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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif yang dinyatakan dalam bentuk angka. Penelitian kuantitatif adalah 

defenisi, pengukuran data kuantitaif dan statis objektif melalui perhitungan ilmiah 

yang diperoleh dari laporan keuangan auditan yang terdapat dalam laporan 

tahunan (annual report) perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi. 

3.2. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Sampel pada penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur yang merupakan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

selama periode 2012-2016. Dasar penentuan pemilihan sampel adalah sampel 

yang memenuhi kelengkapan data. Metode pengumpulan sampel (sampling 

method) yang digunakan adalah purposive sampling. Metode purposive sampling 

adalah metode pengumpulan sampel yang berdasarkan tujuan penelitian. Adapun 

kriteria sampel sebagai berikut : 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Eefek Indonesia (BEI) 

selama periode 2012-2016. 
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2. Perusahaan yang continue listing di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-

2016. 

3. Perusahaan yang dapat diakses data laporan keuangan dan auditannya. 

4. Perusahaan yang menyajikan data informasi keuangan dan auditnya secara 

lengkap. 

5. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah. 

 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media 

perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Adapun sumber 

datanya diperoleh dari laporan keuangan auditan yang terdapat dalam laporan 

tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2012-2016. Alasan pemilihan BEI sebagai sumber 

pengambilan data dikarenakan BEI merupakan satu-satunya bursa efek terbesar 

dan representatif di Indonesia. Sumber data dapat diakses melalui 

(www.idx.co.id). 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan 

dokumenter, yaitu penggunaan data yang berasal dari dokumen-dokumen yang 

sudah ada. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran dan pencatatan infomasi 

yang diperlukan pada data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Metode 

dokumenter ini dilakukan dengan cara mengumpulkan annual repot, laporan 

http://www.idx.co.id/
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keuangan beserta laporan audit oleh auditor independen dan data lain yang 

diperlukan berdasarkan penjelasan sebelumnya. Data pendukung pada penelitian 

ini adalah metode studi pustaka dari jurnal-jurnal ilmiah serta literatur yang 

memuat pembahasan berkaitan dengan penelitian ini. Data diperoleh berupa 

laporan tahunan (annual report), laporan keuangan dan laporan audit oleh auditor 

independen yang dapat diakses melalui (www.idx.co.id). 

3.5. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini Auditor Switching (Y) sebagai variabel terikat. Sementara 

sebagai variabel bebas yaitu : Opini Audit (X1), Ukuran KAP (X2), Audit Delay 

(X3), Pergantian Manajemen (X4), Pertumbuhan Perusahaan (X5). Pengukuran 

variabel dengan indikator–indikator sebagai berikut: 

3.5.1. Variabel Dependen/Terikat (Y) 

3.5.1.1. Auditor Switching (Y) 

Auditor switching merupakan pergantian auditor atau KAP yang dilakukan 

oleh perusahaan (klien) karena ada beberapa faktor, baik faktor klien maupun 

faktor auditor. Maka variabel ini menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan 

klien melakukan auditor switching, maka diberikan nilai 1. Sedangkan, jika 

perusahaan klien tidak melakukan auditor switching, maka diberikan nilai 0 

(Nasser et al., dalam Salim 2014). Data yang digunakan dalam penelitian ini 

diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur selama periode 2012-2016. 

 

 

http://www.idx.co.id/
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3.5.2. Variabel Independen/Bebas (X) 

3.5.2.1. Opini Audit (X1) 

Opini audit merupakan pernyataan pendapat yang diberikan oleh auditor 

dalam menilai kewajaran perjanjian laporan keuangan perusahaan yang 

diauditnya. Variabel opini audit menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan 

klien menerima opini selain wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) maka 

akan diberikan nilai 1. Sedangkan jika perusahaan klien menerima opini selain 

wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) maka diberikan nilai 0 (Faradila 

dan Yahya, 2016). 

3.5.1.2. Ukuran KAP (X2) 

Ukuran KAP dalam penelitian ini merupakan besar kecilnya KAP yang 

dibedakan dalam dua kelompok, yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan 

KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4. Variabel ukuran KAP menggunakan 

variabel dummy. Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 maka diberikan 

nilai 1. Sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non Big 4, maka 

diberikan nilai 0 (Nasser et al., dalam Salim 2014). 

3.5.1.3. Audit Delay (X3) 

Audit delay dapat dilihat dari tanggal opini audit saat penyerahan dan 

penandatanganan laporan audit yang dikeluarkan oleh KAP apakah lebih lambat 

atau lebih cepat dari pada akhir bulan keempat setelah tanggal laporan keuangan 

oleh perusahaan. Apabila tanggal yang tercantum pada laporan audit melebihi 

tanggal 30 April di tahun setelah laporan keuangan dikeluarkan, maka terjadi 

audit delay. Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah hari antara tanggal 
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tutup buku perusahaan yaitu per 31 Desember sampai tanggal yang tertera pada 

laporan auditor independen (Ardianingsih, 2013).  

3.5.1.4. Pergantian Manajemen (X4) 

Pergantian manajemen merupakan pergantian direktur utama atau CEO 

(Chief Executive Officer) perusahaan yang disebabkan karena keputusan rapat 

umum pemegang saham atau berhenti karena kemauan sendiri. Variabel 

pergantian manajemen menggunakan variabel dummy. Jika perusahaan klien 

mengganti direktur utama atau CEO maka diberikan nilai 1. Sedangkan jika 

perusahaan klien tidak mengganti direktur utama atau CEO maka diberikan nilai 0 

(Salim, 2014). 

3.5.1.5. Pertumbuhan Perusahaan (X5) 

Tingkat pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini di propokasi  

dengan rasio pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan. Semakin tinggi 

tingkat penjualan perusahaan maka akan semakin tinggi pula kemungkinan 

perusahaan untuk melakukan auditor switching (Faradila dan Yahya, 2016). 

Tingkat pertumbuhan perusahaan dihitung dengan membagi selisih antara 

penjualan tahun tertentu dan tahun sebelumnya dengan penjualan tahun 

sebelumnya, kemudian mengalikannya dengan 100% (Naser et al., dalam 

Astyorini, 2015). Rasio pertumbuhan perusahaan dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  

   
        
    

       

Keterangan: 

ΔS = pertumbuhan dalam penjualan periode t dari periode t-1 
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St = penjualan bersih pada periode t 

St-1 = penjualan bersih pada periode t- 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

Nama 

Variabel 

Jenis 

Variabel 

Definisi 

Variabel 

Indikator Alat 

Ukur 

Auditor 

Switching 

Dependen Pergantian 

auditor yang 

dilakukan oleh 

perusahaan 

(klien) dalam 

pemberian 

penugasan audit 

atas laporan 

keuangan. 

Perusahaan 

melakukan auditor 

switching, maka 

diberikan nilai 1. 

Sedangkan, 

perusahaan tidak 

melakukan auditor 

switching, maka 

diberikan nilai 0. 

Dummy 

 

Opini Audit 

(Putra, 2014) 

Independen Pernyataan atau 

pendapat yang 

diberikan oleh 

auditor tentang 

kewajaran 

laporan 

keuangan. 

Perusahaan 

menerima opini 

selain wajar tanpa 

pengecualian 

(unqualified 

opinion) maka 

diberikan nilai 1. 

Sedangkan, 

perusahaan 

menerima opini 

selain wajar tanpa 

pengecualian 

(unqualified 

opinion) maka 

diberikan nilai 0. 

Dummy 

Ukuran KAP 

(Arens et al,. 

2003 dalam 

Widowati, 

2012) 

Independen Penggolongan 

ukuran besar 

kecilnya KAP 

dilihat dari 

cabang dan 

kliennya serta 

jumlah tenaga 

profesionalnya. 

Perusahaan diaudit 

oleh KAP Big 4, 

maka diberikan 

nilai 1. Sedangkan, 

perusahaan diaudit 

oleh KAP non Big 

4, maka diberikan 

nilai 0. 

Dummy 

Audit Delay 

(Wiwik 

Utami dalam 

Ardianingsih, 

Independen Lamanya waktu 

penyelesaian 

audit yang 

diukur dari 

Audit delay = 

tanggal tutup tahun 

buku – tanggal 

audit report 

Rasio 
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2013) tanggal 

penutupan tahun 

buku hingga 

tanggal 

diselesaikannya 

laporan audit 

independen. 

Pergantian 

Manajemen 

(Williams, 

1988 dalam 

Nikmah, 

2014) 

Independen Pergantian 

direksi 

perusahaan yang 

dapat 

disebabkan 

karena 

keputusan rapat 

umum 

pemegang 

saham atau 

direksi berhenti 

karena kemauan 

sendiri. 

Perusahaan 

mengganti direktur 

utama atau CEO, 

maka diberikan 

nilai 1. Sedangkan, 

perusahaan klien 

tidak mengganti 

direktur utama atau 

CEO, maka 

diberikan nilai 0. 

Dummy 

Pertumbuhan 

Perusahaan 

(Weston dan 

Copeland 

dalam 

Astyorini, 

2015) 

Independen Kemampuan 

perusahaan 

dalam 

mempertahanka

n kualitas baik 

industrinya 

maupun kualitas 

kegiatan 

ekonominya 

secara 

keseluruhan. 

 

   
        
    

       

Rasio 

Sumber : Data Olahan 2018 

3.6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan analisis 

regresi data panel untuk mengukur pengaruh variabel independen dan variabel 

dependen. Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi data panel dengan 

bantuan program software Eviews versi 10.0. Ariefianto (2012) data panel adalah 

jenis data yang merupakan gabungan dari data time series (runtut waktu) dan 
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cross section (seksi silang). Keunggulan dari penggunaan data panel salah satunya 

adalah dapat memberikan data yang lebih informatif dan lebih baik dalam 

mendeteksi dan mengatur efek yang tidak dapat diamati dalam data time series 

dan cross section. 

3.6.1. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau 

deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimun, maksimum, rata-rata (mean), 

standar devisi, varian, dan sebagainya. Dalam penelitian ini statistik deskriptif 

digunakan untuk mengetahui gambaran variabel opini audit, ukuran KAP, audit 

delay, pergantian manajemen, pertumbuhan perusahaan dan auditor switching. 

3.6.2. Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Ariefianto (2012) data panel dapat didefinisikan sebagai 

gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time 

series). Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan langkah penting 

di samping pembentukan model teoritis dan model yang dapat ditaksir, estimasi 

pengujian hipotesis, peramalan dan analisis mengenai implikasi kebijakan model 

tersebut. Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui 

kondisi yang sesungguhnya dari suatu yang diamati. Model estimasi dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit  

Keterangan:  

Yit : Auditor Switching 

β0 : Konstanta 
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β1, β2, β3, : Koefisien variabel independen 

X1it : Opini Audit 

X2it  : Ukuran KAP 

X3it  : Audit Delay 

X4it  : Pergantian Manajemen 

X5it  : Pertumbuhan Perusahaan 

eit :Error  

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang 

dapat digunakan yaitu Pooled Least Square (Common Effect Model), Fixed Effect 

Model, dan Random Effect Model.  

a. Common Effect Model 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal ini 

karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross secsion 

tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat menggunakan 

metode OLS dalam mengestimasi data panel.  

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperlihatkan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Dengan mengkombinasikan data time series dan data cross 

section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model 

persamaan regresinya adalah:  

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it + eit  
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b. Fixed Effect Model 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut 

dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed Effect adalah teknik 

mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap 

adanya perbedaan intersep. Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya 

perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu. Di 

samping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap 

antar perusahaan dan antar waktu. Model Fixed Effect dengan teknik variabel 

dummy dapat ditulis sebagai berikut:  

Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it +β3X3it + ….+ βndnit+eit 

c. Random Effect Model 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan megurangi efisiensi parameter. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi 

Random Effect. Pendekatan estimasi random effect ini menggunakan variabel 

gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin akan menghubungkan 

antar waktu dan antar perusahaan. Penulisan konstanta dalam model random 

effect tidak lagi tetap tetapi bersifat random sehingga dapat ditulis dengan 

persamaan sebagai berikut:  

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it ++ β4X4it + β5X5it + eit + µi 
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3.6.3. Uji Spesifikasi Model 

a. Uji Chow 

Uji Spesifikasi bertujuan untuk menentukan model analisis data panel 

yang akan digunakan.Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode Common 

Effect dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai 

berikut:  

H0 : metode  Common Effect  

H1 : metode Fixed Effect  

Jika nilai p-value cross section Chi Square < α = 5%, atau nilai probability 

(p-value) F test < α = 5% maka akan memilih H1 yang berarti metode yang 

digunakan adalah metode fixed effect. Jika nilai p-value cross section Chi Square 

≥ α = 5%, atau nilai probability (p-value) F test ≥ α = 5% maka akan memilih H0 

yang berarti metode yang digunakan adalah metode common effect. 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, 

yaitu model Fixed Effect atau model Random Effect. Dalam model Fixed Effect 

setiap objek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi intersep masing-

masing objek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan time-invariant. 

Sedangkan dalam model Random Effect intersep (bersama) mewakilkan nilai rata-

rata dari semua intersep (cross section) dan komponen mewakili deviasi (acak) 

dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut. Hipotesis dalam uji 

Hausman sebagai berikut: 
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H0 : model Random Effect 

Ha : model Fixed Effect 

Jika H0 ditolak maka kesimpulannya sebaiknya memakai model Fixed 

Effect. Karena model Random Effect kemungkinan terkorelasi dengan satu atau 

lebih variabel bebas. Sebaliknya, apabila Ha ditolak, maka model yang sebaiknya 

dipakai adalah model Random Effect. 

3.6.4. Uji Asumsi dan Kesesuaian Model 

Model regresi memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan BLUE (Best Linear 

Unbiased Estimator). Tujuan pengujian asumsi klasik adalah untuk memberikan 

kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam 

estimasi, tidak bias dan konsisten. Asumsi-asumsi dasar tersebut mencakup 

normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi. 

3.6.4.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas residual motode Ordinary Least Square secara formal dapat 

dideteksi dari metode yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (JB). Deteksi dengan 

melihat Jarque Bera yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas 

residual Ordinary Least Square). Uji ini dengan melihat probabilitas Jarque Bera 

(JB) sebagai berikut: 

Hipotesis: H0 : Model berdistribusi normal 

  H1 : Model tidak berdistribusi normal 

Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 



61 
 

3.6.4.2. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini berguna untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model yang baik adalah 

model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya. Dalam penelitian 

ini untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas model regresi adalah dengan 

melihat nilai Variance Inflatin Factor (VIF). Model regresi yang bebas 

multikolinearitas nilai VIF kurang dari 5. 

Langkah-langkah pengujian sebagai berikut: 

Bila VIF < 5 (model tidak terdapat multikolinearitas) 

Bila VIF > 5 (model terdapat multikolinearitas) 

3.6.4.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut Homoskedastisitas dan jika variance tidak konstan atau berubah-

ubah disebut dengan Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Pengujian ini dilakukan dengan uji Glejser yaitu meregresi masing-masing 

variabel independen dengan absolute residual sebagai variabel dependen. 

Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sedangkan 

absolute adalah nilai mutlak. Uji Glejser digunakan untuk meregresi nilai absolute 

residual terhadap variabel independen. Jika hasil tingkat kepercayaan uji Glejser 

> 0,05 maka tidak terkandung heteroskedastisitas. Sebaliknya jika hasil tingkat 
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kepercayaan uji Glejser <  0,05 maka model tersebut dipastikan terdapat 

heteroskedastisitas. 

3.6.4.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah hubungan antara anggota seri dari observasi-

observasi yang diurutkan berdasarkan waktu (data time series) atau tempat (data 

cross section). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Salah satu uji yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya 

autokorelasi adalah uji Breusch Godfrey atau disebut dengan Lagrange Multiplier 

dengan membandingkan nilai probabilitas R-Squared dengan α = 0,05. Langkah-

langkah pengujian sebagai berikut:  

Hipotesis: H0 : Model tidak terdapat Autokorelasi 

  H1 : Model terdapat Autokorelasi 

Bila probabilitas > 0.05 maka signifikan, H0 diterima 

Bila probabilitas < 0.05 maka tidak signifikan, H0 ditolak 

Apabila probabilitas lebih besar dari 0,05 maka model tersebut tidak 

terdapat autokorelasi. Apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka model 

tersebut dapat autokorelasi. 

3.6.5. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan tiga jenis pengujian yaitu Uji t (Parsial), Uji 

f (Simultan) dan Uji Koefisien Determinasi (R
2
). 

3.6.5.1. Uji t (Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen, yaitu pengaruh dari masing-masing variabel 
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independen yang terdiri atas opini audit, ukuran KAP, audit delay, pergantian 

manajemen dan pertumbuhan perusahaan terhadap auditor switching sebagai 

variabel dependennya. Langkah-langkah yang harus dilakukan dengan uji t yaitu 

dengan pengujian: 

Hipotesis:  H0 : βi = 0 artinya masing-masing variabel bebas tidak ada pengaruh 

yang signifikan dari variabel terikat. 

                H1 : βi ≠ 0 artinya masing-masing variabel bebas ada pengaruh yang 

signifikan dari variabel terikat. 

Bila probabilitas > 5% maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (H0 diterima, H1 ditolak). 

Bila probabilitas < 5% maka variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat (H0 ditolak, H1 diterima). 

3.6.5.2. Uji f (Simultan) 

Uji simultan digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas 

(independen) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

terikat (dependen) pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Pengujian semua koefisien 

regresi secara bersama-sama dilakukan dengan uji f dengan pengujian: 

Hipotesis:  H0 : βi = 0 artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

                H1 : βi ≠ 0 artinya secara bersama-sama ada pengaruh yang signifikan 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Bila probabilitas > 5% maka variabel bebas tidak signifikan atau tidak 

mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 
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Bila probabilitas < 5% maka variabel bebas signifikan atau mempunyai pengaruh 

terhadap variabel terikat. 

3.6.5.3. Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel–variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol sampai satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemempuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen 

amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel–variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang 

(crossection) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing–

masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun tahun waktu (time series) 

biasanya mempunyai koefisien determinasi yang tinggi. 


