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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rancangan bagaimana suatu penelitian akan

dilakukan dengan menggunakan metode penelitian tertentu. Penelitian ini

menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif. Menurut Sugiyono (2016:53)

pengertian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat

perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. Metode deskriptif pada

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan

dan makro ekonomi terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor farmasi di

Bursa Efek Indonesia selama pandemi Covid-19.

Menurut Nazir (2011:91) metode verifikatif adalah metode penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui hubungan kausalitas (hubungan sebab akibat) antar

variabel melalui suatu pengujian hipotesis menggunakan suatu perhitungan statistik,

pada akhirnya akan didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak

atau diterima. Metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis yang

telah dirumuskan oleh peneliti, maka pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

pengaruh kinerja keuangan dan makro ekonomi terhadap harga saham selama

pandemi Covid-19 pada perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia.

Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur menggunakan Return on Assets (ROA),

Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning per Share (EPS). Sedangkan makro

ekonomi diukur menggunakan inflasi dan nilai tukar.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui media internet

pada situs www.idx.co.id dan www.finance.yahoo.com serta Bank Indonesia pada

situs www.bi.go.id. Alasan memilih lokasi penelitian tersebut karena data-data

http://www.idx.co.id
http://www.finance.yahoo.com
http://www.bi.go.id
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laporan keuangan dan data makro ekonomi (inflasi dan nilai tukar ) telah tersedia

lengkap. Obyek penelitian ini adalah perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek

Indonesia selama Pandemi Covid-19 terhitung periode Triwulan IV tahun 2019

hingga Triwulan III tahun 2020. Pemilihan perusahaan sub sektor farmasi

dikarenakan berdasarkan fenomena perusahaan merupakan perusahaan yang sangat

dibutuhkan selama pandemi Covid-19 dikarenakan kebutuhan masyarakar akan

masker, handsanitizer, vitamin dapat dipenuhi oleh perusahaan ini.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan Januari,

mulai dari pengajuan judul, pengumpulan data, persiapan penelitian, pelaksanaan

penelitian, hingga ujian skripsi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena data pada

penelitian berupa angka yang akan dianalisi lebih lanjut. Data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini yaitu data kinerja keuangan yang diukur dengan Return on

Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER) dan Earning per Share (EPS). Sementara

untuk data makro ekonomi berupa data inflasi, dan nilai tukar.

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Menurut Sigiyono (2016:225), data sekunder merupakan sumber yang secara tidak

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data penelitian ini diperoleh

dengan cara mengunduh pada website resmi Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia,

dan Yahoo Finance. Berikut merupakan rincian data yang dibutuhkan dan sumber

data penelitian.
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Tabel 3. 1 Data dan Sumber Data Penelitian

No. Data yang diperlukan peneliti Sumber Data

1 Laporan Keuangan triwulan IV tahun 2019
sampai dengan triwulan III Tahun 2020 www.idx.co.id

2 Harga Saham www.finance.yahoo.com

3 Inflasi dan nilai tukar www.bi.go.id

3.4 Populasi Dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini merupakan wilayah yang akan diteliti oleh

peneliti. Menurut Sugiyono (2016:80) menjelaskan bahwa populasi merupakan

wilayah generalisasi yang terdiri dari atas obyek atau subyek yang mempunyai

kulitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan

perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan sub

sektor farmasi terdiri dari 11 perusahaan.

Tabel 3. 2 Populasi Penelitian

No Kode Nama Perusahaan

1 DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk

2 INAF PT. Indofarma Tbk

3 KAEF PT. Kimia Farma Tbk

4 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk

5 MERK PT. Merck Tbk

6 PEHA PT. Phapros Tbk

7 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk

8 SCPI PT. Schering Plough Indonesia Tbk

9 SIDO PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

10 SOHO PT. Soho Global Health Tbk

11 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk

Sumber : www.idx.co.id

http://www.idx.co.id
http://www.finance.yahoo.com
http://www.bi.go.id
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3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2016:80) Sampel adalah bagian dari jumlah yang dimiliki

oleh populasi. Dalam pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik

Purposive Sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Adapun pertimbangan-pertimbangan khusus yang dgunakan untuk menentukan

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan Industri Manufaktur sub sektor farmasi di Bursa Efek

Indonesia periode tahun 2019-2020.

2. Perusahaan yang menerbitkan Laporan Keuangan lengkap selama periode

Triwulan IV tahun 2019-Triwulan III tahun 2020.

3. Perusahaan yang lengkap harga sahamnya selama periode Triwulan IV

2019-Triwulan III tahun 2020.

Dari 11 perusahaan sub sektor farmasi, terdapat 3 perusahaan, yang tidak

memenuhi pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perusahaan sub sektor farmasi

yang menjadi sampel pada penelitian ada 8 perusahaan, tersaji pada tabel dibawah

ini.

Tabel 3. 3 Data Sampel Penelitian

No Kode Nama Perusahaan

1 DVLA PT. Darya Varia Laboratoria Tbk

2 INAF PT. Indofarma Tbk

3 KAEF PT. Kimia Farma Tbk

4 KLBF PT. Kalbe Farma Tbk

5 MERK PT. Merck Tbk

6 PYFA PT. Pyridam Farma Tbk

7 SIDO PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk

8 TSPC PT. Tempo Scan Pasific Tbk

Sumber : www.idx.co.id

http://www.idx.co.id
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016:224) langkah yang paling strategis dalam sebuah

penelitian yaitu pada teknik pengumpulan data, karena tujuan utama dari penelitian

adalah mendapatkan data yang akurat. Oleh sebab itu tanpa mengetahui teknik

pengumpulan data penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar

yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dan metode studi pustaka.

3.5.1 Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang dilakukan dengan mencatat dan

menyalin data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari

sumber dokumen, buku-buku, ataupun website. Menurut Sugiyono (2016:240)

pengertian dokomentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumenteal dari seseorang.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mempelajari

catatan-catatan laporan keuangan perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek

Indonesia, data laporan keuangan bersifat time series (berjenjang waktu yaitu

periode triwulan IV 2019- triwulan III 2020) yang telah dipublikasikan oleh Bursa

Efek Indonesia. Selain data laporan keuangan, data harga saham juga digunakan

yang berasal dari yahoo finance serta data inflasi dan nilai tukar yang telah

dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

3.5.2 Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono (2016:291) Studi Kepustakaan merupakan teknik

pengumpulan data dengan cara menghimpun teori-teori, pendapat para ahli yang

diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta literatur lainnya yang dijadikan sebagai

landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Dalam hal ini penelitian

tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Teknik studi kepustakaan dalam

penelitian ini dilakukan dengan mengambil bahan yang tertulis dalam buku literatur,

jurnal dan penelitan terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan peneliti,

yaitu tentang pengaruh kinerja keuangan dan makro ekonomi terhadap harga saham.
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3.6 Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Definisi operasional dan variabel menunjukkan gambaran dari

variabel-variabel yang digunakan untuk mendukung analisis yang akan dilakukan.

Tujuannya agar pengukuran variabel atau pengumpulan data (variabel) konsisten

antara sumber data (responden) yang satu dengan responden yang lain.

3.6.1 Variabel Independen

Variabel Independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang

menjadi sebab timbul atau berubahnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yang

menjadi variabel independen adalah kinerja keuangan dan makro ekonomi. Kinerja

keuangan meliputi variabel ; Return on Assets (X1), Earning per Share (X2) dab

Debt to Equity Ratio (X3). Sedangkan pada makro ekonomi meliputi inflasi (X4)

dan nilai tukar (X5).

3.6.1.1 Return on Assets (ROA) (X1)

Rasio yang menggambarkan kemampuan asset-asset yang dimiliki oleh

perusahaan dalam menghasilkan laba. semakin besar laba yang diperoleh perusahaan

maka akan semakin baik keadaan suatu perusahaan.

Dengan rumus :

3.6.1.2 Earning per Share (EPS) (X2)

Rasio digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan manajemen dalam

mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Prospek perusahaan yang baik

memiliki laba per saham tinggi, sedangkan jika laba per saham rendah menunjukkan

bahwa prospek perusahaan kurang baik dan apabila laba persaham nilainya negatif

maka perusahaan dalam kondisi tidak baik

Dengan rumus :

x100%
Asset Total

Tax After  EarningROA 

beredar yang sahamJumlah 
pajak setelah bersih  LabaEPS 
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3.6.1.3 Debt to Equity Ratio (DER) (X3)

Rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas perusahaan. Nilai

DER yang semakin tinggi menunjukkan komposisi total hutang semakin besar

dibandingan dengan total modal sendiri, sehingga mengakibatkan beban perusahaan

ke pihak luar semakin besar.

Dengan rumus :

3.6.1.4 Inflasi (X4)

Inflasi menunjukkan naiknya harga barang atau jasa pada suatu negara dalam

jangka waktu yang berkelanjulan. Perhitungan inflasi pada penelitian ini inflasi IHK

(Indeks Harga Konsumen) yang dipublikasikan oleh website resmi Bank Indonesia.

Data yang digunakan adalah data inflasi per triwulanan mulai dari triwulan IV tahun

2019 hingga triwulan III tahun 2020.

Dengan rumus :

3.6.1.5 Nilai Tukar (X5)

Nilai tukar (kurs) yaitu harga satu unit mata uang asing dalam mata uang

domestik atau harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Nilai kurs yang

digunakan adalah kurs tengah atau rata-rata dari kurs beli dan kurs jual rupiah

terhadap Dollar Amerika yang dipublikasikan di website resmi Bank Indonesia.

Data yang diambil merupakan data kurs tengah per triwulanan mulai dari triwulan

IV tahun 2019 hingga triwulan III tahun 2020.

Dengan rumus :

x100%
Ekuitas Total

 Hutang TotalDER 

2
Beli KursJual Kurs 

X100%
IHK

IHKIHKINF
1-n

1-nn
n
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3.6.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah harga saham pada

sampel perusahaan sub sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia. Data Harga saham

yang digunakan merupakan harga saham penutupan (closing price) per triwulan

mulai dari triwulan IV tahun 2019 hingga triwulan III tahun 2020.

Tabel 3. 4 Definisi Variabel dan Definisi Operasional

No. Variabel Definisi Variabel Definisi Operasional
Satuan

Variabel

1. Return on

Assets

(X1)

Rasio yang

menggambarkan

kemampuan

asset-asset yang

dimiliki oleh

perusahaan dalam

menghasilkan laba

x100%
Asset Total

Tax After  EarningROA  Persen

(%)

2. Earning

per Share

(X3)

Rasio digunakan

untuk mengukur

tingkat keberhasilan

manajemen dalam

mencapai

keuntungan bagi

pemegang saham

beredar yang sahamJumlah 
pajak setelah bersih  LabaEPS Rupiah

(Rp)

3. Debt to

Equity

Ratio

(X4)

Rasio yang

membandingkan

jumlah hutang

terhadap ekuitas

perusahaan.

x100%
Ekuitas Total

 Hutang TotalDER 
Persen

(%)
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4. Inflasi

(X5)

Inflasi menunjukkan

naiknya harga barang

atau jasa pada suatu

negara dalam jangka

waktu yang

berkelanjulan

X100%
IHK

IHKIHKINF
1-n

1-nn
n




Persen

(%)

5. Nilai

Tukar

(X7)

Nilai tukar (kurs)

yaitu harga satu unit

mata uang asing

dalam mata uang

domestik atau harga

mata uang domestik

terhadap mata uang

asing

2
Beli KursJual Kurs  Rupiah

(Rp)

6. Harga

Saham

(Y)

Harga saham

merupakan harga

yang sudah

ditetapkan kepada

suatu perusahaan

bagi pihak lain yang

ingin memiliki hak

kepemilikan saham,

yang mana nilai

selalu berubah-ubah

pada setiap waktu

Harga penutupan saham

(Closing Price) setiap

perusahaan yang diperoleh

dari harga saham pada

periode per triwulan.

Rupiah

(Rp)

3.7 Proses Pengolahan Data

Proses pengolahan data yaitu suatu proses yang dilakukan secara berurutan

untuk menghasilkan data menjadi lebih berguna berupa informasi. Dalam proses
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pengolahan data, peneliti menggunakan empat tahapan mulai dari pengumpulan data

yang akan diproses dengan beberapa metode yang telah dipilih sehingga akan

menghasilkan suatu data dan kemudian dilakukan analisis. Berikut penjelasan

tahapan dalam proses pengolahan data dalam penelitian ini :

1. Tahap Input, pertama dilakukannya input semua data (1) data pada laporan

keuangan perusahaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari

website resmi Bursa Efek Indonesia, (2) harga saham di peroleh dari

website finance yahoo, (3) data inflasi dan nilai tukar yang diperoleh dari

website resmi Bank Indonesia.

2. Tahap Proses, pada data laporan keuangan yang diperoleh kemudian

dilakukan perhitungan menggunakan rumus-rumus rasio keuangan yang

diolah dengan WPS Office Spreadsheets 2016 sehingga diperoleh data

Return on Assets dan Debt to Equity Ratio. Untuk data Earning Per Sahre

sudah tersedia pada laporan keuangan perusahaan.

3. Tahap Tabulasi data, tahap ini merupakan proses perekapan data sesuai

dengan kategori kedalam bentuk tabel.

4. Verifikasi, tahap ini dilakukan proses pemeriksaan kebali terhadap

variabel-variabel dan indikator yang telah melalui proses tabulasi data agar

terhindar dari kesalahan dalam proses analisis data.

3.8 Metode Analisis Data dan Analisis Data

3.8.1 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif analisis yaitu semua data yang telah terkumpul apa adanya melalui

ukuran-ukuran statistik dituangkan dalam bentuk kata-kata ataupun skema,

kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

3.8.2 Analisis Data

3.8.2.1 Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji sejauh mana kelayakan penggunaan

model regresi dikatakan sebagai model yang baik.Sebelum pengujian hipotesis
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dilakukan, maka uji asumsi klasik harus dilakukan terlebih dahulu karena sebagai

hal mendasari penggunaan analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari

uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastitas dan uji autokorelasi.

A. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah model regresi variabel

dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Model

regresi dikatakan baik ketika model regresi memiliki distribusi normal atau

mendekati normal. sehingga layak dilakukan pengujian secara satistik. Uji

normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov.

Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data memiliki

distribusi normal atau tidak yaitu dengan menilai signifikannya.

Menurut Santoso (2012:393) dasar pengambilan keputusan bisa dilakukan

berdasarkan pada probabilitas (Asymptotiv Siginificance), yaitu:

a. Apabila probabilitas > 0,05 maka distribusi dan model regresi adalah

normal

b. Apabila probabilitas < 0,05 maka distribusi dan model regresi adalah

tidak normal

B. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2011:105) Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji

apakah padah model regresi ditemukan kolerasi antar variabel bebas, karena

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel

bebas Uji iniakan diketahui ada tidaknya hubungan (korelasi) yang signifikan

antar variabel bebas. Jika terdapat hubungan yang cukup tinggi (signifikan),

artinya terdapat aspek yang sama diukur pada variabel bebas. Sehingga Hal ini

tidak layak digunakan untuk menentukan kontribusi secara bersama-sama

variabel bebas terhadap varibel terikat. Akibat adanya multikolinearitas ini

koefesien regresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Hal

ini akan menimbulkan bias dalam spesifikasi. Metode untuk menguji adanya

multikolinearitas ini dapat dilihat dari tolerance value atau variance inflation
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factor (VIF). Batas dari tolerance > 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka

tidak terjadi multiklonearitas

C. Uji Heteroskedasitas

Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terdapat ketidak samaan varians dari resedual pengamatan ke

pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskesdasitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas.

Cara untuk mendeteksinya adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi

variabel terikat yaitu ZPRED sebagai (X) dengan residualnya SRESID sebagai

(Y). Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Menurut Ghozali (2011:

125). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas

D. Uji Autokorelasi

Menurut Santoso (2012:241) Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui

ada tidaknya korelasi antara variabel penganggu pada periode tertentu dengan

variabel sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem

atau masalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regeresi yang bebas

dari autokorelasi. Pada prosedur untuk mengetahui masalah autokorelasi bisa

menggunakan besaran Durbin – Woston. Untuk menguji ada tidaknya

autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin –

Waston (D – W ), dengan menggunakan kriteria sebagai berikut :

a. Apabila D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif

b. Apabila D-W diantara -2 dan +2 maka tidak ada autokorelasi

c. Apabila D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif
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3.9 Teknik Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian menggunakan persamaan regresi linier berganda

yang perhitungannya dibantu dengan software statistik SPSS versi 22. Sedangkan

teknik analisis yang digunakan dalam penelitian meliputi:

3.9.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis data ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hubungan

kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Assets (ROA), Earning per Share

(EPS), Debt to Equity Ratio (DER) dan makro ekonomi yang diukur dengan inflasi,

nilai tukar terhadap harga saham pada perusahaan sub sektor farmasi yang di Bursa

Efek Indonesia selama Pandemi Covid-19 baik secara simultan atau pun secara

parsial. Model persamaan regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

Y = a + b1X1+ b2X2 + b3X3+ b4X4 + b5X5+ e

Keterangan :

Y = Harga Saham

a = Konstanta

b1-b5 = Nilai koefisien regresi

X1 = Return on Assets (ROA)

X2 = Earning per Share (EPS)

X3 = Debt to Equity Ratio (DER)

X4 = Inflasi

X5 = Nilai Tukar

e = Variabel yang tidak diteliti

3.9.2 Koefisisen Determinasi (R2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi

adalah antara nol dan satu (0<R2<1). Nilai R2 yang kecil artinya menunjukkan

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel

dependen sangat terbatas. Menurut Ghozali (2011:87) nilai yang mendekati satu

berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
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dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam penelitian ini

menggunakan regresi linear berganda, sehingga masing-masing variabel independen

yaitu Return on Assets (ROA), Earning per Share (EPS), Debt to Equity Ratio

(DER), Inflasi, dan Nilai Tukar secara parsial maupun secara simultan

mempengaruhi variabel dependen, yaitu harga saham (Y) yang dinyatakan dalam R2

untuk menyatakan koefisien determinasi

3.9.3 Uji F ( Uji Simultan )

Menurut Ghozali (2011:98) Uji F atau uji simultan digunakan untuk menguji

seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel independen secara bersama-sama atau

simultan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan yang

digunakan dalam uji F sebagai berikut :

a. Jika angka probabilitas signifikansi > 5% maka secara simultan variabel

independen berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel dependen (Ho

diterima dan Ha ditolak (taraf signifikansi pada output ANOVA)

b. Jika angka probabilitas signifikansi < 5% maka secara simultan variabel

independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ho

diterima dan Ha ditolak (taraf signifikansi pada output ANOVA)

3.9.4 Uji t ( Uji Parsial )

Menurut Ghozali (2011:98) Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar

pengaruh secara parsial variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan kriteria pengambilan keputusan :

Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t dengan cara

membandingkan nilai signifikan α (0,05). Kriteria pengambilan keputusan yang

digunakan dalam uji t sebagai berikut :

a. Jika nilai signifikan t dari masing-masing variabel independen lebih besar

dari α = 0,05, maka secara parsial variabel independen berpengaruh

signifikan terhadap variabel dependen (Ha ditolak dan Ho diterima).
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b. Jika nilai signifikan t dari masing-masing variabel independen lebih kecil

dari α = 0,05, maka secara parsial variabel independen berpengaruh tidak

signifikan terhadap variabel dependen (Ha diterima dan Ho ditolak).
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