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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis memilih tempat penelitian pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2013-

2015. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana 

data sekunder adalah sumber data yang di peroleh penelitian secara tidak langsung 

tetapi melalui media perantara dan pada umumnya berupa bukti catatan, atau 

laporan historis yang telah tersusun dan sudah dipublikasikan. Dengan begitu teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang listing di BEI sejak tahun 2013 

sampai 2015. Data di peroleh dari laporan keuangan emiten di website Bursa Efek 

Indonesia (BEI) www.idx.co.id 

3.3 Populasi dan Sampel 

 Menurut Sugiyono (2011), populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah perusahaan sektor manufaktur sektor 

industri dasar dan kimia, aneka industri, dan industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek selama periode 2013-2015) karena Perusahaan manufaktur 
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mengalami pertumbuhan terbesar dari sektor industri lainnya. Peningkatan 

pertumbuhan sektor manufaktur tidak diikuti secara seimbang oleh peningkatan 

penerimaan pajak yang seharusnya terjadi. Kesenjangan penerimaan yang tersebut 

disebabkan oleh rendahnya kepatuhan penyetoran pajak atau masih banyaknya 

transaksi yang tidak tercatat (underground economy) dan tren manajemen laba. 

Teknik yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu teknik sampling dimana berdasarkan pada kriteria kriteria tertentu (Trianto, 

2015:55).  

Sampel yang digunakan adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Merupakan perusahaan Go Public di sektor manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2013–2015. 

2. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian berturut-turut 

selama periode 2013-2015 

3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan 

tahunan selama periode 2013-2015 

4. Laporan keuangan menyajikan informasi lengkap terkait dengan semua 

variabel yang diteliti selama periode 2013-2015 

5. Perusahaan menggunakan mata uang rupiah selama periode 2013-2015 

Proses seleksi sampel berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 

tampak dalam tabel 3.1:  

 

 

 



35 
 

 
 

Tabel 3.1 

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

No Kriteria Jumlah 

1 Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013-2015 

137 

2 Perusahaan manufaktur yang mengalami 

kerugian berturut-turut selama periode 2013-

2015 

30 

3 Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan 

laporan keuangan dan laporan tahunan selama 

periode 2013-2015 

31 

4 Laporan keuangan tidak menyajikan informasi 

lengkap terkait dengan semua variabel yang 

diteliti selama periode 2013-2015 

29 

5 Perusahaan tidak menggunakan mata uang 

rupiah selama periode 2013-2015 

4 

Jumlah sampel perusahaan 43 

       Sumber : www.idx.co.id  

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh jumlah sampel untuk tahun 

2013-2015 yang selanjutnya akan digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 43 

sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI yang disajikan dalam tabel 3.2 

berikut ini. 
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Tabel 3.2 

Daftar Nama Perusahaan Yang Memenuhi Kriteria Sampel  

 

No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 

1 Alumindo Light Metal Industry Tbk ALMI 

2 Budi Acid Jaya Tbk BUDI 

3 Eterindo Wahanatama ETWA 

4 Mustika Ratu Tbk MRAT 

5 Champion Pacific Indonesia Tbk IGAR 

6 Siearad Produce Tbk SIPD 

7 Sumalindo Lestari Jaya Tbk SULI 

8 Alkindo Naratama Tbk ALDO 

9 Suparma Tbk SPMA 

10 Cahaya Kalbar Tbk CEKA 

11 Mayora Indah Tbk MYOR 

12 Langgeng Makmur Industry Tbk LMPI 

13 Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA 

14 Sunson Textile Manufacturer Tbk SSTM 

15 Primarindo Asia Infrastructure Tbk BIMA 

16 Asahimas Flat Glass Tbk AMFG 

17 Arwana Citra Mulia Tbk ARNA 

18 Gunawan Dianjaya Steel Tbk GDST 

19 Indal Aluminium Industry Tbk INAI 

20 Alam Karya Unggul Tbk AKKU 

21 Duta Pertiwi Nusantara Tbk DPNS 

22 Ekadharma International Tbk EKAD 

23 Inti Keramik Alam Asri Industri Tnk IKAI 

24 Indofarma Tbk INAF 

25 Intan Wijaya International Tbk INCI 
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26 Jembo Cable Company Tbk JECC 

27 KMI Wire and Cable Tbk KBLI 

28 Kedaung Indag Can Tbk KICI 

29 Multi Prima Sejahtera Tbk LPIN 

30 Malindo Feedmil Tbk MAIN 

31 Martina Berto Tbk MBTO 

32 Merck Tbk MERK 

33 Prima Alloy Steel Universal Tbk PRAS 

34 Yana Prima Hasta Persada YPAS 

35 Wismilak Inti Makmur Tbk WIIM 

36 Voksel Electric Tbk VOKS 

37 Nusantara Inti Corpora Tbk UNIT 

38 Mandom Indonesia Tbk TCID 

39 Indo Acitama Tbk SRSN 

40 Sekar Laut Tbk SKLT 

41 Keramika Indonesia Assosiasi Tbk KIAS 

42 Lion Metal Works Tbk LION 

43 Lionmesh Prima Tbk LMSH 

 Sumber: BEI 2015 

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.4.1 Variabel Dependent (Y) 

Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya 

dipengaruhi oleh variabel lain (Trianto, 2015 25). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah : 

3.4.1.1 Manajemen Laba 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba. 

Manajemen laba adalah upaya untuk mengubah, menyembunyikan dan merekayasa 
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angka-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan metode dan prosedur 

akuntansi yang digunakan perusahaan (Sulityanto, 2008). Manajemen laba 

merupakan area yang kontroversial dan penting dalam akuntansi keuangan. 

Beberapa pihak yang berpendapat bahwa manajemen laba merupakan perilaku yang 

tidak dapat diterima, mempunyai alasan bahwa manajemen laba berarti suatu 

pengurangan dalam keandalan informasi laporan keuangan. Manajemen laba dapat 

diukur dengan menggunakan rumus: 

𝑴𝒂𝒏𝒂𝒋𝒆𝒎𝒆𝒏 𝒍𝒂𝒃𝒂 =  
𝑵𝒆𝒕 𝑰𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑴𝒂𝒓𝒌𝒆𝒕 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒐𝒇 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒕𝒚 𝐢𝐭
 

Keterangan : 

Net income : Laba bersih 

Market value of equity it : harga saham x jumlah saham beredar 

 

3.4.2 Variabel Independent (X) 

Variabel independen merupakan variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh 

variabel apapun. Variabel independen merupakan variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 

3.4.2.1 Beban Pajak Tangguhan (X1) 

 Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan antara 

laba akuntansi dengan laba fiskal (Harnanto, 2011:115). Beda waktu timbul karena 

adanya kebijakan akrual (discretionary accruals) tertentu yang diterapkan sehingga 

terdapat suatu perbedaan waktu pengakuan penghasilan atau biaya antara akuntansi 

dengan pajak. Mengingat bahwa kebijakan akrual tersebut merupakan cara manajer 
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melakukan manajemen laba dan beban pajak tangguhan ini merefleksikan 

kebijakan akrual tersebut dengan besaran beda waktu yang dihasilkan, maka beban 

pajak tangguhan ini dijadikan suatu ukuran dalam mendeteksi manajemen laba pada 

penelitian ini (Deviana, 2010).  

 Penelitian ini berdasarkan pada hasil penelitian Phillips (2003) yang 

menemukan bahwa beban pajak tangguhan yang dihasilkan dari selisih antara 

aktiva pajak tangguhan dan kewajiban pajak tangguhan, dapat digunakan untuk 

mendeteksi manajemen laba. Menurut Jayanto dan Kiswanto (2009) beban pajak 

tangguhan diakui dan di sajikan sebagai beban dalam laporan laba rugi tahun 

berjalan, kecuali untuk beban pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau 

kejadian yang langsung di kreditkan atau di bebankan kepada ekuitas. Lebih lanjut 

penelitian oleh Ettredge (2008) melakukan penelitian menggunakan informasi 

beban pajak tangguhan dan selisih laba bersih sebelum pajak dengan laba kena 

pajak dalam mengungkap kasus ekstrim manajemen laba yaitu earnings fraud. 

Menurut Agoes dan Trisnawati (2013: 197), penghitungan tentang beban pajak 

tangguhan dihitung dengan menggunakan indikator membobot beban pajak untuk 

pembobotan beban pajak tangguhan dengan total asset. Beban pajak tangguhan 

dapat diukur dengan menggunakan rumus : 

𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑻𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒉𝒂𝒏 =
𝐁𝐞𝐛𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐭

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭 𝐭 − 𝟏 
 

3.4.2.2 Beban Pajak Kini (X2) 

 Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas 

penghasilan kena pajak pada satu periode. Besarnya dihitung dari penghasilan kena 

pajak yang sebelumnya telah memperhitungkan adanya beda tetap sekaligus beda 
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waktu, dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena perbedaan antara 

laba akuntansi dan penghasilan kena pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer 

dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi (Mills dalam Ettredge et al., 2008), 

maka beban pajak kini yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan tersebut (beda 

tetap dan beda waktu) digunakan pula sebagai variable independen yang akan 

melengkapi beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba. Beban 

pajak kini yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dari beban pajak kini pada 

periode laporan keuangan tertentu dibagi dengan total aktiva periode sebelumnya 

(Rahmi, 2013). Beban pajak kini dapat di ukur dengan menggunakan rumus : 

𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑲𝒊𝒏𝒊 =  
𝑩𝒆𝒃𝒂𝒏 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒌𝒊𝒏𝒊 𝒕

𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒆 𝒕 − 𝟏
 

3.4.2.3 Aktiva Pajak Tangguhan (X3) 

 Aktiva pajak tangguhan adalah saldo akun di neraca sebagai manfaat pajak 

yang jumlahnya merupakan jumlah estimasi yang akan dipulihkan dalam periode 

yang akan datang sebagai akibat adanya perbedaan sementara antara standar 

akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan dan akibat adanya saldo kerugian 

yag dapat dikompensasikan diperiode mendatang (Waluyo, 2008:217). Dalam 

Penelitian ini aktiva pajak tangguhan sebagai variabel bebas yang diiukur dengan 

perubahan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t dengan t-1 dibagi 

dengan nilai aktiva pajak tangguhan pada akhir periode t ( Perwita, 2015). Aktiva 

pajak tangguhan dapat diukur dengan menggunakan rumus : 

𝑨𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 𝑻𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒉𝒂𝒏 =
𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐚𝐣𝐚𝐤 𝐭𝐚𝐧𝐠𝐠𝐮𝐡𝐚𝐧 𝐢𝐭

𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒑𝒂𝒋𝒂𝒌 𝒕𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒉𝒂𝒏 𝒕
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3.4.2.4 Akrual (X4) 

Dalam penelitian ini variabel akrual diproyeksikan dengan menghitung nilai 

total akrual menggunakan model Healy (1985) dalam Phillips, Pincus, dan Rego 

(2003) yang kemudian total akrual tersebut dibagi dengan total aset perusahaan 

pada periode sebelumnya. Rumus penghitungan basis akrual menurut Kiswanto 

(2009) sebagai berikut: 

𝑨𝒌𝒓𝒖𝒂𝒍 =
𝑻𝑨𝒄𝒄 𝒊𝒕

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒔𝒆𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒆 𝒕 − 𝟏
 

 

Keterangan: 

Taccit  = EBEIit (CFOit-EIDOit)  

Taccit = Total akrual perusahaan I pada tahun t 

EBEIit = pendapatan sebelum pos-pos luas biasa (income before 

extraordinary items) perusahaan i pada tahun t 

CFOit = arus kas operasi (cash flow from operation) perusahaan I 

pada tahun t 

EIDOit = pos-pos luas biasa dan arus kas (extraordinary items and 

discontinued operations) dari penghentian operasi 

perusahaan I pada tahun t 

3.5 Metode Analisis Data  

Metode analisis data bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen 

dapat mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 
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3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeksripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum 

atau generalisasi (Sugiono, 2013 : 147). Analisis deskriptif dalam penelitian ini 

digunakan untuk memberikan gambaran demografi responden serta deskripsi 

mengenai variabel yang terdiri dari variabel independen yaitu beban pajak 

tangguhan, beban pajak kini, aktiva pajak tangguhan, akrual, dan variabel 

dependennya yaitu manajemen laba. 

3.5.2. Uji Nomalitas 

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. 

Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik 

parametrik. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametrik, 

asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi secara 

normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti 

bentuk distribusi normal. Distribusi normal data dengan bentuk distribusi normal   

dimana data memusat pada nilai rata-rata dan median (Santosa, 2011: 231). 

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Dalam 

penelitian ini menggunakan analisis grafik yang dilakukan dengan pendekatan 

grafik plot peluang normal (Normal Probability Plot) yang dengan membandingkan 

distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 
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distribusi normal. Apabila data menyebar teratur disekitar garis diagonal dan 

mengikuti pola garis diagonal maka data terdistribusi dengan normal. Sebaliknya 

jika data menjauhi garis normal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka 

model regresi tidak memenuhi uji normalitas. Selain itu, untuk melihat normalitas 

data penelitian ini dapat dilihat juga dari hasil uji kolmogorov smirnov 

3.5.3 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan jika variabel bebas lebih dari dua variabel, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari variabel variabel yang akan 

dilakukan analisa dalam penelitian memenuhi uji asumsi klasik atau tidak karena 

penelitian yang bagus itu jika data dalam penelitiannya memenuhi asumsi klasik. 

(Trianto, 2015: 87) 

3.5.3.1 Uji Multikolinearitas 

 Salah satu pengujian untuk analisis regresi adalah uji multikolinearitas. Uji 

ini merupakan bentuk pengujian untuk asumsi dalam analisis regresi berganda. 

Asumsi multikolinearitas menyatakan bahwa variabel independen harus bebas dari 

gejala multikolinearitas. Gejala multikolinearitas adalah gejala korelasi 

antarvariabel independen. Gejala ini ditunjukkan dengan korelasi yang signifikan 

antarvariabel independen. Apabila terjadi gejala multikolinearitas, salah satu 

langkah untuk memperaiki model adalah dengan menghilangkan variabel dari 

model regresi, sehingga bisa dipilih model yang paling baik. Untuk memperoleh 

model yang terbaik ini kita bisa menggunakan langkah pemilihan variabel seperti 

dengan metode Stepwise, Forward, dan Backward (Santosa, 2011: 238). 
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3.5.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Salah satu asumsi dengan regresi berganda adalah uji heteroskedastisitas. 

Asumsi heteroskedastisitas adalah asumsi dengan regresi dimana varians dari 

residual tidak sama untuk satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam regresi, 

salah satu asumsi yang harus dipenuhi adalah bahwa varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan lain tidak memiliki pola tertentu. Pola yang tidak sama 

ini ditunjukkan dengan nilai yang tidak sama antar satu varians dari residual. Gejala 

varians yang tidak sama ini disebut dengan gejala heteroskedastisitas, sedangkan 

adanya gejala varians residual yang sama dari satu pengamatan ke pengamatan lain 

disebut dengan homokedastisitas. Salah satu uji untuk menguji heteroskedastisitas 

ini adalah dengan melihat penyebaran dari varians residual (Santosa, 2011: 242). 

3.5.3.3 Uji Autokorelasi 

Uji ini merupakan pengujian asumsi dengan regresi dimana variabel 

dependen tidak berkorelasi dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan dirinya 

sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai 

variabel itu sendiri, baik nilai periode sebelumnya atau nilai periode sesudahnya. 

Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji Durbin-Waston (DW). 

Uji ini menghasilkan nilai DW hitung (d) dan DW tabel (dL & dV). Aturan 

pengujiannya adalah: (Santosa, 2011: 240) 

d<dL :Terjadi masalah autokorelasi yang positif yang perlu 

perbaikan. 
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dL<d<du  :Ada masalah autokorelasi positif tetapi lemah, dimana 

perbaikan akan lebih baik. 

du<d<4-du :Tidak ada masalah autokorelasi. 

4-du<d<4-dL
 :Masalah autokorelasi lemah, dimana dengan perbaikan 

akan lebih baik. 

4-dL<d :Masalah autokorelasi serius. 

3.5.4 Analisis Regresi Linier Berganda 

 Teknik analisis data yang dilakukan ialah teknik analisis regresi liner 

berganda, yang pengolahannya dengan menggunakan software IBM (SPSS), 

Persamaan regresinya adalah : 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2𝛽3𝑋3𝛽4𝑋4+∈ 

Keterangan: 

β0 = konstanta  

β1, β2, β2, β2 = koefisien regresi  

Y = Manajemen Laba 

X1 = Beban pajak tangguhan 

X2 = Beban Pajak Kini 

X3= Aktiva Pajak Tangguhan  

X4= Akrual 

Є = error 
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3.5.5 Pengujian Hipotesis  

 Hipotesis adalah pernyataan mengenai populasi (parameter) yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian (statistik). 

Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji t dan uji F. 

3.5.5.1 Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 

 Uji t adalah suatu prosedur yang mana hasil sampel dapat digunakan untuk 

memverifikasi kebenaran atau kesalahan hipotesis nol. Uji hipotesis t menggunakan 

cara menghitung nilai statistik t (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) dan (𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠) dari tabel distribusi lalu 

membandingkannya. (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) dapat dicari dengan formula sebagai berikut : 

𝑡 =
𝛽1 − 𝛽1

𝑠𝑒𝛽1
 

Hipotesis-hipotesis yang dihasilkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

- Jika probabilitas <0.005 atau (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔)>(𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠), maka variabel X 

secara individu (parsial) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

variabel Y 

- Jika Probabilitas >0.005 atau (𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔)<(𝑡𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠), maka variabel X 

secara individu (parsial) tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel Y  

3.5.5.2 Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independent secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependent. Uji F 

dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi yang muncul dengan 
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probabilitas yang ditentukan sebesar 5% atau 0,05 pada output, dengan kriteria 

pengujian sebagai berikut : 

 Ha diterima jika Fhitung > Ftabel atau 

 Ha ditolak jika Fhitung < Ftabel 

3.5.5.3 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)  

Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R2, merupakan suatu ukuran 

yang penting dalam regresi, karena dapat menginformasikan baik atau tidaknya 

model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, angka tersebut dapat 

mengukur seberapa dekatkah regresi yang terestimasi dengan data sesungguhnya. 

Nilai koefisien determinasi R2 ini mencerminkan seberapa besar variasi dari 

variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien 

determinasi sama dengan 0 (R2 = 0), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan 

oleh X sama sekali. Sementara bila R2 = 1, artinya variasi dari Y secara 

keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain bila R2 = 1, maka semua 

titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Dengan demikian baik atau 

buruknya suatu persamaan regresi ditentukan oleh R2-nya yang mempunyai nilai 

antara nol dan satu. 

 

 

 

 


