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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:41) Objek penelitian adalah sasaran ilmiah unutk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, 

valid dan reliable tentang sesuatu hal ( variabel tertentu ). 

Objek Penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kebijakan Deviden, 

struktur modal, dan Good Corporate Governance ( Dewan Komisaris dan Dewan 

Direksi ) serta pengaruhnya terhadap Agency Cost ( Biaya Keagenan ). Kebijakan 

deviden diukur dengan menggunakan divident payout ratio ( DPR ) dimana 

perbandingan antara divident per share ( DPS ) terhadap earning per share ( EPS ). 

Struktur Modal diukur dengan debt to equity ratio ( DER ) yaitu dengan 

membandingkan total liabilities ( total hutang ) terhadap total equity ( total ekuitas ). 

Good Corporate Governance ( dewan komisaris dan dewan direksi ) diukur dengan 

menggunakan jumlah anggotanya dalam setiap perusahaan per periode penelitian. 

Sedangkan Agency Cost ( biaya keagenan ) diukur dengan menggunakan Asset 

Utilization Ratio ( AUR ) dimana dengan membandingkan antara total assets dan total 

revenue. 

 

3.2 Unit Analisis 

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, 

benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau 

kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:75). Unit analisis dalam penelitian 

ini adalah Perusahaan Indeks Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2018. 
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3.2 Populasi dan sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapka oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya ( Sugiyono, 2017:80 ).  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang masuk Indeks Kompas 

100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Jumlah populasi 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 perusahaan.  

Sampel merupakan bagian dari populasi penelitian yang digunakan untuk 

memperkirakan hasil dari suatu penelitian. Sampel dianggap perwakilan dari populasi 

yang dihasilnya mewakili keseluruhan gejala yang diamati. Ukuran dan keragaman 

sampel menjadi penentu baik tidaknya sampel yang diambil. Menurut Sugiyono 

(2017:81) menyebutkan bahwa “ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila popuasi besar, dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi , misalnya karena keterbatasan dana , 

tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.  

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

didasarkan pada metode Non Probability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel, dengan menggunakan pendekatan Purposive 

Sampling. Menurut Sugiyono (2017:85), Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu".  

Alasan pemilihan sampel dengan menggunakan purposive sampling adalah 

karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. 

Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu 

yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif . 
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Adapun kriteria perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS 100 pada tahun 2014. 

2. Perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS 100 secara terus menerus 

selama periode 2014-2018. 

3. Perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang membayar deviden secara terus 

menerus selama periode 2014-2018. 

Berdasarkan kriteria di atas maka hasil purposive sampling dapat dilihat dalam 

tabel 3.1 berikut : 

Table 3.1  

Kriteria Sampel Penelitian 

Kriteria Sampel Jumlah 

Jumlah Perusahaan yang termasuk dalam 

Indeks KOMPAS 100 pada tahun 2014 

100 

Perusahaan yang tidak konsisten masuk 

dalam Indeks KOMPAS 100 periode 

2014-2018 

(44) 

Perusahaan Indeks KOMPAS 100 yang 

tidak membayar deviden secara terus 

menerus periode 2014-2018 

(16) 

Total sampel 40 

Data perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian terlampir.  

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data sekunder, yaitu 

sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data. Data sekunder 
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ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, 

literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini ( Sugiyono, 

2017:137). 

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari webside Bursa Efek 

Indonesia melalui situs www.idx.co.id. Data yang dimaksud meliputi laporan tahunan 

dan laporan keuangan perusahaan Indeks Kompas 100 selama periode penelitian. 

Dimana informasi yang diperoleh berhubungan dengan Deviden, Struktur Modal, 

Good Corporate Goverment, dan Biaya keagenan. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2017:224) mengatakan teknik pengumpulan data adalah sebagai 

berikut : 

“ Merupakan langkah yang paling stategis dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi stnadar yang ditetapkan.” 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pada tahap ini, penulis berusaha untuk memperoleh berbagai informasi 

sebanyak-banyaknya unutk dijadikan sebagai dasar teori dan acuan dalam 

mengolah data dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan mengkaji 

literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, makalah, dan penelitian-penelitian 

yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.  

2.   Riset Internet (Online Research) 

Pada teknik pengumpulan data ini, penulis mengumpulkan data dari berbagai 

situs yang berkaitan dengan masalah penelitian. 

http://www.idx.co.id/
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3.6 Operasional Variabel 

Menurut Sugiyono (2017:39) definisi dari operasionalisasi variabel adalah 

suatu atribut seseorang atau obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa operasionalisasi variabel 

diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta skala dari variabel-variabel yang 

terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dapat dilakukan secara benar 

sesuai dengan judul penelitian.  

Maka terdapat dua variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Variabel Dependen  

Menurut Sugiyono (2017:39), definisi dari variabel dependen adalah variabel 

yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah agency cost. Variabel ini 

mengukur besarnya biaya yang harus dibayar akibat dari adanya masalah agensi 

di dalam perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengukur agency cost 

dalam penelitian ini adalah asset utilisation ratio ( AUR ). Asset Utilisation 

Ratio (AUR) mengukur efisiensi perusahaan untuk menghasilkan penjualan. 

Rasio yang tinggi menandakan bahwa aset yang digunakan oleh perusahaan 

menghasilkan penjualan yang signifikan. Rasio yang tinggi menunjukkan 

agency cost yang rendah. Sebaliknya, rasio yang rendah dari asset utilisation 

menunjukkan agency cost yang tinggi. Rendahnya rasio tersebut bisa 

diakibatkan oleh adanya implementasi kebijakan yang berdampak pada 

keputusan investasi yang buruk. Persamaan yang digunakan untuk menghitung 

asset utilisation ratio adalah sebagai berikut : 

AUR =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
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2. Variabel Independen 

Menurut Sugiyono (2017:39) pengertian variabel independen (bebas) adalah 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen (terikat)”. Dalam penelitian ini, yang menjadi 

variabel Independen adalah Kebijakan deviden, Struktur Modal, dan Good 

Corporate Goverment ( Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ).  

Tabel berikut dapat memberikan gambaran mengenai operasional variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini : 

Table 1.2  

Operasional Variabel 

Variabel Dimensi Indikator Skala 

Variabel Independen 

Kebijakan 

Deviden (X1) 

Merupakan 

keputusan apakah 

laba yang diperoleh 

perusahaan pada 

akhir tahun akan 

dibagikan kepada 

pemegang saham 

dalam bentuk 

deviden atau akan 

ditahan untuk 

menambah modal 

guna pembiayaan 

investasi dimasa 

yang akan datang.  

DPR=
𝐷𝑖𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑑 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒

𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑒𝑟 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒
  Ratio 
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Struktur Modal 

( X2) 

Menunjukkan 

hubungan antara 

jumlah hutang yang 

diberikan oleh para 

kreditur dengan 

jumlah modal sendiri 

yang diberikan oleh 

pemilik perusahaan. 

Investor tidak hanya 

berorientasi terhadap 

laba, namun 

memperhitungkan 

tingkat resiko yang 

dimiliki oleh 

perusahaan, apabila 

investor 

memutuskan 

menginvestasikan 

modal yang 

dimilikinya di 

perusahaan tersebut. 

Tingkat resiko 

perusahaan dapat 

tercermin dari Dept 

to Equity Ratio yang 

menunjukkan 

seberapa besar 

modal sendiri yang 

DER=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
  Ratio 
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dimiliki oleh 

perusahaan dalam 

memenuhi 

kewajiban-

kewajiban 

perusahaan. 

Kewajiban berupa 

hutang jangka 

panjang dan hutang 

jangka pendek. 

Semakin tinggi 

hutang yang dimiliki 

perusahaan, maka 

semakin beresiko 

perusahaan tersebut, 

sebaliknya semakin 

rendah tingkat 

pengembalian 

hutangnya maka 

resiko perusahaan 

juga semakin rendah. 

Dewan Komisaris 

(X3) 

Menurut UU No 40 

tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas, 

dewan komisaris 

adalah organ 

perseroan yang 

bertugas melakukan 

Dewan Komisaris = ∑

Anggota Dewan 

Komisaris 

Rasio 
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pengawasan secara 

umum dan atau 

khusus sesuai 

dengan anggaran 

dasar serta memberi 

nasihat kepada 

direksi.  

Dewan Direksi 

( X4) 

Dewan direksi 

merupakan orang 

yang diberikan 

mandat unutk 

menjalankan 

operasional di dalam 

perusahaan 

(Krisnauli dan 

Basuki,2014).  

Dewan Direksi = 

∑Anggota Dewan 

Direksi 

Rasio 

Variabel Dependen   

Biaya Keagenan 

( Y ) 

Biaya keagenan 

adalah biaya yang 

harus dikeluarkan 

principal atas fungsi 

pengawasan 

terhadap agen. 

AUR = 
Total Hutang

Total Penjualan
 Rasio 

 

3.7 Metode Analisis 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 
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sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku  umum atau 

generalisasi. Statistik deskriptif  mengikuti penyajian data berupa tabel, grafik, diagram 

lingkaran, perhitungan modus, median, perhitungan desil, persentil, penyebaran data 

melalui perhitungan rata-rata, standar deviasi, dan perhitungan persentase (Sugoyino, 

2014:206).  

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik adalah pengujian asumsi-asumsi yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linier berganda. Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk 

memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan 

dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Perlu diketahui, terdapat kemungkinan data 

aktual tidak memenuhi semua asumsi klasik ini. Beberapa perbaikan, baik pengecekan 

kembali data dapat dilakukan.  

Menurut Hasan (2010:280) menyatakan bahwa dalam penggunaan analisis 

regresi terdapat beberapa asumsi yang dapat menghasilkan estimator yang tidak bias 

yang terbaik dari model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil. Uji 

Asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel 

independen, variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Suatu model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. 

Menurut Ghozali (2016:154) tujuan uji normalitas adalah untuk mengetahui 

apakah data pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau 

berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data 
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variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sama 

sekali”.  

Dasar pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan probabilitas 

(Asyimtotic Significance), yaitu : jika probabilitas > 0,05 maka distribusi adalah 

normal. Tetapi jika probabilitas < 0,05 maka populasi tiadak berdistribusi secara 

normal (Ghozali, 2016:154). 

 

3.7.2.2 Uji Autokolerasi 

 Uji Autokolerasi ini dilakukan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang 

ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi 

autokolerasi terjadi pada sebuah model prediksi maka nilai disturbance tidak lagi 

berpasangan secara bebas, melainkan berpasangan secara autokolerasi. Untuk 

mendeteksi keberadaan autokolerasi dapat menggunakan metode Dubin-Watson.  

 

Table 3.3  

Pengambilan Keputusan Uji Durbin-Watson 

Jika Keputusan 

DW < dL Terdapat autokolerasi 

DW > 4-dL Terdapat autokolerasi 

dU < DW < 4-dU Tidak ada autokolerasi 

dL < DW < dU Tidak dapat disimpulkan 

4-dU < DW < 4-dL Tidak dapat disimpulkan 

Sumber : ( Ghozali,2011) 
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3.7.2.3 Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah ada keterkaitan antara 

hubungan yang sempurna antara variabel-variabel independen. Jika didalam 

pengujiannya ternyata didapatkan sebuah kesimpulan bahwa antara variabel 

independen tersebut saling terkait, maka pengujian tidak dapat dilakukan kedalam 

tahapan selanjutnya yang disebabkan oleh tidak dapat ditentukannya koefisien regresi 

variabel dan nilai standar erornya menjadi tak terhingga. 

Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas diantara variabel independen 

dapat dilihat dari nilai toleran maupun varian inflation factor (VIF). Kriteria nilai 

toleran tersebut menurut Ghozali (2016:104) adalah jika nilai toleran > 0,10 atau nilai 

VIF < 10 maka tidak ada nilai multikolinearitas di antara variabel independen. 

Sebaliknya jika nilai toleran ≤ 0,10 atau nilai VIF ≥ 10 maka ada multikolienaritas di 

antara variabel independen. 

 

3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

 Uji Heteroskedastisitas digunakan unutk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian 

dari residual untuk semua pengamatan dari model regresi. Prasyarat yang harus 

terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Da 

beberapa metode pengujian yang bisa digunakan diantaranya Uji Park, Uji Glejser, Uji 

Breusch Pagan Godfrey (BPG), dan Uji Koefisien Korelasi Spearman. Pada Uji 

Breusch Pagan Godfrey (BPG) akan didapat nilai probability, jika besarnya nilai 

probability > 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.8 Model Analisis Data 

 Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi 

data panel dengan program Eviews 10. Analisis yang digunakan merupakan 
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penggabungan antara data cross-section dengan time series dan diharuskan untuk 

melakukan pemilihan teknik estimasi yang sesuai agar hasil penelitian lebih akurat. 

Berikut ini adalah bentuk persamaan regresi dari penelitian ini : 

   Y = a + biX1 + b2X2+ b3X3+b4X4+ e 

Keterangan : 

Y   = Biaya Keagenan 

a    = Konstanta 

b1, b2,b3,b4,   = Koefisien regresi 

𝑋1   = Kebijakan Dividen 

𝑋2   = Struktur Modal 

𝑋3   = Dewan Komisaris 

𝑋4   = Dewan Direksi 

e     =Error Term (kesalahan penggangu), artinya nilai-nilai         

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan. 

Secara umum terdapat tiga jenis model estimasi, yaitu : Common Effect ( CE), 

Fixed Effect (FE), dan Random Effect ( RE). Menurut Djalal & Hardius (2006) untuk 

estimasi parameter model data panel tersebut yaitu : 

1. Common Effect Model (CEM) 

 Metode pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu 

dan diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai rentang 

waktu. 

2. Fixed Effect Model (FEM) 
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 Pendekatan model ini menggunakan variabel dummy yang dikenal dengans 

sebutan fixed effect. Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data 

dari masing-masing variable sehingga data lebih dinamis dalam menginterpretasi data. 

Adanya variable-variabel yang tidak masuk dalam persamaan model memungkinkan 

adanya intersep yang tidak konstan. 

3. Random Effect Model (REM) 

 Bila pada model Fixed Effect perbedaan antara individu dan waktu dicerminkan 

lewat intersep, maka pada random effect perbedaannya adalah dengan menggunakan 

variable gangguan (error term). Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error 

mungkin berkolerasi sepanjang time series dan cross section. 

Pemilihan model ini dilakukan melalui tiga alat uji yaitu uji chow, uji Hausman, 

Uji Lagrange multiplier (LM). 

Untuk menentukan teknik mana yang paling sesuai dan paling tepat dilakukan 

kriteria sebagai berikut : 

1. Uji Chow 

Uji ini digunakan untuk memilih antara Teknik regresi data panel model Fixed 

Effect atau model Common Effect. Hipotesis Uji Chow :  

H0:Common Effect Model 

H1: Fixed Effect Model 

Jika nilai probabilitas cross-section F > 0.05 berarti yang digunakan adalah 

teknik CE karena lebih tepat dibandingkan FE. 

2. Uji Hausman  

Uji ini digunakan untuk memilih antara fixed effect atau random effect. 

Hipotesis dalam uji Hauman adalah : 
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H0: Random Effect Model  

H1: Fixed Effect Model 

Jika nilai probabilitas Cross-Section random > 0.05 berarti yang digunakan 

adalah tekonik estimasi random effect karena lebih tepat dibandingkan FE. 

3. Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji ini digunakan untuk memilih antara random effect atau common effect. Uji 

signifikan random effect ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian 

didasarkan pada residual dari metode common effect. Hipotesis dalam uji 

Lagrange Multiplier ini adalah : 

H0: Common Effect Model 

H1: Random Effect Model 

- Nilai probabilitas Breusch-pagan (BP) < 0.05 berarti teknik estimasi 

model random effect lebih tepat. 

- Nilai probabilitas Breuch-pagan (BP) > 0.05 berarti teknik estimasi model 

common effect yang lebih tepat digunakan. 

 

3.9 Uji Model Regresi Data Panel 

3.9.1 Uji F 

 Menurut Ghozali (2013:98) uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F merupakan tahapan awal 

mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak layak (Fit), maksudnya 

adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-

variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F dilakukan dengan melihat apabila nilai 

probabilitas 𝛼𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 lebih kecil dari 5% dan 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka variabel-variabel 

independen secara bersamaan mampu menjelaskan variabel dependen, dengan kata lain 
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model regresi yang diestimasi sudah tepat. Sedangkan apabila nilai probabilitas 

𝛼𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘 lebih besar dari 5% dan Fstatistik < Ftabel maka variabel-variabel independen 

tidak mampu menjelaskan variabel dependen secara bersamaan, atau dengan kata lain 

model regresi yang diestimasi belum tepat. 

 

3.9.2 Uji Koefisien Determinasi (𝐑𝟐) 

 Uji Koefisien Determinasi (R2) digunakan unutk melihat seberapa besar 

kemampuan variabel independen dalam menjelaskan perubahan pada variabel 

dependen. Dalam penelitian ini, uji koefisien determinasi  digunakan untuk melihat 

kemampuan variabel 𝑋1 (kebijakan dividen), X2 (Struktur modal), X3(good corporate 

governance). 

 

3.9.3 Uji Hipotesis ( Uji t ) 

 Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa kuat pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali,2013). 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05. Penerimaan 

atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut : 

1.  Jika probabiltas αhitung  > 0,05, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini ditolak yang berarti bahwa variabel independen tidak memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai probabilitas αhitung  < 0,05, maka hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini diterima yang berarti bahwa variabel independen memiliki 

pengaruh terhadap variabel dependen. 

 


