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METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Semen Baturaja (persero) Tbk yang 

merupakan kantor pusat di kota Palembang, Alamat di Jl. Abikusno Cokrosuyoso 

Kertapati Palembang 30258. Alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui Kemampuan, Pengalaman, Pelatihan, dan Pendidikan 

berpengaruh atau tidaknya terhadap Prestasi Kerja Karyawan di Perusahaan 

tersebut. 

B. Desain Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

adalah salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana 

dan terstruktur dengan jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya.1 

Jenis penelitian adalah penelitian di lapangan (field research) merupakan 

penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh langsung dari responden.  

C. Sumber dan Jenis Data 

 1. Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan kuesioner atau angket terhadap 

                                                             
1 Sugiyono. Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA, 2013), hal. 13 



responden, yaitu orang-orang yang merepson atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.2  

 2. Jenis Data 

  a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung 

di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan 

yang memerlukannya.3  

Adapun data primer pada penelitian ini adalah dat dari kuesioner 

yang merupakan hasil jawaban responden atas kuesioner yang diberikan 

kepada karyawan PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk kantor pusat 

Palembang. 

  b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh 

orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.4 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa hasil 

search engine yaitu sebuah fasilitas (web) yang bisa mencari link dari 

sebuah situs. Adapun data sekunder yang penulis peroleh didapat dari 

website PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk. Serta situs internet yang erat 

hubungannya dengan masalah yang dibahas. 

 

                                                             
2 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hal. 172 
3 Misbahuddin & Iqbal Hasan. Analisis Data Penelitian Dengan Statistik. (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 21 

4 Ibid 



 

D. Populasi dan Sampel 

 1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.5 Populasi adalah wilayah 

generalisasi objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.6 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Semen 

Baturaja (Persero) Tbk. Kantor pusat Palembang yang berjumlah 187 

karyawan. 

 2. Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.7 Sampel 

merupakan suatu prosedur pengambilan data dimana hanya sebagian populasi 

saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang 

dikehendaki dari suatu populasi.8 

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel dengan menggunakan 

teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.9  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah  Karyawan Tetap serta 

karyawan kontrak yang telah memiliki pengalaman bekerja lebih dari 6 

                                                             
5 Ibid, hal. 173 
6 Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian. (Bandung: ALFABETA, 2013), hal. 61 
7 Op, Cit. hal. 174 
8 Syofian Siregar. Metode Penelitian Kuantitatif. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hal. 30 
9 Sugiyono. Statistika Untuk Penelitian. (Bandung: ALFABETA, 2013), hal. 68 



(enam) bulan pada PT. Semen Baturaja (Persero), Tbk Kantor Pusat 

Palembang. 

Adapun penelitian ini menggunakan rumus Slovin untuk menentukan 

sampel dengan taraf kepercayaan sebesar 90% atau memiliki taraf 

signifikansi sebesar 0,10.  

Rumus Slovin adalah sebagai berikut:  

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁 (𝑒)2
 

n = 
187

1+187 (0,10)2 

n  =  65 

Jadi, berdasarkan rumus slovin diperoleh sampel berjumlah 65 orang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

kuesioner tertutup (Closed End Items). Kuesioner tertutup adalah kuesioner yang 

sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih.10 

Jawaban dalam kuesioner pada penelitian ini ditetapkan skor yang diberikan 

pada masing-masing pilihan dengan menggunakan skala likert. Skala likert adalah 

skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, persepsi 

seseorang atau sekelompok orang mengenai suatu gejala atau fenomena.11 

                                                             
10 Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Ed. Revisi., cet.14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hal. 195 
11 Sumanto. Teori dan Aplikasi Metode Penelitian. Cet. Pertama. (Yogyakarta: CAPS (Center Academic 

Publishing Service, 2014), hal. 102 



Cara pengukurannya adalah dengan cara membagikan sebuah pernyataan 

pada tiap responden agar memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dirasakan. 

Dalam skala likert ini terdiri 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari Sangat 

Setuju (SS), Setuju (S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju 

(STS).        

Tabel 3.1 

Bobot Skor 

 

Jawaban Jumlah Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Tidak Setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 

 

F. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentag 

hal tersebut, kemudian dapat ditarik kesimpulannya.12  

 Variabel yang digunakan pada penelitian adalah sebagai berikut: 

 1. Independent Variabel 

Independent Variabel atau variabel bebas adalah yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen 

(terikat).13  

                                                             
12 Sugiyono. Statistika Untuk Penelian. Cet. Ke-23. (Bandung: ALFABETA, 2013), hal. 2 

13 Ibid, hal. 4 



Dalam penelitian ini variabel yang gunakan yaitu, Kemampuan (X1), 

Pengalaman (X2), Pelatihan (X3), dan Pendidikan (X4).  

 

 

 2. Dependen Variabel 

Dependent Variabel atau disebut sebagai variabel terikat adalah variabel 

yang mempengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas.14 

Dalam penelitian ini variabel terikatnya adalah Prestasi Kerja (Y).  

G. Definisi Operasional Variabel 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka variabel dalam 

penelitian ini yaitu, Kemampuan, Pengalaman, Pelatihan, Pendidikan, dan Prestasi 

Kerja.  

Adapun penjelasan dari definisi operasional yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kemampuan 

Kemampuan merupakan bawaan kesanggupan sejak lahir atau 

merupakan hasil dari latihan yang digunaan untuk melakukan suatu 

pekerjaan.15 

Indikator Kemampuan dalam penelitian ini adalah16: 

a. Kemampuan Teknis 

                                                             
14 Ibid 
15 Stephen P. Robbins. Perilaku Organisasi. (Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2006), hal. 67 
16 Atmosudirdjo. Organisasi dan Manajemen. (Jakarta: Kaunika), hal. 37 



b. Kemampuan Konseptual 

c. Kemampuan Sosial 

2. Pengalaman 

Pengalaman adalah suatu kemampuan yang dimiliki karyawan karyawan 

yang menjelaskan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.17 

 

Indikator Pengalaman dalam penelitian adalah18 : 

a. Lama waktu/masa 

b. Tingkat Pengetahuan 

c. Penguasaan Pekrjaan/ peralatan 

3. Pelatihan 

Pelatihan adalah suatu peningkatan skil seorang karyawan untuk 

menerapkan aktivitas kerja tertentu. Dengan pelatihan perusahaan 

memperoleh masukan yang baik menghadapi tantangan-tantangan 

manajemen yang terus berkembang dengan memiliki karyawan yang 

dapat memenuhi penyelesaian masalah.19 

Indikator Pelatihan yang digunakan dalam penelitian ini adalah20: 

a. Peserta Pelatihan 

b. Materi Pelatihan 

c. Instruktur 

                                                             
17 Siagian. Manajemen Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hal. 39 
18 Bill Foster. Pembinaan Untuk Peningkatan Kinerja Karyawan. (Jakarta: PPM, 2001) 
19 Moekijat. Latihan dan Pengembangan. Edisi pertama. (Jakarta: PT. Graha Ilmu, 1998) hal. 79 
20 Fanani & Moses. “Implementasi Lean Manufacturin Untuk Peningkatan Produktivitas. (Studi Kasus pada 

PT. Ekamas Fortuna Malang, 2011) 



4. Pendidikan 

Pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan 

umum seseorang termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori 

dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang 

menyangkut kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan.21 

Indikator Pendidikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah22: 

a. Pendidikan Formal 

b.  Pendidikan Non Formal 

5. Prestasi Kerja 

Prestasi kerja adalah suatu kerja yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan  berdasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta menunjukkan pada hasil kerja yang 

dicapai.23 

Indikator Prestasi Kerja yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:24 

a. Kedisiplinan 

b. Tanggung Jawab 

c.  Kerjasama 

d. Kepemimpinan 

                                                             
21 Handoko. Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. (Jakarta: Erlangga, 2003), hal. 10 
22 Liza & Sukiarti. “Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan, Tingkat Pendidikan dan Status Pekerjaan dengan 

Motivasi Lansia Berkunjung ke Posyandu Lansia di Desa Dadirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan. (STIKES 

Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, 2013) 
23 Edy Sutrisno. Manajemen Sumber Daya Manusia, hal. 49 
24 Anwar Prabu Mangkunegara. “Manajemen Sumber Daya Manusia”. Edisi revisi. (Bandung: Bumi Aksara, 

2009), hal 67 



 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional Variabel 

 

Variabel 

Penelitian 

 

Definisi 

Operasional 

Indikator Skala 

Kemampuan 

(X1) 

Kemampuan 

merupakan bawaan 

kesanggupan sejak 

lahir atau 

merupakan hasil 

dari latihan yang 

digunakan untuk 

melakukan suatu 

pekerjaan. 

- Kemamuan 

Teknis 

- Kemampuan 

Konseptal 

- Kemampan 

Sosial 

 

Likert 

Pengalaman 

(X2) 

Pengalaman adalah 

suatu kemampuan 

yang dimiliki 

karyawan 

karyawan yang 

menjelaskan tugas-

tugas yang 

dibebankan 

kepadanya 

- Lama Waktu/ Masa         

Kerja 

- Tingkat Pengetahuan 

- Penguasaan 

Pekerjaan/ Peralatan 

 

Likert 

Pelatihan (X3) Pelatihan 

merupakan suatu 

peningkatan skill 

seorang karyawan 

untuk mencapai 

kemampuan tetentu 

guna membantu 

- Peserta 

Pelatihan 

- Materi 

Pelatihan 

- Instrukur 

Likert 



mencapai tujuan 

organisasi atau 

instansi 

Pendidikan 

(X4) 

Pendidikan adalah 

suatu kegiatan 

untuk 

meningkatkan 

pengetahuan umum 

seseorang termasuk 

didalamnya 

peningkatan 

penguasaan teori 

dan keterampilan 

memutuskan 

terhadap persoalan-

persoalan yang 

menyangkut 

kegiatan-kegiatan 

pencapaian tujuan. 

- Pendidikan 

Formal 

- Pendidikan 

Non formal 

Likert 

Prestasi Kerja 

(Y) 

Prestasi kerja 

adalah suatu kerja 

yang dicapai 

seseorang dalam 

melaksanakan 

tugas-tugas yang 

dibebankan  

berdasarkan atas 

kecakapan, 

pengalaman, dan 

kesungguhan serta 

menunjukkan pada 

hasil kerja yang 

dicapai. 

- Kedisiplinan 

- Tanggung 

jawab 

- Kerjasama 

- Kepemipinan 

Likert 

 

H. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk 

memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari 

para responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.25 

1. Uji Validitas 

                                                             
25 Syofian Siregar. Metode Penelitian Kuantitaif. Cet. Ke-1. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2013), hal.46 



Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana suatu alat 

ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur.26  

Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, 

atau memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut. Validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan suatu 

daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu veriabel. Validitas digunakan 

untuk membandingkan nilai rhitung dengan rtabel, apabila nilai rhitung > rtabel serta 

bernilai positif dan nilai signifikan 5% maka data tersebut dikatakan valid.27 

 2. Uji Reliabilitas 

Reliabilias adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala 

yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula.28 

Uji reliabilitas dapat dilihat dari besarnya nilai cronbach alpha pada 

masing-masing variabel. Alpha cronbach merupakan koefisien yang umum 

digunakan untuk mengevaluasi internal consistency. Kriteria suatu instrumen 

penelitian dikatakan reliable jika koefisien reliabilitas > 0,60. 

Tabel 3.3 

Pedoman untuk Interprestasi Terhadap Koefisien Korelasi:29 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,00-0,199 Sangat Rendah 

                                                             
26 Ibid 
27 Sugiyono. Metode Peneleitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: ALFABETA, 2015), hal. 98 
28 Ibid,  
29 Imam Ghozali. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS”. (Semarang: UNDIP, 2005), hal. 129 



0,20-0,399 Rendah 

0,40-0,599 Sedang 

0,60-0,799 Kuat 

0,80-1,000 Sangat Kuat 

 

 

 

I. Teknik Analisis Data  

 Analisis data berasal dari hasil pengumpulan data. Analisis data ini ini 

berfungsi untuk memberi arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data 

tersebut.30 

 Dalam penelitian analisis data merupakan kegiatan setelah seluruh data 

terkumpul, dan dikelompokkan berdasarkan variabel dan jenis responden. Analisis 

data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokkan, sistematis, 

penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, 

akademis dan ilmiah.  

 Kegiatan dalam menganalisis data adalah mengelompokan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel 

dan jenis responden, menyajikan tiap data variabel yang diteliti, melakukan 

perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk 

                                                             
30 Moh. Kasiram. Metodologi Penelitian. (Malang: UIN Maliki Press, 2006), hal. 274  



menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis.31 

 Berdasarkan hipotesis yang telah ditentukan, maka teknik analisis data 

yang digunakan bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara 

masing-masing variabel X terhadap variabel Y.  

 Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda 

dengan bantuan program SPSS 23.  

  

 

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah : 

 1. Uji Asumsi Klasik 

  a. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sampel yang 

digunakan mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas 

digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari 

regresi terdistribusi secara normal atau tidak.32 

Metode yang digunakan adalah dengan melihat normal probability 

plot yang membandingkan distribusi komulatif dari data sesungguhnya 

dengan distribusi komulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan 

membentuk garis dan plooting data akan dibandingkan dengan garis 

                                                             
31 Sofian Effendi. Metode Penelitian Survey.(Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 231 

 



diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.33 

Uji normalitas dengan grafik dapat terjadi kekeliruan jika tidak 

berhati-hati, secara visual terlihat normal padahal secara statistik dapat 

sebaliknya. Oleh karena itu dianjurkan untuk menguji normalitas data 

dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Dengan uji statistik yaitu 

menggunakan uji statistik non parametrik kolmogoro-smirnof : 

Ho : data residual berdistribusi normal (Asymp. Sig > 0,05) 

Ha : data residual berdistribusi tidak normal (Asymp. Sig < 0,05) 

 

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi 

yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel bebas. untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi 

adalah dengan menganalisis matriks korelasi vaariabel-variabel bebas. 

Uji Multikolinieritas dilihat berdasarkan nilai Tolerance dan VIF. 

berdasarkan nilai tolerance yaitu jika nilai tolerance > 0,10 artimya tidak 

terjadi multikolinieritas. berdasarkan nilai VIF apabila nilai VIF < 10,00 

artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.34 

  c. Uji Heterokedastisitas 

                                                             
33 Ghozali. Aplikasi Analiis Multivariate Dengan Program SPSS.(Universitas Diponegoro Semarang, 2007) 
34 Ibid 



Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah aman dalam 

model regresi terdapat ketidaksamaan variance dari residual atau 

pengamatan ke pengamatan lain. Salah satu cara untuk mendeteksi 

kemungkinan terjadinya heterokedastisitas adalah dengan menggunakan 

uji korelasi Rank Spearman’s.  

Dasar pengambilan keputusan untuk Uji Heterokedastisitas dengan 

Rank Spearman’s yaitu jika nilai signifikan atau Sig. (2-tailed) lebih 

besar dari nilai 0,05 maka dikatakan bawa tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas. Sebaliknya jika Sig. (2-tailed) lebih kecil dari nilai 

0,05 maka dikatakan bahwa terdapat masalah heterokedastisitas. Model 

regresi yang bak adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas.  

  d. Uji Linieritas 

Uji linieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

mempunyai hubungan yang linier atau tidak secara sigifikan. Uji ini 

biasanya digunakna sebagai prasyarat dalam analisis korelasi atau regresi 

linier. Pengujian pada SPSS dengan menggunakan Test for Linearity 

dengan taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai 

hubungan yang linier bila signifkan kurang dari 0,05.   

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua 

atau lebih variabel independen (X1, X2,.....Xn) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel indepemden 



dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen 

berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel 

dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan atau penurunan. 

 Formula untuk regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + e 

Keterangan: 

Y  = Prestasi Kerja 

α  = Konstanta 

X1 = Kemampuan 

X2 = Pengalaman 

X3 = Pelatihan 

X4 = Pendidikan 

b1 = Koefisien regresi variabel Kemampuan 

b2 = Koefisien regresi variabel Pengalaman 

b3 = Koefisien regresi variabel Pelatihan 

b4 = Koefisien regresi varabel Pendidikan 

e  = Standart Errror 

3. Uji Hipotesis 

a. Uji Simultan (Uji F) 

Uji ketepatan model (goodness of fit) bertujuan apakah perumusan 

model sudah tepat atau fit. Uji ini dilakukan dengan membandingkan 

signifikansi nilai P-value dengan nilai α (0,05) 



Uji F statistik digunakan untuk membuktikan bahwa variabel bebas 

secara simultan mempengaruhi variabel terikat digunakan uji f statistik.  

b. Uji parsial (Uji t) 

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah setiap variabel 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen secara parsial. Kaidah 

pengambilan keputusan dalam uji t dengan menggunakan SPSS 23. 

dengan tingkat signifikansi yang ditetapkan adalah 0,05%: 

a. jika nilai signifikansi ≥ 0,05, maka variabel bebas tidak dapat 

menjelaskan variabel terikat atau tidak ada pengaruh antar variabel 

yang diuji. 

b. jika nilai signifikansi ≤ 0,05, maka variabel bebas dapat 

menjelaskan variabel terikat atau ada pengaruh antara variabel yang 

diuji. 

 3. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

    Koefisien determinasi (R2) merupakan alat untuk mengukur sejauh mana 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.35 Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel 

dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti 

variabel-varaabel independen memberikan hampir semua informsi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

                                                             
35 Imam Ghazali. “Aplikasi Analiis Multivariate Dengan Program SPSS”.(Universitas Diponegoro Semarang, 

2012), hal. 97 



 

 

 

 

 


