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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan ilmiah dalam rangka pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis 

data secara efisien dan sistematis untuk mengetahui suatu permasalahan dan 

kemudian membuat pemecahannya. Metodologi penelitian disusun dengan 

mengacu pada latar belakang dan tujuan penelitian yang ingin dicapai sedangkan 

pembentukan metodologi penelitian didasarkan atas teori-teori pendukung untuk 

memberikan sebuah pemecahan masalah.  

 

 3.1. Jenis Penelitian 

  Jenis penelitian ini menggunakan Explanatory Research. Menurut  

Singarimbun dan Efendi (2008) penelitian Explanatory Research adalah suatu 

penelitian dimana peneliti menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat antara 

variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana hubungan kausal antara Marketing Public Relation dan 

Sales Promotion terhadap keputusan pembelian pupuk Phonska bersubsidi di 

kabupaten Sraegn. 

 

3.2. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di kabupaten Sragen dengan pertimbangan penduduk 

kabupaten Sragen yang sebagian besar bekerja sebagai petani cukup berpotensi 

sebagai sumber informasi dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh Marketing Public Relation dan Sales Promotion terhadap 
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keputusan pembelian pupuk Phonska bersubsidi di kabupaten Sragen. Untuk 

waktu penelitian ini dilakukan pada hari senin 4/11/2013 sampai dengan hari 

minggu 10/11/2013. 

 

3.3.    Populasi dan Sampel 

3.3.1. Populasi  

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi 

dalam penelitian adalah para petani pengguna pupuk Phonska bersubsidi di 

kabupaten Sragen. 

3.3.2. Sampel 

 Menurut Sugiyono (2011:62), sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian ini populasi tidak 

diketahui secara pasti sehingga untuk menentukan ukuran sampel, peneliti 

berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Roscoe (1975) dalam Sekaran 

(2006) bahwa dalam penelitian multivaitate (termasuk analisis regresi berganda), 

ukuran sampel sebaiknya minimal 10 kali dari jumlah variabel dalam studi dan 

maksimal sebesar 500. Pada penelitian ini jumlah variabel yang diteliti sebanyak 2 

variabel bebas (Marketing Public Relation dan Sales Promotion) dan 1 variabel 

terikat yaitu keputusan pembelian. Berdasarkan pedoman yang dikemukakan 

Roscoe (1975) dalam Sekaran (2006) tersebut diatas, maka ukuran sampel 

minimal sebanyak 10 x 3 variabel = 30 responden. Namun dengan pertimbangan 

agar tingkat keterwakilan populasi semakin tinggi, maka peneliti menetapkan 
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jumlah responden sebanyak 90 orang ( 10 x 9 indikator = 90 orang). Untuk 

memenuhi kondisi populasi dibulatkan jadi 100 responden. 

 

3.4. Teknik Sampling 

 Sampling Menurut Sugiyono (2003:74-78) adalah teknik pengambilan 

sampel. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Non Probability Sampling 

dimana teknik pengambilan sampel ini tidak memberi peluang/kesempatan yang 

sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono, 2011: 66). Metode yang digunakan oleh peneliti adalah Purposive 

Sampling dimana teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2011:68). 

 Responden yang dipilih oleh peneliti berdasarkan kriteria antara lain : 

1. Usia yang dipilih antara 20 tahun sampai 60 tahun dimana usia tersebut 

adalah usia produktif seseorang dan mengetahui serta dapat saling berbagi 

informasi tentang suatu hal. 

2. Petani yang memakai pupuk Phonska bersubsidi dalam kegiatan 

pertaniannya. 

3. Petani yang membeli pupuk Phonska bersubsidi sebagai kebutuhan untuk 

menunjang keberhasilan panennya. 

4. Petani yang telah mengikuti sosialisasi dan Demonstration Plot pupuk 

Phonska bersubsidi di kabupaten Sragen masing-masing minimal 1 kali. 
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3.5. Jenis Data  

 Untuk melengkapi penelitian ini maka perlu didukung oleh data yang lengkap 

dan akurat. Berdasarkan sumbernya, jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi dua data yaitu data primer dan data sekunder : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian secara 

langsung, melalui responden atau pengamatan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur buku, makalah, 

jurnal, dan dokumen lain yang dapat dijadikan objek studi. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan salah satu aspek yang berperan dalam 

kelancaran dan keberhasilan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk:  

1. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2009: 194). 
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2. Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009: 199). 

3. Studi Pustaka 

Mempelajari literatur atau buku-buku yang relevan, surat kabar, jurnal, 

artikel, maupun penelitian atau tulisan ilmiah yang berkaitan.  

4. Observasi 

Observasi menurut Sugiyono (2009:58) suatu proses yang kompleks, 

suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis 

dengan jalan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

fenomena-fenomena yang diteliti. 

 

3.7.   Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.7.1.   Definisi Operasional 

 a. Keputusan Pembelian (Y) 

 Philip Kotler (2007;223) Keputusan Pembelian adalah beberapa tahapan 

yang dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian suatu 

produk. 

  b. Marketing Public Relation (X1) 

  Marketing Public Relation menurut (Kotler & Keller, 2008) suatu kegiatan 

untuk mendukung promosi dan pembentukan citra produk atau korporat.  
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c. Sales Promotion (X2) 

 Menurut Kotler dan Armstrong (2008 : 204), promosi penjualan adalah 

insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan sebuah produk 

atau jasa. 

3.7.2. Pengukuran Variabel 

 Menurut Sugiyono (2009:60), Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau 

aspek dari orang yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. 

 Berikut adalah  tabel  3.1. yang  menjelaskan tentang variabel, indikator, 

item, dan pengukuran variabel penelitian :   
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    Tabel 3.1 

Variabel, Indikator, Item, Pengukuran 

Variabel Indikator Item Pengukuran 

Y = Keputusan 

Pembelian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y1. Produk yang 

dipilih yang terbaik 

 

 

Y2. Merupakan 

produk yang 

dibutuhkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y3. Jumlah 

pembelian pupuk 

Phonska  

Y1.1. Pupuk Phonska 

merupakan produk yang 

terbaik untuk 

menyuburkan tanaman. 

 

Y2.1. kandungan yang 

dimiliki pupuk Phonska 

merupakan kandungan 

yang dibutuhkan oleh 

petani. 

Y2.2. kepraktisan pupuk 

Phonska yang 

dibutuhkan petani 

(N,P,K) dalam 1 

kemasan. 

 

Y3.1. petani akan 

membeli pupuk Phonska 

pada saat musim tertentu. 

 

Skala Likert  

X1 = Marketing 

Public Relation 

X1.1. seminar 

 

 

 

X1.2. ceramah 

X1.1.1. dalam seminar 

petani memperoleh 

berbagai informasi 

mengenai cara pemakaian 

pupuk berimbang. 

 

X1.2.1. pada saat 

ceramah petani dapat  

 

Skala Likert 
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Variabel Indikator Item Pengukuran 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

X1.3. publikasi 

tanya jawab berbagai hal 

terkait cara pemupukan 

yang benar. 

 

X1.3.1. petani 

mendapatkan brosur 

perusahaan. 

 

 

X2 = Sales 

Promotion 

 

 

 

 

 

 

 

X2.1. sampel 

 

 

X2.2. gift 

 

 

 

 

 

 

 

X2.3. undian 

X2.1.1.petani 

mendapatkan contoh 

produk pupuk Phonska 

secara gratis. 

 

X2.2.1. Petani 

mendapatkan pestisida 

secara gratis. 

 

X2.2.2. Petani  

mendapatkan kaos 

bertuliskan pupuk 

Phonska. 

X2.2.3. Petani 

mendapatkan topi berlogo 

PT.Petrokimia Gresik. 

 

X2.3.1. Petani 

mendapatkan 

kesemapatan untuk 

mengikuti undian 

berhadiah televisi. 

 

X2.3.2. Petani 

mendapatkan kesempatan 

untuk mengikuti undian 

berhadiah sepeda motor. 

 

X2.3.3. Petani 

mendapatkan kesempatan 

mengikuti undian 

berhadiah pick up. 

Skala Likert 

Sumber : Data diolah, 2013  
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3.8. Uji Instrumen Penelitian  

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena 

sosial maupun alam, sehingga harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam 

penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi dapat dikatakan bahwa 

instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2009:92).  

 Adapun macam-macam skala pengukuran dapat berupa : skala nominal, skala 

ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dalam penelitian ini digunakan skala 

interval yaitu skala yang diberikan pada obyek/kategori yang sifatnya juga 

menyatakan tingkat dengan jarak/rentang yang harus sama, namun tidak terdapat 

titik nol absolut. Sementara itu skala likert menurut (Singarimbun dan Effendi, 

2006:111) adalah cara pengukuran dengan menghadapkan responden dengan 

sebuah pertanyaan dan kemudian diminta untuk memberikan jawaban “sangat 

setuju”, “setuju”, “netral”, “tidak setuju”, “sangat tidak setuju”. Jawaban-jawaban 

tersebut diberi skor 1 sampai dengan 5. 

Berikut adalah tabel 3.2. pengukuran instrumen penelitian menggunakan 

skala likert : 

Tabel 3.2 

Pengukuran Instrumen Penelitian 

Keterangan Skor 

Sangat Setuju 5 

Setuju 4 

Netral 3 

Tidak Setuju 2 

Sangat Tidak Setuju 1 
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3.9.  Metode Analisis Data  

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data secara kuantitatif 

dengan alat statistik Uji Validitas, Uji Reabilitas, Uji Asumsi Klasik, Analisis 

Regresi Linear Berganda, Uji F, dan Uji t. 

3.9.1. Uji Validitas 

Digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu  indikator. Suatu 

kuesioner dikatakan valid jika pernyataan kuesioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan  diukur oleh kuesioner tersebut. Ketepatan 

pengujian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai 

dalam pengujian tersebut. Instrumen valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data tersebut valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Valid berarti 

instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur 

(Sugiyono, 2008). 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut 

(Ghozali, 2006:45). Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukan sejauh 

mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel 

yang dimaksud. Validitas dapat diuji dengan rumus korelasi product moment 

pearson, uji ini dilakukan dengan melihat korelasi masing-masing item 

pertanyaan.  

Rumus korelasi Product Moment Pearson tersebut adalah sebagai berikut 

(Suharsimi Arikunto, 2006:170): 
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    Keterangan : 

 rxy   = koefisien korelasi antara x dan y 

N    = ukuran data 

X   = skor butir 

Y   = skor total  

Nilai rxy yang diperoleh akan dikonsultasikan dengan harga r product 

moment pearson pada tabel pada taraf signifikansi 0,05. Bila rxy > rtab maka item 

tersebut dinyatakan valid.  Pada penelitian ini peneliti dalam menguji validitas 

instrumen menggunakan bantuan program Statistical Package for Social Science 

(SPSS). Peneliti menganalisa item kuesioner, dimana setiap nilai yang ada pada 

pertanyaan kuesioner dikorelasikan dengan nilai total seluruh item pertanyaan 

dengan taraf signifikansi 0,05. Jika angka korelasi berada diatas nilai kritis berarti 

instrumen penelitian dikatakan valid.  

3.9.2. Uji Reliabilitas 

  Reliabilitas menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen itu sudah baik 

(Arikunto, 2006). Instrumen yang baik tidak akan tendensius mengarahkan 

responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat 

dipercaya, yang reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. 

 Untuk menguji reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach sebagai 

berikut (Arikunto, 2006) : 
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Dimana : 

 r11   =  reliabilitas instrumen 

 k   = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal 

   2

b  =  jumlah varian butir/item 

  2

tV    =  varian total 

 Uji reliabilitas dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. 

Instrumen dapat dikatakan andal atau fleksibel bila memiliki koefisien keandalan 

reliabilitas 0,60 atau lebih (Arikunto, 2006). 

3.9.3. Uji Asumsi Klasik 

1.    Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau 

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

penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal 

(Ghozali, 2005). 

Pengujian normalitas dalam penelitian ini digunakan dengan melihat 

normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari data normal. Sedangkan dasar 

pengambilan keputusan untuk uji normalitas data menurut (Ghozali, 2005) adalah: 

a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 
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b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis 

diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan distribusi normal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Selain itu dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk menguji 

normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov Smirnov terhadap nilai 

residual hasil persamaan regresi. Apabila probabilitas hasil uji Kolmogorov 

Smirnov lebih besar dari 0,05 maka asumsi normalitas dalam penelitian ini 

terpenuhi 

2.   Uji Multikolinearitas 

 Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas (Ghozali, 2005). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. 

Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal. Variabel 

ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas 

sama dengan nol. 

Dalam penelitian ini teknik untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolinearitas didalam model regresi adalah 

1. Mempunyai nilai Variance Inflation Factor (VIF) <10 

2. Mempunyai nilai tolerance > 0,10 

3. Koefisien korelasi antar variabel harus lemah (di bawah 0,05) jika 

korelasi kuat terjadi multikolinearitas 

3.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang 
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lain (Ghozali, 2005). Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas 

(Ghozali, 2005). Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan Rank Spearman dengan hasil signifikansi korelasi lebih dari 0,05.  

Selain dengan uji Rank Spearman cara mendeteksinya adalah dengan 

melihat ada tidaknya  pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan 

ZPRED, dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah 

residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-standarized (Ghozali, 

2005). 

Sedangkan dasar pengambilan keputusan untuk uji heteroskedastisitas 

adalah (Ghozali, 2005): 

a. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu 

teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 

b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas 

3.9.4. Analisis Regresi Linear Berganda 

 Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan 

analisis regresi linear berganda (Multiple Regression). Analisis regresi linear 

berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh antara variabel independen 

(marketing public relation dan Sales Promotion) terhadap variabel dependen yaitu 

keputusan pembelian pupuk Phonska bersubsidi. Rumus matematis dari regresi 

linear berganda menurut (Sugiyono, 2008) adalah sebagai berikut : 
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Y = α + b1X1 + b2X2 +  ....... bnXn + e 

Dimana : 

Y = nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat 

b = koefesien regresi parsial 

X = variabel bebas 

α = konstanta 

e = standard eror 

3.9.5. Uji F 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen (X1 

dan X2) secara bersama-sama mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap 

variabel dependen (Y). Uji signifikansi meliputi pengujian signifikansi persamaan 

regresi secara keseluruhan.. Uji keseluruhan dapat dilakukan dengan 

menggunakan statistik F . 

Hipotesis untuk pengujian ini adalah : 

H0 =      0 artinya tidak ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

   ≠    ≠ 0 artinya ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai  berikut: 

a. Jika F hitung > F  tabel, maka Ho ditolak, artinya variabel bebas (X1 dan 

X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

b. Jika F hitung < F tabel, maka Ho diterima, artinya variabel bebas (X1 dan 

X2) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) 

 untuk mengetahui besarnya Fhitung dapat dihitung dengan rumus : 

F hitung  = R
2 
/K df = n-k-1 

  (1-R
2
) / n-k-1 
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Dimana : 

F = pendekatan distribusi probabilitas 

R
2 

= koefisien determinasi berganda 

k = jumlah variabel bebas 

n = jumlah sampel 

Uji F ini adalah untuk pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan 

atau bersama-sama terhadap hipotesis 1. 

H1  :   diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan variabel 

Marketing Public Relation (X1) dan Sales Promotion (X2)  terhadap keputusan 

pembelian pupuk Phonska bersubsidi. 

3.9.6. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen 

(Ghozali, 2005). 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho: bi = 0 

variabel bebas (X1 dan X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat (Y) 

Ha: bi ≠ 0 

variabel bebas (X1 dan X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat (Y) 

Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut : 

a. Jika t hitung > t tabel, maka Ho ditolak , artinya variabel bebas (X1 dan 

X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y) 
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b. Jika t hitung < t tabel, maka Ho diterima, artinya variabel bebas (X1 dan 

X2) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

(Y) 

Nilai thitung dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

thitung =        β - βi 

       Se (βi) 

Dimana : 

β = koefisien variabel 

βi = nilai hipotesis 

Se = standardized eror dari variable ke-i 

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi 

secara parsial dari masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun 

hipotesis yang akan diuji adalah : 

H2  :  diduga terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial variabel 

Marketing Public Relation dan Sales Promotion terhadap keputusan pembelian 

pupuk Phonska bersubsidi. 

3.9.7 Uji Dominan 

 Menurut Ghozali (2006) berdasarkan nilai koefisien regresi Standardized 

tertinggi, uji dominan dapat dengan melihat nilai koefisien regresi dari masing-

masing variabel dimana variabel yang memiliki koefisien regresi standardied atau 

terbesar merupakan variabel dominan yang mempengaruhi variabel terikat (Y). 

H3   : diduga terdapat pengaruh yang dominan pada variabel Marketing 

Public Relation terhadap keputusan pembelian pupuk Phonska bersubsidi. 
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3.9.8.  Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisisen Determinasi (R
2
) pada intinya digunakan untuk mengukur 

seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel 

dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisian determinasi adalah antara nol (0) dan 

satu (1). Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu 

(1) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi 

yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kelemahan mendasar 

penggunaan koefisien determinasi (R
2
) adalah bias terhadap jumlah variabel 

independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel 

independen, maka R
2
 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikasi terhadap variabel dependen. Maka digunakan nilai 

Adjusted R
2
 pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik karena Adjusted 

R
2
 dapat naik turun apabila satu variabel independen di tambahkan ke dalam 

model (Ghozali, 2006). 

 


