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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kuantitatif, dimana 

dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini akan digunakan jenis penelitian 

berupa correlational study. Penelitian korelasional dimaksudkan untuk 

mengungkapkan permasalahan berupa hubungan antarvariabel. Penelitian 

korelasional biasanya berupa field study, yaitu penelitian yang dilakukan dalam 

lingkungan sesungguhnya (Sularso, 2003). 

3.2 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel yakni variabel bebas 

(independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Variabel terikat 

adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas, 

sedangkan variabel bebas adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain (Indriantoro dan Supomo, 2013). Dalam suatu 

hubungan antar kedua variabel keberadaan variabel independent adalah sesuatu 

yang harus diterima tanpa mempersoalkan mengapa variabel independent 

dinyatakan sebagai suatu kepastian, sehingga variabel dependent akan diketahui 

tingkat perubahannya bila variabel terlebih dahulu dipersiapkan. Adapun variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah lingkungan pengendalian (X1), perkiraan risiko 

(X2), aktivitas pengendalian (X3), informasi dan komunikasi (X4), aktivitas 
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pemantauan (X5), dan penilaian kredit (X6). Sedangkan variabel terikatnya adalah 

Non Performing Loan. 

 

3.2.2 Definisi Oprasional Variabel 

Definisi Operasional Variabel yang dikemukakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Lingkungan Pengendalian (X1) 

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu 

organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang 

pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua 

komponen pengendalian internal yang membentuk disiplin dan struktur. Variabel 

ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang telah digunakan dalam 

penelitian Abdurrohman (2014), yaitu integritas dan nilai etika, komitmen 

terhadap kompetensi, dewan direksi dan komite audit, filosofi dan gaya operasi 

manajemen, struktur organisasi, penetapan wewenang dan tanggung jawab, 

kebijakan dan prosedur sumberdaya manusia. 

Dengan menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur 

tanggapan responden, dari variabel dengan menggunakan beberapa indikator 

dikembangkan dalam penelitian ini diantaranya :  

a. Dari indikator intergritas dan nilai etika, dikembangkan menjadi komunikasi 

dan pelaksanaan nilai – nilai integritas dan nilai lainnya dalam lingkungan 

pengendalian intern memengaruhi efektifnya rancangan, pelaksanaan dan 

pemantauan pengendalian lainnya dengan nomor kuesioner 1. 
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b. Dari indikator komitmen terhadap kompetensi, dikembangkan menjadi 

komitmen terhadap kompetensi dalam lingkungan penegndalian intern 

mendapat pertimbangan dari management dengan nomor kuesioner 2. 

c. Dari indikator dewan direksi dan komite audit, dikembangkan menjadi 

keikutsertaan pihak – pihak berkepentingan (TCWG) dalam fungsi 

pengawasan lingkungan pengendalian intern yang menyeluruh atas kegiatan 

manajement dengan nomor kuesioner 3. 

d. Dari indikator filosofi dan gaya operasi manajemen, dikembangkan menjadi 

manajemen memiliki filosofi dan gaya operasi tertentu yang menunjukkan 

tindakan – tindakan yang kreatif dalam menerapkan pengendalian intern 

yang baik dengan nomor kuesioner 4. 

e. Dari indikator struktur organisasi, dikembangkan menjadi KSP memiliki 

struktur organisasi yang jelas yang mencerminkan tujuan entitas 

direncanakan, dilaksankan, dikendalikan, dan direviu dengan nomor 

kuesioner 5. 

f. Dari indikator penetapan wewenang dan tanggung jawab, dikembangkan 

menjadi terdapat deskripsi pembagian tugas dan tanggung jawab 

berdasarkan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan nomor 

kuesioner 6. 

g. Dari indikator kebijakan dan prosedur sumber daya manusia terdapat 

kebijakan dan prosedur tentang SDM yang jujur dan kompeten terhadap 

tugasnya dengan nomor kuesioner 7.   
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2. Perkiraan Risiko (X2) 

Perkiraan risiko melibatkan proses yang dinamis dan interaktif untuk 

mengidentifikasi dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang telah digunakan dalam 

penelitian Abdurrohman (2014), yaitu hubungan risiko dan asersi laporan 

keuangan spesifik, kejadian dan situasi internal & eksternal, dan pertimbangan 

khusus mengenai perubahan dalam situasi.  

Dengan menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur 

tanggapan responden, dari variabel dengan menggunakan beberapa indikator 

dikembangkan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Dari indikator hubungan risiko dan asersi laporan keuangan spesifik, 

dikembangkan menjadi manajemen melakukan penaksiraan risiko atas 

kemungkinan salah saji terhadap laporan keuangan dengan nomor kuesioner1. 

b. Dari indikatiror kejadian dan situasi internal, dikembangkan manajemen 

melakukan penaksiran seberapa signifikan dampak risiko tersebut dengan 

nomor kuesioner 2. dan manajemen melakukan penilaian tentang seberapa 

besar potensi terjadinya resiko tersebut dengan nomor kuesioner 3. 

c. Dari indikator pertimbangan  khusus mengenai perubahan dan situasi, 

dikembangkan manajemen membuat keputusan mengenai bagaimana 

menangani risiko tersebut dengan nomor kuesioner 4. 

 

 

 



58 

 

 

 

3. Informasi dan Komunikasi (X3) 

Informasi yang diperlukan manajemen adalah informasi yang relevan dan 

berkualitas baik yang berasal dari sumber internal maupun eksternal dan informasi 

yang digunakan untuk mendukung fungsi komponenkomponen lain pengendalian 

internal. Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang telah 

digunakan dalam penelitian Abdurrohman (2014), yaitu sistem akuntansi yang 

efektif yang menghasilkan penanganan transaksi dengan suatu cara yang 

mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan manajemen, serta 

menyediakan suatu jejak audit atau jejak transaksi yang lengkap. 

 Dengan menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur 

tanggapan responden, dari variabel dengan menggunakan beberapa indikator 

dikembangkan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Dari indikator sistem akuntansi yang efektif yang menghasilkan penanganan 

transaksi dengan suatu cara yang mencegah salah saji dalam asersi laporan 

keuangan manajemen, dikembangkan sumber informasi yang digunakan 

berasal dari semua jenis transaksi dari laporan keuangan dengan nomor 

kuesioner 1 dan informasi yang direkam dan diolah berdasarkan transaksi 

standard an non-standar dalam membuat laporan keuangan dengan nomor 

kuesioner 2. 

b. Dari indikator menyediakan suatu jejak audit atau jejak transaksi yang 

lengkap, dikembangkan informasi yang dihasilkan digunakan oelh entitas 

dalam mengkomunikasikan peran. Tanggung jawab, dan hal-hal penting 

lainnya berkenaan pelaporan keuangan dengan nomor kuesioner 3.  
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4. Aktivitas Pengendalian (X4) 

Aktivitas pengendalian adalah tindakan-tindakan yang ditetapkan melalui 

kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang membantu memastikan bahwa 

arahan manajemen untuk mengurangi risiko terhadap pencapaian tujuan 

dilakukan. Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang 

telah digunakan dalam penelitian Abdurrohman (2014), yaitu pemisahan tugas, 

pengendalian pemrosesan informasi (pengendalian umum & aplikasi), 

pengendalian fisik, dan peninjauan performansi. 

Dengan menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur 

tanggapan responden, dari variabel dengan menggunakan beberapa indikator 

dikembangkan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Dari indikator pemisahan tugas, dikembangkan terdapat pemisahan tugas 

untuk mengurangi peluang seseorang melakukan kesalahan dengan nomor 

kuesioner 1. 

b. Dari indikator pengendalian pemrosesan informasi (pengendalian umum & 

aplikasi), dikembangkan pengendalian terprogram dalam aplikasi TI akuntansi 

yang digunakan dengan nomor kuesioner 2. 

c. Dari indikator pengendalian fisik, dikembangkan terdapat pengecekan 

independen untuk memuji kesesuaian jumlah pemberian kredit dengan data 

penerimaan kas yang diterima dengan nomor kuesioner 3. 

d. Dari indikator peninjauan performasi, dikembangkan melakukan pengamatan 

fisik atas asset dan pembatasan akses (ke suatu ruang file, data, program 

komputer, dan seterusnya) dengan nomor kuesioner 4.   
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5. Aktivitas Pemantauan (X5) 

Aktivitas pemantauan merupakan kegiatan evaluasi dengan beberapa bentuk 

apakah yang sifatnya berkelanjutan, terpisah maupun kombinasi keduanya yang 

digunakan untuk memastikan apakah masingmasing dari kelima komponen 

pengendalian internal mempengaruhi fungsi fungsi dalam setiap komponen, ada 

dan berfungsi. Variabel ini diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang 

telah digunakan dalam penelitian Abdurrohman (2014), yaitu aktivitas yang 

berkelanjutan, dan evaluasi periode yang terpisah. 

Dengan menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur 

tanggapan responden, dari variabel dengan menggunakan beberapa indikator 

dikembangkan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Dari indikator aktivias yang berkelanjutan, dikembangkan pihak berwenang 

melakukan pemantauan terhadap aktivitas perusahaan yang sedang berjalan 

(ongoing activities) dengan nomor kuesioner 1. 

b. Dari indikator evaluasi periode yang terpisah, dikembangkan pihak 

berwenang melakukan pemantauan secara berkala (periodic monitoring) 

dengan nomor kuesioner 2. 

 

6. Penilaian Kredit (X6) 

Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas 

perusahaan pemohon kredit. penilaian atau analisis kredit adalah suatu kegiatan 

analisa/penilaian berkas/data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang 

diajukan oleh pemohonan kredit, sebagai dasar pertimbangan pengambilan 
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keputusan apakah permohonan kredit tersebut diterima atau ditolak. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan beberapa indikator yang telah digunakan dalam 

penelitian Abdurrohman (2014), yaitu Character, Capacity, Capital, Colateral 

dan Conditions. 

Dengan menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur 

tanggapan responden, dari variabel dengan menggunakan beberapa indikator 

dikembangkan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Dari indikator character, dikembangkan analisis kredit KSP melakukan 

wawancara dengan calon debitur untuk mengetahui karakter debitur 

dengan nomor kuesioner 1. 

b. Dari indikator capacity, dikembangkan analisis kredit KSP melakukan 

observasi terhadap usaha yang dijalankan oleh calon debitur dengan 

nomor kuesioner 2. 

c. Dari indikator capital, dikembangkan analisis kredit KSP melakukan 

penganalisisan terhadap prospek usaha dan perputaran modal calon 

debitur dengan nomor kuesioner 3. 

d. Dari indikator colateral, dikembangkan jaminan dapat berupa BPKB 

kendaraan yang harganya melebihi jumlah kredit yang diberikan setelah 

transaksi oleh analisis kredit KSP dengan nomor kuesioner 4. 

e. Dari indikator condition. Dikembangkan pemberian kredit disesuaikan 

dengan suku Bunga bank Indonesia dengan nomor kuesioner 5. 
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7. Non Performing Loan (Y) 

Kredit bermasalah (non performing loan) adalah suatu keadaan dimana 

nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya 

kepada bank seperti yang telah diperjanjikannya. Kredit bermasalah secara umum 

adalah semua kredit yang mengandung resiko tinggi atau kredit bermasalah adalah 

kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas 

yang telah ditetapkan oleh lembaga keuangan. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan beberapa indikator yang telah digunakan dalam penelitian Haninun 

(2011), yaitu kemacetan kredit dari faktor intern KSP dan kemacetan kredit dari 

pihak nasabah. 

Dengan menggunakan skala likert yang digunakan untuk mengukur 

tanggapan responden, dari variabel dengan menggunakan beberapa indikator 

dikembangkan dalam penelitian ini diantaranya : 

a. Dari indikator kemacetan kredit dari faktor intern KSP, dikembangkan 

persyaratan kredit tidak terpenuhi namun kredit sudah dicairkan, kurangnya 

informasi mengenai nasabah dan usahanya, kredit diputuskan oleh pihak yang 

tidak berwenang, kurangnya kemampuan teknis pejabat dalam menganalisis 

kredit, kebijakan kredit yang kurang ketat dengan nomor kuesioner 1,2,3,4, 

dan 5. 

b. Dari indikator kemacetan kredit dari pihak nasabah, dikembangkan agunan 

yang diserahkan oleh debitur bermasalah, tidak akuratnya data debitur pada 

pelaporan system informasi debitur (SID), usaha nasabah mengalami masalah 

(hambatan) karena faktor lingkungan yang tidak memungkinkan untuk 
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melakukan kegiatan, nasabah menyalahgunakan kredit yang diterimanya dari 

KSP, nasabah tidak beritikat baik untuk mengembalikan pinjaman kepada 

KSP. Dengan nomor kuesioner 6,7,8,9,dan 10. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1  Jenis Data 

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah 

jenis data yang dapat diukur atau dihitung langsung, yang berupa informasi atau 

penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau berbentuk angka. Data 

kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini adalah seperti banyaknya jumlah 

pengunjung dan hasil angket yang diperoleh dari karyawan Koperasi Simpan 

Pinjam di Kabupaten Jepara. 

3.3.2 Sumber Data 

Menurut Sugiyono (2010) sumber data adalah pengambilan data yang 

diperoleh secara langsung oleh peneliti dari lapangan. Sumber ini dapat diperoleh 

peneliti melalui: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yanag bersal langsung dari objek penelitian,yaitu 

berupa kuisoner yang diberikan secara langsung kepada responden untuk 

memperoleh informasi tentang lingkungan pengendalian, perkiraan risiko, 

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, aktivitas pemantauan, penilaian 

kredit dan Non Performing Loan. Data yang diambil tersebut langsung diperoleh 

dari pengisian kuisoner oleh karyawan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten 
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Jepara. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi seperti buku 

literatur, jurnal penelitian terdahulu serta data lainnya yang menunjang materi 

penulisan pada penelitian ini bersumber dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, 

Transmigrasi dan UMKM Kabupaten Jepara.  

3.4 Populasi, Sampel dan Tekhnik Pengambilan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi adalah sebagian seluruh kumpulan (orang, kejadian, produk) yang 

dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan, populasi bisa disebut 

sebagai totalitas subjek penelitian (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini populasi 

yang dimaksud adalah karyawan Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara yang 

jumlahnya 324 karyawan. 

Table. 3.1 

Populasi Penelitian 

No Koperasi Karyawan 

1. Kospin Jasa Jepara  25 

2. KSPPS BMT Aman Utama 17 

3. KSPPS BMT Fastabiq 12 

4. KSP BMT Artha Abadi 17 

5. Koperasi Simpan Pinjam Tahunan 18 

6. Koperasi Simpan Pinjam Jobokuto 12 

7. KSP Artha Makmur Jaya 16 

8. Koperasi Jaya Abadi 21 

9. KSP Jujur Barokah Group 23 

10. KSP Eka Karya 18 

11. KSP Taman Usaha 13 

12. Koperasi Simpan Pinjam Mega Artha 14 

13. Koperasi Mandiri Makmur 24 

14. KSPPS BMT Citra Mandiri 22 

15. KSPPS BMT Yamamus 19 

16. BMT Mitramu 13 
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17. KUD Sumber Makmur 16 

18. KSP BMT BUS 12 

19. KSP Mega Artha Welahan 12 

Jumlah 324 

Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan UMKM Kabupaten 

Jepara, 2019. 

3.4.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari suatu subjek atau objek yang mewakili populasi. 

Pengambilan sampel harus sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu 

populasi. Pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik 

populasi akan menyebabkan suatu penelitian menjadi bias, tidak dapat dipercaya 

dan kesimpulannya bisa keliru (Ferdinand, 2013). Ukuran populasi dalam 

penelitian sudah diketahui secara pasti yaitu 324 karyawan sehingga penentuan 

sampel dalam penelitian ini akan digunakan rumus Slovin untuk menghitungnya. 

2)(1 eN

N
n


  

Dimana:  

n  = Ukuran sampel  

N  = Ukuran populasi 

e = Nilai kritis yang diinginkan (presentasi kelonggaran ketidak pastian karena 

kesalahan pengambilan sampel populasi sebesar 10%). 

 

  
   

     (   ) 
   

  
   

      
   

  
   

    
        

Berdasarkan hasil dari rumus di atas didapat jumlah sampel adalah 76.4 

yang dibulatkan menjadi 76 responden. 



66 

 

 

 

Table. 3.2 

Sampel Penelitian 

No Koperasi Karyawan 

1. Kospin Jasa Jepara 5 

2. KSPPS BMT Aman Utama 4 

3. KSPPS BMT Fastabiq 3 

4. KSP Artha Abadi 4 

5. Koperasi Simpan Pinjam Tahunan 4 

6. Koperasi Simpan Pinjam Jobokuto 3 

7. KSP Artha Makmur Jaya 4 

8. Koperasi Jaya Abadi 5 

9. KSP Jujur Barokah Group 5 

10. KSP Eka Karya 4 

11. KSP Taman Usaha 3 

12. Koperasi Simpan Pinjam Mega Artha 4 

13. Koperasi Mandiri Makmur 5 

14. KSPPS BMT Citra Mandiri 5 

15. KSPPS BMT Yamamus 4 

16. BMT Mitramu  4 

17. KUD Sumber Makmur 4 

18. KSPPS BMT BUS 3 

19. KSP Mega Artha Welahan 3 

Jumlah 76 

Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan UMKM Kabupaten 

Jepara, 2019. 

 

3.4.3 Teknik Pengambilam Sampel 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik probability 

sampling, yaitu teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi 

seluruh anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2014). 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Kuesioner  

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau 

hal-hal yang responden ketahui (Sugiyono, 2014). Dalam menjawab pertanyaan 

yang diajukan, peneliti menggunakan skala likert yang digunakan untuk 
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mengukur tanggapan responden. Jawaban yang mendukung pernyataan diberi 

dengan skor tertinggi yaitu 5, sedangkan untuk jawaban yang tidak mendukung 

pernyataan akan diberi skor terendah yaitu 1.      

3.6 Metode Pengolahan Data 

3.6.1 Editing 

Editing adalah tahapan mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam data dan 

kesalahan dalam memasukan data dari jawaban responden. Hal ini penting untuk 

menjaga keaslian dan kebenaran sebuah data hasil penelitian. 

3.6.2 Coding 

Coding adalah teknik untuk mengkategorikan data atau dapat dipandang 

sebagai proses merubah data mentah kedalam simbol-simbol,yaitu angka-angka 

yang dapat di hitung dan ditabulasi. 

3.6.3 Scoring 

Scoring merupakan pemberian skor pada jawaban kuisioner.Scoring dalam 

penelitian ini menggunakan skala Likert dengan kriteria sebagai berikut: 

1 Jawaban Sangat Tidak Setuju deiberi nilai 1 

2 Jawaban Tidak Setuju Diberi nilai 2 

3 Jawaban Kurang Setuju diberi nilai 3 

4 Jawaban Setuju diberi nilai 4 

5 Jawaban Sangat Setuju diberi nilai 5 

3.6.4 Tabulasi 

Tabulation adalah pembuatan tabel agar mudah dipahami dan memudahkan 

pengelompokan jawaban-jawaban untuk keperluan analisa data. Selanjutnya data 

dikumpulkan dan dikumpulkan dalam bentuk file dan disimpan pada sistem, 
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sistem yang digunakan dalam pengumpulan data tabulasi menggunakan sistem 

apliksi microsoft excel. 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Uji validitas dan reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengetahui 

instrumen yang disusun merupakan instrumen yang baik untuk penelitian atau 

tidak. Instrumen dikatakan baik meliputi dua persyaratan yaitu valid dan realiabel. 

Apabila instrumen telah diuji validitas dan reliabilitasnya, maka akan diketahui 

butir-butir yang sahih digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. 

Pengukuran validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini dilakukan dengan 

cara one shot atau pengukuran sekali (Ghozali, 2011).  

1. Uji Validitas  

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu meng-

ungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian ini 

dilakukan dengan menggunakan pearson correlation, yaitu dengan cara meng-

hitung korelasi antar skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor 

(Ghozali, 2011). Kriteria valid atau tidak adalah jika korelasi antar skor masing 

masing butir  pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan < 0,05 

maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid dan jika korelasi skor 

masing-masing  butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikan 

> 0,05 maka  butir pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid (Ghozali, 2011). 

2. Uji Reliabilitas  
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Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner dapat 

memberikan ukuran yang konstan atau tidak. Teknik yang digunakan adalah 

teknik koefisien cronbach’s alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika 

memberikan nilai cronbach’s alpha > 0,60 (Ghozali, 2011). 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik  

1. Uji Normalitas   

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data, berbentuk 

distribusi normal atau tidak. Untuk mengetahui distritribusi data frekuensi 

masing-masing variabel dalam penelitian normal atau tidak, maka dilakukan 

dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dan melihat hasil bagian baris 

Kolmogorov-Smirnov Z dan Asymp. Sig. (2-tailed). Jika nilai Asymp Sig kurang 

dari atau sama dengan 0,05 maka data berdistribusi normal, jika Asymp Sig  lebih 

dari 0,05 maka distribusi data tidak normal (Muhson, 2015).  

2. Uji Linieritas  

Uji Linieritas merupakan analisis statistik yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linier 

atau tidak. Apabila pola regresinya linier maka analisis model linier dapat 

dilakukan. Uji Linieritas penelitian ini menggunakan metode uji F pada taraf 

signifikansi 5% pada ketiga variabel tersebut. Jika nilai Signifikansi Fhitung kurang 

dari atau sama dengan 0,05 maka hubungannya bersifat linier (Muhson, 2015).  

3. Uji Multikolinearitas  

Penelitian ini terdapat enam variabel independen. Maka uji mutikolinearitas 

dipakai jika hanya ada dua variabel bebas. Uji mutikolinearitas berguna untuk 
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mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi 

kuat antar variabel independen.  Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi antara variabel independen. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah 

mutikolinearitas yang harus diatasi.  Untuk Mengukur  mutikolinearitas dapat 

diketahui dari  besaran VIF (variance inflation factor). Kriterianya adalah jika 

nilai VIF tersebut kurang dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas, sedangkan 

jika nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi multikolinearitas (Muhson, 2015). 

4. Uji Heteroskedastisitas  

Persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai sama atau tidak 

varians dari residual observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika 

residualnya mempunyai varians yang sama disebut homosedastisitas. Persamaan 

regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Muhson, 2015). Uji 

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini dengan spearman’s rho, yaitu meng-

korelasikan nilai residual (unstandardized residual) dengan masing-masing 

variabel independen. Jika signifikasi korelasi kurang dari 0,05, maka pada model 

regresi terjadi masalah heteroskedastisitas. (Muhson, 2015).  

5. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara 

residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Uji 

model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada 

beberapa cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi 
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dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan nilai dU sampai dengan 4-dU maka 

koefisien autokorelasi sama dengan nol. Yang artinya tidak ada autokorelasi. 

3.7.3 Uji Hipotesis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena ingin 

mengetahui bagaimana variabel independen (X) dapat mempengaruhi variabel 

dependen (Y) secara langsung. Model regresi berganda bertujuan untuk mem-

prediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen 

yang sudah diketahui besarnya. Analisis regresi ini mempuyai persamaan sebagai 

berikut: 

Ý = α + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + b5X5 + b6X6 +e 

Keterangan:  

Y = Non Performing Loan  

α = Konstanta  

X1 = lingkungan pengendalian   

X2 = perkiraan risiko 

X3 = aktivitas pengendalian 

X4 = informasi dan komunikasi 

X5 = aktivitas pemantauan 

X6 = penilaian kredit 

B1-6 = Koefisien Regresi  

e  = Error  

Pengujian hipotesis dilakukan melalui: 

1. Uji Statistik F  

Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukkan dalam model regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama-

sama (simultan) terhadap variabel dependen yang diuji secara signifikan dengan 

nilai 0,05 (Ghozali, 2011).  



72 

 

 

 

 
Gambar 3. 1. Kurva uji F 

Sumber: Ghozali, (2011) 

 

 

Langkah-langkah untuk pengujian tersebut yaitu:  

a. Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05.  

b. Menghitung nilai sig-F dengan menggunakan software SPSS 21.  

c. Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu 

bila nilai sig-F kurang dari tingkat signifikan 0.05 berarti variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Begitupun 

jika nilai sig-F lebih dari 0.05 berarti variabel independen secara bersama-

sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Hipotesis yang telah diajukan pada penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

H0 : β1 β2 β3 = 0 : Tidak terdapat pengaruh positif signifikan variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen. 

Ha : β1 β2 β3 ≠ 0 : Tidak terdapat pengaruh positif signifikan variabel independen 

secara simultan terhadap variabel dependen. 
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2. Uji Statistik t  

Uji statistik t menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas   

atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing 

variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada  

tingkat signifikan 0.05 (Ghozali, 2011). 

 
Gambar 3.2 Kurva uji t 

Sumber: Ghozali, (2011) 

 

Langkah-langkah untuk pengujian tersebut:  

a. Menetapkan tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05.  

b. Menghitung nilai sig-t dengan menggunakan software SPSS 21. 

c. Menganalisis data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu 

bila nilai signifikan kurang dari tingkat signifikan 0.05 berarti variabel 

independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen 

sedangkan bila nilai signifikansi lebih dari 0.05 variabel independen secara 

individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.  

Hipotesis yang telah diajukan dirumuskan sebagai berikut: 
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H01 : β1 = 0 : Tidak terdapat pengaruh positif signifikan variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. 

Ha1 : β1 ≥ 0 : Terdapat pengaruh positif signifikan variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. 

 

3. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 yang 

kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas.  Nilai yang mendekati satu berarti variabel-

variabel independen   memberikan   hampir   semua   variabel   yang   dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).  

 


