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BAB 3 

Metodologi Penelitian 

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan Sektor 

Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

pada tahun 2013-2018. Jumlah sampel dalam sektor tersebut yaitu 71 

perusahaan tercatat. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini 

dengan metode pengambilan sampel bertujuan (Purposive Sampling), yaitu 

dengan pengambilan sampel dari populasi yang ada berdasarkan kriteria 

tertentu (Jogiyanto, 2013). Kriteria sampel yang digunakan yaitu : 

a. Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi yang 

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018. 

b. Laporan keuangan Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan 

Transportasi yang dipublikasikan tahun 2013 – 2018. 

Prosedur pemilihan sampel yang lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1 

sebagai kriteria yang telah ditentukan. Jumlah sampel yang digunakan untuk 

observasi guna untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini sebanyak 307 

sampel perusahaan. 
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Tabel 3.1  Kriteria pengambilan Sampel 

Kriteria 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ∑ 

Perusahaan sektor Infrastruktur, 

Utilitas, dan Transportasi yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

tahun 2018. 

71 71 71 71 71 71 426 

Laporan keuangan Perusahaan Sektor 

Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi 

yang yang tidak dipublikasikan tahun 

2013 – 2018. 

(37) (30) (26) (18) (7) (1) (119) 

Total Sampel 34 41 45 53 64 70 307 

Sumber : data sekunder, 2020 

3.2. Obyek Penelitian 

Objek penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi laporan keuangan 

sektor Infrastruktur, utilitas, dan transportasi. Sektor ini digunakan sebagai 

objek penelitian karena memiliki peringkat 5 korupsi terbesar pada tahun 

2018 seperti yang dikutip dalam koran harian kompas. Selain itu, sektor 

infrastruktur dipilih sebagai objek penelitian ini karena pada era 

kepemimipinan Presiden Jokowi sektor ini sedang mengalami pembangunan 

yang terus menerus. Sehingga untuk mencegah adanya kerugian yang 

disebabkan korupsi maka dipilihlah sektor ini sebagai objek penelitian.  
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3.3. Metode Pengumpulan data 

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder 

yang berupa laporan tahunan 2013-2018 pada sektor Infrastruktur, 

Utilitas, Transportasi. Data yang diambil dari laporan tahunan yaitu data 

independensi dewan komisaris yang terdapat dalam tata kelola 

perusahaan, kompetensi komite audit di bagian komite audit, struktur 

kepemilikan saham lainnya berada di komposisi pemegang saham, serta 

tata kelola perusahaan diambil datanya dari penilaian tata kelola 

perusahaan. Data Sekunder adalah data yang diambil secara tidak 

langsung dengan media perantara (dicatat oleh orang lain). Sumber data 

yang diperoleh berasal dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu 

www.idx.co.id.  

3.1.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dijalankan dengan Teknik pengumpulan arsip. 

Teknik pengumpulan data atau arsip yaitu Teknik yang dilakukan dengan 

mengambil data dari catatan atau basis yang sudah ada sebelumnya 

(Jogiyanto, 2013). 

  

http://www.idx.co.id/
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3.4. Definisi dan Pengukuran Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel, antara lain variabel dependen 

(variabel terikat) dan variabel Independen (variabel bebas). 

3.4.1. Variabel Dependen : 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kebijakan anti korupsi. Kebijakan anti korupsi adalah kegiatan atau 

aturan yang dilakukan bertujuan untuk mengurangi adanya tindak korupsi 

di dalam suatu perusahaan serta bertanggung jawab atas kinerja 

perusahaan dan perilaku setiap karyawannya. Kebijakan anti korupsi 

dapat diukur dengan jumlah banyaknya atau kelengkapan dalam 

kebijakan korupsi suatu perusahaan, maka kebijakan tersebut dapat 

dikatakan baik jika semakin banyak kelengkapan dalam 

pengungkapannya. Kebijakan anti-korupsi dapat diukur dengan indeks 

acuan yang ada  di dalam (Dissanayake, 2012) yang telah dimodifikasi 

oleh (Joseph et al., 2016).  Dalam index ini terdapat 7 tema yang menjadi 

acuan tersebut. Ketujuh tema tersebut antara lain akuntansi untuk 

memerangi suap, tanggung jawab dewan dan manajemen senior, 

membangun sumber daya manusia untuk mengurangi suap, hubungan 

bisnis yang bertanggung jawab, verifikasi dan jaminan eksternal, kode 
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etik, dan whistleblowing system. Maka variabel ini dapat diukur dengan 

sistem skoring skala rasio 1-7 sesuai dengan ada atau tidak nya jumlah 

kategori dalam index (Dissanayake, 2012) pada (Joseph et al., 2016). Jika 

nilai skornya 1 maka kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan tersebut 

tidak baik karena tidak lengkap, sedangkan jika nilai skornya 7 

menunjukan bahwa perusahaan memiliki kebijakan anti korupsi yang baik 

karena tergolong lengkap dan telah banyak berhasil memenuhi pernyataan 

yang dibutuhkan. Simbol variabel ini di simbolkan dengan KAK. 

3.4.2. Variabel Independen : 

Variabel Independen adalah variabel yang digunakan untuk 

mempengaruhi variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat 7 

variabel independen antara lain : 

3.4.2.1. Independensi Dewan Komisaris 

Independensi Dewan Komisaris atau disingkat dengan 

simbol IDK adalah dewan yang berasal dari luar emiten 

dibandingkan dengan total dewan komisaris di dalam 

perusahaan. Variabel ini dapat diukur dengan skor 

menggunakan skala rasio antara 0-100%. Semakin besar 

persentase skor yang dimiliki IDK maka semakin banyak dewan 
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komisaris indpenden yang dimiliki perusahaan. Sehingga 

terbentuk formula sebagai berikut : (Tirtasari & Hartomo, 2019) 

𝐼𝐷𝐾 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑤𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑒𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠
 𝑥 100 % 

3.4.2.2. Kompetensi Komite Audit 

Kompetensi Komite Audit atau disingkat dengan simbol 

KKA adalah rasio anggota komite audit yang berkompeten 

dalam bidang akuntansi dan keuangan dibandingkan dengan 

total komite audit di perusahaan. Hasil skor variabel ini dapat 

dihitung dengan skala rasio antara 0-100%. Semakin besar 

persentase skor yang dimiliki KKA maka semakin banyak 

komite audit berkompeten yang dimiliki perusahaan. Sehingga 

terbentuklah formula sebagai berikut : (Tirtasari & Hartomo, 

2019) 

𝐾𝐾𝐴 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 𝑑𝑖 𝐵𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝐴𝑘𝑢𝑛𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑡𝑒 𝐴𝑢𝑑𝑖𝑡 
 𝑥 100 %  

3.4.2.3. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional yang disimbolkan dengan KI 

atau disebut sebagai struktur kepemilikan saham suatu 

perusahaan dalam penelitian ini didapat dari data kepemilikan 
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saham oleh suatu lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, 

perusahaan investasi, asset management, dan lembaga lainnya 

dibandingkan dengan total saham yang beredar. Hasil skor 

variabel ini dapat dihitung dengan skala rasio antara 0-100%, 

maka dapat disimpulkan jika semakin besar persentase skor 

yang muncul maka semakin besar kepemilikan institusi dalam 

perusahaan tersebut.  Sehingga  terbentuklah formula sebagai 

berikut : (Tirtasari & Hartomo, 2019) 

𝐾𝐼 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100 % 

3.4.2.4. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial atau dapat disimbolkan sebagai 

KM adalah anggota manajemen suatu perusahaan yang 

mempunyai saham dalam perusahaan dibandingkan dengan total 

saham yang beredar. Hasil skor variabel ini dapat diukur dengan 

skala rasio antara 0-100% yang nantinya menunjukan bahwa 

semakin besar persentase skor yang muncul maka semakin 

besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan tersebut. 

Sehingga terbentuk formula sebagai berikut : (Juhmani, 2013) 
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𝐾𝑀 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑚𝑒𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 𝑥 100% 

3.4.2.5. Kepemilikan Blockholder 

Kepemilikan Blockholder atau dapat disimbolkan sebagai 

KB adalah kepemilikan saham suatu perusahaan yang lebih dari 

5% dibandingkan dengan total saham yang beredar dan dapat 

diukur dengan skala rasio antara 0-100%. Maka semakin besar 

persentase skor yang muncul dalam perhitungan KB ini maka 

semakin besar kepemilikan blockholder dalam perusahaan 

tersebut. Sehingga terbentuklah formula sebagai berikut : 

(Dewayanto, Suhardjanto, & Rahmawati, 2020) 

𝐾𝐵 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘ℎ𝑜𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 × 100% 

 

3.4.2.6. Kepemilikan Pemerintah 

Kepemilikan Pemerintah atau dapat disimbolkan sebagai 

KP yaitu Pemerintah yang memiliki saham 20% atau lebih 

dibandingkan dengan total saham yang beredar dan dapat diukur 

dengan skala rasio antara 0-100%. Maka semakin besar 
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persentase skor yang muncul maka semakin besar kepemilikan 

pemerintah dalam perusahaan tersebut. Sehingga terbentuklah 

formula sebagai berikut ini : (Eng & Mak, 2003) 

𝐾𝑃 =  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
 × 100% 

3.4.2.7. Tata Kelola Perusahaan 

Tata kelola perusahaan atau dapat disingkat sebagai TKP 

terdiri atas peraturan yang mengatur hubungan antara pengelola 

perusahaan, pemerintah, karyawan, kreditur, pemegang saham 

dan pemangku kepentingan lainnya mengenai atas hak dan 

kewajiban mereka. Tata kelola perusahaan ini dapat diukur 

dengan skala rasio dengan range 0-100% dari data ESG 

(Environtment, Social, and Governace) yang bersumber dari 

informasi Bloomberg Database dan yang akan diambil hanya 

angka dari G (Governance). Variabel ini dapat disimpulkan dari 

semakin besar hasil skor Governance yang muncul maka 

semakin baik tata kelola perusahaan tersebut. (Ilmi, Kustono, & 

Sayekti, 2017) 
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3.5. Desain Analisis Data  

Dalam pengujian hipotesis penelitian ini memiliki beberapa 

langkah antara lain  dengan : 1) Menyebutkan atau menjabarkan 

hipotesisnya, 2) Menentukan alat pengujian statistik yang akan 

digunakan, 3) Menetapkan tingkat nilai keyakinan terhadap hasil dari 

penelitian, 4) melakukan perhitungan nilai statistiknya, 5) mendapatkan 

hasil dari uji kritis, 6) menginterpretasikan hasil hipotesis dari penelitian 

ini. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

uji asumsi klasik, dan menggunakan analisis linier berganda. Selain itu 

penelitian ini dalam pengolahan datanya dibantu dengan menggunakan 

software Eviews. 

3.6. Menjabarkan Hipotesis 

Hipotesis di dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk 

hipotesis antara lain : hipotesis nol dengan hipotesis alternatif. Hipotesis 

nol atau Ho yaitu dimana pernyataan hipotesisnya tidak terdapat 

hubungan, sedangkan hipotesis alternatif atau Ha pernyataan hipotesisnya 

memiliki hubungan dengan menunjukan perbedaan parameter dengan 

statistiknya. Pernyataan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut : 
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Hipotesis 1 

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis pertama yaitu independensi dewan 

komisaris terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan. Jika : 

a. Ho : β1 ≤ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara dewan 

komisaris yang independen terhadap kebijakan anti korupsi di 

dalam perusahaan. 

b. Ha : β1 > 0, artinya terdapat pengaruh positif antara dewan 

komisaris yang independen kebijakan anti korupsi di dalam 

perusahaan. 

Hipotesis 2 

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang kedua yaitu kompetensi 

komite audit terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan, Jika : 

a. Ho : β2 ≤ 0, artinya tidak terdapat pengaruh  positif antara komite 

audit berkompeten terhadap kebijakan anti korupsi  di dalam 

perusahaan. 

b. Ha : β2 > 0, artinya terdapat pengaruh positif antara komite audit 

berkompeten terhadap kebijakan anti korupsi  di dalam 

perusahaan. 



 
 

53 
 

Hipotesis 3 

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis yang ketiga yaitu kepemilikan 

institusional terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan, jika  

a. Ho : β3 ≤ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara 

kepemilikan institusional terhadap kebijakan anti korupsi di 

dalam perusahaan. 

b. Ha : β3 > 0, artinya terdapat pengaruh positif antara rasio 

kepemilikan institusional terhadap kebijakan anti korupsi di 

dalam perusahaan. 

Hipotesis 4 

Dalam Penelitian ini terdapat hipotesis yang keempat yaitu kepemilikan 

manajerial terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan, jika : 

a. Ho : β4 ≤ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara 

kepemilikan manajerial terhadap kebijakan anti korupsi di dalam 

perusahaan. 

b. Ha : β4 > 0, artinya terdapat pengaruh positif antara kepemilikan 

manajerial terhadap kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. 

Hipotesis 5 

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis kelima yaitu kepemilikan 
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blockholder terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan, jika : 

a.  Ho : β5 ≤ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif kepemilikan 

blockholder  terhadap kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. 

b. Ha : β5 > 0, artinya terdapat pengaruh positif antara kepemilikan 

blockholder terhadap kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. 

Hipotesis 6 

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis keenam yaitu kepemilikan 

pemerintah terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan, jika: 

a. Ho : β6 ≤ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara 

kepemilikan pemerintah terhadap kebijakan anti korupsi di dalam 

perusahaan. 

b. Ha : β6 > 0, artinya terdapat pengaruh positif antara kepemilikan 

pemerintah terhadap kebijakan anti korupsi di dalam perusahaan. 

Hipotesis 7 : 

Dalam penelitian ini terdapat hipotesis ketujuh yaitu tata kelola 

perusahaan terhadap kebijakan anti korupsi perusahaan, jika: 

a. Ho : β7 ≤ 0, artinya tidak terdapat pengaruh positif antara nilai 

tata kelola perusahaan terhadap kebijakan anti korupsi di dalam 

perusahaan. 
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b. Ha : β7 > 0, artinya terdapat pengaruh positif antara nilai tata 

kelola perusahaan terhadap kebijakan anti korupsi di dalam 

perusahaan. 

3.7. Model Regresi 

Berikut adalah model regresi yang akan digunakan dalam penelitian ini : 

KAK  = 𝛽0 + 𝛽1. 𝐼𝐷𝐾 + 𝛽2. 𝐾𝐾𝐴 + 𝛽3. 𝐾𝐼 + 𝛽4. 𝐾𝑀 + 𝛽5. 𝐾𝐵 + 𝛽6. 𝐾𝑃 + 𝛽7. 𝑇𝐾𝑃 + e 

Dimana : 

KAK   = Kebijakan Anti Korupsi 

𝛽0   = Intercept 

𝛽1 −  𝛽7  = Koefisien regresi yang digunakan dari tiap variabel 

independennya. 

IDK   = Independensi Dewan Komisaris  

KKA   = Kompetensi Komite Audit  

KI  = Kepemilikan Institusional  

KM   = Kepemilikan Manajerial  

KB  =  Kepemilikan Blockholder  

KP   =  Kepemilikan Pemerintah  
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TKP   = Tata Kelola Perusahaan 

e   = Error 

3.8. Menentukan Alat Pengujian Statistik 

Setelah menjabarkan hipotesis, langkah selanjutnya yaitu 

menentukan metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. 

Di dalam sub bab ini penulis menentukan alat analisis untuk menguji 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang telah 

diukur dengan skala rasio dengan menggunakan program Eviews. Maka 

penulis memilih metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi linier. Menggunakan analisis tersebut dikarenakan di 

dalam penelitian ini terdapat variabel bebas atau variabel independen 

yang digunakan melebihi dari satu dan mempunyai hubungan sebab 

akibat. Berikut adalah langkah-langkah uji hipotesis yang dilakukan 

dalam penelitian ini : 

3.8.1. Pengujian Asumsi Klasik 

  Dalam (Ajija, Sari, Setianto, & Primanti, 2011), dikatakan analisis 

model data panel memiliki keunggulan sehingga tidak harus dilakukan 

pengujian asumsi klasik, dikarenakan sebagai berikut : Data panel dapat 

memperhitungkan heterogenitas individu dan membangun model yang 
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lebih kompleks, mengacu pada observasi cross-section, lebih informatif, 

lebih bervariasi, dan meminimalkan bias yang mungkin ditumbulkan oleh 

agregasi data.  

1. Uji normalitas 

Uji normalitas menggunakan Uji Jarque-Bera mengukur 

perbedaan skewness dan kurtosis data dan dibandingkan 

dengan data apabila bersifat normal. Kemudian menggunakan 

uji histogram juga. 

2. Uji Multikolineritas 

Dilakukan dengan melihat pada nilai VIF jika dibawah 10 maka 

dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. 

3. Uji Autokorelasi 

Menggunakan uji Durbin Watson, jika nilainya berada di antara 

1.5 (DU) dan 2.5 (4-DU) maka dikatakan tidak terjadi 

autokorelasi. 
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4. Uji Heteroskedastisitas 

Menggunakan uji Glejser dengan Absres data, jika nilai 

signifikansi > 0.05 maka dikatakan tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.8.2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda. 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui fungsional dari variabel 

dependen yaitu Kebijakan Anti Korupsi (KAK) dengan variabel 

independen yaitu Independensi Dewan Komisaris (IDK), Kompetensi 

Komite Audit (KKA), Kepemilikan Institusional (KI), Kepemilikan 

Manajerial (KM), Kepemilikan Blockholder (KB), Kepemilikan 

Pemerintah (KP), dan Tata Kelola Perusahaan (TKP). Maka dinyatakan 

dalam bentuk persamaan sebagai berikut : 

KAK  = 𝛽0 + 𝛽1. 𝐼𝐷𝐾 + 𝛽2. 𝐾𝐾𝐴 + 𝛽3. 𝐾𝐼 + 𝛽4. 𝐾𝑀 + 𝛽5. 𝐾𝐵 + 𝛽6. 𝐾𝑃 + 𝛽7. 𝑇𝐾𝑃 + e 

Dimana : 

KAK  = Kebijakan Anti Korupsi 

𝛽0   = Intercept 
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𝛽1 −  𝛽7  = Koefisien regresi yang digunakan dari tiap variabel 

independennya. 

IDK  = Independensi Dewan Komisaris  

KKA  = Kompetensi Komite Audit  

KI  = Kepemilikan Institusional  

KM  = Kepemilikan Manajerial  

KB  =  Kepemilikan Blockholder  

KP   =  Kepemilikan Pemerintah  

TKP  = Tata Kelola Perusahaan 

e   = Error 

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen yang digunakan 

terhadap kebijakan anti korupsi suatu perusahaan dilakukan dengan uji 

regresi yang terdapat 3 alat pengujian antara lain : 

1. Koefisien Determinasi (R
2
) 

 Dalam (Ajija et al., 2011), Uji koefisiensi determinasi 𝑅2 

adalah kemampuan untuk menunjukkan seberapa besar 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 

Nilai dari 𝑅2 berkisar antara 0 (nol) hingga 1 (satu). Apabila 
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semakin dekat dengan 1 (satu) maka semakin baik. Jika 

semakin dekat dengan 1 (satu), berarti variabel independen 

sudah dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

menggambarkan variabel dependen. 

Uji koefisiensi determinasi 𝑅2 memungkinkan investor 

untuk mengukur kinerja reksa dana dibandingkan dengan 

benchmark. Investor juga dapat menggunakannya untuk 

menghitung kinerja portofolio mereka terhadap tolok ukur 

yang diberikan. R-squared dinyatakan sebagai persentase 

antara 0 dan 100, dengan 100 menandakan korelasi sempurna 

dan nol tidak ada korelasi sama sekali. Angka tersebut tidak 

menunjukkan seberapa baik kinerja kelompok efek tertentu. Ini 

hanya mengukur seberapa dekat pengembalian sejalan dengan 

benchmark yang diukur. Itu juga tampak terbelakang  ini 

bukan prediksi hasil di masa depan 

2. Uji Model Fit  

Uji model fit atau uji f ini biasa digunakan untuk menguji 

pengaruh variabel independen  terhadap variabel dependennya 

di dalam penelitian ini. Jika nilai uji f signifikan maka salah 

satu variabel independen memiliki pengaruh yang positif 
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dengan variabel dependen dalam penelitaian ini. 

3. Uji Model T 

Uji model T menunjukan besar pengaruh setiap variabel 

independen terhadap variabel dependen penelitian. Pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. 

Pengujian ini dilaksanakan dengan tingkat signifikan sebesar 

0,05 (α = 5%). 

3.9. Menetapkan Tingkat Keyakinan 

Koefisien keyakinan digunakan untuk menunjukan tingkat interval 

keyakinan yang terdapat pada kurva normal. Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% yang artinya hasil 

penelitian ini memiliki tingkat toleransi sebesar 5% terhadap kesalahan. 

3.10. Penentuan Nilai Statistik 

Penelitian ini menggunakan software Eviews untuk menghitung 

nilai statistik dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Software ini lah yang akan membantu dalam menemukan nilai statistik 

penelitian ini. 
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3.11. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Karena penelitian ini menggunakan hipotesis terarah maka dalam 

pengujiannya untuk mendapatkan nilai uji kritis menggunakan pengujian 

satu sisi atau satu-ekor (one-tail).  Pengujian satu sisi ini memiliki daerah 

penolakan sebesar 5% dan Z sebesar 1,65.  

3.12. Interpretasi Hasil Hipotesis 

Hipotesis ini menggunakan hipotesis dengan satu arah dan positif 

(+), maka akan memiliki kriteria  penerimaan  dan penolakan hipotesis 

yang dihasilkan  apabila:  

a. Nilai Thitung > Ttabel, dan β Positif (+) maka  menunjukan bahwa 

Ha diterima.  

b. Nilai Thitung < Ttabel dan β Negatif (-) maka akan menunjukan 

bahwa Ha ditolak. 

  


