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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Objek Penelitian

Penelitian ini mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyaluran kredit pada bank umum di bursa efek Indonesia periode 2011-

2015. Objek Penelitian ini adalah 10 Bank Konvensional diantaranya : 

Bank Negara Indonesia (BNI) , Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank 

Central Asia (BCA), Bank Tabungan Negara (BTN) , Bank Danamon, 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), Bank Mandiri, 

Bank CIMB, Bank Bukopin dan Bank Maybank.  

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang 

sifatnya memberikan gambaran sistematis secara umum berdasarkan data 

atau angka yang ada kemudian dianalisis dan di intepretasikan dalam 

bentuk uraian. Penelitian deskriptif meliputi pengumpulan data untuk diuji 

hipotesisnya atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir dari 

subyek penelitian. Dengan cara mengamati subyek penelitian yang telah 

dipilih kemudian menganalisis serta menyimpulkan antara variabel bebas 

yang terdiri dari Dana Pihak Ketiga (DPK), Rasio Biaya Operasional 

terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Rasio Non Performing Loan 

(NPL) dan Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap variabel terikatnya 

yaitu Penyaluran Kredit. 
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C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiono, 2009). Populasi yang digunakan oleh penelitian 

ini adalah Bank Umum pada Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015 

dengan jumlah 43 bank umum.  

Menurut Sugiyono (2009), Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, 

maka harus dibatasi untuk mendapatkan sampel yang sesuai kriteria yang 

telah ditentukan. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-

betul representative (mewakili), dari penelitian ini sampel yang 

dibutuhkan adalah sebanyak 10 bank umum. Maka sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling, dimana teknik ini 

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertantu. 

adapun kriteria yang ditentukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek indonesia 

selama periode tahun 2011-2015. 

2. Mempublikasikan laporan keuangan (Audit) secara lengkap dan jelas 

selama periode tahun 2011-2015 

3. Mempunyai peningkatan kredit berturut-turut selama periode tahun 

2011-2015 
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Tabel 3.1 Bank Umum Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

NO BANK UMUM GO PUBLIK (BEI) KRITERIA 
1 

KRETERIA 
2 

KRITERIA 
3 KETERANGAN  

1 Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk   - - Tidak lolos 
2 Bank Agris Tbk   - - Tidak lolos 
3 Bank Artos Indonesia Tbk   - - Tidak lolos 
4 Bank MNC Internasional Tbk   - - Tidak lolos 
5 Bank Capital Indonesia Tbk   - - Tidak lolos 
6 Bank Central Asia Tbk       Lolos 
7 Bank Harda Internasional Tbk   - - Tidak lolos 
8 Bank Mestika Dharma Tbk   - - Tidak lolos 
9 Bank Bukopin Tbk       Lolos 

10 Bank Negara Indonesia (persero) Tbk       Lolos 
11 Bank Nusantara Parahyangan Tbk   - - Tidak lolos 
12 Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk       Lolos 
13 Bank Tabungan Negara (persero) Tbk       Lolos 
14 Bank Yudha Bhakti Tbk   - - Tidak lolos 
15 Bank J Trust Indonesia Tbk   - - Tidak lolos 
16 Bank Danamon Indonesia Tbk       Lolos 
17 Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk   - - Tidak lolos 
18 Bank Gnaesha Tbk   - - Tidak lolos 
19 Bank Ina Perdana Tbk   - - Tidak lolos 
20 Bank Jabar Banten Tbk   - - Tidak lolos 

21 Bank Pebangunan Daerah Jawa Timur 
Tbk       Lolos 

22 Bank QNB kesawan Tbk   - - Tidak lolos 
23 bank Maspion Insonesia Tbk   - - Tidak lolos 
24 Bank Mandiri (persero) Tbk       Lolos 
25 Bank Bumi Arta Tbk   - - Tidak lolos 
26 Bank CIMB Niaga Tbk       Lolos 
27 Bank Maybank Indonesia Tbk        Lolos 
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28 Bank Permata Tbk   - - Tidak lolos 
29 Bank Sinar Mas Tbk   - - Tidak lolos 
30 Bank Of India Indonesia Tbk   - - Tidak lolos 
31 Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk   - - Tidak lolos 
32 Bank Victoria Internasional Tbk   - - Tidak lolos 
33 Bank Dinar Indonesia Tbk   - - Tidak lolos 
34 Bank Artha Graha Internasional Tbk   - - Tidak lolos 
35 Bank Mayapada Internasional Tbk   - - Tidak lolos 
36 Bank China Contruction Bank Ind. Tbk   - - Tidak lolos 
37 Bank Mega Tbk   - - Tidak lolos 
38 Bank Mitraniaga Tbk   - - Tidak lolos 
39 Bank OCBC NISP Tbk   - - Tidak lolos 
40 Bank Nationalnobu Tbk   - - Tidak lolos 
41 Bank Pan Indonesia Tbk   - - Tidak lolos 
42 Bank Panin Syariah Tbk   - - Tidak lolos 
43 BANK woori Saudara Indonesia 1906 Tbk   - - Tidak lolos 

Sumber :Bursa Efek Indonesia  

D. Jenis Data dan Sumber Data 

Jenis data yang akan di analisis dalam penenlitian ini adalah data 

sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak lain meliputi jumlah 

kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), Rasio Biaya Operasional terhadap 

Pendapatan Operasional (BOPO), Rasio Non Performing Loan (NPL) dan 

Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk memperoleh data-data mengenai 

Faktor-faktor permintaan kredit peneliti memperoleh dari laporan 

keuangan bank tersebut dari data yang dipublikasikan di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2015. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data sebagaimana yang tersebut diatas diperoleh dengan cara 

dokumentasi yaitu menyalin dokumen yang dipublikasikan oleh Bank 

Umum di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang kemudian akan diolah atau 

dianalisis kembali.  

F. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan 

kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau penjelasan untuk 

memudahkan dan menghindari kesalahan dalam pemahaman, sehingga 

variabel yang diteliti mudah dipahami oleh pembaca. 

1. Variabel Dependen atau Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penyaluran kredit pada 

tahun 2011-2015. Penyaluran Kredit adalah Penyaluran Dana yang 

dikeluarkan atau dicairkan oleh Bank untuk nasabah yang meminjam dana 

atau kredit kepada bank dimana dana tersebut digunakan untuk keperluan 

nasabah atau nasabah yang kekurangan dana dengan syarat-syarat yang 

sudah ditentukan oleh pihak bank. Data sampel untuk Penyaluran kredit 

atau Permintaan Kredit akan ditransformasikan ke dalam bentuk Ln 

(Logaritma natural) karena untuk menghindari distribusi data yang tidak 

normal karena selisih jumlah penyaluran kredit atau permintaan kredit 

nilainya yang terlalu besar.  

a. Teori Permintaan yaitu suatu ciri hubungan yang menerangkan jumlah 

permintaan dan harga. Hukum permintaan sendiri menjelaskan bahwa 
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semakin rendah harga suatu barang yang ditawarkan maka semakin 

tinggi jumlah permintaannya dan sebaliknya apabila semakin tinggi 

harga suatu barang yang ditawarkan maka semakin sedikit jumlah 

permintaannya. 

2. Variabel Independen atau Bebas (X) 

a. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum Yang Terdaftar DI Bursa EfeK 

Indonesia Tahun 2011-2015 (X1) yaitu simpanan pihak ketiga yang 

dihimpun oleh bank, yang terdiri dari tabungan, giro dan deposito. Data 

sampel untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) akan ditransformasikan ke 

dalam bentuk Ln (Logaritma natural) untuk menghindari distribusi data 

yang tidak normal karena selisih jumlah Dana Pihak Ketiga setiap bank 

nilainya yang terlampau besar. 

b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Bank Umum Yang Terdaftar DI Bursa EfeK Indonesia Tahun 2011-2015 

(X2), yaitu Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional dengan 

cara mengukur : 

𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 =
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑝𝑝𝑏𝑏𝑜𝑜 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜 × 100 

c. ) Rasio Non Performing Loan (NPL Bank Umum Yang Terdaftar DI 

Bursa EfeK Indonesia Tahun 2011-2015 (X3), yaitu Tingkat Kredit 

Bermasalah suatu perusahaan dalam satuan persen. Dengan cara 

mengukur : 

𝑁𝑁𝐵𝐵𝑁𝑁 =
𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑑𝑑 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑝𝑝𝑏𝑏𝑜𝑜 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑘𝑘 𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑙𝑙𝑏𝑏𝑜𝑜,𝑝𝑝𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑏𝑏𝑜𝑜, 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑜𝑜 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑙𝑙𝑜𝑜𝑝𝑝

𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑏𝑏𝑝𝑝 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑜𝑜𝑘𝑘 𝑝𝑝𝑏𝑏𝑜𝑜𝑏𝑏𝑜𝑜𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘𝑏𝑏𝑜𝑜 × 100 



32 
 

d. Produk Domestik Bruto (PDB) (X4) yaitu jumlah produk berupa barang 

atau jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi pada suatu wilayah 

negara (domestik) tertentu. Data sampel untuk Produk Domestik Bruto 

ini akan ditransformasikan ke dalam bentuk Ln (Logaritma natural) 

karena untuk menghindari distribusi data yang tidak normal karena 

selisih jumlah Produk Domestik Bruto setiap tahunnya nilainya yang 

terlampau besar. 

G. Teknik Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Regresi Linier Berganda. Teknik analisa ini memperkirakan atau 

meramalkan nilai Variabel (𝑌𝑌) akan lebih baik apabila kita 

memperhitungkan variabel-variabel lain yang ikut mempengaruhi 

Y.dengan demikian semua mempunyai hubungan antara variabel tidak 

bebas (dependen variabel) Y dengan variabel-variabel bebas (independen 

variabel) 𝑋𝑋1,𝑋𝑋2,𝑋𝑋3, … . .𝑋𝑋𝑘𝑘. dalam penelitian ini menggunakan tiga 

variabel bebas, dan satu variabel terikat, dengan rumus sebagai berikut: 

𝑁𝑁𝑜𝑜𝑘𝑘𝑌𝑌 =  𝛼𝛼 + 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑘𝑘𝐿𝐿1𝑋𝑋1 − 𝐿𝐿2𝑋𝑋2 − 𝐿𝐿3𝑋𝑋3 + 𝑁𝑁𝑜𝑜𝑘𝑘 𝐿𝐿4𝑋𝑋4𝑜𝑜 

Dimana : 

𝑁𝑁𝑜𝑜𝑘𝑘𝑌𝑌  = Penyaluran Kredit dalam satuan rupiah 

𝑏𝑏   = Konstanta 

𝐿𝐿1,𝐿𝐿2,𝐿𝐿3 = Koefisien regresi  

𝑁𝑁𝑜𝑜𝑘𝑘𝑋𝑋1    = Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam satuan rupiah 
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𝑋𝑋2   =Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan 

Operasional (BOPO) dalam satuan persen 

𝑋𝑋3 = Rasio Non Performing Loan (NPL) dalam satuan persen 

𝑁𝑁𝑜𝑜𝑘𝑘𝑋𝑋4 = Produk Domestik Bruto (PDB) dalam satuan Rupiah 

𝑜𝑜  = error term 

2. Model Regresi Data Panel 

  Data Panel adalah data yang mempunyai dua dimensi yaitu 

individu (cross-section) dan waktu (time series), dimana setiap unit cross-

section (individu) diulang dalam beberapa periode waktu. Kelebihan 

model data panel adalah dapat mengakomodasi keheterogenan antar 

individu secara eksplisit. Selain itu, penggabungan antara cross-section 

dan time series membuat data panel menjadi lebih informative, lebih 

bervariasi, mengurangi kolineritas, memperbanyak derajat bebas dan lebih 

efisien. Bentuk model data panel untuk satu variabel independen (yang 

dapat dibuat umum untuk lebih dari satu variabel independen) yaitu 

dimana: ai adalah variabel tak terobservasi yang spesifik bagi setiap 

individu dan diasumsikan bernilai konstan sepanjang waktu untuk setiap 

individu. 

Data cross section dalam penelitian ini adalah data dari sepuluh 

bank yang go public, sedangkan data time series dalam penelitian ini 

adalah data tahun 2011-2015. Data tersebut diperoleh dari laporan 

keuangan bank Bursa Efek Indonesia. 
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Beberapa teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel 

yaitu teknik OLS (Common Effect) adalah model paling sederhana yang 

mengasumsikan bahwa tidak ada keheterogenan antar individu yang tidak 

terobservasi (intersep sama), karena semua keheterogenan sudah 

dijelaskan oleh variabel independen. Estimasi parameter pooled model 

menggunakan metode OLS. 

Fixed Effect adalah terdapat keheterogenan antar individu yang 

tidak terobservasi (ai yang tidak tergantung waktu/time invariant. Apabila 

diasumsikan terdapat hubungan yang tetap antara aid an variabel 

independen maka disebut model Fixed Effect (FE) atau dengan kata lain 

nilai intersep β0i untuk setiap Xi berbeda tapi memiliki slope sama. 

Estimasi parameter model FE bisa menggunakan metode Least Square 

Dummy Variabel, yaitu dengan menambahkan varaibel dummy yang 

bersesuaian untuk masing-masing nilai variabel independen. 

Random Effect digunakan untuk mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan oleh model fixed effect dengan peubah semu (dummy) pada 

data panel menimbulkan permasalahan hilangnya derajat bebas dari 

model, jika β0 dianggap sebagai variabel random, maka model seperti FE 

disebut model Random-Effect. Estimasi parameter model random-effect 

menggunakan metode Generalized Least Square. 

Dalam penelitian ini teknik dari data panel menggunakan 

Pertimbangan teknik Fixed Effect (FE) karena terdapat keheterogenan 
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antar individu atau dengan kata lain nilai intersep setiap perusahaan  untuk 

setiap variabel bebas itu berbeda. 

3. Pengujian dengan Uji Statistik 

Setelah model terbentuk maka langkah awal selanjutnya adalah 

pengolahan data, untuk mengolah data ini peneliti menggunakan 

analisis dan variabel, dimana regresi ini dilakukan atas suatu variabel 

terikat (Y) terhadap lebih dari suatu variabel bebas (X). hal ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas secara 

keseluruhan terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji hipotesa yang digunakan, penguji 

menggunakan analisis linier berganda yang dihasilkan dengan cara 

memasukkan input data variabel kedalam fungsi regresi. Pembuktian 

hipotesis dilakukan dengan : 

a. Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel 

1) Uji Chow 

Menurut Widarjono dalam Ita Luki Indriani (2013) Uji statistik ini 

digunakan untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan 

fixed effect lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel 

dummy (common effect) dengan melihat residual Residual sum of 

squares (RSS). 

Dimana hipotesis : 

Ho = OLS tanpa variabel dummy (common effect) 

Ha = fixed effect 
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Ketentuan : 

a) Apabila Prob cross-section F ≤ 0,05 (nilai ditentukan di awal sebagai 

tingkat signifikan atau alpha), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 

berarti bahwa model fixed effect merupakan model yang tepat. 

b) Apabila Prob cross-section F ≥ 0,05 (nilai ditentukan diawal sebagai 

tingkat signifikan atau alpha), maka Ho diterima dan Ha di tolak, 

berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy (Common Effect) 

merupakan model yang tepat. 

2) Uji Hausman 

Uji hausman digunakan untuk memilih teknik fixed effect dan random 

effect, uji hausman digunakan apabila metode fixed effect dan random 

effect lebih baik dari metode OLS tanpa variabel dummy (common 

effect). 

Dimana Hipotesis : 

Ho  = random effect 

Ha  = fixed effect 

Ketentuan : 

a) Apabila Prob. Cross-section random ≤ 0,05 (nilai ditentukan di awal 

sebagai tingkat signifikan atau alpha), maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti bahwa model fixed effect merupakan model yang 

tepat. 
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b) Apabila Prob. Cross-section ≥ 0,05 (nilai ditentukan di awal sebagai 

tingkat signifikan atau alpha), maka Ho diterima dan Ha di tolak, 

berarti bahwa model random effect merupakan model yang tepat.  

3) Uji lagrange Multiplier (LM) 

 uji LM digunakan untuk mengetahui signifikan teknik Random Effect 

dan untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari 

metode OLS tanpa variabel dummy (common effect).  

Ketentuan : 

a) Apabila LM dihitung ≥ tabel chi square, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, berarti bahwa model random effect merupakan model yang 

tepat. 

b) Apabila LM dihitung ≤ chi square, maka Ho diterima dan Ha 

ditolak, berarti bahwa model OLS tanpa variabel dummy (common 

effect) merupakan model yang tepat. 

b. Pengujian Kesesuaian Hipotesis 

1) Uji F 

Untuk mengetahui signifikan teknik fixed effect akan di uji 

menggunakan uji statistik F. signifikan atau tidak secara simultan maka 

digunakan F hitung dengan rumus : 

    𝐹𝐹ℎ𝑏𝑏𝑝𝑝𝑘𝑘𝑜𝑜𝑘𝑘 = 𝑅𝑅2/(𝐾𝐾−1)

∑𝑜𝑜𝑏𝑏
𝑜𝑜−𝑘𝑘

                     

Dimana : 

R2  = koefisien regresi 
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K = jumlah parameter yang ditaksir 

N  = jumlah sampel 

Adapun ketentuan dari uji F ini adalah sebagai berikut : 

a) Apabila F hitung >F tabel maka Ho di tolak dan Ha di terima. 

Sehingga ada pengaruh secara serentak antara Dana Pihak Ketiga 

(DPK), Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional 

(BOPO),Rasio Non Performing Loan (NPL) dan Produk Domestik 

Bruto (PDB) terhadap penyaluran kredit adalah signifikan. 

b) Apabila F hitung < F tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

Sehingga pengaruh secara serentak antara Dana Pihak Ketiga (DPK), 

Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), 

Rasio Non Performing Loan (NPL) dan Produk Domestik Bruto 

(PDB) terhadap penyaluran kredit adalah tidak signifikan. 

2) Uji T 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam 

menerangkan variasi-variasi veriabel independen. Hipotesis nol (Ho) 

yang hendak di uji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan 0 

(Ho : bi= 0), artinya apakah suatu variabel independen bukan 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. 

Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter suatu variabel tidak sama 

dengan nol (Ha:bi≠0), artinya apakah suatu variabel independen 

merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 
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Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan nilai statistik 

hasil perhitungan (thitung) dengan nilai t tabel (ttabel) pada derajat 

kepercayaan (α) sebesar 5%.  

Ketentuan dalam uji t adalah  : 

a) Thitung ≥ttabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya adalah variasi variabel independen dapat menerangkan 

variabel dependen dan terdapat pengaruh diantara kedua variabel 

yang diuji, dengan kata lain menerima hipotesis yang menyatakan 

bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi 

variabel dependen. 

b) Thitung ≤ ttabel maka Ho diterima dan Ha ditolak 

Artinya adalah variasi variabel independen tidak dapat menerangkan 

variabel dependen dan tidak terdapat pengaruh diantara kedua 

variabel yang diuji, dengan kata lain kita menerima hipotesis yang 

menyatakan bahwa suatu variabel independen bukan merupakan 

penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3) Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R2 

terletak antara 0 sampai dengan 1 (0≤R2≤1). Tujuan menghitung 

koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Apabila R2 mendekati 1 (100%), maka hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa semakin baik atau semakin tepat garis 
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regresi yang diperoleh. Sebaliknya apabila nilai R2 mendekati 0 maka 

menunjukkan semakin tidak tepatnya garis regresi untuk mengukur data 

observasi. 


