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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif, Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif 

yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel dengan 

angka dan melakukan analisis data menggunakan prosedur statistik dengan 

bantuan program SPSS. 

3.2 Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013:148). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai kantor 

Inspektorat Kabupaten Kampar di Bangkinang. Adapun jumlah pegawai 

68 orang. 

2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2013:149). Pemilihan sampel dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode sensus. Menurut Sugiyono 

(2002:61-63) Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel apabila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain dari  

sampel jenuh adalah sensus. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 68 

sesuai dengan Metode Sensus. Akan tetapi keterbatasan dalam penelitian 

ini bahwa 2 kueisoner yang tidak kembali tersebut dari Insepktur dan 
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seksretaris dikarenakan kesibukan tugas. Jadi sampel penelitian ini 

sebanyak 66 responden. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuesioner : 

Sugiyono (2013:230) menyatakan bahwa kuesioner ( Angket ) 

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu setiap 

pertanyaan telah disertai sejumlah pilihan jawaban yang kemudian responden 

hanya memilih yang paling sesuai. Skala alternatif jawaban yang digunakan 

adalah skala likert (1 – 5), yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial tertentu (Sugiyono, 2013:168). Jawaban setiap item mempunyai gradasi 

dari sangat positif sampai sangat negatif seperti tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Kriteria Skor Penilaian 

No. Kriteria Skor 

1  Sangat Setuju ( SS ) 5 

2  Setuju ( S ) 4 

3  Ragu- Ragu ( RR ) 3 

4  Tidak Setuju ( TS ) 2 

5  Sangat Tidak Setuju ( STS ) 1 

Sumber: (Sugiyono, 2013) 
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3.5 Jenis dan sumber data 

3.4.1 Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dengan cara 

melakukan wawancara dan juga menyebar angket kuesioner. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang disebarkan dalam bentuk pertanyaan atau 

pernyataan tertulis pada pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Kampar. 

3.4.2 Sumber data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner yang disebarkan dalam bentuk pertanyaan atau 

pernyataan tertulis pada pegawai Kantor Inspektorat Kabupaten Kampar. 

Sumber data penelitian ini adalah instansi yang telah memenuhi kriteria 

menjadi obyek penelitian. 

3.5 Identifikasi dan Pengukuran Variabel  

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2013:61 (Sugiyono 2013:59). Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 

terikat/dependen dan variabel bebas/independen.  

3.5.1 Variabel Dependen (Y)  

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau 

yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013:61). 
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Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Akuntabiitas kinerja instansi 

pemerintah (AKIP).  

Akuntabiitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah kewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan dari perorangan, badan hukum atau 

pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang 

menerima pelaporan akuntabilitas.  

Variabel AKIP diukur dengan instrumen 8 butir pernyataan yang 

sebelumnya sudah digunakan Sumiati (2012) dengan 4 indikator yaitu 

akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas 

program, akuntabilitas kebijakan . Kuesioner yang digunakan untuk mengukur 

variabel dependen adalah kuesioner yang dikembangkan dari peneliti 

sebelumnya yang berhubungan dengan variabel ini. Untuk mengukur variabel 

ini menggunakan skala likert (1-5) 

3.5.2 Variabel Independen (X) 

Variabel independen adalah sering disebut variabel bebas yaitu 

variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau 

timbulnya variabel dependen/terikat (Sugiyono 2013:59). Variabel independen 

dalam penelitian ini adalah Good Governance (X1), Kompetensi ( X2),  

Pengendalian Akuntansi (X3),  

a. Good Governance (X1) 

World Bank ( dalam Mardiasmo, 2009:18) mendefinisikan Good 

Governance sebagai suatu penyelenggaraan manejemen pembangunan yang 
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solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar 

yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, 

dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administrati, 

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politicall framework 

bagi tumbuhnya aktivitas usaha. 

Variabel good governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP) diukur dengan menggunakan 8 item pernyataan yang 

sebelumnya sudah digunakan (Azlina, 2014) dengan indokator sebagai 

berikut: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan.  Skor item dari 1= 

sangat tidak setuju hingga 5= sangat setuju. 

b. Kompetensi (X2) 

Berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 

tahun 2011 standar kompetensi jabatan yang selanjutnya disebut standar 

kompetensi manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal 

yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. 

Sedangkan kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari 

individu dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam 

jabatan tertentu.  

Boulter, Dalziel, dan Hill (2003), mengemukakan kompetensi adalah 

suatu karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkannya memberikan 

kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu. Keterampilan 

adalah hal-hal yang orang bisa lakukan dengan baik.  
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Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang 

dikembangkan oleh Manik (2010), terdiri dari 8 pernyataan 3 indikator.  

c. Pengendalian Akuntansi (X3) 

Pengendalian akuntansi bermanfaat dalam mengukur, mengevaluasi 

akuntabilitas kinerja dan dapat memotivasi manejer unit bisnis dalam 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan. (Indra Bastian, 2011:459). 

Pengendalian akuntansi diperlukan untuk pengambilan keputusan operasi agar 

akuntabilitas kinerja yang diharapkan dapat meningkat. ( Darma, 2004). 

Variabel pengendalian akuntansi diukur dengan menggunakan 

instrumen yang dikembangkan oleh Anthony (2000). Menurut Standar 

Profesional Akuntan Publik (2011) Pernyataan ini diukur dengan 

menggunakan indicator variable, yaitu keandalan pelaporan keuangan, 

efektivitas dan efisiensi operasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan 

yang berlaku. 

Selanjutnya untuk lebih jelas, tabel berikut ini akan menyimpulkan 

defenisi operasional, indikator serta alat ukur dalam penelitian ini : 

Tabel 3.2 

Defenisi Operasional Indikator dan Alat Ukur 

No Variabel Definisi Indikator Alat Ukur 

1 Akuntabilitas 

Kinerja 

Instansi 

Pemerintah 

(Y) 

AKIP merupakan  

akuntabilitas meru-pakan  

konsep yang lebih luas dari  

stewardship. Stewardship  

mengacu pada  

pengelolaan atas suatu  

aktivitas secara ekonomis 

dan efisien tanpa dibebani 

kewajiban untuk 

a. akuntabilitas 

kejujuran dan 

hukum 

b. akuntabilitas 

proses 

c. akuntabilitas 

program 

d. akuntabilitas 

kebijakan 

Skala 

likert 1 

sampai 5 
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melaporkan, sedangkan 

accountability mengacu 

pada pertanggungjawaban 

oleh seorang steward 

kepada pemberi tanggung 

jawab. (Mardiasmo, 

2009:21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Good 

Governance 

(X1) 

World Bank ( dalam  

Mardiasmo, 2009:18)  

mendefinisikan Good  

Governance sebagai  

suatu penyelenggaraan  

manejemen 

pembangunan yang solid  

dan bertanggung jawab  

yang sejalan dengan  

prinsip demokrasi dan  

pasar yang efisien,  

penghindaran terhadap  

kemungkinan salah  

alokasi dan investasi,  

dan pencegahan korupsi  

baik yang secara politik  

maupun administrati, 

menjalankan disiplin  

anggaran serta  

penciptaan legal dan  

politicall framework 

bagi tumbuhnya  

aktivitas usaha. 

a.Transparansi 

b.akuntabilitas 

c.partisipasi 

d.efektif   dan   

efesien 

Skala 

likert 1 

sampai 5 

3 Kompetensi 

(X2) 

kompetensi adalah suatu 

karakteristik dasar dari  

seseorang yang  

memungkinkannya  

a. Pengetahuan  

(knowledge) 

b. Sikap 

(attitude) 

Skala 

likert 1 

sampai 5 
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memberikan kinerja  

unggul dalam pekerjaan,  

peran, atau situasi  

tertentu. 

Keterampilan adalah  

hal-hal yang orang bisa  

lakukan dengan baik. 

 

 

c. kemampuan 

(skill),  

 

4 Pengendalian 

Akuntansi 

(X3) 

Pengendalian akuntansi 

bermanfaat 

Dalam mengukur,  

Mengevaluasi 

akuntabilitas kinerja dan  

dapat memotivasi  

manejer unit bisnis  

dalam mencapai tujuan  

yang telah di tetapkan.  

(Indra Bastian,  

2011:459) 

a. keandalan 

pelaporan 

keuangan 

b. efektivitas 

dan efisiensi 

operasi 

c. kepatuhan 

terhadap 

hukum dan 

peraturan 

yang berlaku 

 

Skala 

likert 1 

sampai 5 

 

3.6 Metode  Analisis Data 

3.6.1 Uji  Statistik Deskriptif 

Ghozali (2011:19) mengemukakan bahwa satatistik deskriptif 

memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, 

kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi). Analisis statistik deskriptif 

digunakan untuk mendeskripsikan untuk memberikan gambaran dari nilai 

minimum, nilai maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari masing-

masing variabel enelitian yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y), 

Good Governance (X1), Kompetensi (X2) dan Pengendalian Akuntansi (X3). 
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3.6.2 Uji Kualitas data 

Uji kualitas data dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas dan uji 

reliabilitas. 

3.6.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas menyatakan bahwa instrumen yang digunakan untuk 

mendapatkan data dalam penelitian dapat digunakan atau tidak. Menurut 

Sugiyono (2013:121) menyatakan bahwa valid berarti instrumen tersebut 

dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mencari 

nilai validitas di sebuah item mengkorelasikan skor item dengan total item-

item tersebut. Jika ada item yang tidak memenuhi syarat, maka item tersebut 

tidak akan diteliti lebih lanjut. Syarat tersebut menurut Sugiyono (2013:133) 

yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki kriteria sebagai berikut:   

a. Jika r = 0,3 maka item-item tersebut dinyatakan valid.   

b. Jika r = 0,3 maka item-item tersebut dinyatakan tidak valid. 

Uji validitas instrumen dapat menggunakan rumus korelasi. Rumus 

korelasi berdasarkan Pearson Product Moment adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan: 

rXY = Koefisien Korelasi  

N = Banyaknya Sampel  

SX = Jumlah skor keseluruhan untuk item pertanyaan variabel  
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3.6.2.2 Uji Reliabilitas   

Uji reliabilitas menyatakan bahwa apabila instrument yang digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama. Menurut Sugiyono (2013:122) reliabilitas adalah derajat konsistensi/ 

keajengan data dalam interval waktu tertentu.  

Berdasarkan pengertian diatas maka reabilitas dapat dikemukakan 

sebagai suatu karakteristik terkait dengan keakuratan, ketelitian, dan 

kekonsistenan.  Pengujian reliabilitas kuesioner pada penelitian ini penulis 

menggunakan metode Alpha Cronbach(𝛼) menurut Sugiyono (2013:177) 

dengan rumus sebagai berikut: 

         

Keterangan : 

a = Koefisien Reliabilitas Alpha Cronbach 

S2 = Varians skor keseluruhan 

Si2 = Varians masing-masing item 

Adapun kriteria untuk menilai reliabilitas instrumen penelitian ini 

yang merujuk kepada pendapat (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2013:46) 

”Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0,70.” 

3.6.3 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi yang baik harus memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal dan bebas dari asumsi klasik yang terdiri dari uji 
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normalistik, uji multikolinearitas, uji heterodastisitas dan uji autokorelasi. 

Setelah adat berhasil dikumpulkan terlebih dahulu dilakukan pengujian 

terhadap penyimpangan asumsi klasik, dengan tahapan sebagai berikut: 

3.6.3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam suatu model regersi, 

variabel dependen dan variabel independen keduanya memiliki distribusi data 

yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang 

berdistribusi normal atau yang mendekati normal. Untuk menguji normalitas, 

uji yang dipakai adalah kolmogorov-smirnov. Uji ini dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas yang diperoleh dengan taraf signifikan 5% atau 

α, maka data terdistribusi normal.  

3.6.3.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai 

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Uji ini ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara 

variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain. Uji 

Multikolonieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF 

(Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai 
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tolerance < 0,10 maka tidak terjadi gejala Multikolonieritas 

(Ghozali,2007:91,92). 

3.6.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Ghozali (2006) dalam Suffah dan Riduwan (2016),uji 

heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 

Cara mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara 

SRESID dan ZPRED dengan dasar analisis (1) jika ada pola tertentu, seperti 

titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, 

melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas; (2) Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar 

di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

3.6.4 Analisis Regresi Berganda  

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari kegiatan penelitian ini, 

penulis menggunakan metode regresi linear berganda, yaitu anilisis tentang 

hubungan antara variabel dependen dengan dua atau lebih variabel 

independent. (Arikunto,2006:296) 

Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui 

pengaruh  variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Adapun persamaan 

dari regresi linear berganda dirumuskan dalam penelitian ini adalah:  

AKIP= α + ß1GG + ß2KP+ ß3PA +  € 
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Keterangan : 

AKIP =  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

α =  Konstanta  

β1-3 =  Koefisien Regresi  

GG  =  Good Governance  

KP  =  Kompetensi  

PA = Pengendalian Akuntansi  

€  = Kesalahan Random/erro  

3.6.5 Rancangan Pengujian Hipotesis  

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini 

berkaitan dengan ada/tidaknya pengaruh variabel bebas. Pengujian hipotesis 

yang dilakukan adalah pengujian Hipotesis nol (Ho) dan Hipotesis alternatif 

(Ha). Hipotesis nol (Ho) menyatakan koefisien korelasinya tidak berarti/tidak 

signifikan, sedangkan hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa koefisien 

korelasinya berarti/signifikan. Perumusan Hipotesis Nol (Ho) dan Hipotesis 

Alternatif (Ha)  : 

- Ha1: p = 0, artinya  good governance tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten 

Kampar. 

- Ha1 : p ≠ 0, artinya good governance berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja  instansi pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kampar. 



52 
 

 - Ho2: p = 0, artinya kompetensi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas 

kinerja  instansi  pemerintah pada Kantor Inspektorat kabupaten kampar. 

- Ha2 : p ≠ 0, artinya kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja  

instansi  pemerintah pada Kantor Inspektorat kabupaten kampar 

- Ha3: p = 0, artinya pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap 

akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten 

Kampar.  

- Ha3 : p ≠ 0, artinya secara simultan pengendalian akuntansi berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah pada Kantor Inspektorat 

Kabupaten Kampar  

3.6.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Pengujian yang dilakukan adalah uji parameter (uji korelasi) dengan 

menggunakan uji t-statistik. Hal ini membuktikan apakah terdapat pengaruh 

antara masing-masing variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). 

Menurut Sugiyono (2013:250) menggunakan rumus:  

 

Keterangan:  

𝑡 = Nilai uji t 

𝑟 = Koefisien korelasi pearson 

𝑟2
 =  Koefisien determinasi 

𝑛 = Jumlah sampel  
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Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

menggunakan tingkat kesalahan 0,05 uji dua pihak dan dk = n - 2,  kriteria 

sebagai berikut:  

- H0 diterima bila 𝑡 h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒  atau –𝑡 h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > -𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

- H0  ditolak bila 𝑡 h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  atau –𝑡 h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < -𝑡 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Jika hasil pengujian statistik menunjukkan H0 ditolak, maka berarti 

variabel-variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi 

apabila H0 diterima, maka berarti variabel-variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Dalam pengujian hipotesis ini, penulis menggunakan uji signifikan 

atau uji parameter r, maksudnya untuk menguji tingkat signifikansi maka 

harus dilakukan pengujian parameter r. 

3.6.5.2 Uji Simultan (F-test) 

Pengujian yang dilakukan ini adalah dengan uji parameter ß (uji 

korelasi) dengan menggunakan uji F-statistik. Untuk menguji pengaruh 

variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat 

digunakan uji F. Menurut Sugiyono (2013:257) dirumuskan sebagai berikut:   

 

Keterangan: 

𝐹h = Nilai uji F𝑅2
 = Koefisien korelasi berganda 
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𝑘 = Jumlah variabel independen 

𝑛 = Jumlah anggota sampel 

Distribusi F ini ditentukan oleh derajat kebebasan pembilang dan 

penyebut, yaitu k dan n – k – 1 dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. 

Untuk uji F, kriteria yang dipakai adalah:  

- H0 diterima bila 𝐹 h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

- H0 ditolak bila 𝐹h𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

Bila H0 diterima, maka dapat diartikan bahwa signifikannya suatu 

pengaruh dari variabel-variabel independen secara bersama-sama atas suatu 

variabel dependen dan penolakan H0 menunjukkan adanya pengaruh yang 

signifikan dari variabel-variabel independen yang secara bersama-sama 

terhadap suatu variabel dependen. 

3.6.5.3 Koefisien Determinasi (R²) 

Koefisien determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi berada di antara 0 dan 1. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variabel 

dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-varibel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. Namun ada kemungkinan bias 

terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Oleh 

karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan Adjusted R2 

saat mengevaluasi mana model regresi terbaik (Ghozali, 2013). 
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Adapun kriteria skor penilaian digunakan dalam penelitian ini adalah 

memakai skala likert untuk menjawab kuesioner yang disebarkan kepada 

responden. Untuk memudahkan dalam mengolah dan menganalisa data dalam 

penelitian ini penulis mengunakan program SPSS ( Statistic for Product and 

Service Solution ). 

 


