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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Objek yang akan diteliti pada penelitian ini adalah manajemen laba, good 

corporate governance yang diproksi oleh dewan komisaris independen dan komite 

audit, ukuran KAP, serta audit tenure. Adapun penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-

2018.  

3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian (research design) merupakan rencana untuk pengumpulan, 

pengukuran, dan analisis data, berdasarkan pertanyaan penelitian dari studi 

(Sekaran & Bougie, 2017, hlm. 109). Desain penelitian pada penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Desain penelitian 

deskriptif bertujuan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau 

lebih tanpa menghubungkannya dengan variabel lain (Husein, 2008, hlm. 105). 

Pendekatan kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori 

(theories) tertentu dengan meneliti hubungan antar variabel yang biasanya diukur 

dengan instrumen-instrumen penelitian, sehingga data yang terdiri dari angka-

angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2016, 

hlm. 5). 

3.2.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel 

  3.2.2.1 Definisi Variabel Penelitian 

Pengertian variabel menurut Creswell (2016, hlm. 69) merupakan karakteristik 

atau atribut seorang individu atau organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. 

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan 

variabel independen. Variabel dependen adalah variabel perhatian utama peneliti. 

Sedangkan, variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel 
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terikat atau variabel dependen, baik secara positif maupun negatif (Sekaran & 

Bougie, 2017, hlm. 77-79).  

Penelitian ini menguji pengaruh good corporate governance, ukuran KAP, dan 

audit tenure terhadap manajemen laba. Variabel dependen yang digunakan adalah 

manajemen laba. Sedangkan, variabel independen dalam penelitian ini adalah 

good corporate governance yang diproksi oleh dewan komisaris independen dan 

komite audit, ukuran KAP, serta audit tenure. 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, serta 

skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Definisi operasional 

dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manajemen Laba 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen 

laba. Untuk mengukurnya digunakan nilai discretionary accruals dan skala 

pengukurannya yaitu skala data rasio. Untuk menghitung nilai discretionary 

accruals tersebut digunakan model Modified Jones. 

Pengukuran total accrual yang dikembangkan Jones yang telah dimodifikasi 

untuk tingkat manajemen laba (Dechow et al., 1995 dalam Suyono, 2017). Model 

tersebut dituliskan sebagai berikut : 

a. Menghitung total accrual (TA), yaitu laba bersih tahun t dikurangi arus kas 

operasi tahun t 

𝐓𝐀𝐢𝐭 =  𝐍𝐢𝐢𝐭 − 𝐂𝐅𝐎𝐢𝐭 

Keterangan: 

TAit = Total accrual perusahaan i pada tahun t 

Niit = Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

CFOit = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t 

b. Mencari total accrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS 

(Ordinary Least Square): 

𝐓𝐀𝐢𝐭 𝐀𝐢𝐭−𝟏 =  𝛃𝟏 (𝟏 𝐀𝐢𝐭−𝟏) + 𝛃𝟐 (∆𝐑𝐄𝐕𝐢𝐭 𝐀𝐢𝐭−𝟏) +  𝛃𝟑 (𝐏𝐏𝐄𝐢𝐭 𝐀𝐢𝐭−𝟏) + 𝛆𝐢𝐭⁄⁄⁄⁄   

Keterangan: 

TAit = Total accrual perusahaan i pada tahun t 

Ait−1 = Total aset perusahaan i pada tahun t-1 

∆REVit = Perubahan total pendapatan perusahaan i pada tahun t 
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PPEit = Property, plant, and equipment perusahaan i pada tahun t 

εit  = Error 

β1,2,3 melambangkan estimasi OLS pada β1, β2, dan β3. Nilai residu εit 

melambangkan porsi pilihan spesifik perusahaan dalam total accual. 

c. Mencari non discretionary accrual (NDA) 

𝐍𝐃𝐀𝐢𝐭 =  𝛃𝟏 (𝟏 𝐀𝐢𝐭−𝟏) + 𝛃𝟐 (∆𝐑𝐄𝐕𝐢𝐭 𝐀𝐢𝐭−𝟏 − ∆𝐑𝐄𝐂𝐢𝐭 𝐀𝐢𝐭−𝟏) + 𝛃𝟑 (𝐏𝐏𝐄𝐢𝐭 𝐀𝐢𝐭−𝟏)⁄⁄⁄⁄  

Keterangan: 

NDAit  = Non discretionary accrual perusaahan i pada tahun t 

∆RECit  = Perubahan total piutang usaha perusahaan i pada tahun t 

β1,2,3 diperoleh dari regresi OLS pada persamaan sebelumnya 

d. Mencari discretionary accruals 

𝐃𝐀𝐢𝐭 =  (
𝐓𝐀𝐢𝐭

𝐀𝐢𝐭−𝟏
) − 𝐍𝐃𝐀𝐢𝐭 

Keterangan: 

DAit = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

2. Good Corporate Governance 

a. Dewan Komisaris Independen 

Variabel independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

good corporate governance yang diproksikan oleh dewan komisaris 

independen. Diukur dengan menghitung persentase jumlah dewan komisaris 

independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan 

komisaris perusahaan. Skala data yang digunakan adalah skala rasio. 

Perhitungan dewan komisaris independen dapat diformulasikan sebagai 

berikut: 

DKI =  
Jumlah Dewan Komisaris Independen

Jumlah Total Dewan Komisaris
 x 100% 

b. Komite Audit 

Variabel independen kedua yaitu pada good corporate governance yang 

selanjutnya diproksikan oleh komite audit. Diukur dengan menghitung 

jumlah susunan komite audit berdasarkan data yang dicantumkan dalam 

laporan tahunan perusahaan. Skala data yang digunakan adalah skala data 

rasio. 
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3. Ukuran KAP 

Variabel independen ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran 

KAP, dibedakan menjadi KAP yang berafiliasi dengan Big Four dan KAP yang 

tidak berafiliasi dengan Big Four. Variabel ukuran KAP diukur dengan 

menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan diaudit oleh KAP Big Four atau 

afiliasinya, maka akan diberikan nilai 1, sedangkan jika perusahaan diaudit oleh 

KAP non-Big Four atau afiliasinya, maka diberikan nilai 0. Berikut merupakan 

empat KAP besar yang terdapat di Indonesia dan berafiliasi dengan KAP Big 

Four: 

a. KAP Purwantono, Suherman & Surja – berafiliasi dengan Ernst & Young 

b. KAP Osman Bing Satrio – berafiliasi dengan Delloite Touche Tohmatsu 

c. KAP Siddharta dan Widjaja – berafiliasi dengan KPMG, dan 

d. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan – berafiliasi dengan 

PricewaterhouseCoopers (PwC). 

4. Audit Tenure 

Variabel independen keempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

audit tenure. Audit Tenure menggunakan skala interval dan diukur dengan cara 

menghitung jumlah tahun perikatan, dimana auditor yang sama melakukan 

perikatan audit terhadap perusahaan klien. Setiap tahun pertama perusahaan 

melakukan perikatan dengan auditor, diberi nilai dengan angka 1, lalu ditambah 

dengan 1 lagi untuk tahun-tahun berikutnya selama tahun penelitian yaitu 2014-

2018. Informasi ini dilihat di laporan auditor independen selama beberapa tahun 

untuk memastikan lamanya auditor mengaudit perusahaan tersebut.   

  3.2.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Untuk mengukur variabel dalam penelitian ini, maka disusun operasionalisasi 

variabel sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

No Variabel Konsep Indikator Skala 

1 Manajemen 

Laba (Y) 

Tindakan pemilihan 

kebijakan akuntansi 

oleh manajer untuk 

mencapai beberapa 

Nilai discretionary 

accrual (Model 

Modified Jones) 

Rasio 
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tujuan pelaporan laba 

tertentu (Scott, 2015) 

2 Good 

Corporate 

Governance 

(X1, X2) 

a. Dewan Komisaris 

Independen 

Organ perusahaan yang 

bertugas dan 

bertanggungjawab 

secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan 

dan memberikan 

nasihat kepada Direksi 

serta memastikan 

bahwa perusahaan 

melaksanakan good 

corporate governance 

(Hamdani, 2016) 

 

b. Komite Audit 

Komite audit 

mempunyai tanggung 

jawab atas proses 

pelaksanaan corporate 

governance suatu 

perusahaan, khususnya 

untuk memastikan 

bahwa perusahaan telah 

dijalankan sesuai 

dengan peraturan 

perundang-undangan 

yang berlaku, 

melaksanakan usaha 

secara beretika, dan 

melaksanakan secara 

efektif terhadap 

benturan kepentingan 

atau kecurangan yang 

dilakukan oleh 

karyawan atau manajer 

perusahaan 

(Sulistyanto, 2014) 

a. Persentase 

jumlah dewan 

komisaris 

independen 

terhadap jumlah 

total komisaris 

yang ada dalam 

perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Jumlah susunan 

komite audit yang 

ada dalam 

perusahaan 

a. Rasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Rasio 

3 Ukuran KAP 

(X3) 

Kantor Akuntan Publik 

bertanggung jawab 

Diukur dengan 

menggunakan 

Nominal 
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mengaudit laporan 

keuangan historis yang 

dipublikasikan oleh 

semua perusahaan 

terbuka (Arens, Alvin, 

Elder, Beasley, & 

Jusuf, 2013) 

variabel dummy 

(Jika diaudit oleh 

KAP Big Four atau 

afiliasinya, 

diberikan nilai 1. 

Sedangkan, jika 

diaudit oleh KAP 

non-Big Four atau 

afiliasinya, 

diberikan nilai 0) 

4 Audit Tenure 

(X4) 

Audit tenure adalah 

lamanya hubungan 

auditor dan klien yang 

diukur dengan jumlah 

tahun (Geiger & 

Raghunandan, 2002) 

Jumlah tahun 

auditor mengaudit 

laporan keuangan 

perusahaan secara 

berurutan (Setiap 

tahun pertama 

perikatan audit 

diberi nilai 1, lalu 

ditambah satu lagi 

untuk tahun-tahun 

berikutnya selama 

perikatan audit) 

Interval 

Sumber: Data diolah 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi penelitian menurut Sekaran & Bougie (2017, hlm. 53) adalah 

keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti 

investigasi. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Penelitian ini memilih 

perusahaan BUMN karena beberapa tahun belakangan ini BUMN tengah menjadi 

sorotan dengan adanya berbagai permasalahan, yang salah satunya terkait skandal 

pelaporan keuangan atau adanya tindakan manajemen laba dan berhubungan juga 

dengan tata kelola perusahaan serta pihak yang mengaudit perusahaan tersebut.  

3.3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Sekaran & Bougie (2017, hlm. 55) sampel adalah sub kelompok atau 

sebagian dari populasi, sehingga peneliti mampu menarik kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan terhadap ketertarikan populasi (yang diminati). Teknik 
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pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode non-

probability sampling, dimana teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik untuk mendapatkan 

informasi dari kelompok sasaran spesifik untuk memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan oleh peneliti (Sekaran & Bougie, 2017). Adapun kriteria penentuan 

sampel yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Penentuan Sampel Penelitian 

No Kriteria Penentuan Sampel Jumlah 

1 Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2014-2018 
20 

2 Perusahaan BUMN Sektor Keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 
(4) 

Jumlah Sampel Penelitian 16 

Total Sampel Penelitian 80 

Sumber: Data diolah 

Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 80 sampel yang terdiri 

dari 16 perusahaan BUMN dengan periode penelitian selama 5 tahun. Perusahaan 

BUMN yang terdaftar di BEI memiliki beberapa sektor yang dikelola, diantaranya 

yaitu sektor keuangan, farmasi, energi, logam, pertambangan, semen, transportasi, 

dan telekomunikasi. Akan tetapi, dalam penelitian ini akan meliputi semua sektor 

perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI kecuali sektor keuangan, karena sektor 

keuangan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor-sektor lainnya.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data dan teori yang relevan terhadap 

permasalahan yang akan diteliti, dan juga melakukan studi pustaka terhadap 

literatur dan bahan pustaka lainnya seperti artikel, jurnal, buku, serta penelitian 

terdahulu. Studi dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data sekunder yang berupa laporan tahunan (annual report) 

perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Data 

sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari 

sumber-sumber yang sudah ada (Sekaran & Bougie, 2017). Penelitian ini 
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menggunakan data yang diperoleh dari website www.idx.co.id dan data dari 

Kementrian BUMN melalui website www.bumn.go.id 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji good corporate governance yang 

diproksi oleh dewan komisaris independen dan komite audit, ukuran KAP, serta 

audit tenure terhadap manajemen laba. Untuk itu penelitian ini menggunakan 

teknik analisis regresi linier berganda dan menggunakan software IBM SPSS 25. 

Teknik analisis lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, 

uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu 

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

minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 

2018, hlm. 19). Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata data yang 

bersangkutan. Standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar data 

yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata. Maksimum-minimum digunakan untuk 

mengetahui jumlah terbesar dan terkecil data yang bersangkutan. Jadi, dalam 

penelitian ini analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran 

mengenai good corporate governance yang diproksi oleh dewan komisaris 

independen dan komite audit, ukuran KAP, audit tenure serta manajemen laba pada 

perusahaan sampel. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan 

penggunaan model regresi. Adapun pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

  3.5.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2018, hlm. 161). 

Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati 

normal. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal 

atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2018, hlm. 161). 

http://www.idx.co.id/
http://www.bumn.go.id/
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Analisis grafik menggunakan grafik P-P Plots dilakukan dengan cara melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal atau grafik. Apabila data menyebar 

di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi 

memenuhi asumsi normalitas. Apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan 

atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. Tetapi, uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau 

tidak hati-hati secara visual, padahal secara statistik bisa menghasilkan hasil yang 

berbeda. Oleh karena itu, dianjurkan disamping uji grafik, dilengkapi juga dengan 

uji statistik, yaitu dengan dilakukan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-

Smirnov test (K-S). Pengambilan keputusan tentang normalitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Jika Asymp. Sig < 0,05 maka distribusi data tidak normal. 

2. Jika Asymp. Sig > 0,05 maka distribusi data normal. 

  3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018, 

hlm. 107). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara 

variabel independen nya. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol 

(Ghozali, 2018, hlm. 107). Maka dari itu, untuk mengetahui ada tidaknya korelasi 

antara variabel independen dalam model regresi dapat dilihat dengan besaran VIF 

(Variance Inflation Factor) dan nilai toleransi (tolerance value). Adapun kriteria 

penilaian yang digunakan sebagai berikut: 

1. Jika nilai toleransi > 0,10 dan VIF < 10, maka dapat diartikan bahwa tidak ada 

multikolinearitas dalam penelitian. 

2. Jika nilai toleransi ≤ 0,10 dan VIF ≥ 10, maka terjadi gangguan 

multikolinearitas dalam penelitian. 

  3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2018, hlm. 137). Jika varian residual suatu pengamatan ke 
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pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda, maka 

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas (Ghozali, 2018, hlm. 137). Dalam penelitian ini cara untuk 

mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu menggunakan grafik 

scatterplot. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu 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 scatterplot antara 

SRESID pada sumbu Y, dan ZPRED pada sumbu X. Dasar analisisnya adalah 

sebagai berikut: 

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

  3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 

pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2018, hlm. 111). Jika terjadi 

korelasi, maka dinamakan terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. 

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 

2018, hlm. 112). Pengujian autokorelasi dapat diketahui melalui uji Durbin-

Watson (DW-Test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Jika 0 < d < dL, maka tidak ada autokorelasi positif, hipotesis di tolak; 

2. Jika dL ≤ d ≤ dU, maka tidak ada autokorelasi positif, tidak ada keputusan / 

tidak dapat disimpulkan; 

3. Jika 4-dL < d < 4, maka tidak ada autokorelasi negatif, hipotesis ditolak; 

4. Jika 4-dU < d < 4-dL, maka tidak ada autokorelasi negatif, tidak dapat 

disimpulkan; dan 
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5. Jika dU < d < 4-dU, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif, hipotesis 

tidak ditolak. 

3.5.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau 

lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam 

penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan dummy, tujuannya adalah 

memprediksi besarnya nilai variabel tergantung atas dasar satu atau lebih variabel 

bebas, di mana satu atau lebih variabel bebas yang digunakan bersifat dummy. 

Variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk membuat kategori data yang 

bersifat kualitatif dan data kualitatif bentuknya adalah skala nominal. Dalam 

kegiatan penelitian, kadang variabel yang akan diukur bersifat intangible, sehingga 

muncul kendala dalam pengukuran, dengan adanya variabel dummy tersebut, maka 

besaran atau nilai variabel yang bersifat intangible dapat di ukur secara kuantitatif 

(Artaya, 2019). 

Jadi, model yang digunakan dalam regresi linier berganda untuk melihat 

pengaruh good corporate governance, ukuran KAP, dan audit tenure terhadap 

manajemen laba dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝐘 = 𝛂 +  𝛃𝟏 𝐗𝟏 +  𝛃𝟐 𝐗𝟐 +  𝛃𝟑 𝐗𝟑 +  𝛃𝟒 𝐗𝟒 +  𝛆 

Keterangan:  

Y = Manajemen laba (Discretionary Accruals) 

α = Konstanta 

β1,2,3,4  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen 

X1 = Dewan Komisaris Independen 

X2 = Komite Audit 

X3 = Ukuran Kantor Akuntan Publik 

X4 = Audit Tenure 

ε = Koefisien error 

3.5.4 Uji Hipotesis 

  3.5.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R²) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018, 

hlm. 97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang 
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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. 

Namun R² memiliki kelemahan mendasar, yaitu bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka nilai R2 pasti meningkat dengan tidak melihat variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

Maka dari itu, dalam penelitian ini digunakan nilai Adjusted R2 karena terdapat 

empat variabel independen. Sesuai dengan pernyataan Ghozali (2018, hlm. 97-

98), nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen 

ditambahkan ke dalam model, tidak seperti nilai R2. Jika dalam uji empiris, 

didapat nilai Adjusted R2 negatif, maka nilai Adjusted R2 dianggap bernilai nol. 

  3.5.4.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2018, hlm. 98-99). Pengujian ini dilakukan dengan 

menggunakan tingkat signifikansi 5%. Kriteria: 

1. Jika sig < 0,05 atau t hitung > t tabel, maka variabel X secara parsial memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.  

2. Jika sig > 0,05 atau t hitung < t tabel maka variabel X secara parsial tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.


