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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini di lakukan pada perusahaan sektor Pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Waktu penelitian dilakukan pada bulan 

September tahun 2016 dan periode pengamatan pada tahun  2012-2015. 

1.1 Populasi dan Sampel 

1.1.1 Populasi 

 Menurut Sugiono (2012:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor 

pertambangan batubara di Bursa Efek Indonesia (BEI) Pada Periode 2012-2015.  

1.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian atau subset dari populasi yang terdiri dari anggota-

anggota populasi terpilih (Zulganef,2008;36). Dengan kata lain populasi sehingga 

hasil penelitian yang berhasil diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan pada 

populasi. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

Non probability sampling, yang merupakan teknik pengambilan sampel yang 

tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk di pilih menjadi sampel. Penentuan sampel ini berdasarkan metode 

Purposive Sampling (Sampel Bertujuan) yaitu teknik penentuan sampel dengan 
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pertimbangan tertentu atau kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mempunyai 

sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah di ketahui sebelumnya 

(Sugiyono:77-78). Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Perusahaan yang masuk kedalam sektor pertambangan batubara  

b. Perusahaan tersebut konsisten masuk kedalam sektor pertambangan 

selama periode pengamatan  

c. Perusahaan tersebut konsisten mengeluarkan laporan keuangan secara 

berturut-turut dan di publikasikan 

Tabel 3.1 

Kriteria Penerimaan Sampel 

Kriteria Jumlah  

Perusahaan yang masuk kedalam sektor 

Pertambangan batubara periode 2012-2015 

23 

Perusahaan yang tidak konsisten  (8) 

Perusahaan yang tidak mengeluarkan Laporan 

Keuangan berturut-tururt dan tidak di publikasikan  

(0) 

Perusahaan yang di jadikan sampel  15 

 Sumber: data sekunder yang di olah  

 Adapun peusahaan yang dijadikan sampel dilihat pada tabel 3.2  
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Tabel 3.2 

Sampel Penelitian  

No Kode Emiten NamaEmiten 

1 ADRO Adaro Energy Tbk 

2 ARII Atlas Resources Tbk 

3 ATPK Bara Jaya InternasionalTbk 

4 BRAU Berau Coal Energy Tbk 

5 BUMI Bumi Resources Tbk 

6 BYAN Bayan Resources Tbk 

7 DOID Delta DuniaMakmurTbk 

8 GEMS Golden Energy Mines Tbk 

9 GTBO Garda TujuhBuanaTbk 

10 HRUM Harum Energy Tbk 

11 KKGI Resource Alam Indonesia Tbk 

12 MYOH Myoh Technology Tbk 

13 PTRO Petrosea Tbk 

14 SMMT Golden Eagle Energy Tbk 

15 TOBA Toba Bara Sejahtera Tbk  

Sumber www.idx.co.id 

Berdasarkan data kualifikasi diatas maka sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 15 perusahaan.Periode yang diambil dari tahun 

2012-2015 berjumlah 60 data laporan keuangan dan annual report. 

1.2 Data Penelitian  

1.2.1 Jenis dan Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa laporan keuangan dan annual report yang bersumber 

dari Indonesian captal market directory (ICMD) dan Jsx Monthly Statistic. 

 

 

http://www.idx.co.id/


43 
 

1.2.2 Metode Penggumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

berupa data historis yang di dasarkan asumsi bahwa selama periode pengamatan 

tahun 2012-2015 di Bursa Efek Indonesia(BEI) dalam keadaan kondisi normal 

serta data yang di butuhkan dalam penelitian ini cukup tersedia.  

Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data dan informai dengan 

menggunakan teknik yaitu pengumpulan data dokumenter, dimana pengumpulan 

data ini dilakukuan dengan mengambil data yang berasal dari sumber kedua atau 

telah tersedia seperti nama dan kode perusahaan yang termasuk dalam perusahaan 

jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan atau rasio keuangan 

yang menjadi sampel selama periode penelitian 

1.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel data  

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 

pada nilai-nilai bisa berbeda pada berbagai waktu untuk objek atau orang yang 

sama, atau pada waktu yang sama untuk objek yang berbeda (Uma Sekaran, 

2007:115). 

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan Variabel 

Independen.Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba, 

sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Kecakapan Manajerial 

dan Earning Power. Variabel Moderating dalam penelitian ini adalah 

Kepemilikan Manajerial. Untuk lebih jelas, masing-masing variabel akan di 

jelaskan sebagai berikut. 
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1.3.1 Variabel Dependen  

Sekaran (2009), dalam bukunya Research Methods ForBussines 

mendefinisikan variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang 

menjadi perhatian utama peneliti. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 

Manajemen Laba. 

Manajemen laba dilakukan perusahaan untuk mengelola laba sehingga 

laba yang dilaporkan perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan dan 

kepentingan pemilikan. Praktik Manajemen laba dalam penelitian di proksi 

discretionary accruals. Discretionary accruals merupakan komponen total 

accruals yang berasal dari rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan 

dan fleksibilitas dalam menentukan nilai estimasi pada metode akuntansi dan yang 

diukur dengan menggunakan model Jones modifikasi. Untuk mengetahui 

besarnya nilai akrual dilakukan dengan menghitung nilai akrual yang dapat 

dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut: ( Refiani ,2015;49): 

TACt  = Nit – CFOt  

Keterangan: 

TACt  = Total Akrual pada periode t  

Nit =Laba bersih operasi (Net Operating Income) yang juga 

merupakan Income Before Extraordinary items pada periode t  

CFOit =Aliran kas dari aktivitas operasi (Cash flow from operating 

activities) pada periode t  
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Jumlah total accrual yang didistribusikan sebagai Discretionary Accruals 

adalah merupakan perbedaan antara total accrual pada periode yang diuji yang 

distandarisasi dengan penjualan pada periode yang diuji, dengan total accrualpada 

periode dasar yang distandarisasi dengan penjualan pada periode dasar. Untuk 

mendapatkan angka accrual dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

 DACpt  = 
     

      
- 
     

      
 

Keterangan: 

DACpt  : Discretionary Accruals pada tahun tes  

TACpt  : Total Accrual pada periode tes 

SALEpt : Penjualan pada periode tes  

TACpd : Total Accruals pada periode dasar 

SALEpd : Penjualan pada periode dasar 

Indikasi bahwa terjadi manajemen laba ditunjukkan oleh koefisien DAC 

yang positif, sebaliknya bila koefisien negative atau nol maka tida ada indikasi 

bahwa manajemen telah melakukan upaya yntuk menaikkan keuntungan melalui 

income increasing, Friedlan dalam Refiani (2015).  

1.3.2 Variabel Independen  

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang 

mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negative (Sekaran,2009). 

Jika terdapat variabel bebas maka variabel terikat juga hadir, kemudian setiap 

kenaikan dalam variabel bebas terdapat pula kenaikan atau penurunan dalam 

variabel terikat. Dengan kata lain, varians variabel terikat ditentukan oleh variabel 
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bebas. Penelitian menggunakan 2 variabel independen yaitu Kecakapan 

Manajerial dan Earning power. 

Kecakapan yang dimiliki manajer mampu mempengaruhi pemilihan 

kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan melalui 

pengkombinasian pengetahuan dan pengalaman manajer tentang kondisi dan cara 

mengelola perusahaan serta metode yang diperbolehkan oleh standar akuntansi 

keuangan. Kecakapan Manajerial di ukur dengan menggunakan Data 

Envelopment Analysis (DEA). Prinsip kerja model DEA adalah membandingkan 

input dengan output dari suatu perusahaan(decision making unit, DMU) dengan 

data inputdan output lainnya pada DMU yang sejenis daninput dan output yang 

digunakan sama. Perbandingan ini dilakukan untuk mendapatkansuatu nilai 

efisiensi. Output dan input yang digunakan dalampenelitian ini direplikasi dari 

penelitian Isnugrahadi dan Kusuma (2009). Output dan input tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Output: 

Output yang digunakan hanya satu, yaitu penjualan. Penjualan yang dipakai 

sebagai output karena penjualan merepresentasikan nilai nominal dari produk 

perusahaan yang merupakan output mendasar dari perusahaan. 

Input: 

Item-item yang dijadikan input dikelompokkan menjadi dua faktor, yaitu faktor 

sumber daya (total aset dan jumlah tenaga kerja) dan faktor operasional (Days 

COGS in Inventory dan Days Sales Outstanding). 
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a. Total Aset 

Total aset dimasukkan sebagai input karena asset merupakan faktor 

sumber daya yang sangat penting dalam menghasilkan penjualan (output). 

Seorang manajer yang cakap akan mampumengelola besaran aset yang 

diperlukan untukmenghasilkan penjualan yang maksimal. 

b. Jumlah Tenaga Kerja 

Disamping aset, faktor sumber daya lain yangberperan menghasilkan 

penjualan adalah tenagakerja. Secara umum, untuk nilai penjualan yang 

tertentu (given), semakin kecil jumlah tenaga kerja untuk menghasilkan 

penjualan tersebut maka semakin efisien perusahaan tersebut. 

c. Days COGS in Inventory (DCI) 

Variabel ini mengukur besaran kecepatan perputaran persediaan 

perusahaan dalam satuan hari. Semakin kecil waktu (hari) yang diperlukan 

untuk perputaran persediaan maka semakin efisien perusahaan tersebut. 

Manajer yang handal diharapkan mampu mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan untuk meminimalkan besaran DCI ini. Rumus untuk 

menghitung besaran DCI adalah sebagaiberikut: 

DCI = 365/ (COGS/Inventory) 

d. Days Sales Outsatanding (DSO) 

DSO mengukur waktu yang diperlukan olehperusahaan untuk 

mendapatkan kas setelah melakukan penjualan. Semakin cepat perusahaan 

mendapatkan kas semakin baik. Rumus untuk menghitung DSO adalah 

sebagai berikut: 
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DSO= Receivable/ (sales/365) 

Model yang digunakan untuk menghitung efesiensi dengan pendekatan 

DEA adalah sebagai berikut: 

MAXθ = ΣsI-1 Ui Yik 

Σmj-1 Vj Yjk 

Keterangan : 

 θ : nilai efisiensi perusahaan k 

 Ui : bobot output i yang dihasilkan perusahaan k 

Yik : jumlah output i dari perusahaan k dandihitung dari i = 1 hingga s 

 Vj : bobot input j yang digunakan perusahaan k 

 Xjk: jumlah input j dari perusahaan k dan dihitung j = 1 hingga 

Rasio efisiensi θ kemudian didapatkan dengan : 

ΣsI-1 Ui Yik 

Σmj-1 Vj Yjk ≤1( k =1, ... , n ) 

V1, V2, ... ,≥0 

  U1, U2, ... ,≥0 

Selanjutnya variabel Independen yang dijadikan variabel dalam penelitian 

ini adalah varikabel Earning Power. Earning Power yaitu kemampuan perusahaan 

akan menghasilkan laba dengan semua modal. Pada Rentabilitas ekonomis yang 

bekerja adalah semua modal (modal sendiri dan modal asing) maka laba yang 

dibagi adalah laba operasi atau EBIT (earning before interest & tax). 

Alat Ukur yang digunakan dalam Earning Power adalah Profitabilitas 

yaitu Profit Margin) 
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Keterangan: 

NPMit  = Net Profit Margin perusahaan I pada tahun t  

NIit  = Net Income After Tax perusahaan I pada tahun t  

REVit  = Total Revenue perusahaan i pada tahun t   

1.3.3 Variabel Pemoderasi  

Variabel pemoderasi adalah variabel yang dapat memperkuat atau 

memperlemah hubungan antara variabel dependen dan Independen 

(Ghozali,2006;19).  

Metode analisis regresi linear dengan variabel moderating: 

1. Multiple Regression Analysis (MRA)  

Metode ini dilakukan dengan menambahkan variabel perkalian antara 

variabel bebas dengan variabel moderatingnya, sehingga persamaan umumnya 

adalah sebagai berikut: Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X1 X2 X3 dengan Y 

adalah Praktik Manajemen Laba , X1 adalah Kecakapan Manajerial, X2 Earning 

Power, X3 adalah Kepemilikan Manajerial  dan X1 X2 X3 adalah perkalian antara 

Kecakapan Manajerial, Earning Power dan Kepemilikan Manajerial. Hipotesis 

moderating diterima jika variabel X1 X2 X3 mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Y, tidak tergantung apakah X1 X2 dan X3 mempunyai pengaruh 

terhadap Y atau tidak. Model ini biasanya menyalahi asumsi multikolinearitas. 
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2. Absolut residual 

Model ini mirip dengan MRA, tetapi variabel moderating didekati dengan 

selisih mutlak (absolut residual) antara variabel bebas dengan variabel 

moderatingnya. Penerimaan hipotesis juga sama, dan model ini masih riskan 

terhadap gangguan multikolinearitas meskipun risiko itu lebih kecil dari pada 

dengan metode MRA. 

3. Residual 

 Model ini menggunakan konsep lack of fit yaitu hipotesis moderating 

diterima terjadi jika terdapat ketidakcocokan dari deviasi hubungan linear antara 

variabel independen. Langkahnya adalah dengan meregresikan antara kepuasan 

kerja terhadap kompensasi dan dihitung nilai residualnya. Pada program SPSS 

dengan klik Save pada regreesion, lalu klik pada usntandardized residual. Nilai 

residual kemudian diambil nilai absolutnya lalu diregresikan antara kinerja 

terhadap absolut residual. Hipotesis moderating diterima jika nilai t hitung adalah 

negatif dan signifikan. Model ini terbebas dari gangguan multikolinearitas karena 

hanya menggunakan satu variabel bebas 

Variabel moderating dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial. 

Kepemilikan Manajerial akan menghindarkan terjadinya penginformasian laporan 

yang tidak sesuai sehingga menyejajarkan penerimaaninformasi yang diterima 

pihak manajemen sebagaipihak internal dan dengan pihak stakeholder sebagai 

pihak ekstern. Indikator yang digunakan untuk mengukurkepemilikan manajerial 
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adalah persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal 

saham perusahaan yang beredar. 

    
                                       

                               
 

 

Tabel 3.3 

Defenisi Operasional Variabel 

No Variabel  Pengukuran 

1 Variabel 

Dependen: 

Praktik 

Manajemen 

Laba 

DACpt  = 
     

      
 - 
     

      
 

 

 

2 Variabel 

Independen  

a.Kecakapan 

Manajerial  

 

 

b.Earning 

Power  

 

pendekatan DEA   

MAXθ=  ΣsI-1 Ui Yik 

Σmj-1 Vj Yjk 

 

       
     

     
 

3 Variabel 

Pemoderasi  

Kepemilikan 

Manajerial  

 

  

 
                                       

                               
 

 

1.4 Metode Analisis Data  

 Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan menggunakan 

program aplikasi software pengolahan data SPSS.Sedangkan teknik analisis dalam 

penelitian ini menggunkan regresi berganda.Analisis regresi linear berganda ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh Manajemen Laba (Earning Management) 

sebagai variabel dependen terhadap variabel independen. Dari variabel-variabel 

itu, dibentuk suatu persamaan regresi berganda (Multiple regression) yaitu 
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 Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X1X2X3 + e  

Keterangan : 

Y  = Praktik Manajen Laba  

A = Konstanta 

b (1,2,3 = Koefesien regresi  

X1 = Kecakapan Manajerial  

X2 = Earning Power 

X3 = Kepemilikan Manajerial  

X1X2X3 = Interaksi variabel X1X2X3  (Variabel Moderating) 

e = Error 

  Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda maka terlebih dahulu 

melakukan uji Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Uji 

Autokorelasi, Uji Koefesien Determinasi.  

1.4.1 Uji Statistik Deskriptif  

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan memberikan 

gambaran tentang distribusi frekuensi variabel-variabel dalam penelutian 

ini, nilai maksimum, minimum, rata-rata (Mean) dan standar deviasi. 

1.4.2 Uji Asumsi Klasik  

Penggunaan metode analisis dalam pengujian hipotesis, terlebih dahulu 

diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik atau bukan. 

Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji multikolinearitas dan uji 

heteroskedastisitas. 
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1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali, 2011;45).Uji 

multikolinearitas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang 

mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala 

multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi anatara variabel independen.Cara 

untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat 

nilai tolerance dan Variance Inflation Faktor (VIF). 

Kedua ukuran ini menunjukkan Setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang t idak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karean 

VIF =1/tolerance). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance<0,10 atau sama dengan nilai VIF>10 

(Ghozali,2011). 

2. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan 

jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak 

terdapat heteroskedastisitas. 
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 Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi 

variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam 

grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara 

acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak 

terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2011;46). 

1.4.3 Autokorelasi 

 Autokorelasi merupakan kondisi dimana kealahan pengganggu saling 

berkorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika ada berarti terdapat korelasi. 

 Konsekuensi bila adanya autokorelasi adalah varian sampel tidak dapat 

menggambarkan varian populasinya, sehingga model regresi yang dihasilkan 

tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel 

independen tertentu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi (Santoso, 2004;31).  

1.4.4 Uji Normalitas 

 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat atau variabel bebas mempunyai distribusi normal atau tidak.Model 

regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati 

normal.Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusu 

normal.  
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 Disrtibusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting 

data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah 

normal, maka garis yang akan menggambarkan data sesungguhnya aakan 

mengikuti garis diagonalnya (Ghozali,2011;47). 

 Arista Verawati (2012;16) pada dasarnya tidak semua data terdistribusi 

normal dan dapat dihasilkan dengan menggunakan 3 cara: 

1. Menambah data penelitian  

2. Melakukan transformasi data, yaitu mengubah data kedalam bentuk log 

natural (ln) kelemahan dari transformasi data tidak dapat digunakan bagi 

data yang bernilai negative.  

3. Melakukan uji outlier, yakni membuang data yang bernilai ekstrim. 

Umumnya Outlier yang digunakan adalah ±3 , ±2,56 , ±1,96. 

 

1.5 Pengujian Hipotesis  

1.5.1 Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) 

Uji t menunjukkan seberapa jauh variabel independen secara individu 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Langkah pengujiannya, jika tingkat 

signifikansi kurang dari taraf kesalahan 5% atau 0,05 dan koefisien thitung>ttabel 

maka uji signifikansi parameter individual terpenuhi dan dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat (Nurjannah, 2008:3) atau H0 tolak . Sedangkan jika t hitung < t tabel 

maka Ho diterima dan menolak Ha, ini berarti variabel independen tidak 
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berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk mendapatakan uji signifikansi 

parameter individual (Uji Statistik t) peneliti menggunakan program SPSS 23. 

 

1.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Simultan F) 

Uji simultan F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen atau terikat 

(Ghozali,2006;47). Uji simultan F menunjukkan secara keseluruhan variabel 

independen dalam model penelitian tersebut berpengaruh terhadap variabel 

dependen. Dengan tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut: 

1. Bila nilai signifikansi f < 0.05 maka H0 di tolak, artinya terdapat pengaruh 

signifikan antara semua variabel independen terhadap dependen 

2. Bila nilai signifikansi f>0.05, maka H0 diterima, artinya semua variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

1.5.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu.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 informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 
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variabel dependen. Secara singkat, jikaR
2
=1 maka variabel independen 

berpengaruh sempurna terhadap variabel dependen, sebaliknya jikaR
2
=0 maka 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Menurut 

Nurjannah (2008:7) untuk mengetahui persentase kontribusi masing-masing 

variabel bebas yang diuji terhadap variabel terikat tanpa melihat adanya kontrol 

dari variabel bebas lain, dapat menggunakan rumus berikut: 

KD = r2 x 100 

Keterangan: 

KD = Koefisien determinasi 

r = Koefisen korelasi 

Sedangkan menurut Gujarati (2003:172) untuk mengetahui berapa besar 

persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat setelah dikontrol oleh 

variabel bebas lain dapat menggunkan rumus berikut. 

KD = zero order x β x 100 

Keterangan: 

KD  = Koefisien determinasi 

zero order = Koefisien korelasi 

β   = Koefisien βeta 

 

 

 

 


