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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan perusahaan terbuka di Indonesia yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode tahun 2013-2016 sebagai 

populasinya. Hal ini dikarenakan informasi yang dibutuhkan untuk tahun 

sebelum 2012 tidak tersedia. Sampel penelitian ini adalah perusahan yang 

perusahaan yang terdaftar dalam BEI periode tahun 2013 – 2016 dengan 

kriteria tertentu atau dengan metode purposive sampling. Kriteria untuk 

pemilihan sampel adalah : 

a. Perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2016. 

b. Perusahaan yang mempublikasikan financial report dan annual report 

untuk periode 2013-2016. 

c. Informasi yang dibutuhkan mengenai data variabel-variabel tersedia 

dengan lengkap.  

d. Perusahaan yang memiliki cost of equity capital (COE) positif. 

Berdasarkan kriteria sampel di atas, jumlah perusahaan terdaftar di BEI 

tahun 2013 – 2016 yang memenuhi kriteria tersbeut adalah sebanyak 1.171 

perusahaan. Berikut adalah tabel kriteria pengambilan sampel : 
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     Tabel 3.1 

Tabel Kriteria Pengambilan Sampel 

Keterangan 2013 2014 2015 2016 Total  

Jumlah perusahaan yang 

terdaftar di BEI 486 509 525 539 2.059 

Perusahaan yang tidak 

menerbitkan laporan keuangan (2) - (1) (24) (27) 

Informasi yang tidak tersedia  (165) (154) (165) (168) (652) 

Perusahaan dengan COE 

negatif - - (209) - (209) 

Jumlah Sampel 319 355 150 347 1.171 

 

3.2 Sumber dan Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber lain yang sudah 

dipublikasikan atau data yang sudah tersedia (Bella, 2017). Data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan akan diperoleh dari 

kantor IDX Semarang atau www.idx.co.id. Data tersebut juga akan didapat dari 

masing-masing website perusahaan. Selain itu, data lainnya seperti nama KAP 

yang mengaudit akan diperoleh dari ICMD (Indonesia Capital Market 

Directory). Sedangkan data beta saham perusahaan akan diambil dari website 

Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu www.pefindo.com.  

 

http://www.idx.co.id/
http://www.pefindo.com/
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3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen biaya modal ekuitas dan 

5 variabel independen yaitu ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), spesialisasi 

industri auditor, audit tenure, beta saham, dan likuiditas saham. 

3.3.1 Variabel Dependen 

3.3.1.1  Biaya Modal Ekuitas (Y) 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah biaya modal ekuitas. Biaya modal merupakan rata-rata 

biaya dana yang dikeluarkan untuk melakukan suatu investasi 

(Putri, 2013). Pengukuran biaya modal ekuitas dengan Capital 

Asset Pricing Model (CAPM) pernah digunakan oleh Sari dan 

Diyanty (2014), Anastasia (2016) dan Meythi dkk (2011). 

Menurut Sari dan Diyanty (2014) model COE dengan 

pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan 

rumus sebagai berikut: 

COE = Rft + βi (Rmt – Rft) 

Keterangan : 

COE : Cost of Equity  

Rft  : return bebas risiko yang diproksikan dengan tingkat 

suku bunga ORI (Obligasi Ritel Indonesia) per tahun. 

RMt  : return pasar yang diperoleh dari indeks harga saham 

gabungan (IHSG) pada hari t dikurangi IHSG pada t–1 

dibagi dengan IHSG pada t-1. 
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βi : risiko sistematis untuk setiap saham perusahaan i. 

3.3.2 Variabel Independen 

3.3.2.1  Beta Saham (X1) 

Beta merupakan ukuran risiko sistematis suatu sekuritas 

yang tidak dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi 

(Nurjanah dan Rosita, 2008). Data beta saham yang digunakan 

dalam penelitian ini akan diperoleh dengan mengambil data 

yang telah disediakan oleh Pemeringkat Efek Indonesia 

(Pefindo) pada www.pefindo.com.  

3.3.2.2  Likuiditas Saham (X2) 

Menurut Ferdian (2012) likuiditas saham adalah 

ukuran jumlah transaksi suatu saham perusahaan yang ada di 

pasar modal dalam suatu periode tertentu. Tingkat likuiditas 

saham mencerminkan tingkat keaktifan saham 

diperdagangkan dengan volume atau nilai perdagangan di 

bursa efek (Qoriah, 2014). Likuiditas saham diukur dengan 

menggunakan Trading Volume Activity (TVA) karena 

mencerminkan kekuatan antara permintaan dan penawaran 

yang merupakan manifestasi dari tingkah laku investor (Ang 

dalam Qoriah, 2014). TVA dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut : 

TVA = 
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑖 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑔𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑡
 

http://www.pefindo.com/
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3.3.2.3  Ukuran Kantor Akuntan Publik (X3) 

Menurut Riyatno dalam Wulansari (2012) ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP) merupakan pembedaan KAP 

berdasarkan jumlah klien dan jumlah anggota atau rekan yang 

dimiliki oleh suatu kantor akuntan. Ukuran KAP diukur 

dengan variabel dummy yaitu 1 untuk perusahaan yang diaudit 

oleh KAP Big Four dan 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh 

KAP Non Big Four. 

Menurut Setiawan (2013) KAP di Indonesia yang 

berafiliasi dengan KAP Big Four pada tahun 2013 – 2016 

antara lain adalah : 

1. KAP Ernst and Young International di Indonesia berafiliasi 

dengan Purwantono, Suherman, dan Surja. 

2. KAP Price Waterhouse Coopers di Indonesia berafiliasi 

dengan Tanudireja, Wibisono, dan rekan. 

3. KAP Klynveld Peat Marwick Goeldener International 

(KPMG) di Indonesia berafiliasi dengan Sidharta dan 

Widjaja. 

4. KAP Delloitte, Touche, and Tohmatsu di Indonesia 

berafiliasi dengan Osman, Bing, Satrio, dan rekan. 

3.3.2.4 Spesialisasi Industri Auditor (X4) 

Menurut Fernando dkk dalam Desiliani (2014) 

spesialisasi industri mengacu pada pengetahuan industri 
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spesifik dan keahlian seorang auditor yang diperoleh dari audit 

yang luas dalam industri siapapun. Penelitian ini 

menggunakan besarnya pangsa pasar untuk mengetahui indeks 

spesialisasi industri auditor karena pangsa pasar dapat 

menunjukkan prioritas industri auditor dibandingkan dengan 

auditor lain. Semakin banyak pangsa pasar dari auditor, maka 

semakin banyak spesialisasi industrinya. Auditor yang 

memiliki mayoritas pangsa pasar spesialisasi industri 

mencerminkan bahwa auditor tersebut membedakan dirinya 

dari auditor yang lain dalam hal kualitas audit (Mayhew & 

Wilkins dalam Desiliani 2014).  

Menurut Kirana (2013) Kantor Akuntan Publik (KAP) 

yang memiliki lebih dari 20% market share di industri tertentu 

maka diklasifikasikan sebagai spesialis industri untuk industri 

tertentu. Pangsa pasar auditor spesialisasi auditor dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

 

Hasil perhitungan kemudian akan diukur dengan 

variabel dummy dimana 1 untuk perusahaan diaudit oleh 

auditor spesialisasi industri dan angka 0 untuk perusahaan 

yang diaudit oleh auditor non spesialisasi industri (Kirana, 

2013). 

=
Total aset klien KAP pada industri tertentu

Jumlah total aset dlm industri tertentu
 𝑥 100% 

Spesialisasi 

industri auditor  
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3.3.2.5 Independensi Dewan Komisaris (X5) 

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris 

yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota komisaris 

lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari 

hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau 

semata-mata bertindak hanya untuk kepentingan dari perusahaan 

tersebut (Komite Nasional Kebijakan Good Corporate 

Governance dalam Nurfadilla, 2016). Menurut Riniati (2015) 

independensi dewan komisaris dihitung dapat rumus sebagai 

berikut : 

Independensi DK = 
Jumlah anggota 𝑜𝑢𝑡𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑠

Jumlah total anggota dewan komisaris
 x 100% 

3.3.2.6  Keahlian Komite Audit (X6) 

Keahlian komite audit merupakan keahlian komite 

audit dalam bidang keuangan atau akuntansi yang dapat 

meningkatkan efektivitas untuk melakukan perannya dalam 

perusahaan. Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 

dalam Akbar (2014) menyebutkan bahwa minimal salah 

seorang dari anggota komite audit adalah seseorang yang 

memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan. 

Pada penelitian ini keahlian komite audit akan diukur dengan 

menggunakan variabel dummy yaitu 1 ubtuk anggota komite 

audit yang memiliki pendidikan dalam bidang keuangan atau 
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akuntansi dan 0 untuk anggota komite audit yang tidak 

memiliki latar belakang pendidikan dalam bidang keuangan 

atau akuntansi. 

3.3.3 Variabel Kontrol 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan leverage. 

3.3.3.1  Ukuran Perusahaan 

Menurut Bambang Riyanto dalam Ashidiqi (2013) 

ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat 

dari nilai equity, nilai penjualan, atau nilai total aktiva. Ukuran 

perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan (Suharli dalam Analisa, 2011). 

Ukuran perusahaan yang besar akan semakin menjadi 

perhatian bagi investor dalam penyajian laporan kinerjanya di 

pasar modal. Hal ini dikarenakan pihak manajemen dari 

ukuran perusahaan yang besar dapat lebih leluasa dalam 

menggunakan asetnya untuk mengendalikan perusahaan 

sehingga diperlukan juga pengungkapan informasi yang lebih 

(Analisa, 2011).  

Menurut Mas’ud (2014) ukuran perusahaan juga 

dikatakan sebagai ukuran ketersediaan informasi. Perusahaan 

besar memiliki banyak informasi yang harus disajikan kepada 

investor supaya dapat meningkatkan kepercayaan investor dan 
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mengurangi terjadinya asimetri informasi. Apabila informasi 

yang disampaikan semakin banyak, maka investor akan dapat 

memberikan penilaian kepada perusahaan sesuai dengan 

keadaan sesungguhnya. Penilaian investor yang mendekati 

keadaan sesungguhnya dari perusahaan akan dapat 

mengurangi selisih antara ekspektasi perusahaan dan realita 

yang akan di pasar modal. Hal ini yang kemudian mengurangi 

besarnya biaya modal ekuitas yang harus ditanggung oleh 

perusahaan. Hasil penelitian Yanesari, Gerayli, Ma'atoofi 

(2012), Herusetya (2012), dan Houqe, Ahmed, dan Zijl, (2015) 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap biaya modal ekuitas. Hal ini berarti semakin besar 

ukuran perusahaan maka akan semakin kecil biaya modal 

ekuitasnya. 

Ukuran perusahaan dapat dinilai dengan menggunakan 

log of total asset untuk mengurangi adanya perbedaan yang 

signifikan antara perusahaan yang terlalu besar dan perusahaan 

yang terlalu kecil (Sanjaya, 2017). Rumus penilaian ukuran 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

   SIZE = log of total assets 
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3.3.3.2  Profitabilitas 

Profitabilas merupakan gambaran dari kinerja 

manajemen dalam mengelola perusahaan (Paramita dalam 

Sanjaya, 2017). Menurut Joni dan Lina (2010) mengukur 

tingkat profitabilitas digunakan rasio ROA (return on assets). 

Rumus ROA  sebagai berikut : 

ROA = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Penggunaan rasio ROA dalam pengukuran 

profitabilitas karena laba bersih setelah pajak merupakan 

angka dari laba yang telah mencakup seluruh akibat dari 

tindakan perataan laba. Selain itu, ROA menghubungkan 

antara margin laba bersih dengan perputaran total asset. 

Semakin tinggi rasio ROA dari sebuah perusahaan, maka 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin efektif 

dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dari 

penjualan sehingga dapat meningkatkan daya tarik perusahaan 

di mata investor. 

Perusahaan yang menjadi pusat perhatian investor akan 

dipantau kinerjanya di pasar modal secara terus menerus. 

Investor juga akan lebih percaya pada perusahaan tersebut 

karena telah mengetahui kinerjanya dari waktu ke waktu 

sehingga penilaian yang diberikan investor akan semakin 

mendekati keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini 
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akan mengakibatkan ekspektasi perusahaan dan realita 

penilaian investor di pasar modal tidak akan terpaut jauh dan 

menyebabkan biaya modal ekuitas perusahaan juga akan 

semakin kecil. Hasil penelitian Yanesari, Gerayli, Ma'atoofi 

(2012), Purwaningtias dan Surifah (2015), Houqe, Ahmed, 

Zijl, (2015) menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif 

terhadap biaya modal ekuitas yang artinya ROA yang tinggi 

akan menurunkan biaya modal ekuitas suatu perusahaan. 

3.3.3.3  Leverage  

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang 

dibiayai dengan hutang-hutang yang digunakan untuk 

membiayai aktiva berasal dari kreditur, bukan dari pemegang 

saham ataupun dari investor (Analisa, 2011). Rasio leverage 

merupakan rasio yang memperlihatkan tingkat aktifitas 

perusahan yang dibiayai dari penggunaan utang. (Wardani, 

2015). Rumus leverage sebagai berikut : 

LEV = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
 

Menurut Herusetya (2012) leverage adalah faktor yang 

dapat mempengaruhi besarnya biaya modal ekuitas, karena 

kenaikan leverage mengindikasikan adanya kenaikan risiko 

perusahaan. Apabila risiko dari sebuah perusahaan semakin 

tinggi maka yang terjadi adalah investor akan sulit percaya 

kepada laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 
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Investor yang meragukan laporan keuangan perusahaan akan 

melakukan memilih untuk berinvestasi pada perusahaan lain 

atau akan menawar harga serendah-rendahnya pada 

perusahaan tersebut agar tidak merasa tertipu.  

Harga saham perusahaan yang ditawar rendah oleh 

investor tentu tidak dapat memenuhi ekspektasi dari sebuah 

perusahaan. Semakin rendah harga saham, maka akan semakin 

jauh ekspektasi dari sebuah perusahaan. Selisih antara 

ekspektasi perusahaan dan kenyataan yang semakin besar akan 

menyebabkan semakin besar juga biaya modal ekuitas yang 

harus ditanggung oleh perusahaan. Hasil penelitian Yanesari, 

Gerayli, Ma'atoofi (2012), Herusetya (2012), dan Houqe, 

Ahmed, dan Zijl, (2015) menunjukkan bahwa leverage 

berpengaruh positif terhadap biaya modal ekuitas yang artinya 

semakin tinggi leverage perusahaan maka akan semakin tinggi 

biaya modal ekuitas perusahaan tersebut. 

3.4 Metode Analisis Data   

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau 

mendeskripsikan mengenai data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum dan range 

(Fiatmoko, 2015). Data tersebut akan beguna untuk menggambarkan 

data penelitian yang digunakan (Murniati dkk, 2013). 
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3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk dapat mengetahui 

apakah data yang akan digunakan dalam sebuah model regresi 

telah terdistribusi normal (Murniati dkk, 2013). Uji normalitas 

dilakukan dengan uji Kolmogorov- Smirnov, jika tingkat 

signifikan Kolmogorov-Smirnov di atas α = 0,05 berarti suatu 

variabel dikatakan berdistribusi normal, tetapi sebaliknya 

apabila tingkat signifikan Kolmogorov- Smirnov Smirnov 

kurang dari α = 0,05, data residual dan tidak berdistribusi 

normal (Sanjaya, 2017). 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas dilakukan untuk mengetahui 

apakah setiap variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian memiliki hubungan satu dengan yang lain secara 

linier (Murniati dkk, 2013). Multikolonieritas dapat terjadi 

apabila antara variabel-variabel independen terdapat 

hubungan yang signifikan. Jika nilai tolerance > 0,1 atau nilai 

VIF < 10, berarti tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan 

jika nilai tolerance < 0,1 atau nilai VIF > 10, berarti telah 

terjadi multikolinieritas (Handayani, 2017). 
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3.4.2.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linear terdapat korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 

periode sebelumnya atau t-1 (Fiatmoko, 2015). Autokorelasi 

terkadang dapat muncul pada data yang bersifat time series 

(Murniati dkk, 2013). Uji autokorelasi dalam penelitian ini 

akan dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Jika nilai DW 

terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan (4-du), 

maka koefisien autokorelasi = 0, sehingga tidak ada 

autokorelasi (Hutapea, 2010). 

3.4.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Menurut Handayani (2017) apabila variabel 

independen yang digunakan memiliki perbedaan atau variance 

yang sama, maka model regresi dapat dikatakan sudah baik 

karena kondisi ini menunjukkan bahwa data yang homogen. 

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan denganuji 

glejser. Menurut Sanjaya (2017) apabila nilai signifikansinya 

lebih dari 0,05 maka tidak terdapat heterokedastisitas. 

Sedangkan apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka 

terdapat masalah heterokedastisitas. 
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3.4.3. Analisis Regresi 

Analisis regresi digunakan untuk dapat mengetahui seberapa 

besar pengaruh yang terjadi antara variabel independen dengan variabel 

dependen serta untuk mengetahui arah hubungan tersebut (Jogiyanto, 

2013). Analisis regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

regresi berganda dengan variabel dependen cost of equity (COE) dan 

variabel independennya adalah beta saham, likuiditas saham, ukuran 

KAP, spesialisasi industri auditor, independensi dewan komisaris dan 

keahlian komite audit. Persamaan regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

COEit = α + β1BETit + β2LIQit +β3UKPit+ β4SPIit + β5IDKit + β6KKAit 

+ β7SIZit + β8ROAit  + β9LEVit + e  

Dimana:  

COE  : Cost of Equity  

α : konstanta 

β1 – β6 : Koefisien regresi 

BET : Beta saham perusahaan i pada tahun t yang diperoleh dari 

website pefindo 

LIQ : Likuiditas saham perusahaan i pada tahun t yang dihitung 

menggunakan TVA. 

UKP : Ukuran KAP perusahaan i pada tahun t yang diukur 

menggunakan variabel dummy 0 untuk perusahaan yang diaudit 
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oleh KAP non Big4 dan 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh 

KAP Big 4. 

SPI : Spesialisasi industri auditor untuk perusahaan i pada tahun t 

yang dihitung dengan menggunakan total aset klien industri 

tertentu dibagi dengan jumlah total aset industri tertentu. 

IDK : Independensi dewan komisaris perusahaan i pada tahun t yang 

dihitung menggunakan jumlah anggota outside directors dibagi 

jumlah anggota dewan komisaris. 

KKA : Keahlian komite audit perusahaan i pada tahun t yang diukur 

menggunakan variabel dummy dimana 0 untuk anggota komite 

audit yang tidak memiliki latar belakang pendidikan bidang 

keuangan atau akuntansi dan 1 untuk anggota komite audit yang 

memiliki latar belakang bidang keuangan atau akuntansi. 

SIZ : Ukuran perusahaan i pada tahun t yang dihitung dengan log of  

total asset 

ROA : Profitabilitas perusahaan i pada tahun t yang diukur dengan 

Return of Asset 

LEV : Leverage perusahaan i pada tahun t yang diukur menggunakan 

rasio leverage. 

e  : error  

 

 

 



63 

 

 

 

3.4.4. Pengujian Hipotesis 

3.4.4.1.  Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel-

variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara bersama-

sama dengan tingkat signifikansi 0,05 (α = 5%). (Murniati 

dkk, 2013). 

3.4.4.2. Koefisien Determinasi Adjusted R2 

Koefisien determinasi merupakan ikhtisar yang 

menyatakan tingkat kecocokan data pada garis regresi 

sampel. Koefisien determinasi juga digunakan untuk 

mengevaluasi dari model fit dalam suatu penelitian 

(Murniati, 2013. Regresi dengan variabel bebas lebih dari 2 

maka digunakan adjusted R2 sebagai koefisien determinasi 

(Ghozali dalam Kirana, 2013). 

3.4.3.3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik t) 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh masing-

masing variabel independen secara individual terhadap 

variabel dependen (Fiatmoko, 2015). Uji t dalam penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 

(α = 5%) dan apabila menggunakan hipotesis berarah maka 

tingkat signifikan 0,05 dibagi 2 (Jogiyanto, 2013).


