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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi suatu perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak. Faktor-

faktor yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility dan struktur kepemilikan. Faktor-faktor dalam penelitian ini diambil 

berdasarkan keterkaitannya dengan teori dan referensi dari penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar pada 

Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan dipilih berdasarkan pertimbangan 

bahwa perusahaan pertambangan sebagai perusahaan yang dinilai berkaitan dengan 

aspek lingkungan. Perusahaan pertambangan seharusnya menjadi perusahaan yang 

memiliki tanggung jawab sosial yang baik mengingat aktivitas utamanya yang 

menyebabkan banyak efek negatif terhadap lingkungan sekitar. Sehingga hal ini 

sesuai dengan salah satu faktor yang akan diteliti yaitu Corporate Social 

Responsibility. 

 

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2013, hlm. 42) desain penelitian adalah suatu rencana, 

struktur, dan strategi untuk menjawab permasalahan, yang mengoptimasi validitas. 

Rancangan disusun sedemikian rupa sehingga menuntun peneliti memperoleh 

jawaban dari hipotesis. 

Untuk menjawab hipotesis dalam penelitian ini digunakan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017, hlm. 8) metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengunpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantiatif/statistik, 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Cooper & 
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Schindler (2017, hlm 173) penelitian kuantitatif biasa digunakan untuk menguji 

atau memverifikasi sebuah teori dengan tidak adanya tuntutan agar hasilnya 

memengaruhi penelitian sehingga hasil penelitian menjadi tidak bias. Pendekatan 

dalam penelitian ini yaitu asosiatif kausal. Menurut Sugiyono (2017, hlm. 37) 

penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengungkapkan permasalahan yang bersifat hubungan sebab akibat antara dua 

variabel atau lebih. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk menguji 

kebenaran teori mengenai pengaruh antara variabel bebas yang terdiri 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Struktur Kepemilikan terhadap 

variabel terikat yaitu Agresivitas Pajak 

 

3.2.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.2.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentuk yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Penelitian ini 

mengambil populasi perusahaan pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia yang berjumlah 41 perusahaan. Dibawah ini daftar perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia, sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Daftar Perusahaan Pertambangan BEI 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 ARII Atlas Resources Tbk 

3 ATPK Bara Jaya Internasional Tbk 

4 BORN Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk 

5 BSSR Baramulti Suksessarana Tbk 

6 BUMI Bumi Resources Tbk 

7 BYAN Bayan Resources Tbk 

8 DEWA Darma Henwa Tbk 

9 DOID Delta Dunia Makmur Tbk 

10 FIRE Alfa Energi Investa 

11 GEMS Golden Energy Mines Tbk 

12 GTBO Garda Tujuh Buana Tbk 
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No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

13 HRUM Harum Energy Tbk 

14 ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk 

15 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

16 MBAP PT Mitrabara Adiperdana Tbk 

17 MYOH Samindo Resources Tbk 

18 PKPK Perdana Karya Perkasa Tbk 

19 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam Tbk 

20 PTRO Petrosea Tbk 

21 SMMT Golden Eagle Energy Tbk 

22 TOBA Toba Bara Sejahtra Tbk 

23 ARTI Ratu Prabu Energi Tbk 

24 BIPI Benakat Integra Tbk 

25 ELSA Elnusa Tbk 

26 ENRG Energi Mega Persada Tbk 

27 ESSA Surya Esa Perkasa Tbk 

28 MEDC Medco Energi Internasional Tbk 

29 RUIS Radiant Utama Interinsco Tbk 

30 ANTM Aneka Tambang (Persero) Tbk 

31 CITA Cita Mineral Investindo Tbk 

32 CKRA Cakra Mineral Tbk. 

33 DKFT Central Omega Resources Tbk 

34 INCO Vale Indonesia Tbk 

35 MDKA PT Merdeka Copper Gold Tbk. 

36 PSAB J Resources Asia Pasifik Tbk 

37 SMRU SMR Utama Tbk 

38 TINS Timah (Persero) Tbk 

39 ZINC Kapuas Prima Coal Tbk 

40 CTTH Citatah Tbk 

41 MITI Mitra Investindo Tbk 

Sumber: Bursa Efek Indonesia (data diolah) 

3.2.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2017, hlm. 80).  Teknik sampling dalam penelitian ini 

adalah menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel 

yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Desain pengambilan sampel non-

probability dengan kategori purposive sampling menjadi jenis teknik sampling 
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yang dipilih. Pada kategori purposive sampling terdapat dua cara pengambilan 

sampel, yang pertama adalah berdasarkan pertimbangan tertentu dimana cara 

tersebut merupakan pemilihan subjek yang memiliki banyak keuntungan dalam 

memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran & Bougie, 2017, hlm. 68). Sampel 

dalam penelitian ini menggunakan rentang tahun 2012-2016 dikarenakan sesuai 

fenomena yang menunjukan bahwa pada tahun tersebut target dan realisasi dari 

penerimaan pajak cenderung selalu mengalami penurunan, adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 pada Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan 

lingkungan sebagai penjelas dari UU nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan 

terbatas serta adanya ketentuan OJK melalui SK Ketua BAPEPAM-LK: Kep-

431/BL.2012 tentang bentuk dan isi laporan tahunan yang didalamnya disebutkan 

tentang CSR sehingga diharapkan bisa lebih menggambarkan tujuan dari penelitian 

ini. 

Sampel dipilih sesuai kriteria yang ditentukan tujuannya untuk memperoleh 

sampel yang representative berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai berikut: 

a. Perusahaan tidak mengalami delisting selama periode 2012-2016 

b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan/laporan 

berkelanjutan dengan lengkap dan periode berakhir pada tanggal 31 

Desember yang terpublikasi di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-

2016. 

c. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian. Hal ini 

bertujuan agar nilai ETR tidak menjadi negatif yang akan mempersulit 

perhitungan. 

Tabel 3.2 

Data Purposive Sampling 

Kategori Jumlah  

Jumlah perusahaan Pertambangan yang Listing di BEI 41 

Perusahaan yang tidak konsisten listing selama tahun penelitian (3) 

Perusahaan yang laporan keuangan tidak lengkap (4) 

Perusahaan yang mengalami kerugian selama tahun penelitian (21) 

Total Sampel per Tahun 13 

Tahun Penelitian 5 

Total Sampel 65 
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3.2.3 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2017, hlm. 38) variabel adalah suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti unutk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti unutk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya. 

Tabel 3.3 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Konsep Indikator Skala 
Variabel 

Independen : 

Pengungkapan 

Corporate 

Social 

Responsibility 

Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility dalam penelitian ini 

menggunakan check list yang 

mengacu pada GRI G-4. Pengukuran 

yang umum digunakan di dunia 

dengan total item check list sebanyak 

91 items pengungkapan, yang terdiri 

dari 3 kategori besar yaitu, Kinerja 

Ekonomi (9 items), Lingkungan (34 

items), dan Sosial (48 items). Dimana 

kategori sosial dibagi lagi menjadi 4 

sub kategori, yaitu Praktik 

Ketenagakerjaan dan Kenyamanan 

Bekerja (16 items), Hak Asasi 

Manusia (12 items), Masyarakat (11 

items) dan Tanggung Jawab Atas 

Produk (9 items). 

Pengukuran dilakukan dengan 

mencocokan items pada chec klist 

dengan item yang diungkapkan 

perusahaan. Apabila item y 

diungkapkan maka akan diberi nilai 1, 

jika item y tidak diungkapkan maka 

akan memberi nilai 0 pada chec klist. 

Setelah mengidentifikasi item apa saja 

yang diungkapkan perusahaan di 

dalam laporan tahunan/laporan 

berkelanjutan, serta mencocokannya 

pada check list, hasil pengungkapan 

item yang diperoleh dari setiap 

perusahaan dihitung indeksnya 

dengan proksi CSRI 

GRI G-4 (91 Items) : 

 

CSRI = 
∑𝑋𝑦𝑖

𝑛𝑖
 

 

Keterangan: 

CSRI : Indeks 

pengungkapan CSR pada 

perusahaan i. 

 

∑𝑋𝑦𝑖 : Jumlah total item 

yang diungkapkan oleh 

perusahaan i. 

 

ni : Jumlah item untuk 

perusahaan i, ≤ 91. 

 

Rasio 



43 
 

Arizal Zul Lathiif, 2018 

PENGARUH PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN 
TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Variabel Konsep Indikator Skala 
Variabel 

Independen : 

Struktur 

Kepemilikan 

Konsep yang digunakan adalah 

perusahaan dikatakan terkonsesntrasi 

kepemilikannya jika tingkat 

kepemilikan oleh suatu pihak lebih 

dari 51% (Shleifer & Vishny, 1997). 

Sedangkan perusahaan dikatakan 

memiliki kepemilikan yang menyebar 

jika tingkat kepemilikan oleh suatu 

pihak dibawah 51%. Dalam penelitian 

ini struktur kepemilikan 

terkonsentrasi diukur dengan 

menggunakan variabel dummy yaitu 

diberi nilai 1 jika struktur kepemilikan 

dari perusahaan terkonsentrasi dan 

diberi nilai 0 jika struktur kepemilikan 

dari perusahaan menyebar. 

Dummy Variabel: 

 

Jika kepemilikan oleh 

suatu pihak diatas 51%, 

maka diberi nilai 1. 

 

Jika Kepemilikan oleh 

suatu pihak dibawah dari 

51%, maka diberi nilai 0. 

(Shleifer & Vishny, 

1986) 

Nominal 

Variabel 

Dependen : 

Agresivitas 

Pajak 

Agresivitas pajak meruapakan upaya 

dari perusahaan dalam meminimalkan 

beban pajak yang akan dibayarnya. 

ETRit = 

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑡

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑖𝑡
 

 

ETRit menggambarkan 

persentase total beban 

pajak penghasilan 

perusahaan i pada tahun t 

dibagi dengan total 

pendapatan sebelum 

pajak perusahaan i pada 

tahun t. 

(Lanis & Richardson, 

2012). 

 

Rasio 

 

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pengumpulan data dokumen. Pada penelitian ini menggunankan data sekunder yang 

dapat dikumpulkan dari lembaga yang menerbitkan/mempublikasi data tersebut 

(Chandrarin, 2017, hlm. 124). 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

didapatkan dalam laporan keuangan, laporan tahunan/laporan berkelanjutan serta 
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informasi lain yang berisi informasi mengenai variabel dalam penelitian ini dari 

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-

2016 yang didapatkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesi maupun website 

resmi perusahaan yang terdaftar. 

 

3.2.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2017, 

hlm. 147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi. 

 

3.2.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik Deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses 

transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan 

diinterpretasikan (Sujarweni, 2015, hlm. 225). Selanjutnya menurut Ghozali (2012, 

hlm. 19), statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

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

range, sum, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif 

digunakan apabila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel, dan tidak 

ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi dimana sampel tersebut 

diambil. Penggunaan statistik deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran 

pengungkapan corporate social responsibility, struktur kepemilikan, dan 

agresivitas pajak. 

 

3.2.5.2 Teknik Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Wibisono (2005) dalam (Ajija, Sari, Setyanto, & Primanti, 2011, 

hlm. 52), pada dasarnya penggunaan metode data panel memiliki beberapa 

keunggulan, antara lain : 

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara 

eksplisit dengan mengijinkan variabel spesifik individu. 
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2. Kemampuan mengontrol heterogenitas individu ini membangun model 

perilaku yang lebih kompleks. 

3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang 

berulang-ulang (time series) sehingga metode data panel cocok untuk 

digunakan sebagai study of dynamic adjusment. 

4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih 

informatif, lebih variatif, kolinieritas antar variabel yang semakin 

berkurang, dan peningkatan derajat bebas atau derajat kebebasan 

(degree of freedom) sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih 

efisien. 

5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku 

yang kompleks. 

6. Data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan 

ditimbulkan oleh agregasi data individu.  

Menurut Ajija, Sari, Setyanto, & Primanti (2011, hlm. 52), dengan adanya 

keunggulan-keunggulan tersebut memiliki implikasi untuk tidak harus 

dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel, karena penelitian 

yang menggunakan data panel memperbolehkan identifikasi parameter tertentu 

tanpa membuat asumsi yang ketat atau tidak mengharuskan terpenuhinya semua 

asumsi klasik regresi linier seperti pada ordinary least square. 

 

3.2.5.2.1 Uji Regresi Data Panel 

Model uji regresi data panel menurut Rosadi (2012, hlm. 271) dimodelkan  

sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛽0𝑖𝑡 +  ∑ 𝛽𝑘

𝑛

𝑘=1
𝑋𝑘𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Keterangan : 

Y =  Variabel dependen data panel 

𝛽0 =  Konstanta 

𝛽𝑘 = Koefisien regresi 

X = Variabel bebas dari data panel 
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ε  = Variabel gangguan/ error 

n  = Banyaknya variabel bebas 

i  = Banyaknya unit observasi 

t  = Banyaknya periode waktu 

Teknik estimasi model regresi data panel terdapat 3 (tiga) teknik, yaitu :  

1. Common Effect Model 

Common Effect Model  merupakan model sederhana yaitu menggabungkan 

seluruh data time series dengan cross section, selanjutnya digunakan estimasi 

menggunakan OLS (Ordinary Least Square). Dalam metode ini hanya 

menggabungkan data tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu. 

Dimana modelnya yaitu  : 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡
𝑗 + 𝜀𝑖𝑡 

             (Rosadi, 2012, hlm. 271) 

Keterangan : 

𝑌𝑖𝑡   = Variabel dependen di waktu t untuk unit cross section  

α   = Intersep 

𝛽𝑗 = Parameter untuk variabel ke-j  

𝑋𝑖𝑡
𝑗

     = Variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i  

𝜀𝑖𝑡  = Komponen error di waktu t untuk unit cross section i 

i     = Banyaknya unit observasi  

t   = Banyaknya periode waktu  

j     = Urutan variabel  

2. Fixed Effect Model  

Teknik model ini adalah teknik mengestimasi data panel menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian fixed 

effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar individu, namun 

intersepnya sama antar waktu. Dalam model ini diizinkan terjadinya perbedaan 

nilai parameter yang berbeda-beda baik cross section maupun time series. 

Dimana modelnya yaitu : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝐼𝑋𝑖𝑡
𝑗 + ∑ 𝛼𝑖

𝑛

𝑖=2
𝐷𝑖 + 𝜀𝑖𝑡 
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(Rosadi, 2012, hlm. 271) 

Keterangan : 

𝑌𝑖𝑡 =  Variabel dependen di waktu t untuk unit cross section i  

𝛼   =  Intersep yang berubah-ubah antar cross section 

𝛽𝑗 =  Parameter untuk variabel ke- j 

𝑋𝑖𝑡
𝑗   = Variabel bebas j di waktu t untuk unit cross section i  

𝜀𝑖𝑡 = Komponen error di waktu t untuk unit cross section i  

𝐷𝑖 =  Dummy Variabel 

3. Random Effect Model 

Random Effect Model digunakan untuk mengatasi kelemahan model efek 

tetap yang menggunakan dummy variabel, sehingga model mengalami 

ketidakpastian. Penggunaan model ini menggunakan residual yang diduga 

memiliki hubungan time series dan cross section. Dimana modelnya yaitu : 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼 + 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝑊𝑖𝑡 

     (Rosadi, 2012, hlm. 273)  

Keterangan : 

𝑌𝑖𝑡 = Variabel dependen di waktu t untuk unit cross section i 

α  = Konstanta  

𝛽 = Vektor berukuran P x 1 merupakan parameter hasil estimasi  

𝑋𝑖𝑡 = Observasi ke-it dari P variabel bebas  

𝑊𝑖𝑡 = Komponen error gabungan (cross section dan time sries) 

 

3.2.5.2.2 Metode Pemilihan Regresi Data Panel 

Pada dasarnya dalam menentukan model yang akan digunakan untuk uji 

regresi data panel ada beberapa cara, salah satunya yaitu dengan uji statistik F (Uji 

Chow), digunakan untuk memilih antara metode Common Effect atau model Fixed 

Effect. Kemudian menggunakan uji Hausman yang digunakan untuk memilih antara 

metode Fixed Effect atau Random Effect. Dalam pengujian ini menggunakan 

bantuan software Eviews. Dalam melakukan uji Chow data diregresikan dengan 
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menggunakan model Common Effect dan Fixed Effect. Dimana hipotesisnya 

sebagai berikut : 

a. H0  : Maka digunakan model Common Effect. 

b. Ha : Maka digunakan fixed effect, dan akan melanjutkan pada uji 

Haussman untuk mencari ketepatan antara fixed effect dengan random 

effect.  

Pedoman yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam uji ini yaitu 

sebagai berikut : 

a. H0 diterima jika F ≥ 0,05, maka menggunakan model common effect. 

b. H0 ditolak jika F < 0,05, maka dilanjutkan dengan fixed effect, dan 

menggunakan uji Haussman untuk memilih antara fixed effect atau random 

effect.  

Kemudian dilakukan uji haussman untuk mengetahui model yang digunakan 

selanjutnya dengan membuat hipotesis : 

a. H0 : Maka, model Random Effect. 

b. Ha : Maka, model Fixed Effect. 

Pedoman yang digunakan dalam mengambil keputusan dalam uji ini yaitu 

sebagai berikut : 

a. H0 : diterima jika Nilai Probability Chi-Square ≥ 0,05 dimana dapat 

menggunakan random effect. 

b. Ha  : diterima jika Nilai Probability Chi-Square < 0,05, dimana 

menggunakan fixed effect. 

 

3.2.5.2.3 Rancangan Pengujian Hipotesis 

Hipotesis bisa didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara 

logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan 

yang dapat diuji (Sekaran & Bougie, 2017, hlm. 135). Rancangan pengujian 

hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 
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H0 : β = 0 Pengungkapan corporate social responsibility tidak 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Ha: 𝛽 ≠ 0 Pengungkapan corporate social responsibility 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. 

Hipotesis 2 

H0 : β = 0 Struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak. 

Ha: 𝛽 ≠ 0 Struktur kepemilikan berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. 

 

Tingkat signifikasi yang digunakan dalam penelitian ini sebesar α = 0,05 

(5%), shingga kriteria keputusan yang digunakan dalam pengujian hipotesis ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Jika nilai probabilitas perhitungan ≤ nilai α = 0,05, maka H0 ditolak 

sedangkan Ha diterima. 

b. Jika nilai probabilitas perhitungan > nilai α = 0,05, maka H0 diterima 

sedangkan Ha ditolak. 

 

3.2.5.2.4 Uji Koefisien Determinas (R2) 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi 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, 2012, hlm. 97). Karena penelitian ini menggunakan 

lebih dari satu variabel independen, maka nilai Adjusted R2 lebih tepat digunakan 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 
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3.2.5.2.5 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji stastik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2012). Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

antara tingkat signifikansi t dari hasil pengujian dengan nilai signifikansi yang 

digunakan dalam penelitian ini. Cara pengujian terhadap variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih kecil dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu 5%, 

maka secara individual variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap varabel dependen. 

b. Jika nilai signifikansi t dari masing-masing variabel yang diperoleh dari 

pengujian lebih besar dari nilai signifikansi yang digunakan yaitu 5%, 

maka secara individual variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap varabel dependen. 

 


