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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara V di jalan Rambutan 

Pekanbaru-Riau. Dan yang menjadi objek penelitian yaitu karyawan PT. 

Perkebunan Nusantara V Pekanbaru. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Penelitian ini sebagian besar menggunakan data primer yang 

diperoleh langsung dari sampel melalui penelitian lapangan dengan 

menggunakan kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden 

dalam bentuk daftar pertanyaan atau data langsung dari objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Untuk mendukung penelitian ini, digunakan pula data sekunder yang 

diperoleh melalui dokumen perusahaan dan wawancara yang tidak dapat 

terjangkau dalam daftar pertanyaan. 

3.3   Populasi dan Sampel 

Menurut Trianto (2015:49) populasi adalah kelompok elemen yang 

lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita 

tertarik untuk mempelajari atau menjadi objek penelitian. 

Trianto (2015) mengatakan bahwa populasi merupakan sekumpulan orang 

atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang 
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membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Sampel dapat diartikan 

sebagai suatu himpunan bagian dari unit populasi atau sampel adalah semacam 

miniatur dalam populasinya (Trianto 2015:49). Cluster Sampling (sampel gugus) 

adalah teknik memilih sebuah sampel dari kelompok unit-unit yang kecil. 

Populasi dari gugus merupakan subpopulasi dari total populasi. Tiap gugus 

mempunyai anggota yang heterogen menyerupai populasi sendiri (Pabundu, 

2006:43). Dimana di dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai populasi 

penelitian adalah karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru yang 

berjumlah 469 orang, sedangkan sampel berdasarkan rumus slovin yang 

berjumlah 82 orang, karena pemilihan sampel berdasarkan kriteria karyawan yang 

terlibat dalam penyusunan anggaran yang berada di 4 (empat) Divisi yaitu 

Produksi, SDM, Keuangan dan Perencanaan. Maka, sampel diambil dengan 

metode Purposive cluster random sampling degan derajat kesalahan sebesar 10% 

sesuai rumus dibawah ini : 

n =     N 

      1 + N.d² 

Dimana : n = Ukuran Sampel 

     N = Ukuran Populasi 

     d = Galat Pendugaan 

n =         469 

      1 + 469.(0,1)² 

n =         469 

      1 + 469.(0,01)² 

n =     469 

      1 + 4,69 
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n =    469 

        5,69 

n =  82 orang. 

   

 Kemudian didapat besarnya sampel perdivisi sebagai berikut: 

1. Divisi Produksi terdiri dari  78 orang  = 78/469   x 82 = 14 orang. 

2. Divisi SDM&Umum terdiri dari 260 orang = 260/469 x 82 = 45 orang. 

3. Divisi Keuangan terdiri dari 88 orang = 88/469   x 82 = 15 orang. 

4. Divisi Perencanaan terdiri dari 43 orang  = 43/469   x 82 = 8 orang. 

Jadi, jumlah sampel yang diambil yaitu dari Divisi Produksi 14 orang, Divisi 

SDM & Umum 45 orang, Divisi Keuangan 15 orang, Divisi Perencanaan 8 orang, 

sehingga total sampel berjumlah 82 orang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dengan cara mengirimkan 

kuesioner. Menurut Trianto (2015: 21) kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data dalam bentuk pertanyaan tertulis, berupa pilihan jawaban. Pengumpulan data 

dilakukan secara langsung dengan mendatangi para responden untuk 

menyerahkan ataupun mengumpulkan kembali kuesioner. 

 

3.5 Operasional Variabel 

3.5.1 Variabel Penelitian  

Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau mambawa variasi 

pada suatu nilai. Dalam penelitian ini digunakan 2 macam variabel penelitian, 

yakni variabel terikat dan variabel bebas. 
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1. Variabel Terikat (dependent variabel) adalah variabel yang 

keberadaannya dipengaruhi oleh variabel lain (Trianto,2015:25). Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja. 

2. Variabel Bebas (independent variabel) adalah variabel yang mana 

keberadaannya mempengaruhi variabel lainnya (Trianto,2015:25). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah partisipasi anggaran, motivasi, 

locus of control, pengetahuan tentang penyusunan anggaran dan 

pelimpahan wewenang. 

3.5.2 Defenisi Operasional 

3.5.2.1 Partisipasi Anggaran  

Menurut Nafarin (2007:11) anggaran adalah suatu rencana kuantitatif 

periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran 

merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan 

secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam 

satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang atau jasa.  

Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel partisipasi anggaran 

mengadopsi instrument yang di gunakan oleh Adrianto (2008) dalam Sari (2015). 

Ada 5 (lima) item pertanyaan yang dipakai untuk mengukur partisipasi anggaran 

dengan menggunakan skala likert lima poin, dimana skor terendah (poin 1) 

menunjukan partisipasi rendah, sedangkan skor tinggi (poin 5) menunjukan 

partisipasi tinggi.   
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3.5.2.2 Motivasi  

 Motivasi kerja merupakan derajat sampai dimana individu ingin dan 

berusaha untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik (Mitchell, 1982) 

dalam Soetrisno (2010). Instrument yang digunakan untuk mengukur motivasi ini 

diadopsi dari penelitian Adrianto (2008) dalam Sari (2015). Dari instrument 

motivasi untuk pengukurannya menggunakan 9 (Sembilan) item pertanyaan. 

Masing-masing item pertanyaan tersebut kemudian diukur dengan menggunakan 

Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti motivasi 

paling rendah, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti 

motivasi paling tinggi. 

3.5.2.3 Locus Of Control  

 Locus of control didefinisikan sebagai suatu karakter yang menerangkan 

perbedaan individu dalam sebuah kepercayaan yang digeneralisasikan dalam 

kekuatan pengendalian internal versus eksternal. Untuk pengukuran variabel 

locus of control menggunakan TheWork Locus of control (WLCS) yang 

dikembangkan oleh Spector (1988) dalam Solehhudin (2015) yang terdiri atas 9 

(Sembilan) butir pertanyaan dengan menggunakan 5 Poin skala likert. Dimana 

poin 1 diberikan untuk jawaban yang berarti eksternal locus of control yang 

tinggi, dan seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti internal locus 

of control yang tertinggi. 

3.5.2.4 Pengetahuan tentang Penyusunan Anggaran 

 Kapabilitas kemampuan karyawan dalam penyusunan anggaran yang harus 

dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman dalam menyusun 
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anggaran (Sari 2015). Pengetahuan tentang penyusunan anggaran adalah 

merupakan variabel bebas. Indikator pada variabel pengetahuan tentang 

penyusunan anggaran yaitu: proses penyusunan anggaran, sumber-sumber 

anggaran, pedoman dalam penyusunan anggaran, pengunaan dana-dana dan 

mengusulkan rencana anggaran. Untuk mengukur variabel pengetahuan tentang 

penyusunan anggaran mengadopsi instrument yang digunakan oleh Sari (2015). 

Pengetahuan tentang penyusunan anggaran diukur dengan menggunakan 9 

pertanyaan dengan pengukuran skala likert. 

3.5.2.5 Pelimpahan Wewenang 

Pelimpahan wewenang dalam penelitian ini adalah derajat pelimpahan 

wewenang, berkaitan dengan wewenang yang diberikan pimpinan pada bawahan  

apakah bersifat sentralisasi atau desentralisasi (Gul et al. 1995). Pelimpahan 

wewenang diukur dengan menggunakan 5 (lima) item pernyataan yang 

menggambarkan pengangkatan dan pemindahan hubungan kerja pegawai dari 

pimpinan/kepala dinas atau instansi, pengalokasiaan anggaran, spesifikasi 

pelaksanaan tugas, pedoman kerja, keputusan operasional, dan cara pembuatan 

keputusan para pimpinan. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pelimpahan 

wewenang ini diadopsi dari penelitian Gardon dan Narayana (1984) dalam 

Soetrisno (2010). Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi 

mereka, memilih di antara lima skala jawaban. Masing-masing item pernyataan 

tersebut kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana poin 

1 diberikan untuk jawaban yang berarti pelimpahan wewenang paling rendah, dan 
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seterusnya poin 5 diberikan untuk jawaban yang berarti pelimpahan wewenang 

paling tinggi. 

3.5.2.6 Kinerja Manajerial 

 Kinerja diukur untuk menunjukan kemampuan manajerial dalam 

menjalankan tugas yang ditetapkan. Instrument yang digunakan untuk kinerja 

manajerial mengadopsi dari penelitian Rivai (2004) dalam Solehhudin (2015) 

dengan menggunakan 6 (enam) item pernyataan yang menggambarkan kinerja 

manajerial. Responden diminta menjawab tentang bagaimana persepsi mereka 

memilih diantara lima skala jawaban. Masing-masing item pernyataan tersebut 

kemudian diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, dimana poin 1 

diberikan untuk  jawaban yang berarti kinerja paling rendah, dan seterusnya poin 

5 diberikan untuk jawaban yang berarti kinerja paling tinggi.  

3.6 Tabel Operasional Variabel  

Untuk lebih memahami definisi dari variabel-variabel operasional 

penelitian, dapat dilihat pada table berikut. Pada table tersebut akan dijelaskan 

lebih terperinci mengenai indikator masing-masing variabel independen, 

dependen dan juga variabel moderating. Berikut ini adalah tabel operasional 

variabel yang menjelaskan variabel penelitian. 
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Tabel 3.1 

Operasional Variabel 

Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel Skala 

Partisipasi 

penyusunan 

anggaran 

(X1) 

Adrianto (2008) dalam sari 

(2015)  

       Partisipasi anggaran 

merupakan suatu proses 

yang melibatkan individu 

secara langsung 

didalamnya dan 

mempunyai pengaruh 

terhadap penyusunan 

tujuan anggaran yang 

prestasinya akan dinilai 

dan kemungkinan akan 

dihargai atas dasar 

pencapaian tujuan 

anggaran 

  

a. Seberapa besar 

keterlibatan para 

manajer dalam 

penyusunan anggaran. 

b. Tingkat kelogisan 

alasan. 

c. Intensitas manajer 

mengajak diskusi 

tentang anggaran. 

d. Besarnya pengaruh 

manajer terhadap 

anggaran. 

e. Seberapa besar 

mempunyai kontribusi 

penting terhadap 

anggaran.  

Likert 

 

Motivasi 

(X2) 

Adrianto (2008) dalam 

Sari (2015) :  

           Motivasi 

merupakan derajat sampai 

sejauhmana individu ingin 

dan berusaha untuk 

melaksanakan suatu 

pekerjaan dengan baik 

serta kesediaan untuk 

mengeluakan tingkat 

upaya yang tinggi kearah 

tujuan 

Indikator pada 

variabel motivasi yaitu 

untuk mengukur 

motivasi meliputi 

kesungguhan dan 

keseriusan dalam 

menyelesaikan 

pekerjaan; tanggung 

jawab terhadap diri 

sendiri, atasan, dan 

sesama anggota; 

kebutuhan akan 

prestasi dan hasil kerja 

yang baik; ketabahan, 

keuletan dan kejujuran 

dalam bekerja; serta 

kekhawatiran apabila 

mengalami kegagalan. 

Likert 
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Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel Skala 

Locus of 

control (X3)  

Spector (1988) dalam 

Solehhudin (2015) :  

        Locus of control 

merupakan atribut 

kepribadian yang 

mencerminkan tingkatan 

dimana seseorang 

umumnya merasakan suatu 

peristiwa yang terjadi 

dibawah kesadaran 

pengendalian diri dari 

(dalam/internal) atau 

dibawah kendali hal lain 

yang bersifat lebih kuat 

a. Mengendalikan emosi 

b. Tindakan 

  

Likert 

Pengetahuan 

tentang 

penyusunan 

anggaran 

(X4) 

 

Mardiasmo (2002) dalam 

Sari (2015) 

         Kapabilitas dan 

kemampuan karyawan 

dalam penyusunan 

anggaran yang harus 

dimiliki antara lain 

pengetahuan, 

keterampilan, dan 

pengalaman dalam 

menyusun anggaran 

 

a. Proses penyusunan 

anggaran  

b. Sumber-sumber 

anggaran  

c. Pedoman dalam 

penyusunan anggaran 

d. System penyusunan 

anggaran 

e. Penyimpanan 

anggaran 

f. Pengunaan dana-dana 

dan mengusulkan 

rencana anggaran   

Likert 

 

Pelimpahan 

wewenang 

(X5) 

(Mulyadi dan setyawan, 

2000)  dalam Soetrisno 

(2010)  

      pelimpahan wewenang 

adalah pemberian 

wewenang oleh manajer 

yang lebih tinggi kepada 

manajer yang lebih rendah 

untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan dengan otorisasi 

secara eksplisit dari 

manajer pemberi 

wewenang pada waktu 

wewenang tersebut 

dilaksanakan. 

a. Pengangkatan dan 

pemindahan hubungan 

kerja pegawai. 

b. Spesifikasi 

Pelaksanaan tugas 

c. Pedoman kerja 

Cara pembuatan 

d. Keputusan para 

pimpinan 

Likert 
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Variabel Definisi Variabel Indikator Variabel Skala 

Kinerja (Y) Rivai (2004) dalam 

Solehhudin (2015) : 

           Kinerja merupakan 

prestasi kerja, yakni 

perbandingan antara hasil 

kerja yang secara nyata 

dengan standar yang 

ditetapkan. 

a. Kemampuan 

b. Motivasi 

c. Efektifitas 

d. Sikap 

e. Situasi 

f. Keterampilan 

 

Likert 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk 

memberikan gambaran atau deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. 

Penelitian ini menggunakan tabel distribusi frekuensi yang menujukan kisaran 

teoritis, kisaran actual, nilai rata-rata (mean) dan persentase variabel 

(Solehhudin,2015). 

3.7.2 Uji Kualitas Data 

Kualitas data dalam suatu pengujian hipotesis akan mempengaruhi hasil 

ketepatan uji hipotesis. Dalam penelitian ini, kualitas data yang dihasilkan dari 

penggunaan instrument dievaluasi dengan uji validitas dan uji reliabilitas 

Solehhudin (2015). 

3.7.2.1 Uji Validitas  

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah 

semua pernyataan  penelitian yang diajukan untuk meneliti variabel penelitian 

adalah valid. Valid disini maksudnya adalah dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antara 

setiap-setiap butir pernyataan terhadap nilai totalnya. Apabila korelasi antara 
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masing-masing item atau indikator terhadap total skor variabel menunjukan hasil 

probabilitas <0,01 atau <0,05 berarti angka probabilitas tersebut signifikan 

sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan adalah valid 

Sari (2015). 

3.7.2.2 Uji Reliabilitas  

Uji Reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauh mana hasil pengukuran 

dapat dipercaya. Hasil suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa 

kali pelaksanaan pengukuran terhadap suatu subjek yang sama diperoleh hasil 

yang relative sama artinya mempunyai konsistensi pengukuran yang baik. Nilai 

reliabilitas bisa dilihat dari nilai Cronbach alpa 1.00 dan nilai reliabilitas 

dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi jika nilai Cronbach alpa > 0,70 

(Hair dkk, 2006) dalam (Trianto,2015:85) 

3.8 Uji Asumsi Klasik 

Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji 

normalitas dan uji heteroskedastisitas. 

3.8.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat (dependent) dan variabel bebas (independent) memiliki distribusi 

normal. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati 

normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan melalui analisis grafik dan 

uji statistik. Analisis grafik dilakukan dengan menggunakan grafik normal 

probability plots sedangkan uji statistik dilakukan dengan pendekatan 

Kolmogorov-Smirnov. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi 



 52 

dengan titik-titik data pada grafik normal probability plots menyebar di sekitar 

garis diagonal dan nilai Sig. atau probabilitas pada kolmogrov-smirnov > 0.05. 

3.8.2 Uji Heteroskedastisitas  

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

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

yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian 

dilakukan melalui pengamatan pola pada grafik sacatterplot antara niali prediksi 

variabel terikat (dependent) dengan residualnya. Model regresi dikatakan 

heteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar diatas dan dibawah 

angaka 0 pada sumbu dengan residualnya. Model regresi dikatakan 

hoteroskedastisitas ketika titik-titik data pada grafik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y. 

3.8.3  Uji Multikolinieritas  

  Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan 

diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak. 

Multikolinieritas adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang 

terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. Uji multikorelasi perlu dilakukan 

jika variabel bebasnya lebih dari satu. Menurut wijaya, ada beberapa cara 

mendetksi ada tidaknya multikolinieritas yaitu nilai R²yang dihasilkan oleh suatu 

estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi secara individual 
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variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat, dan 

jika korelasi diantara variabel bebas sangat tinggi (>,90), hal ini merupakan 

indikasi adanya multikolinieritas. Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai 

VIF (Variance-Inflating factor). Jika nilai VIF < 10, tingkat kolinieritas dapat 

ditoleransi (Trianto, 2015:89).  

3.8.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu (disturbance term) pada periode t dan pada 

periode t-1 (sebelumnya). Masalah autokorelasi sering terjadi pada data time 

series, sementara pada data cross section sangat jarang terjadi sehingga uji 

autokorelasi tidak wajib dilakukan pada penelitian yang menggunakan data cross 

section. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan melakukan uji Durbin-Watson 

(DW). Keputusan ada tidaknya autokorelasi sbb: 

1. Bila nilai DW berada diantara dU sampai dengan 4 – dU, koefisien 

korelasi sama dengan nol. Artinya tidak terjadi autokorelasi. 

2. Bila nilai DW lebih kecil dari pada dl, koefisien korelasi lebih besar 

dari pada nol. Artinya terjadi autokorrelasi positif. 

3. Bila nilai DW lebih besar dari pada 4 – dl, koefisien korelasi lebih 

kecil dari pada nol. Artinya terjadi autokorelasi negative.  

4. Bila nilai DW terletak diantara 4 – dU dan 4 – dl, hasilnya tidak dapat 

disimpulkan (Trianto, 2015:91) 
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Tabel 3.2 

Uji Durbin- Watson 

Durbin- Watson Kesimpulan 

0 < d < dl 

dl ≤ d ≤ du 

du < d < 4 – du 

4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 

4 – dl < d < 4 

Autokorelasi positif 

Tidak dapat disimpulkan 

Tidak ada autokorelasi 

Tidak dapat disimpulkan 

Autokorelasi negatif 

 

3.9 Uji Hipotesis  

3.9.1 Model Regresi Linier Berganda 

Sugiyono (2008) dalam Pramudya (2015) Persamaan regresi sederhana 

dapat digunakan untuk melakukan prediksi seberapa tinggi hubungan kausal satu 

variabel independen dengan satu variabel dependen. Dalam penelitian ini analisis 

regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh Partisipasi Penyusunan 

Anggaran terhadap Kinerja Manajerial. Langkah-langkah dalam melakukan 

analisis regresi sederhana yaitu : 

a. Membuat garis linier sederhana  

Y’ = a + bX  

Keterangan :  

Y’  : nilai yang diprekdisikan  

a  : konstanta atau apabila harga X = 0  

b  : koefisien regresi  

X  : nilai variabel independen  

3.9.2 Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika t 



 55 

hitung lebih kecil dari pada t tabel dengan taraf signifikansi 5% maka mempunyai 

pengaruh yang tidak signifikan. Sebaliknya jika t hitung lebih besar atau sama 

dengan t tabel pada taraf signifikansi 5% maka mempunyai pengaruh yang 

signifikan. 

3.9.3 Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan 

variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang 

digunakan adalah jika probability value (p value) < 0,05, maka Ha diterima dan 

jika p value > 0,05, maka Ha ditolak. Uji F dapat pula dilakukan dengan 

membandingkan nilai Fhitung dan Ftabel. Jika Fhitung > F tabel (n-k-1), maka Ha 

diterima. Artinya, secara statistik data yang ada dapat membuktikan bahwa semua 

variabel independen (X1, X2, X3) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

Jika Fhitung < F tabel (n-k-1), maka Ha ditolak. Artinya, secara statistik data yang 

ada dapat membuktikan bahwa semua variabel independen (X1, X2, X3) tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). 

3.9.4 Koefisien Determinan (R²) 

 Koefisien determinan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi varibel independen. 

Nilai koefisien determinan adalah antara nol dan satu. Nilai R² 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 variabel dependen. 
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Koefisien determinan adalah sebuah koefisien yang menunjukkan seberapa 

besar persentase variabel-variabel independen. Semakin besar koefisien 

determinannya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan 

variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk 

mengestimasi nilai variabel dependen. 

 

 


