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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan pengujian 

hipotesis yang bertujuan untuk menjelaskan sifat hubungan tertentu, atau 

menentukan perbedaan antar kelompok atau indepedensi dua atau lebih faktor 

dalam suatu situasi (Sekaran, 2006). Penelitian ini menguji pengaruh kepemilikan 

saham publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang terdaftar di Indeks 

LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007-2011. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh 

di Pojok BEI Universitas Brawijaya Malang yang berlokasi di Jalan MT. Haryono 

No.158 Malang, Jawa Timur. 

3.3 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks 

LQ45 Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan laporan tahunan 

(annual report)nya selama periode 2007-2011. Penggunaan perusahaan yang 

tercatat di BEI sebagai populasi karena perusahaan tersebut mempunyai 

kewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan kepada pihak luar perusahaan, 

sehingga memungkinkan data laporan tahunan tersebut dapat diperoleh dalam 

penelitian ini dan data lebih representatif. Adapun kriteria yang digunakan untuk 

menentukan populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 BEI. 

2. Perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut pada Indeks LQ45 BEI 

 selama periode 2007-2011. 

3. Perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 BEI yang menerbitkan laporan 

 tahunan secara berturut-turut selama periode 2007-2011. 

4. Perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 BEI yang memiliki informasi 

 tentang variabel yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

5. Perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 BEI yang menerbitkan laporan 

 keuangan dalam satuan mata uang Rupiah (Rp). 

 Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 10 populasi perusahaan yang 

memenuhi syarat di atas. Berikut merupakan gambaran proses dalam penentuan 

populasi dalam penelitian ini: 

Tabel 3.1 Proses penentuan populasi penelitian 

No. Keterangan 
Jumlah 

Perusahaan 

1 Perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 BEI. 45 

2 
Perusahaan yang tidak terdaftar secara berturut-turut pada 

Indeks LQ45 BEI selama periode 2007-2011. 
(27) 

3 

Perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 BEI yang 

tidak menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut 

selama periode 2007-2011. 

(1) 

4 

Perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 BEI yang 

tidak memiliki informasi tentang variabel yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

(4) 

5 

Perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 BEI yang 

tidak menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata 

uang Rupiah (Rp). 

(3) 

Jumlah populasi perusahaan yang digunakan dalam penelitian 10 

Sumber: www.idx.co.id dan diolah, 2013 

Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi relatif kecil yaitu kurang dari 

30 populasi penelitian, maka semua anggota populasi digunakan sebagai sampel 
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atau yang dapat disebut sebagai sampel jenuh atau sensus (Sugiono, 2008). 

Berikut merupakan daftar 10 nama populasi perusahaan yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

Tabel 3.2 Daftar nama populasi perusahaan penelitian 

No. 
Kode 

Perusahaan 
Nama Perusahaan Jenis Industri 

1 AALI PT. Astra Agro Lestari Tbk. 
Agriculture, Forestry 

& Fishing 

2 UNTR PT United Tractors Tbk 
Automotive and 

Allied Product  

3 ASII PT. Astra International Tbk.  
Automotive and 

Allied Product  

4 SMCB PT. Holcim Indonesia Tbk. Cement 

5 INDF PT. Indofood Sukses Makmur. Tbk.  Food & Beverages  

6 ANTM PT. Aneka Tambang Tbk. 
Mining & Mining 

Services  

7 PGAS PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. 
Mining & Mining 

Services  

8 PTBA PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk.  
Mining & Mining 

Services  

9 ISAT PT. Indosat Tbk. Telecommunication 

10 TLKM PT Telekomunikasi Indonesia Tbk  Telecommunication  

Sumber: Hasil data penelitian, 2013 

Penelitian ini menggunakan metode pooled data, yaitu penggabungan antara 

cross section (studi untuk mengetahui hubungan komparatif yang datanya berupa 

beberapa subyek penelitian pada waktu tertentu) dan time series (studi untuk 

mengetahui hubungan komparatif yang datanya dari beberapa subyek penelitian 

dengan lebih menekankan berupa rentetan waktu) mulai dari tahun 2007 sampai 

dengan tahun 2011. Berdasarkan metode pooled data tersebut, maka diperoleh 

jumlah observasi sebanyak 50 (10 populasi x 5 periode) populasi penelitian. 
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3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu 

data berupa angka-angka yang diperoleh dari situs resmi. Dalam penelitian ini 

data kuantitatif diperoleh dari www.idx.co.id. Sumber data yang dipergunakan 

dalam penelitian ini berupa data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan 

(annual report) perusahaan yang terdaftar pada Indeks LQ45 BEI selama periode 

2007-2011. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti, namun bisa diambil dari biro statistik, dokumen-

dokumen perusahaan, surat kabar atau majalah, ataupun publikasi lainnya 

(Marzuki, 2005). Sumber data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dari 

laporan tahuan yang tersedia pada Pojok BEI Universitas Brawijaya Malang, dan 

sumber lainnya. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan metode 

dokumentasi tentang hal-hal dan dokumen yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. Data yang diperlukan antara lain informasi tentang pengungkapan 

informasi terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dapat 

diambil dari laporan tahunan (annual report) dan/atau laporan keberlanjutan 

(sustainability report) perusahaan, sedangkan data untuk pengukuran kepemilikan 

saham publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan diambil 

dari laporan keuangan perusahaan yang tercantum di dalam laporan tahunan 

perusahaan. 
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3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

 Menurut Sugiono (2007:2), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya. Penelitian ini terdiri dari dua macam variabel penelitian, yaitu: 

3.6.1 Variabel Dependen 

 Variabel dependen (variabel terikat) adalah variabel yang nilainya 

dipengaruhi oleh hal-hal lain yang menjadi suatu pokok bahasan 

(penelitian). Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam laporan 

tahunan (annual report) perusahaan yang terdaftar di Indeks LQ45 Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

3.6.1.1 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

 Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan 

pengungkapan informasi tentang kegiatan CSR yang telah dilakukan oleh 

perusahaan berkaitan dengan aktivitas sosialnya yang meliputi tema 

lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain 

tentang tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. Hal ini 

dilakukan agar terjadi kesinambungan antara perusahaan, masyarakat, dan 

lingkungan. Seperti yang dikemukakan Elkington (1997) dalam Wibisono 

(2007), jika perusahaan ingin bertahan maka perlu memperhatikan 3P, yakni 

bukan hanya profit yang diburu, namun juga harus memberikan kontribusi 

positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga 

kelestarian lingkungan (planet). Sehingga hak masyarakat untuk hidup aman 
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dan tentram, kesejahteraan karyawan, dan keamanan dalam mengkonsumsi 

makanan dapat terpenuhi.  

 Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

instrumen yang digunakan oleh Sembiring (2005) yang terdiri atas 78 item 

pengungkapan informasi CSR yang terdiri atas 7 aspek pengungkapan, yaitu 

lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain 

tentang tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum dengan 

item-item pengungkapan yang dapat dilihat dalam lampiran 1. 

Pengungkapan CSR merupakan pengungkapan informasi tentang kegiatan 

CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan. Pengungkapan informasi CSR 

diukur dengan metode checklist. Metode ini mengukur pengungkapan 

informasi CSR yang dilakukan perusahaan dalam laporan tahunan dengan 

memberi skor 1 apabila item pengungkapan yang diharapkan untuk 

diungkapkan perusahaan ada dalam laporan tahunan dan/atau dalam laporan 

keberlanjutan (sustainability report) perusahaan dan memberi skor 0, jika 

item pengungkapan yang diharapkan untuk diungkapkan perusahaan tidak 

ada dalam laporan tahunan dan/atau dalam laporan keberlanjutan 

perusahaan. Lalu, skor dari setiap item dijumlahkan untuk memperoleh 

keseluruhan skor dari setiap perusahaan. Selanjutnya, skor pengungkapan 

CSR dari masing-masing laporan tahunan perusahaan tersebut digunakan 

untuk menghitung indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

(CSRDI), hasil dari perhitungan ini akan mencerminkan luas pengungkapan 

informasi CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan 

perusahaan. Metode perhitungan CSRDI dalam penelitian ini diadopsi dari 
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penelitian Nurkhin (2009) yang diukur dengan membagi jumlah total skor 

pengungkapan informasi CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

jumlah total item informasi yang terdapat dalam daftar pengungkapan CSR. 

       
 

 
      

Keterangan:   

CSRDI : Corporate Social Responsibility Disclosure Index.  

X : Jumlah item pengungkapan informasi CSR yang diungkapkan  

  perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. 

n : Jumlah total item pengungkapan informasi CSR yang   

  diharapkan untuk diungkapkan perusahaan (78 item). 

3.6.2 Variabel Independen 

 Variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang dapat 

berdiri sendiri dan nilainya dapat mempengaruhi suatu pokok bahasan 

(penelitian). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu: kepemilikan 

saham publik, leverage, likuiditas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. 

3.6.2.1 Kepemilikan saham publik 

 Kepemilikan saham publik menunjukkan seberapa besar saham 

perusahaan yang dimiliki oleh publik. Kepemilikan publik tersebut dapat 

dilihat dalam laporan keuangan perusahaan. Kepemilikan saham publik 

diukur dengan membagi jumlah saham yang dimiliki oleh publik dengan 

total saham secara keseluruhan. Rasio ini juga digunakan dalam penelitian 

Sembiring (2003), Puspitasari (2009), dan Cahyono (2010). 
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3.6.2.2 Leverage 

 Debt to Equity (DER), merupakan besar kecilnya penggunaan hutang 

dibandingkan modal sendiri perusahaan. Rasio ini menunjukkan proporsi 

hutang dan ekuitas yang digunakan perusahaan dalam kegiatan 

operasionalnya. Leverage yang digunakan dalam penelitian ini konsisten 

dengan pengukuran yang dilakukan oleh Kokubu et. al. (2001) yang diukur 

dengan persamaan seperti berikut:  

                         
          

            
      

3.6.2.3 Likuiditas 

 Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi diharapkan melakukan 

pengungkapan yang lebih luas. Konsisten dengan penelitian Binsar dan 

Lusy (2004), likuiditas diukur dengan membagi aktiva lancar dengan hutang 

lancar perusahaan. Dilambangkan dengan Current Ratio (CR), rasio ini 

menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang 

segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. 

                    
             

              
      

3.6.2.4 Profitabilitas 

 Return on Equity (ROE) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri. ROE 

merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham, yang 

memusatkan perhatian pada pengembalian atas ekuitas pemegang saham 

sehinngga banyak digunakan dalam penelitian untuk mengukur profitabilitas 
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suatu perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini konsisten dengan 

pengukuran yang dilakukan oleh Hackson & Milne (1996), Nurkhin (2009) 

dan Murcia & Souza (2009) yang diukur dengan rumus:  

                        
                   

            
      

3.6.2.5 Ukuran perusahaan 

 Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan yang dapat 

dilihat dari berbagai aspek, dalam penelitian ini ukuran perusahaan diukur 

dengan mentransformasikan total aktiva perusahaan ke dalam bentuk 

logaritma natural (Farook & Lanis, 2005; Othman et. al, 2009; Nurkhin, 

2009). Total aktiva yang ditansformasikan dalam bentuk logaritma natural 

bertujuan untuk menyamakan nilai dengan variabel lain karena nilai total 

aset perusahaan relatif besar dibandingkan dengan nilai variabel-variabel 

lain dalam penelitian ini. Metode pengukuran ini konsisten dengan 

pengukuran yang dilakukan oleh Novita dan Chaerul D. Djakman (2008), 

Fatayaningrum (2011), dan Permatasari (2009).  

Ukuran perusahaan = Ln total aktiva pada akhir tahun 

3.7 Metode Pengolahan dan Analisis data 

 Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi 

linear berganda, dan uji hipotesis. Pengujian asumsi klasik dilakukan 

dengan menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dalam analisis ini juga 
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menggunakan dua uji hipotesis, yaitu uji signifikansi parameter individual 

(Uji t) dan uji koefisien determinasi (Uji R
2
). 

 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan 

fenomena atau karakteristik data. Karakteristik data yang digambarkan 

adalah karakteristik distribusinya (Jogiyanto, 2004). Statistik ini digunakan 

untuk menggambarkan dan mendeskripsikan variabel-variabel dalam 

penelitian ini. Dengan alat analisa ini akan dihasilkan nilai minimum, 

maksimum, dan rata-rata (mean) untuk mendeskripsikan variabel penelitian. 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

 Model regresi linear berganda (multiple regression) dapat disebut 

sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi 

yang kemudian disebut dengan asumsi klasik, tujuannya adalah agar 

variabel independen sebagai estimator atas variabel dependen tidak bias 

(Gujarati, 1995) dalam (Imam Ghozali, 2006). Terdapat empat pengujian 

asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji 

autokorelasi. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

 Analisa regresi mensyaratkan data-data berdistribusi normal. Uji 

normalitas diperlukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul dari 

setiap variabel dependen dan independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang mendekati 
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normal (Imam Ghozali, 2006). Untuk melihat model regresi normal atau 

tidak, dilakukan analisis grafik dengan melihat “normal probability plot” 

yang membandingkan antara distribusi kumulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. 

Jika distribusi data normal, maka garis yang menggantikan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Imam Ghozali, 2009).  

 Untuk meningkatkan hasil uji normalitas data, maka peneliti juga 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika pada hasil uji Kolmogorov-

Smirnov menunjukkan p-value lebih besar dari 0,05 (> 5%), maka data 

berdistribusi normal dan sebaliknya, jika p-value lebih kecil dari 0,05 (< 

5%), maka data tersebut berdistribusi tidak normal (Imam Ghozali, 2009). 

3.7.2.2 Uji Multikolinearitas 

 Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model 

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

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Apabila variabel-variabel independen tersebut berkorelasi satu 

sama lain, maka akan sangat sulit untuk memisahkan pengaruh dari masing-

masing variabel independen tersebut. Uji multikolinearitas juga digunakan 

untuk mendapatkan penaksiran yang baik bagi koefisien-koefisien regresi. 

 Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilihat 

dari nilai tolerance dan lawannya serta dari Variance Inflation Factor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang 

dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 
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variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Apabila nilai tolerance < 0,10 (10%) dan VIF > 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi menunjukkan adanya 

multikolinieritas. Sebaliknya apabila tolerance > 0,10 (10%) dan VIF < 10, 

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari multikolinieritas 

(Imam Ghozali, 2009). 

3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas 

 Imam Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas 

bertujuan 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. 

 Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas. Salah satunya adalah dengan melihat grafik plot antara 

nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplots antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X 

adalah residual. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebgai berikut: 

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

  tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit),  

  maka hal itu mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 
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 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 karena hasil ploting dipengaruhi juga oleh jumlah pengamatan. 

Oleh karena itu, diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin 

keakuratan hasil penelitian. Salah satu uji statistik yang dapat digunakan 

untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan 

menggunakan uji glejser, yaitu dengan menguji korelasi antara nilai duga 

dengan absolut variabel pengganggunya.  

 Apabila pada hasil output SPSS memberikan hasil p-value lebih besar 

dari 0,05 (> 5%), hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris 

yang diestimasi tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika hasil p-

value signifikan secara statistik atau lebih kecil dari 0,05 (< 5%), maka 

terdapat heteroskedastisitas pada model regresi. 

3.7.2.4 Uji Autokorelasi  

 Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi linier terdapat 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 lain. 

Masalah ini timbul karena residual tidak bebas dari satu observasi ke 

observasi lainnya. Dengan kata lain, masalah ini seringkali ditemukan 

apabila menggunakan data runtut waktu.  
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 Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW-test). Uji 

ini digunakan untuk mengukur korelasi antara maing-masing residual 

dengan residual lainnya dari data yang diambil dari periode yang saling 

berurutan. Menurut Santoso (2000) pengambilan keputusan ada tidaknya 

autokorelasi dengan menggunakan DW-test adalah sebagai berikut: 

1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. 

2. Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi. 

3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 

3.7.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linear berganda yaitu suatu alat analisis peramalan nilai 

pengaruh dua variabel independen atau lebih terhadap variabel dependen 

untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan kausal antara dua variabel 

independen atau lebih dengan satu variabel dependen (Suliyanto, 2005). 

Analisis regresi dapat memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh 

setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Alat pengujian 

dalam penelitian ini menggunakan aplikasi komputer statistik SPSS 18.0. 

 Adapun persamaan regresi linear berganda yang digunakan untuk 

menguji secara keseluruhan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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Dimana: 

Y : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) 

β0 : Intercept 

β1, β2,..., β4: Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

X1 : Kepemilikan saham publik 

X2 : Leverage (DER) 

X3 : Likuiditas (Current Ratio) 

X4 : Profitabilitas (ROE) 

X5 : Ukuran perusahaan (Ln total aktiva) 

e : Error 

3.7.4 Uji Hipotesis 

 Pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

3.7.4.1 Uji signifikansi t 

Menurut Ghozali (2006) uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

significance level 0,05 (α = 5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis 

dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :  

a. Jika nilai signifikansi t ≤ 0,05 (5%) maka hipotesis diterima (koefisien 

 regresi signifikan). Ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan 

 antara satu variabel independen terhadap variabel dependen. 

b. Jika nilai signifikan > 0,05 (5%) maka hipotesis ditolak (koefisien 

 regresi tidak signifikan). Ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan 
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 antara satu variabel independen terhadap variabel dependen (Imam 

 Ghozali, 2009). 

3.7.4.2 Uji R
2
 (Uji Koefisien Determinasi) 

 Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. 

Nilai koefisien determinasi berada diantara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R
2
 

yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-varibel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Imam 

Ghozali, 2009). 


