesis ditolak karena data tidak berdistribusi 

normal. 

Selain menggunakan perhitungan statistik, normalitas dapat dilihat dari 

gambar P-P Plot Normalitas, dengan ketentuan: 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal,maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

b. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

b. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas ditujukan untuk melakukan pengujian terhadap nilai 

reisudal ( sisa ) dari satu data. Heterokedastisitas adalah asumsi-asumsi dalam 
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regresi terhadap varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tidak sama.Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain sama maka disebut homokedastisitas.Model regrsi yang baik apabila tidak 

terjadi homokedastisitas (Edison,2018:205). 

Beberapa uji statistic yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya 

heterokedastisitas dengan menggunakan uji Glejser,white,Breusch-pagan-

godfrey,Harvey, dan park. Suatu model dikatakan tidak mengandung 

heterokedastisitas apabila signifikansinya di atas 0,05.Hasil uji diperoleh tidak 

ada variable bebas yang  berpengaruh signifikan.Ini dapat dilihat dari nilai pada 

kolom signifikansi yang semuaya menunjukan nilai di atas 0,05(Ghozali & 

Ratmono,2013:96). 

 Dasar analisis untuk menentukan ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu: 

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

yang  teratur (bergelombang,melebar kemudian menyempit),maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

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

nol pada sumbu Y ,maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

c. Uji Multikolinieritas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi yang tinggi atau sempurna antar variable independen.Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable independen 

(Ghozali & Ratmono,2013:77). 

Pendeteksian gejala multikolinieritas antara variable independen dapat 

dilakukan salah satunya dengan pengukuran Variance Inflating Factor 

(VIF).Nilai ukur adanya gejala  multikolinieritas yakni nilai VIF > 10 maka 

terjadi gejala multikolinieritas,sehingga perlu dievaluasi kembali terhadap data-
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data dari variable independen..Jika ternyata setelah dilakukan evaluasi hasinya 

masih >10 maka salah satu variable independen harus dikeluarkan dari model 

regresi dengan mengunakan model regrsi stepwise,forward dan backward pada 

pengolahan data dengan SPSS (Edison,2018:204). 

Batasan pengukuran gejala multikolinieritas didasarkan pada ketentuan sebagai 

berikut(Edison,2018:204): 

1. Nilai VIF < 10 menunjukan tidak terjadi gejala multikolinieritas diantara 

variable independen  

2. Nilai VIF > 10 menunjukan terjadi gejala multikolinieritas diantara variable 

independen. 

d. Uji Autokorelasi 

Uji auotokorelasi ditunjukan untuk pengujian ada tidaknya korelasi variable 

dependen terhadap dirinya sendiri.Jika terdapat korelasi dapat dipastikan terjadi 

gejala autokorelasi yakni nilai dependen periode sebelumya dan sesudahya 

saling berkolerasi,sehingga menyebabkan terjadinya data yang berdempetan 

atau kemungkinan terdapat data outlier  (penyimpangan data dengan nilai 

ekstrem) yang menyebabkan tingkat keyakinan akanterganggu bahkan akan 

bias .Uji autokorelasi berlaku pada regresi sederhana dan regresi berganda 

(Edison,2018:205). 

 Pengukuran gejala autokorelasi salah satunya dengan menggunakan uji 

Durbin-Watson dengan menentukan nilai hitung (dw) dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 

Ketentuan pengambilan Uji Durbin-Winston 

no nilai Interpretative 

1 dw<dL Terjadi autokorelasi positif perlu 

dilakukan perbaikan  
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2 dL<dw<du Autokorelasi positif kuat,dilakukan 

perbaikan agar tidak terjadi gejala 

autokorelasi  

3 dL<dw<4-du Tidak ada autokorelasi pada variable 

dependen 

4 4-du<dw<4-dL Autokorelasi kuat,perlu dilakukan 

perbaikan agar tidak terjadi gejala 

autokorelasi 

5 4- dL<dw Autokorelasi sangat kuat perlu dilakukan 

perbaikan agar tidak terjadi gejala 

autokorelasi 

Sumber: (Edison,2018:205) 

4.6.3Analisi Regresi Linier Berganda  

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi 

linier berganda.Analisis regresi linier berganda adalah analisis prediksi untuk 

meramalkan hubungan asosiatif antara minimal 20. variabel X sebagai variable 

predictor dan variable Y sebagai variable prediksi(Edison,2018:211). 

 Analisis regresi berganda adalah teknik multivariat yang sering kali digunakan 

dalam penelitian bisnis. Poin awal dari analisis regresi berganda tentu saja adalah 

model konseptual (dan hipotesis berasal dari model tersebut) yang sudah dibuat oleh 

peneliti pada tahap sebelumya dari proses penelitian (Sekaran dan Bougie,2017:139). 

 Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih 

variable independen (explanatory) terhadap satu varibel dependen dan umumnya 

dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: 

Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
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Dimana:  

Y= Audit report lag  

a= konstanta  

β1-β3 = koefisien regresi dari  X1,X2,X3 

X1= Profitabilitas  

X2= solvabilitas  

X3= Ukuran Perusahaan 

E= factor penganggu atau error 

4.6.4 Pengujian Hipotesis 

 Pengujian Hipotesis adalah pengujian praduga berdasarkan teoritis yang telah 

diungkap pada kerangka pemikiran dan digambarkan dalam model pradigma 

konseptual penelitian.Pengujian hipotesis ditetapkan mengungkapkan praduga secara 

konseptual .Hipotesis uji ditetapkan berdasarkan opsi:diterima atau di tolak 

(Edison,2019:291) 

a. Uji  Parsial (Uji t) 

Uji statistik t pada dasarnya menujukan seberapa jauh pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen (Ghazali,2013:62).  

Uji hipotesis partial atau uji t digunakan untuk uji pengaruh masing-masing 

variable independen terhadap variable dependen. Pengujian hipotesis parsial 

sesuai dengan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model konseptual 

penelitian, yakni masing-masing variabel indepeden dinilai pengaruhnya 

terhadap variabel dependen (Edison, 2016: 102). 

 Langkah-langkah pengujian dengan pengujian parsial adalah sebagai berikut: 
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a) Merumuskan hipotesis 

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada 

tidaknya pengaruh antara variabel X (Variabel bebas) dan variabel Y 

(Variabel terikat). Dimana hipotesis nol (H0) yaitu suatu hipotesis 

tentang tidak adanya pengaruh, umumnya diformulasikan untuk 

ditolak. Sedangkan hipotesis alternative (H1) merupakan hipotesis 

yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Uji statistik t menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas 

secara individual dalam enerangkan variabel dependen (Ghozali & 

Ratmono, 2013:126).  

Kriteria dari uji hipotesis adalah sebagai berikut: 

Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

b) Kriteria Pengambilan Keputusan  

Apabila nilai probabilitas signifikan > 0,05 maka H0 diterima dan H1 

ditolak. 

Apabila nilai probabilitas signifikan < 0,05 maka H0 ditolak dan H1 

diterima. 

Rumus untuk menghitung uji parsial : t hitung= b/sb 

Keterangan: 

B = koefisien regresi 

Sb = standar error 

b. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Bias yang dimaksudkan adalah setiap tambahan satu variabel independen, maka 

nilai R2 akan meningkat tanpa Untuk menguji seberapa jauh kemampuan model 

penelitian dalam menerangkan variabel dependen (goodness of fit), yaitu  

dengan menghitung koefisien dterminasi (R2). Koefisien determinasi (R2) pada 

intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
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variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai 

R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel-variabel dependen amat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper 

semua informasi yang dubutuhkan  untuk memprediksi variasi variabel 

dependen. menjelaskan bahwa kelemahan mendasar dari penggunaan koefisien 

determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan 

ke dalam model. (Ghozali & Ratmono, 2013:129) 

melihat apakah variabel tersebut berpengaruh signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. Disarankan menggunakan nilai adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi model regresi yang baik, hal ini dikarenakan nilai adjusted R2 

dapat naik dan turun bahkan dalam kenyataannya nilainya dapat menjadi 

negatif. Apabila terdapat nilai adjusted R2  bernilai negatif, aka dianggap 

bernilai 0. Pada penelitian ini uji koefisien determinasi dilakukan 2 kali untuk 

membandingkan apakah ada peningkatan atau penurunan nilai koefisien 

determinasi sebelum dan sesudah dimasukkannya variabel control umur 

perusahaan. (Ghozali & Ratmono, 2013:129) 
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