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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Obyek Penelitian 

Penelitian ini mengenai pengaruh corporate governance terhadap profitabilitas 

bank umum syariah di Indonesia periode 2011-2016.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif 

memberikan gambaran atau deskriptif suatu data yang ditinjau nilai rata-rata 

(mean), range, standar deviasi, nilai maksimum dan minimum juga digunakan 

untuk mengetahui gambaran data mengenai hubungan antara  komposisi dewan 

komisaris, komposisi dewan direksi, komposisi komite audit dan kompoosisi 

dewan pengawas syariah terhadap profitabilitas bank umum syariah melalui 

interpretasi data ke dalam penjelasan-penjelasan lebih bermakna.  

1. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel 

a. Populasi  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh  bank 

umum syariah yang terdapat di Indonesia pada tahun 2011-2016. 

Pengambilan data periode tahun 2011-2016 dikarenakan Peraturan Bank 

Indonesia mengenai Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah 

dikeluarkan pada tahun 2009.  
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b. Teknik Penentuan Sampel 

Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik  

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.  

Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai 

kriteria yang ditentukan. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan sampel 

adalah sebagai berikut: 

1)   Bank umum syariah yang telah berdiri sendiri (bukan unit usaha syariah) 

2)   Bank tersebut mempunyai Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang 

Pembantu (KCP), Kantor Kas (KK) yang memadai. 

3)  Data tersedia lengkap (data mengenai Corporate Governance  

perusahaan maupun data untuk kinerja keuangan perbankan syariah) 

selama 2011-2016. 

 Jadi, bank umum syariah yang dijadikan sampel sesuai kriteria periode 

2011-2016 adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank BNI 

Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BCA Syariah. 
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Tabel 3.1 

Populasi Bank yang dijadikan sampel sesuai kriteria selama periode 2011-2016 

Bank Umum Syariah Kriteria 
1 

Kriteria 
2 

Kriteria 
3 

Keterangan 
Sampel 

1. Bank Aceh   Syariah √ - - Di Tolak 

2. Bank Muamalat 
Indonesia √ √ √ Di Terima 

3. Bank Victoria Syariah √ - - Di Tolak 

4. Bank  BRI Syariah √ √ √ Di Terima 

5. Bank Jabar Banten 
Syariah √ - - Di Tolak 

6. Bank BNI Syariah √ √ √ Di Terima 

7. Bank Syariah Mandiri √ √ √ Di Terima 

8. Bank Mega   Syariah √ - √ Di Tolak 

9.  Bank Panin Syariah √ - - Di Tolak 

10. Bank Syariah Bukopin √ - - Di Tolak 

11. BCA Syariah √ √ √ Di Terima 

12. Bank Maybank 
Syariah Indonesia √ - - Di Tolak 

13.Bank Tabungan 
Pensiunan Syariah √ - - Di Tolak 

Sumber : Bank Indonesia (BI)  
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C. Sumber Data Penelitian 

Sumber data ada dua macam apabila pengambilan data yang dihimpun 

langsung dari peneliti disebut sumber primer, sedangkan apabila melalui tangan 

kedua disebut sumber sekunder.1 Penelitian ini menggunakan data sekunder.  

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh 

peneliti secara tidak langsung melalui media perantara yang dicatat oleh pihak 

lain. Dalam penelitian ini yang diperoleh adalah data laporan keuangan, laporan 

CG bank-bank syariah yang menjadi sampel penelitian yang diperoleh dari website 

resmi bank-bank tersebut. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik ini menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik untuk 

memperoleh data dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan mengolah data 

yang umumya berupa bukti, catatan yang diperoleh dari sampel bank syariah 

sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian, berupa laporan keuangan yang sudah 

dipublikasikan. 

E. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti, atau mengkhususkan kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. 

                                                             
1 Moch. Idochi Anwar Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian (Bandung : 

ALFABETA,2010) hlm. 24 
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Penjelasan dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

menunjukkan cara pengukuran dari masing-masing variabel tersebut.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.2 

1. Variabel Independen atau Variabel Bebas 

Variabel independen atau bebas adalah variabel yang menjadi sebab 

atau merubah atau mempengaruhi variabel lain atau variabel terikat, baik secara 

positif maupun negatif.3 

Dalam penelitian ini variabel independennya adalah Corporate 

Governance, yang terdiri indikator: 

a. Komposisi Dewan Komisaris 

Jumlah anggota dewan komisaris harus paling kurang tiga orang atau 

sama dengan jumlah anggota direksi terdiri atas komisaris dan  komisaris 

independen.4 Dewan komisaris memegang perananan penting untuk 

pengembangan GCG.  

b.  Komposisi Dewan Direksi 

Menurut Abdullah,  PBI 2006 menentukan anggota dewan direksi 

harus paling sedikit tiga orang dengan jumlah terbanyak tidak dibatasi sesuai 

kebutuhan bank yang bersangkutan.5 Jumlah dewan yang besar 

                                                             
2 Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta:Ghalia Indonesia,2009) hlm. 126 
3 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta :Prenada Media Group, 2013) 

hlm.10 
4 Ibid, hlm.76 
5 Mal An Abdullah, Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia (Jogjakarta:Ar-

Ruzz Media, 2010) hlm.131 
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menguntungkan bank syariah, bahwa perbankan akan tergantung dewannya 

untuk mengelola sumber dayanya secara lebih baik dan juga semakin besar 

kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan 

dewan dalam jumlah besar akan semakin tinggi.6 

c. Komposisi Komite Audit 

Komite audit dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu dewan 

komisaris dalam fungsi pengendalian, semakin banyak jumlah komite audit 

dalam perusahaan, maka semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan. 

Komite audit masuk kedalam faktor paling mempengaruhi pelaksanaan 

Corporate Governance dalam suatu perusahaan.7 Kinerja perusahaan pun 

semakin meningkat. 8  

    d. Komposisi Dewan Pengawas Syariah 

Jumlah anggota DPS paling kurang dua atau paling banyak 50% dari 

jumlah anggota Direksi. DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari 

salah satu anggota DPS.9 Jumlah anggota DPS semakin banyak maka akan 

meningkatkan pengawasan terhadap pengeloaan bank sesuai perinsip 

syariah, sehingga tidak terjadi penggunaan dana gharar yang dapat 

                                                             
6 Alina Addiyah dan Anis Chariri, Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2010-2012) (Diponegoro Journal Of Accounting, 2014) Vol.3 No.4 hlm.4 

7 Eko Sunarwan, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan 
Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia 
Periode 2010-2013) Skripsi, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015) 

8 Ibid. 
9 Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah (Jakarta:Bumi Aksara, 2013) 

hlm.87-89 
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mengurangi profitabilitas, dengan demikian kinerja keuangan bank akan 

meningkat.10 

2. Variabel Dependen atau Variabel Terikat  

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas.11 Dalam penelitian 

ini variabel dependennya adalah profitabilitas yang dapat diukur dengan 

menggunakan ROA.  

a. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil dari kebijaksanaan yang diambil oleh 

manajemen. Rasio keuntungan untuk mengukur seberapa besar tingkat 

keuntungan menunjukkan semakin baik manajemen dalam mengelola 

perusahaan.  Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara 

tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu 

dengan lainnya. Produktivitas dapat diukur dari seluruh dana perusahaan yang 

digunakan rasio profitabilitas diantaranya adalah Return On Asset (ROA).  

Return On Asset (ROA)  merupakan rasio penunjang dalam menghitung 

rentabilitas bank syariah. Rasio ini digunakan untuk mengukur  keberhasilan 

manajemen dalam menghasilkan laba, semakin kecil rasio maka 

mengidentifikasikan kurangnya kemampuam manajemen bank dalam hal 

                                                             
10 Fauzi, Noor Achmad. 2016.  “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 

Keuangan(Studi Pada Bank Umum Syariah Indonesia Tahun 2011-2015” (Skripsi IAIN Surakarta) 
hlm.35 

11 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta :Prenada Media Group, 2013) 
hlm.10 
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mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan atau menekan biaya.    ROA 

biasa digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan.12  ROA juga 

merupakan pendapatan bersih terhadap jumlah aset secara keseluruhan. Rasio 

ini menilai seberapa besar tingkat pengembalian (%) dari aset yang dimiliki.13 

ROA =  
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ℎ 
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐿𝐿𝑇𝑇 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑇𝑇𝐵𝐵𝑡𝑡𝐿𝐿

 𝑥𝑥 100% 

Nilai (pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva  atau pendanaan) 

semakin besar, maka ROA menunjukkan kinerja  perusahaan yang semakin 

baik juga, karena tingkat pengembalian investasi semakin besar.14  

F. Teknik Analisis Data 

Teknik  analisis data penelitian ini adalah data panel dari tahun 2011-

2016 serta perbandingannya antar bank. 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.  

1. 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. 15 

                                                             
12 Nur Hisamudin dan M. Yayang Tirta K, Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. Jurnal Akuntansi Universitas Jember, Vol.10 No.02 (2012) 
hlm.122 

13 Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 
2010) hlm.556 

14 Wahyuni, Pengaruh Inventory Turnover, Days Sales Outstandingdan Debts Ratio Terhadap 
Return On Assets (ROA) Pada PT Unilever Indonesia Tbk Tahun 2008-2011. (Universitas Negeri 
Yogyakarta, 2012) hlm.9 
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Menurut Gujarati (2013), terdapat beberapa keuntungan menggunakan 

data panel :16 

a.  Penggabungan antara data time series dan cross section, data panel lebih 

banyak informasi, lebih banyak variasi dan lebih efisien. 

b. Data panel lebih baik untuk mempelajari dinamika perubahan, jika terjadi 

proses berulang-ulang dalam data cross section. 

c.  Data panel mengukur dampak yang sederhana tidak bisa dilihat pada data 

time series dan cross section murni. 

d.  Data panel memudahkan untuk mempelajari model perilaku yang rumit.  

Model persamaan pool data sebagai berikut. 17 

    (𝑌𝑌 =  𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋1𝐵𝐵𝑇𝑇 + 𝛽𝛽2𝑋𝑋2𝐵𝐵𝑇𝑇 + 𝛽𝛽3𝑋𝑋3𝐵𝐵𝑇𝑇 + 𝛽𝛽4𝑋𝑋4𝐵𝐵𝑇𝑇 + 𝐵𝐵)                               

Keterangan : 

Y =  Kinerja Perusahaan/ROA  

𝛽𝛽0 = Konstanta 

𝛽𝛽1=  Koefiseien Regresi 

𝑋𝑋1=  Komposisi Dewan Komisaris 

𝑋𝑋2=  Komposisi Dewan Direksi  

𝑋𝑋3=  Komposisi Komite Audit  

                                                                                                                                                                              
15 Modul Ekonometrika yang diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama 

Islam. (Universitas Muhammadiyah Malang, 2016-2017) hlm.98 
16 Damodar N. Gujarati dan Dawn C. Porter. Dasar-Dasar Ekonometrika. (Jakarta : Salemba 

Empat, 2013) hlm.237 
17 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. 

(Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2016) hlm.276 
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𝑋𝑋4=  Komposisi Dewan Pengawas Syariah  

e = Error term 

t = Waktu 

i = Perusahaan 

Ada tiga teknik yang bisa digunakan dalam regresi data panel yaitu 

teknik Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. 

(a) Model polled/common effect adalah model yang paling sederhana 

karena hanya mengombinasikan data time series dan cross section. 

Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, 

sehingga diamsusikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan Ordinary Least 

Square (OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model 

data panel.18  

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 

       Dimana i menunjukkan cross section (individu) dan t menunjukkan 

periode waktunya. 

(b) Model fixed effect diasumsikan bahwa terdapat keteherogenan antar 

individu yang tidak terobservasi. Estimasi parameter model FE bisa 

menggunakan metode Least Square Dummy Variable (LSDV) yaitu 

                                                             
18 Ibid, hlm. 276-277 
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dengan menambahkan variabel dummy yang bersesuaian untuk 

masing-masing nilai variabel independen.19 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0𝑖𝑖 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 

(c)  Model Random Effect, model ini akan mengestimasi data panel 

dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu 

dan antar individu. Pada model Random Effect perbedaan intersep 

diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. Model ini 

disebut juga dengan Error Component Model (ECM) atau teknik 

Generalized Least Square (GLS).20 

Jika 𝛽𝛽0𝑖𝑖 dianggap sebagai variabel random, maka model tersebut 

disebut Random Effects.  

𝛽𝛽0𝑖𝑖 =  𝛽𝛽0 + 𝑡𝑡1 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + (𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑉𝑉1) 

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 

2. Uji Regresi Data Panel 

Ada tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling 

tepat untuk mengistimasi regresi data panel. Tiga uji tersebut uji chow, uji 

Hausman dan uji Langrange Multiplier (LM).21 

                                                             
19 Modul Ekonometrika yang diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama 

Islam. (Universitas Muhammadiyah Malang, 2016-2017) hlm.98-99 
20 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis. 

(Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2016) hlm.277 
21 Modul Ekonometrika yang diterbitkan oleh Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Agama 

Islam. (Universitas Muhammadiyah Malang, 2016-2017) hlm.99-100 
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a. Uji Chow adalah pengujian untuk menentukan model fixed effects atau 

common effect yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi data panel. 

Apabila H0 ditolak, maka model FE lebih sesuai. 

 Ketentuan : 

 Apabila Prob. F < α = 0.05, maka diputuskan untuk menolak H0 

 Apabila Prob. F > α = 0.05, maka diputuskan untuk menerima H0 

b. Uji Hausman adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed 

effect atau random effect lebih tepat digunakan dalam regresi data panel. Uji 

hausman digunakan apabila metode fixed effect atau random effect lebih baik 

dari metode common effect. Hipotesis uji hausman adalah : 

  H0 : random effect lebih sesuai 

  Ha : fixed effect lebih sesuai 

  Ketentuan : 

1) Apabila Prob  >  𝛼𝛼, maka keputusannya adalah menerima  𝐻𝐻0berarti model 

random effect paling tepat. 

2) Apabila Uji Hausman signifikan Prob < 𝛼𝛼, maka keputusannya adalah menolak 

𝐻𝐻0berarti model fixed effect paling tepat. 

c. Uji Lagrange Multiplier (LM) untuk mengetahui apakah model random 

effect lebih baik daripada metode common effect (OLS) digunakan uji 

Lagrange Multiplier (LM). 22 

                                                             
22 Widarjono Agus, Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis.(Yogyakarta 

:EKONISIA FE UII, 2005) hlm.264 
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Ketentuan : 

H0 : common effect lebih sesuai 

Ha : random effect lebih sesuai 

Rumus statistik LM dihitung sebagai berikut. 

   LM =
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Keterangan : 

n = Jumlah individu 

T = Jumlah periode waktu 

e = Residual metode OLS 

Hipotesis untuk pengujian ini yaitu : 

H0  = OLS tanpa variabel dummy (common effect) 

Ha = Random Effect 

3. Uji Signifikan 

a. Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan pengaruh 

variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama 

dengan melihat signifikan F. Jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0.05 
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maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak atau dengan α = 5%. Variabel 

independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen secara 

bersama-sama.  

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimaksud dalam model ini mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen.23 Uji statistik F 

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 Sum of Squares (RSS). 24 

Adapun rumus yang digunakan untuk uji F statistik yaitu sebagai 

berikut. 

                   ( ) ( )knRSS
mRSSRSSF

−
−

=
/

/)(

2

21

 

             Keterangan : 

 RSS1 = Residual Sum Squares, teknik tanpa variabel dummy (common effect) 

 RSS2  = Residual Sum Squares,teknik dengan variabel dummy (fixed effect) 

 m = Jumlah atau pembatasan di dalam model tanpa variabel 

dummy(rumus m=Jumlah perusahaan-1) 

 n =  Jumlah sampel (observasi) 

 k =  Jumlah parameter dalam model fixed effect 
                                                             

23 Agus Tri Basuki dan Nano Prawoto, Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis 
(Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2016) hlm.87 

24 Widarjono Agus, Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis.(Yogyakarta 
:EKONISIA FE UII, 2005) hlm.262-263 
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Nilai Ftabel dengan tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0.05 

derajat bebas (degree of freedom). 

1) Jika Fhitung > Ftabel  maka H0 ditolak 

 2) Jika Fhitung < Ftabel  maka H0 diterima 

b. Uji Signifikasi Parameter Individu (Uji t) 

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel 

independen maupun dependen, dengan asumsi variabel bebas konstan yang 

lain. Tanda positif (+) dan negatif (-) menunjukkan arah hubungan yang 

terjadi, apakah perubahan variabel terikat searah (positif) dengan perubahan 

variabel bebas atau berlawanan arah (negatif). Pengujian ini bertujuan untuk 

menguji secara signifikan dari masing masing variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya, apabila tingkat signifikan yang diperoleh (p-value) lebih 

kecil dari 0,05 maka H0 dapat ditolak. Variabel dependen tersebut 

berhubungan secara statistik terhadap variabel dependen.  

Uji t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah jika 

probabilitas < 0.05 maka dapat diambil kesimpulan bahwa berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja keuangan. Sebaliknya jika probablititas > 0.05 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak berpengaruh signifikan 
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terhadap kinerja keuangan.25 Nilai ttabel dengan tingkat signifikasi yang 

digunakan adalah 0.05 derajat bebas(degree of freedom). Kriteria uji: 

1) Nilai thitung > ttabel maka H0 ditolak.Artinya variasi variabel  independen

dapat menerangkan variabel dependen dan terdapat pengaruh diantara

kedua variabel yang diuji, dengan kata lain bahwa variabel independen

secara individual mempengaruhi variabel dependen.

2) Nilai thitung < ttabel maka H0 diterima.Artinya variasi variabel independen

tidak dapat menerangkan variabel dependen dan tidak terdapat pengaruh

diantara kedua variabel yang diuji, dengan kata lain bahwa variabel

independen secara individual tidak mempengaruhi variabel dependen.

c. Uji Koefisien Determinasi (𝑅𝑅2)

Uji koefisien determinasi (𝑅𝑅2) ini digunakan untuk menggambarkan 

kemampuan model dalam menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel 

dependen. 𝑅𝑅2 dinyatakan dalam presentase. Nilai 𝑅𝑅2 ini berkisaran antara 0 

< 𝑅𝑅2 < 1. Nilai (𝑅𝑅2) yang kecil berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang 

mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.26 

25 Ibid, hlm.88 
26 Syofian Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif”(Jakarta :Prenada Media Group, 2013) 

hlm.11 


