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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

“Desain penelitian digunakan untuk menyusun rencana yang terstruktur yang 

membantu peneliti dapat menyelesaikan penelitian secara akurat, objektif, 

ekonomis, dan sevalid mungkin” (Chandrarin, 2017:95). Desain yang dilakukan 

pada riset ini adalah bersifat kausalitas. Menurut Chandrarin (2017:98) “desain riset 

kausalitas merupakan desain riset yang digunakan dengan tujuan mengetahui 

pengaruh, hubungan, atau dampak variabel independen pada variabel dependen.” 

Menurut Sugiyono (2015:55) “penelitian asosiatif kausalitas yaitu untuk menguji 

pengaruh atau hubungan sebab akibat dua variabel atau lebih.”  

 Data yang digunakan pada riset yang dilakukan berupa data kuantitatif. 

Menurut Chandrarin (2017:122) “data kuantitatif adalah data perhitungan berupa 

angka yang diperoleh dari pengukuran variabel. Peneliti dapat menggunakan data 

kuantitatif untuk dianalisis setelah data-data memenuhi kaidah-kaidah pengujian 

yang dipersyaratkan.” 

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu yaitu kompetensi, independensi, pengalaman, dan time budget pressure, pada 

variabel dependen kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. 
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3.2 Model Penelitian 

Dari uraian teori dan riset pendahulu yang sudah dijabarkan maka model 

penelitian untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel independen, variabel 

dependen dan variabel moderasi seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Model Penelitian 

 

Pada gambar 3.1 tersebut dapat dilihat model dalam penelitian ini menguji 

secara parsial pengaruh variabel independen yang meliputi kompetensi (X1), 

independensi (X2), pengalaman (X3), dan time budget pressure (X4), pada variabel 

dependen yaitu kualitas audit (Y) dengan etika auditor (Z) sebagai variabel 

moderasi. Diprediksikan bahwa pengaruh seluruh variabel independen tersebut 

memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen kualitas audit secara 

parsial. Variabel moderasi Etika Auditor diprediksi dapat memoderasi pengaruh 

seluruh variabel independen pada variabel dependen kualitas audit. 
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3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Penelitian 

Chandrarin (2017:82) mendefinisikan variabel adalah sebagai sesuatu 

atau apapun yang dapat diukur dan mempunyai nilai, baik berwujud 

(tangible) dan tidak berwujud (intangible). Variabel harus dapat didefinisikan 

dengan jelas baim secara konseptual maupun operasional, dengan kata lain 

variabel harus dapat diukur. Menurut Sugiyono (2015:95) variabel riset 

merupakan seluruh hal yang peneliti tetapkan dan pelajari, yang 

menghasilkan informasi dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan.  

Dalam riset ini menggunakan 3 (tiga) jenis variabel yaitu variabel 

dependen yang terdiri dari variabel kualitas audit (Y), variabel dependen 

terdiri dari variabel kompetensi (X1), independensi (X2), pengalaman (X3), 

time budget pressure (X4) dan variabel pemoderasi (moderating variable) 

dalam riset ini terdiri dari variabel etika auditor (Z). 

3.3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Variabel Independen 

a. Kompetensi Auditor (X1) 

Kompetensi merupakan salah satu kualifikasi yang harus auditor miliki 

untuk menjalankan tugas audit dengan baik, dan dapat dinilai menggunakan 

indikator pengetahuan umum, keahlian khusus , dan mutu personal (Sukriah 

dkk. 2009). Kompetensi diukur dengan menggunakan 3 (tiga) indikator dan 

10 item pernyataan. Pengukuran  variabel kompetensi merujuk pada Sukriah 

dkk. (2009) meliputi: 
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1) Indikator Mutu Personal  

2) Indikator Pengetahuan Umum 

3) Indikator Keahlian Khusus 

b. Independensi Auditor (X2) 

Independensi merupakan kebebasan auditor ketika berpenampilan dan 

juga bersikap dalam berhubungan dengan seluruh pihak berkaitan dengan 

audit yang sedang dilaksanakan (Sukriah dkk. 2009). Independensi diukur 

dengan menggunakan 3 (tiga) indikator dan 9 item pernyataan. Pengukuran 

variabel independensi merujuk pada Sukriah dkk. (2009) meliputi: 

1) Indikator Independensi Penyusunan Program 

2) Indikator Independensi Pelaksanaan Pekerjaan 

3) Indikator Independensi Pelaporan 

c. Pengalaman Auditor (X3) 

Pengalaman merupakan pengetahuan dari auditor saat melakukan 

pemeriksaan dilihat dari lamanya bekerja mengaudit dan banyak pekerjaan 

audit yang telah diselesaikan (Sukriah dkk. 2009). Pengalaman auditor diukur 

dengan menggunakan 2 (dua) indikator dan 8 item pernyataan. Pengukuran  

variabel pengalaman auditor merujuk pada Sukriah dkk. (2009) meliputi: 

1) Indikator Lamanya Bekerja Sebagai Auditor 

2) Indikator Banyaknya Tugas Pemeriksaan 

d. Time Budget Pressure (X4) 

Time budget pressure audit adalah tekanan yang diperoleh auditor selama 

masa kerja audit yang terjadi karena pengalokasian audit time budget 

(anggaran waktu audit) (Arrizqy, 2016). Time budget pressure auditor diukur 
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dengan menggunakan 2 (dua) indikator dan 6 item pernyataan. Pengukuran  

variabel time budget pressure auditor merujuk pada Arrizqy  (2016) sebagai 

berikut: 

1) Indikator Sikap Auditor dalam Memanfaatkan Waktu Audit 

2) Indikator Sikap Auditor dalam Penurunan Kualitas Audit 

2. Variabel Dependen : Kualitas Audit (Y) 

Menurut IAPI (2018:3) “indikator kualitas audit yang baik adalah 

merupakan indikator penting bahwa audit yang berkualitas harus dilakukan 

sesuai prosedur oleh Akuntan Publik dan KAP dengan mengikuti standar 

profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku.” Kualitas audit 

merupakan hasil kinerja auditor yang berasal dari penetapan standar yang 

dilakukan dan laporan pemeriksaan yang bisa diandalkan. (Sukriah dkk. 

2009). Kualitas audit diukur menggunakan 2 (dua) indikator dan 10 item 

pernyataan. Pengukuran variabel kualitas audit merujuk pada Sukriah (2009) 

meliputi: 

1) Indikator Kesesuaian Pemeriksaan dengan Standar Audit 

2) Indikator Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan 

3. Variabel Moderasi : Etika Auditor (Z) 

Etika auditor adalah pedoman, norma dan juga aturan yang mengatur 

seluruh sikap, perilaku, hak dan kewajiban seorang auditor agar bisa 

berperilaku etis dan memenuhi standar minimal profesi auditor (Arrizqy, 

2016). Etika auditor diukur menggunakan 3 (tiga) indikator dan 12 item 

pernyataan. Pengukuran variabel etika auditor merujuk pada Arrizqy (2016) 

meliputi: 
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1) Indikator Tanggung Jawab Profesi 

2) Indikator Integritas 

3) Indikator Objektifitas 

3.4 Jenis Data dan Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam riset yang dilakukan, peneliti menggunakan sumber data primer. 

Menurut Chandrarin (2017:123) “data primer adalah data yang diambil secara 

langsung dari kelompok maupun individu yang menjadi objek atau responden 

penelitian. Pengumpulan data tersebut biasanya menggunakan metode wawancara 

maupun survey kuesioner.” Menurut Sugiyono (2015:223) “data yang dikumpulkan 

secara langsung dari responden bisa disebut dengan data primer”.  

Prosedur pengumpulan data pada riset kali ini adalah dengan menggunakan 

instrumen kuesioner. Kuesioner penelitian didistribusikan langsung secara online 

melalui google form kepada auditor sebagai responden penelitian melalui masing-

masing KAP di Surabaya yang terdaftar di IAPI dan Direktori Kompartemen 

Akuntan Publik. Responden diberikan waktu pengisisan kuesioner selama dua 

minggu setelah tanggal pengiriman kuesioner. Pengembalian kuesioner dilakukan 

dengan cara mengambil langsung kuesioner yang telah di isi oleh responden auditor 

pada masing-masing KAP yang ada di Surabaya. 

Kuesioner penelitian berisi item-item pernyataan yang harus diisi oleh 

responden. Skala likert yang digunakan pada pengukuran kuesioner riset ini 

menggunakan 4 (empat) skala. Alasan penggunaan 4 skala likert karena dalam 

pengisian kuesioner penelitian tidak dikehendaki untuk jawaban tengah atau netral. 

Skala likert yang digunakan adalah sebagai berikut: 

4 = Sangat Setuju (SS) diberi skor 4 

3 = Setuju (S) diberi skor 3 

2 = Tidak Setuju (TS) diberi skor 2 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 
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3.5 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi dari penelitian yang dilakukan meliputi semua auditor yang terdaftar 

pada KAP di Kota Surabaya berjumlah 47 KAP (Sumber: dari IAPI dan Direktori 

KAP 2020). Menurut Chandrarin (2017:128) untuk analisis yang menggunakan 

regresi ada ketentuan ukuran sampelnya setidaknya lebih dari 30 observasi, sampai 

sekarang argumentasinya belum jelas mengapa harus lebih dari 30 observasi. 

Metode penyamplingan (smpling method) pada riset ini adalah dengan 

nonprobability sampling. Menurut Chandrarin (2017:127) metode pengambilan 

sampel secara nonprobabilitas (nonprobability sampling) merupakan pengambilan 

sampel secara tidak acak, dan tanpa memperhitungkan peluang. Sehingga tidak 

seluruh populasi dalam riset ini dapat dipakai untuk sampel. 

Dalam metode penyampelan nonprobabilitas (nonprobability sampling) 

terdapat beberapa metode penyampelan yang digunakan. Metode pengambilan 

sampel pada riset yang dilakukan adalah menggunakan purposive sampling. 

Menurut Chandrarin (2017:127) “purposive sampling yaitu metode penyampelan 

berdasarkan kriteria tertentu.” Kriteria dalam penentuan sampel pada riset yang 

dilakukan hanya pada auditor yang telah bekerja pada KAP di Kota Surabaya 

minimal 1 (satu) tahun, memiliki tingkat pendidikan minimal S1 dan setidaknya 

memiliki jabatan atau posisi sebagai junior auditor pada KAP. Alasan penggunaan 

kriteria tersebut adalah karena jika auditor masih baru dan belum pernah melakukan 

audit, memiliki tingkat pendidikan yang kurang dan tidak memiliki posisi di KAP, 

maka pengalaman dan tingkat pendidikan yang dimiliki dianggap masih kurang, 

sehingga dikhawatirkan akan terjadi bias dalam pengisian kuesioner riset.  
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3.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi dalam riset yang dilakukan berada pada KAP yang ada di Kota 

Surabaya. Alokasi waktu pelaksanaan riset ini akan dimulai pada bulan Maret s.d. 

Juni 2021 dengan menghubungi seluruh KAP yang terdapat di Surabaya. Alokasi 

waktu yang diperlukan untuk menyusun proposal, penggandaan instrumen 

penelitian, mengurus perijinan, penyebaran kuesioner, olah data penelitian dan 

analisis data serta penyusunan laporan diperkirakan  membutuhkan waktu selama 

kurang lebih satus semester (4 bulan). 

Alasan pemilihan lokasi penelitian pada KAP di Kota Surabaya tentunya 

berdasarkan perhitungan dan pertimbangan yang matang. Alasan pertama yaitu dari 

jangkauan lokasi dari peneliti meliputi sisi tenaga, biaya dan efisiensi waktu. 

Karena lokasi tersebut dekat dengan kampus sehingga akses untuk memperoleh 

data dan menyebarkan kuesioner dapat dilakukan dengan mudah. Pertimbangan 

kedua adalah terkait ketercukupan jumlah responden penelitian. Karena di Kota 

Surabaya terdapat KAP yang cukup banyak dimana auditor di KAP tersebut adalah 

sebagai responden penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis 

Dalam analisis data yang akan dilakukan dibagi sejumlah 4 (empat) tahapan, 

yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji 

hipotesis. Analisis statistik deskriptif adalah untuk menyajikan data karakteristik 

berbagai responden dalam penelitian. Uji kualitas data pada riset yang dilakukan 

meliputi uji validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik pada riset yang dilakukan 
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meliputi uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji 

heterokedastisitas. Uji hipotesis pada riset yang dilakukan ini memakai uji regresi 

linier berganda (multiple regression), koefisien determinasi (R2), analisis regresi 

pemoderasi (Moderating Regression Analysis/MRA) Uji Simultan (Uji F) dan (Uji 

Partial (Uji t) . 

3.7.1 Statistik Deskriptif 

Menurut Chandrarin (2017:139) “Uji statistik deskriptif digunakan 

dalam menjelaskan dan menguji karakter sampel yang diobservasi. Uji 

statistik deskriptif menghasilkan data berupa tabel yang berisi nama variabel 

penelitian, nilai minimum, maksimum, mean, dan deviasi standar (standar 

deviasion), yang dilengkapi keterangan atau interpretasi dari isi tabel 

tersebut.” Menurut Ghozali (2018:19), analisis deskriptif menggambarkan 

atau mendeskipsikan data berdasarkan dari rata-rata nilai (mean), modus, 

median, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Data statistik deskrptif 

pada penelitian yang dilakukan didapatkan dari hasil kuesioner. Dalam olah 

data statistik deskrptif riset ini dengan aplikasi SPSS versi 22. 

3.7.2 Uji Kualitas Data 

“Riset yang dilakukan menggunakan data primer yang diperoleh secara 

langsung dari responden atau objek penelitian, secara kelompok maupun 

individu. Oleh karena data ini bersumber langsung dari responden, maka 

diperlukan untuk menguji validitas dan reliabilitasnya” (Chandrarin, 

2017:123). Uji kualitas data pada riset yang dilakukan dibantu dengan 

aplikasi olah data statistik SPSS versi 22. 
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1. Uji Validitas 

“Uji Validitas digunakan dalam melakukan pengukuran mengenai valid 

atau tidaknya kuesioner riset. Kuesioner bisa dinyatakan valid apabila 

kuesioner memiliki pertanyaan yang mampu menghasilkan suatu hal dari 

pengukuran yang dilakukan. Suatu kuesioner akan bernilai valid jika 

memiliki nilai signifikan < 0.05” (Ghozali, 2018:51). 

2. Uji Reliabilitas 

“Uji reliabilitas dilakukan pada pengukuran kemampuan kuesioner yang 

telah dipergunakan untuk mengukur variabel penelitian. Sebuah kuesioner 

akan reliable atau handal apabila responden menjawab pertanyaan secara 

stabil dan konsisten disetiap waktu penelitian. Pada riset ini untuk mengukur 

reliabilitas dilakukan menggunakan metode ones hot atau sekali pengukuran. 

Uji reliabilitas diukur dengan menggunakan uji nilai Cronbach Alpha (α). 

Variabel riset yang dilakukan dapat dinyatakan reliabel apabila mempunyai 

nilai Cronbach Alpha > 0,60” (Ghozali, 2018:45). 

3.7.3 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

“Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi penelitian yang 

meliputi, variabel bebas maupun terikat telah terdistribusi secrara normal atau 

tidak. Dalam regresi model dapat dikatakan baik jika data telah terdistribusi 

secara normal atau mendekati normal. Ada dua cara dalam mengetahui bahwa 
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residual terdistribusi normal atau tidak menggunakan data statistik dan 

analisis grafik” (Ghozali, 2018:161).  

Pada riset yang dilakukan, analisis grafik digunakan dalam mendeteksi 

apakah data penelitian telah terdistribusi secara normal. Menurut Ghozali 

(2018:163) “pada analisis grafik normal plot dasar yang digunakan dalam 

pengambilan keputusan adalah: 

a. model regresi memenuhi asumsi normalitas apabila grafik histogramnya 

menunjukkan pola berdistribusi normal dan data riset menyebar pada area 

garis diagonal dan searah garis diagonal. 

b. model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas apabila garis histogram 

tidak menunjukkan pola distribusi normal dan data menyebar jauh dari 

area garis diagonal dan/atau tidak searah garis diagonal.” 

2. Uji Multikolinieritas 

“Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model 

regresi terjadi korelasi antara variabel independen (bebas). Model regresi 

dapat dikatakan baik jika tidak terdapat korelasi di antara variabel bebas. 

Pengujian untuk multikolinieritas melihat pada nilai tolernasi (tolerance 

value) atau variance inflation factor (VIF), batasan nilai tolerance value 

adalah 0,10 dan batasan niali VIF adalah 10. Apabila nilai VIF < 10 atau nilai 

tolerance value > 0,10 berarti dapat disimpulkan tidak terjadi 

multikolinieritas pada model regresi” (Ghozali, 2018:108). 
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3. Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Ghozali (2018:137) “pada ketidaksamaan variance dari residual 

satu pengamat ke pengamat yang lain dalam model regresi dapat diketahui 

dengan uji heteroskedastisitas. Apabila nilai variance residu diantara 

pengamatan yang dilakukan adalah tetap, maka disebut homoskedastisitas 

apabila hasil penelitian berbeda maka disebut heterokesdastisitas atau tidak 

mengalami heterokedastisitas.  

Metode dalam mendeteksi terjadinya heteroskesdasitas data dapat 

dilakukan dengan melihat bentuk pola yang dihasilkan pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED. Metode pengujian lainnya adalah dengan 

melihat grafik plot dari nilai prediksi variabel dependen (terikat) yaitu 

ZPRED dengan nilai residual SRESID.”  

Menurut Ghozali (2018:138) analisis yang mendasari dalam 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

a. Jika dari hasil uji membentuk sebuah pola, seperti pola titik yang 

berbentuk teratur atau pola tertentu (menyempit, melebar, atau 

bergelombang) maka menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas. 

b. Jika dari hasil uji tidak membentuk sebuah pola, dan pola titik-titik 

menyebar dibagian bawah dan atas angka 0 (nol) di sumbu y berarti 

mengindikasikan tidak terdapat heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

“Pengujian autokorelasi digunakan untuk mengetahui terjadinya 

autokorelasi antar variabel bebas dan terikat. Uji autokorelasi berfungsi untuk 
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mendeteksi terjadinya korelasi model regresi pada kesalahan pengganggu 

suatu periode t dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya (t-1). 

Apabila terindikasi korelasi, maka dalam model regresi mengalami masalah 

autokorelasi” (Ghozali, 2018:111), uji Durbin-Watson digunakan untuk 

menguji autokorelasi. 

Pengujian yang dilakukan tidak terjadi autokorelasi apabila nilai dari uji 

Durbin-Watson berada disekitar batas atas (du). Keputusan yang dapat 

diambil dari uji autokorelasi dirumuskan sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Tabel Keputusan Autokorelasi 

 

Kriteria Keputusan Hipotesis Nol 

0<d<dl Ditolak Terdapat autokorelasi negatif  

Dl<d<du Tidak ada keputusan Tidak ada keputusan 

4-dl<d<4 Ditolak Terdapat autokorelasi positif 

4-du<d<4-dl Tidak ada keputusan Tidak ada keputusan 

Du<d<4-du Diterima 
Tidak ada autokorelasi positif 

atau negatif 

Sumber : Ghozali (2018:112) 

Uji run test dapat dilakukan untuk mendeteksi autokorelasi jika pada uji 

Durbin Watson berjalan tidak normal. Menurut Ghozali (2018: 121) uji run 

test adalah cara untuk mengetahui apakah data residual tidak terjadi secara  

sistematis atau (terjadi secara random). Apabila terjadi residual acak 

(random) dimana nilai signifikan lebih dari 5% maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi gejala autokorelasi diantara variabel residual atau (tidak 

terdapat hubungan korelasi).  

a) terjadi autokorelasi, apabila nilai signifikansi ≤ 0,05.  

b) tidak terjadi autokorelasi, apabila nilai signifikansi  ≥ 0,05. 
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3.7.4 Uji Hipotesis 

Dalam pengujian hipotesis penelitian, peneliti menggunakan berbagai 

macam pengujian meliputi: 

1. Koefisien Determinasi (R²) 

Menurut Chandrarin (2017:141) “Uji koefisien determinasi adalah 

bersaran yang menunjukkan proporsi variasi variabel independen yang 

mampu menjelaskan variasi variabel dependen.” Menurut Ghozali (2018:97) 

“Uji koefisien determinasi (R²) digunakan untuk mengetahui besarnya 

variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Koefisien 

determinasi bernilai diantara nilai satu dan nol. Jika nilai koefisien mendekati 

angka satu menunjukkan variabel independen mampu menggambarkan 

sebagian besar informasi dalam memprediksi variasi variabel dependen. 

Sedangkan apabila, koefisien determinasi bernilai kecil menunjukkan 

kekuatan variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen 

sangat terbatas”. 

2. Persamaan Regresi Pemoderasi 

Menurut Chandrarin (2017:142) “analisis regresi pemoderasi atau 

moderating regression analysis (MRA) merupakan teknik analisis yang sering 

digunakan oleh peneliti akuntansi manajemen atau perilaku.” Menurut 

Sugiyono (2015:39) “variabel moderasi merupakan variabel yang dapat 

memperlemah atau memperkuat pengaruh antara variabel independen pada 

variabel dependen. Variabel moderasi sering dikatakan sebagai variabel 

independensi kedua.” 
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Analisis regresi pemoderasi dilakukan menggunakan metode selisih nilai 

mutlak. Uji moderasi dilakukan setelah pengujian asumsi klasik agar dapat 

memastikan apakah model penelitian telah terbebas dari permasalahan 

autokorelasi, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan normalitas dalam data 

penelitian. Uji regresi moderasi dilakukan menggunakan metode selisih 

mutlak karena untuk memperkecil resiko terjadinya multikolinieritas apabila 

dibandingan dengan uji regresi moderasi dengan metode interaksi. Persamaan 

regresi pemoderasi selisih mutlak dalam riset yaitu : 

Y = α0 + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + β5 Z + β6 |X1 - Z| + β7 |X2 - Z| +  

β8 |X3 - Z| + β9 |X4 - Z| + ε  

Keterangan  : 

α0 : Konstanta 

βi  : Koefisien Regresi ke-i 

Y : Kualitas Audit 

X1 : Kompetensi 

X2 : Independensi 

X3 : Pengalaman 

X4 : Time Budget Pressure 

Z : Etika Auditor 

|X1 - Z| : Nilai absolut perbedaan nilai X1 dan Z 

|X2 - Z| : Nilai absolut perbedaan nilai X2 dan Z 

|X3 - Z| : Nilai absolut perbedaan nilai X3 dan Z 

|X4 - Z| : Nilai absolut perbedaan nilai X4 dan Z 

ε : error term  
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3. Uji F (Uji Simultan) 

Menurut Chandrarin (2017:140)  “Uji F merupakan uji yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen pada satu variabel 

dependen sesuai dengan formulasi model persamaan regresi linier berganda 

telah sesuai (fit). Dalam metode kriteria ujinya melihat besaran nilai F dan 

nilai signifikansi p. Apabila hasil pengujian menunjukkan  nilai p ≤ 0,05 maka 

model persamaan regresinya sudah signifikan dengan alfa 5%, dan dapat 

disimpulkan model dalam formulasi regresi berganda telah benar. Sedangkan, 

apabila hasil pengujian menghasilkan nilai p > 0,05 menunjukkan regresi 

tidak signifikan pada alfa 5%, dan disimpulkan model dalam formulasi 

regresi berganda belum benar. Uji model ini merupakan uji yang harus 

dipenuhi terlebih dahulu signifikansinya sebelum melanjutkan ke uji 

signifikansi variabel (uji t).” 

Menurut Ghozali, (2018:98) “Uji simultan atau uji F digunakan untuk 

menguji pengaruh seluruh variabel independen bersama-sama pada variabel 

dependen. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk 

menerima atau menolak hipotesis adalah:  

a) Ha diterima dan H0 ditolak apabila nilai signifikan F ≤ 0,05, hal tersebut 

menunjukkan seluruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) 

mempengaruhi variabel tetap dengan signifikan.  

b) Ha ditolak dan H0 diterima apabila nilai signifikan F > 0,05, hal tersebut 

menunjukkan seluruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) 

tidak mempengaruhi variabel tetap.” 
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4. Uji t (Uji Parsial) 

Menurut Chandrarin (2017:141) “Uji t adalah digunakan untuk 

mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas secara individu paa variabel 

terikat sesuai model formulasi.” Pengujian dapat dilakukan ketika telah 

mendapatkan hasil bahwa uji model (uji F) telah signifikan. Dalam pengujian 

yang dilakukan dapat dilihat dengan besarnya nilai signifikansi p dan nilai t. 

Apabila hasi dari pengujian yang dilakukan menghasilkan nilai p ≤ 0,05, bisa 

ditarik kesimpulkan variabel independen berpengaruh secara signifikan pada 

variabel dependen dengan tingkat kesalahan alfa 5%. Sedangkan, apabila 

hasil pengujian menghasilkan nilai p > 0,05, maka variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan pada variabel dependen. Intepretasi secara teori 

maupun secara empiris hubungan/pengaruh/dampak variabel independen 

terhadap dependennya dengan melihat tanda (positif atau negatif) pada nilai 

koefisien regresinya. 

Menurut Ghozali, (2018:99) “Uji t pada dasarnya digunakan untuk 

menguji sejauh mana variabel independen secara individual berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Ketentuan penolakan dan penerimaan hipotesis 

penelitian didasarkan dari kriteria:  

a) Jika signifikansi nilai t ≤ 0,05, adalah Ha diterima dan H0 ditolak, hal 

tersebut berarti seluruh variabel bebas secara individual (parsial) 

berpengaruh signifikan terhadap variabel tetap.  

b) Jika signifikansi nilai t > 0,05 adalah Ha ditolak dan H0 diterima, hal 

tersebut berarti seluruh variabel bebas secara individual (parsial) tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabel tetap (dependen).” 

 


