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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1   Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan 

verifikatif. Metode deskriptif digunakan untuk membuat deskriptif, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki dan metode verifikatif digunakan untuk 

mengetahui hubungan kausalitas antar variabel melalui suatu pengujian hipotesis 

dengan suatu penghitungan statistik sehingga didapat hasil pembuktian yang 

menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima (Moh. Nazir, 2011:54).  

Metode deskriptif tersebut digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

kepemilikan institusi domestik, kepemilikan publik, profitabilitas, leverage dan 

ukuran perusahaan terhadap risk management disclosure pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015. 

 Metode verifikatif digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua 

variabel atau lebih yaitu untuk menjelaskan atau menganalisis pengaruh 

kepemilikan institusi domestik, kepemilikan publik, profitabilitas, leverage dan 

ukuran perusahaan terhadap risk management disclosure, dengan metode ini 

penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama 

mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti 

sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan 

penelitian.  
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 Data yang diperoleh tersebut kemudian diproses, dianalisis lebih lanjut 

dengan menggunakan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga 

memperoleh gambaran mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan 

mengenai masalah yang diteliti.  

 

3.1.1.  Objek Penelitian 

 Objek penelitian yang digunakan adalah  kepemilikan institusi domestik, 

kepemilikan publik, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap risk 

management disclosure pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

3.1.2  Jenis dan Sumber Data 

Sumber  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sugiyono (2013:193) data sekunder  adalah sebagai berikut: 

“Data sekunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.” 

Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dengan cara mengunduh 

laporan keuagan perusahaan dari tahun 2011-2015 dari www.idx.co.id dan 

www.sahamok.com. 

 

3.2 Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian 

3.2.1  Definisi Variabel Penelitian 

Definisi variabel menurut Sugiyono (2013:59) sebagai berikut:  

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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“Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya”. 

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis, indikator, 

serta skala dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Variabel-variabel 

yang terkait dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel Bebas (Independent Variable), merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi perubahannya atau timbulnya variabel 

dependen (Sugiyono, 2008:59).  

Pada penelitian ini variabel-variabel independennya adalah: 

1. Kepemilikan Institusi Domestik (X1) adalah kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti bank, 

perusahaan ansuransi, perusahaan investasi, dana pensiun, PT dan 

institusi lainnya (Anggraini, 2011 dalam Saputro 2014). Adapun 

rumus yang dipakai yaitu: 

Kepemilikan Institusi Domestik : 

 

 

 

 

 

2. Kepemilikan Publik (X2) adalah kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh masyarakat umum atau oleh pihak luar yang diperoleh dari 

penyertaan saham oleh masyarakat. Adapun rumus yang digunakan 

𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑖 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖 𝐷𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑘

𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
× 100% 
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untuk menghitung kepemilikan publik menurut Istiqomah (2010) 

dalam Saputro (2014) : 

Kepemilikan Publik : 

 

 

 

 

 

3. Profitabilitas (X3) merupakan suatu cara untuk menggambarkan posisi 

laba perusahaan (Anisa, 2012). Adapun rumus yang digunakan untuk 

menghitung tingkat profitabilitas adalah dengan menggunakan rumus 

ROA (Return On Asset) menurut Kasmir (2015:199) adalah: 

ROA: 

 

 

 

4. Leverage (X4) adalah penggunaan aset atau dana, di mana untuk 

penggunaan tersebut perusahaan harus menutupi dengan biaya tetap 

atau beban tetap, tingkat leverage dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan debt to asset ratio. adapun rumus yang digunakan untuk 

mengukur tingkat leverage menurut Kasmir (2012:156) adalah : 

 

 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑖𝑘𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
× 100% 

 

 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡
× 100% 

𝐷𝐴𝑅 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡
× 100% 
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5. Ukuran Perusahaan (X5) adalah tingkatan perusahaan yang 

didalamnya terdapat kapasitas tenaga kerja, produksi dan modal. 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan total 

asset (Husnan, 2007:45): 

  

 

 

 

b.  Variabel Terikat (Dependent Variable) 

 Menurut Sugiyono (2013:59) variabel terikat adalah… “Variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. 

  Dalam penelitian ini variabel terikat (Y) yang diteliti adalah Risk 

Management Disclosure. Risk management disclosure sangat penting karena risk 

management disclosure merupakan pemberian informasi kepada pengguna 

laporan tahunan dan stakeholder mengenai risiko-risiko yang ada dalam 

perusahaan yang telah berhasil dikelola atau dikendalikan oleh manajer 

perusahaan. 

 Pengukuran variabel dependen dalam penelitian ini menggunakan jumlah 

pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko ini dikelompokan ke dalam 8 

(delapan) jenis risiko yang diungkapkan oleh manajemen risiko didalam laporan 

tahunan perusahaan 

 Dalam tabel pengelompokan risiko akan diberikan nilai 1 (satu) jika 

perusahaan tersebut melakukan pengungkapan risiko didalam laporan tahunan, 

dan jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan risiko, maka diberikan nilai 0 

Ukuran Perusahaan =Ln (Total Aktiva) 
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(nol). Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung pengungkapan risiko 

menurut Anisa (2012) adalah : 

Pengungkapan Risiko: 

 

 

 

3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

 Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu pengaruh Kepemilikan Institusi 

Domestik, Kepemilikan Publik, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan 

terhadap Risk Management Disclosure pada  Perusahaan Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun  2011-2015. Maka variabel yang 

terdapat dalam penelitian ini yaitu terdiri dari lima variabel bebas (variabel 

independen) dan satu variabel terikat (variabel dependen).  

 Secara  garis  besar  definisi  operasional variabel digambarkan pada tabel 

3.1 sebagai berikut : 

     Tabel 3.1  

    Operasionalisasi Variabel  

Variabel Konsep Variabel Sub 

Variabel 

Indikator Skala 

Kepemilikan 

Institusi 

Domestik, 

(X1) 

Kepemilikan 

institusi 

domestik adalah 

kepemilikan 

saham oleh 

pihak-pihak 

yang berbentuk 

institusi, seperti 

bank, 

perusahaan 

 Saham 

Institusi 

Publik 

 

 Saham 

yang 

beredar 

 

  ℎ                     

  ℎ               
× 100% 

(Saputro, 2014) 

Rasio 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑛𝑔𝑘𝑎𝑝𝑎𝑛 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜

𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜
 × 100% 
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asuransi, dana 

pensiun dan 

institusi lainnya. 

Saputro (2014) 
Kepemilikan 

Publik, (X2) 
Kepemilikan 

publik merupakan 

kepemilikan saham 

perusahaan oleh 

masyarakat umum 

atau pihak luar 

(Istiqomah,2010) 

 Saham 

institusi 

domestik 

 Saham 

yang 

beredar 

 

  ℎ         

  ℎ               
  100% 

(Istiqomah, 2010 ) 

 

 

Rasio 

Profitabilitas, 

(X3) 

rasio yang 

digunakan 

untuk menilai 

kemampuan 

perusahaan dalam 

mencari 

keuntungan  

Kasmir (2015: 

196) 

 Laba 

bersih 

 Total Asset 

 

 

 

   

=
   

           
  100% 

Kasmir (2015: 199) 

Rasio 

 

 

 

Leverage  (X4) Rasio solvabilitas 

atau leverage 

ratio merupakan 

rasio yang 

digunakan untuk 

mengukur sejauh 

mana aktiva 

perusahaan 

dibiayai dengan 

utang. Artinya 

berapa besar 

beban utang yang 

ditanggung 

perusahaan 

dibandingkan 

dengan aktivanya 

Kasmir 

(2012:151) 

 Kewajiban 

 Asset 
   =

          

            
 

(Kasmir, 2012:156) 

 

Rasio 

Ukuran 

Perusahaan 

(X4)  

Ukuran 

perusahaan 

adalah suatu skala 

dimana dapat 

diklasifikasikan 

besar kecil 

perusahaan 

menurut berbagai 

cara antara lain: 

total aktiva log 

size, nilai pasar 

saham dan lain-

 Total Asset Ukuran perusahaan:  

Ln (total asset) 

Husnan (2007:45) 

Rasio 
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lain  

Husnan (2007:45) 

Risk 

Management 

Disclosure 

(Y) 

 

Risk management 

disclosure dapat 

diartikan sebagai  

Pemberian 

informasi kepada 

pengguna laporan 

tahunan dan 

stakeholder 

mengenai risiko-

risiko yang ada 

dalam perusahaan 

yang telah 

berhasil dikelola 

atau dikendalikan 

oleh manajer 

perusahaan 

(Anisa, 2012) 

 Jumlah 

Pengungka

pan resiko 

 Jenis 

Resiko 

     ℎ                    

            
 

 100% 

Anisa (2012) 

 Rasio 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Populasi dan sampel menjelaskan unit analisis dan metode sampel yang 

akan digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 20110-2015 

sebanyak 42 perusahaan. Pengambilan sampel peneliti akan menggunakan metode 

purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2013:118).  

 Kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan swasta nasional devisa. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan secara umum laporan keuangan tahun 

2011-2015 per triwulan. 

3. Perusahaan yang menampilkan data yang dibutuhkan oleh peneliti selama 

tahun 2011-2015 per triwulan. 

 Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel di atas maka diperoleh 
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perusahaan yang akan digunakan sebagai sampel yaitu sebanyak 6 perusahaan. 

Berikut merupakan daftar nama perusahaan dari perusahaan yang menjadi sampel 

dan telah memenuhi kriteria pada penelitian ini:  

 

Tabel 3.3 

Sampel Peneltian 

No Nama Perusahaan Perbankan 

1 Bank Central Asia Tbk 

2 Bank Danamon Indonesia Tbk 

3 Bank Mayapada Internasional Tbk 

4 Bank Mega Tbk 

5 Bank OCBC NISP Tbk 

6 Bank Pan Indonesia Tbk 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan  

Suatu penelitian yang bersifat teoritis yaitu penelitian yang sumber 

datanya diperoleh dari berbagai buku dan literatur yang berkaitan dengan 

objek penelitian. 

2. Observasi  

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 

yang dikumpulkan dengan melakukan metode Non Participant 

Observational, yaitu metode pengumpulan data dimana peneliti hanya 

mengamati data yang telah tersedia tanpa ikut menjadi bagian dari suatu 

sistem data yaitu dengan mencatat data yang tercantum pada BEI. Data 

tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). 

http://www.idx.co.id/
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3.5. Metode Analisis & Uji Hipotesis 

3.5.1 Metode Analisis 

 Dalam penelitian ini dilakukan uji analisis regresi sederhana terhadap 

variable penelitian untuk menguji hipotesis. Sebelum melakukan uji analisis 

regresi sederhana, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriftif, uji asumsi klasik, 

yaitu dengan melakukan uji normalitas dan heteroskedastisitas. Dan uji signifikan 

dengan menggunakan uji signifikan parameter individual atau uji parsial (t). uji 

analisis regresi sederhana ini menggunakan program SPSS versi 24. 

 

3.5.1.1 Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif bertujuan memberikan penjelasan mengenai variabel-

variabel yang akan diamati. Analisis terhadap rasio-rasio untuk mencari nilai atau 

angka-angka dari variabel kepemilikan institusi domestik, kepemilikan publik, 

profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan risk management disclosure. 

Untuk mencari nilai maksimal, minimum dan mean (rata-rata). 

 

3.5.1.2 Analisis Verifikatif 

 Analisis verifikatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menguji 

kebenaran hipotesis yang berarti menguji kebenaran teori yang sudah ada, dalam 

penelitian ini analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian 

yang berkaitan dengan pengaruh kepemilikan institusi domestik, kepemilikan 

publik, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan terhadap risk management 

disclosure pada sampel perusahaan perbankan yang tedaftar di BEI periode  2011-

2015.  
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3.5.1.3 Asumsi Klasik 

 Mengingat data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, maka 

untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum uji hipotesis melalui uji t dan uji 

F maka perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang digunakan 

yaitu autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas yang secara rinci 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Uji Normalitas  

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 

terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing 

variabel tetapi pada nilai residualnya. Kesalahan yang sering yaitu bahwa uji 

normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang tetapi 

model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada masing-

masing variabel penelitian. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, 

uji normal P Plot, Uji Chi Square, Skewness dan kurtosis atau uji Kolmogorov 

Smirnov. 

2. Uji Multikolinieritas  

Multikolinieritas adalah keadaan dimana antara dua variabel independen 

atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau 

mendekati sempurna. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya hubungan multikolinieritas diantara 

variabel-variabel bebas dengan variabel terikat dapat dilihat pada tolerance value 

atau variance inflation factor (VIF). Pedoman suaru model regresi yang bebas 
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multikolinieritas dan mempunyai angka tolerance mendekati 1. Batas VIF adalah 

10, jika nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinieritas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

  Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan 

varian dari residual pada model regresi. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik pada scatter plots regresi. Jika 

titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

4. Uji Autokorelasi 

 Autokorelasi   adalah  keadaan  dimana  terjadinya  korelasi  dari   residual 

untuk  pengamatan  satu  dengan  pengamatan  yang  lain  yang  disusun  menurut 

runtun waktu. Deteksi  adanya  autokorelasi  dapat  dilakukan  dengan  uji  Durbin 

Watson. Durbin   Watson   telah   menyusun   interval   statistik  D-W  yang  

menunjukkan keberadaan autokorelasi. 

 

3.5.1.4 Analisis Regresi Berganda 

  Menurut Sugiyono (2008-277), analisis regresi linier berganda bermaksud 

meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau 

lebih dua variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Jadi analisi regresi linier berganda akan dilakukan bila jumlah 

variabel independennya minimal 2. 

 Persamaan dalam analisis regresi berganda dapat dituliskan sebagai berikut: 
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Y = a + b1 X1 + b2 X2+ b3 X3+ b4 X4 + b5 X5 + e 

Keterangan : 

Y  = Risk management disclosure 

a  = Konstanta  

b1 – b4  = Koefisien regresi variabel bebas 

X1  = Kepemilikan Institusi Domestik 

X2  = Kepemilikan Publik 

X3  = Profitabilitas 

X4  = Leverage 

X5  = Ukuran Perusahaan 

  Nilai koefisien regresi disini sangat menentukan sebagai dasar analisis, 

mengingat penelitian ini bersifat fundamental method. Hal ini berarti jika 

koefisien b bernilai positif (+) maka dapat dikatakan terjadi pengaruh searah 

antara variabel independen dengan variabel dependen, setiap kenaikan nilai 

variabel independen akan mengakibatkan kenaikan variabel dependen. Demikian 

pula sebaliknya, bila koefisien nilai b bernilai negatif (-), hal ini menunjukkan 

adanya pengaruh positif dimana kenaikan nilai variabel independen akan 

mengakibatkan penurunan nilai variabel dependen. 

 

3.5.1.5 Analisis Korelasi Berganda  

  Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara 

variabel X dan variabel Y atau mungkin kontribusi X1 (Kepemilikan Institusi 

Domestik), X2 (Kepemilikan Publik), X3 (Profitabilitas), X4 (Leverage), dan X5 
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(Ukuran Perusahaan) terhadap Y (Risk Management Disclosure) dengan 

menggunakan statistik yang dikenal dengan nama korelasi (r). Rumus analisis 

korelasi sebagai berikut :  

 

 

 

 

 Sugiyono (2008:250) memberikan keterangan mengenai pedoman yang 

digunakan untuk memberikan penafsiran terhadap tingkat hubungan koefisien 

korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada 

ketentuan sebagai berikut : 

Tabel 3.4  

Pedoman Menginterprestasikan Koefisien Korelasi  

Interval Korelasi Tingkat Hubungan 

0.00 – 0, 199 Sangat Rendah 

0.20 – 0, 399  Rendah 

0.40 - 0, 599 Sedang  

0.60 – 0, 799 Kuat 

0.80 – 1. 000 Sangat Kuat  

     Sumber: Sugiyono (2008:250) 

 Berdasarkan nilai R yang diperoleh, maka dapat dihubungkan -1<R<1 yaitu: 

1. Apabila R = 1, artinya terdapat hubungan antara variabel X1, X2, X3, X4, X5 

𝑟𝑥𝑦 =   
𝐽𝐾𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖

𝐽𝐾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
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dan Y, semua positif sempurna. 

2. Apabila R = -1, artinya tidak terdapat hubungan antara variabel X1, X2, X3, 

X4, X5 dan Y, semua negatif sempurna. 

3. Apabila R = 0, artinya tidak terdapat hubungan korelasi. 

 

3.5.1.6 Analisis Koefisien Determinasi (R
2
)  

  Analisis koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar 

tingkat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen digunakan 

analisis koefisien determinasi, dimana terdapat analisis koefisien determinasi 

berganda dan analisis koefisien determinasi parsial. 

1. Analisis Koefisien Determinasi Berganda 

Analisis koefisien determinasi berganda digunakan untuk melihat seberapa 

besar tingkat pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y) secara simultan yang merupakan hasil pangkat dua dari 

koefisien korelasi.  

Rumus untuk menghitung koefisien determinasi berganda yaitu: 

 

Kd = ( r
2
 ) x 100% 

 

 Keterangan : 

Kd  = Koefisien Determinasi 

r
2
 = Koefisien Korelasi 

 Jika r
2 

= 100% berarti variabel independen berpengaruh sempurna terhadap 

 variabel dependen, demikian pula sebaliknya jika r
2 

= 0 berarti variabel 

 independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 
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2. Analisis Koefisien Determinasi Parsial 

Analisis koefisien determinasi parsial digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar persentase pengaruh variabel X1, X2, X3, X4, X5 terhadap 

variabel Y seacara parsial. Rumus untuk menghitung koefisien determinasi 

parsial yaitu:  

Kd = β x Zero Order x 100% 

Keterangan: 

β  = Standar Koefisien Beta (nilai β1, β2, β3, β4, β5) 

Zero Order = Matrik korelasi variabel bebas dengan variabel terikat  

 

3.6 Uji Hipotesis 

 Uji signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

secara parsial menggunakan uji t da secara simultan menggunakan uji f. 

3.6.1 Uji regresi secara bersama (uji F) 

Uji F merupakan pengujian hubungan regresi secara simultan yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen bersama-

sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, 

dimana langkah-langkah perumusan uji F sebagai berikut: 

1. Perumusan Hipotesis Ho dan Ha  

  H0 : β1, β2, β3, β4, β5 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara 

 Kepemilikan Institusi Domestik (X1), Kepemilikan 

 Publik (X2), Profitabilitas (X3), Leverage (X4), dan 

 Ukuran Perusahaan (X5), terhadap Risk 
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Management Disclosure (Y).  

  Ha : β1, β2, β3, β4, β5 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh signifikan antara  

Kepemilikan Institusi Domestik (X1), Kepemilikan 

Publik (X2), Profitabilitas (X3), Leverage (X4), dan 

Ukuran Perusahaan (X5), terhadap Risk Management 

Disclosure (Y).  

2. Menentukan daerah penerimaan H0 dan Ha dengan menggunakan 

distribusi dengan Anova, titik kritis dicari pada tabel  distribusi F dengan 

tingkat kepercayaan (α) = 5% dan derajat bebas (df) n-1-k  

3. Uji Statistik F (mencari F hitung), F hitung dengan rumus : 

  =
 2    

 1    2             1 
 

  Dimana : 

  F  = F hitung  

  R
2   

= Koefisien Korelasi Ganda 

  k  = Jumlah Variabel Independen 

  n  = Jumlah Anggota Sampel 

4. Buat kesimpulan tolak H0 atau terima Ha 

Jika F hitung > F tabel berarti H0 ditolak  

Jika F hitung < F tabel berarti H0 diterima  

3.6.2  Uji Regresi secara Parsial (Uji t) 

   Uji t (t-test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna 

menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel 

dependen. Uji t adalah pengujian koefisien regresi masing-masing variabel 
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indepeden terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen dengan langkah-langkah 

penentuannya sebagai berikut : 

1. Membuat formula uji hipotesis  

a) H0 : β1 = 0 ;tidak terdapat pengaruh Kepemilikan Institusi Domestik 

terhadap Risk Management Disclosure 

Ha : β1 ≠ 0 ;terdapat  pengaruh Kepemilikan Institusi Domestik terhadap 

Risk Management Disclosure 

b) H0 : β2 = 0 ;tidak terdapat pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Risk 

Management Disclosure 

Ha : β2 ≠ 0 ;terdapat  pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Risk 

Management Disclosure 

c) H0 : β3 = 0 ;tidak terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Risk 

Management Disclosure 

Ha: β3 ≠ 0 ;terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap Risk Management 

Disclosure 

d) H0 : β4 = 0 ;tidak terdapat pengaruh Leverage terhadap Risk Management 

Disclosure 

Ha: β4 ≠ 0 ;terdapat  pengaruh Leverage terhadap Risk Management 

Disclosure 

e) H0 : β5 = 0 ;tidak terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Risk 

Management Disclosure 

Ha : β5 ≠ 0 ;terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Risk 

Management Disclosure 
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2.   Menentukan tingkat signifikansi  

  Penelitian ini menggunakan tingkat signifikan α =  0,05 artinya 

 kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai 

 probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%. 

3.   Menghitung nilai t-hitung  

 Nilai ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel koefisien 

 korelasi signifikan atau tidak, digunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono, 

 2008:250) : 

t = 
  √   

    
 

  Keterangan: 

  t  = Nilai uji t 

  r  = Koefisien Korelasi 

  r
2 
= Koefisien Determinasi 

  n = Jumlah Sampel 

4.   Hasil t-hitung dibandingkan dengan t-tabel, dengan kriteria : 

  H0 diterima Ha ditolak, jika t-hitung < t-tabel 

  H0 ditolak dan Ha diterima, jika t-hitung > t-tabel 

5.   Penarikan Kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan didukung   

  oleh teori yang sesuai dengan objek dan masalah penelitian. 


