
BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 DESAIN PENELITIAN 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kuantitatif, atau bisa disebut sebagai metode tradisional karena metode ini 

sudah cukup lama digunakan untuk penelitian. Metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan 

sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan 

untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiono, 2010:7). 
 

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

kuesioner dimana yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tentang 

keputusan pembelian di kopi wolu g-walk Surabaya terhadap citra merek, faktor 

emosional pelanggan, dan nilai pelanggan. Kuesioner ini berisi identitas subjek yang 

terdiri dari nama, tempat tinggal, usia, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin dan 

tanggal pengisian kuesioner tersebut. Selain itu, kuesioner tersebut juga berisi skala 

tingkat kepuasan konsumen yang berbentuk skala Likert. 

 
 

3.2 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

 

Dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian di Kopi 

Wolu G-walk Kota Surabaya. Alasan memilih lokasi ini adalah di kawasan G-walk 

ini banyak usaha coffee shop yang bermunculan sehingga terdapat persaingan bisnis 

serta memberikan solusi yang menjadi problema pada Kopi Wolu yaitu penurunan 

profitabilitas pada akhir-akhir ini. Waktu pengumpulan data pada penelitian ini 

direncanakan mulai Maret- Juni 2020. 

 
 
 

 

 
 

 



3.3 JENIS DAN SUMBER DATA 

 

3.3.1 JENIS DATA 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang 

datanya berbentuk angka atau bilangan dan bisa diolah atau dianalisis memakai teknik 

perhitungan statistika atau matematika. Menurut Sugiyono (2013:13) metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan. Data kuantitatif dalam penelitian ini akan didapat dari 

jawaban-jawaban kuisioner yang telah diberi skor. 
 

Selain itu jenis data kuantitatif menitik beratkan pada pengujian hipotesis. 

Data yang dipakai sudah terukur dan akan menghasilkan kesimpulan yang 

digeneralisasikan. 

 

3.3.2 SUMBER DATA 

 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer adalah data yang berasal langsung dari obyek penelitian itu sendiri, dengan 

kata lain dari responden. Data responden sangat diperlukan untuk mengetahui 

tanggapan responden mengenai keputusan pembelian pada coffee shop Kopi Wolu G-

walk di Surabaya yang dilihat dari citra merek, faktor emosional pelanggan dan nilai 

pelanggan. Dalam hal ini data diperoleh secara langsung dengan membagi kuesioner 

atau daftar pertanyaan kepada konsumen. 

 
3.4 POPULASI DAN SAMPEL 

 

3.4.1 POPULASI 

 

Menurut Sugiono (2013:389) mengartikan populasi sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan 

 
 
 
 

 



karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. 
 

Dalam penelitian ini populasinya adalah semua konsumen yang membeli 

pada coffee shop produk Kopi Wolu G-walk di Surabaya. 

 

3.4.2 SAMPEL 

 

Sampel menurut Sugiono (2015:81) adalah bagian dari jumlah data 

karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian sampel, sebab dalam penelitian hanya meneliti sebagian dari jumlah 

populasi keseluruhan dan hasil penelitiannya akan digeneralisasikan pada seluruh 

populasi. 
 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau 

kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi 

sampel. Teknik sampling yang digunakan adalah accidental sampling yaitu peneliti 

memilih siapa saja anggota populasi yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti 

dianggap dapat memberikan informasi yang diperlukan. 
 

Menurut Ferdinand Agusty (2014:173) ukuran sampel yang lebih besar dari 

30 dan kurang dari 500 sudah memadai bagi kebanyakan penelitian. Dalam penelitian 

multivariate (termasuk yang menggunakan analisis regresi multivariat) besarnya 

sampel ditentukan sebanyak 25 kali variabel independen. Analisis regeresi dengan 3 

variabel independen membutuhkan sampel sebanyak 75 sampel responden. Kriteria 

yang digunakan adalah sampel yang sebagian konsumen membeli produk Kopi Wolu 

di G-walk Surabaya. 
 

3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 

Menurut Riduwan (2010:51) teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-

cara yang dapat digunakan oleh penelitiuntuk mengumpulkan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
 

a. Studi Pustaka 
 
 

 



Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

membaca buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini 

dan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 
 
b. Observasi 
 

Observasi  merupakan  metode  penelitian  dimana  peneliti  melakukan 
 
pengamatan secara langsung pada obyek penelitian. 
 
c. Kuisioner 
 

Kuisioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan panduan kuisioner. 

Kuisioner dalam penelitian ini menggunakan pertanyaan terbuka. Pengukuran 

instrument penelitian ini adalah dengan menggunakan skala presepsi dan Likert, yaitu 

skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi tingkat 

kesetujuan dan ketidaksetujuan dari responden dalam menanggapi kuesioner 

(Sugiyono 2010: 93) 
 

 Tabel 3.11  

 Tabel Skala Likert  
     

Pernyataan  No  Angka 
     

Sangat Tidak Setuju  1  1 
     

Tidak Setuju  2  2 
     

Cukup  3  3 
     

Setuju  4  4 
     

Sangat Setuju  5  5 
     

Sumber : (Sugiyono, 2009:184) 
 

3.6 DEFINISI VARIABEL DAN DEFINISI OPERASIONAL 

 

3.6.1 DEFINISI VARIABEL 

 

Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

 
 
 
 

 



dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016:61). Dalam penelitian ini 

menggunakan variabel-variabel sebagai berikut: 
 

1. Independen variabel / variabel bebas (X) terdiri dari: 
 

a. Citra merek (X1) 
 

Citra merek adalah persepsi tentang merek yang merupakan refleksi memori 

konsumen akan asosiasinya pada merek tersebut. (Ferrinadewi, 2011:165) 
 

b. Faktor emosional pelanggan (X2) 
 

Faktor emosional pelanggan didefinisikan sebagai suatu kesadaran saat terjadinya 

beberapa keinginan secara psikologis yang diikuti dengan respon perilaku dimana 

keinginan tersebut muncul karena adanya stimuli dari pemasar (Oktaviani, 2014: 

34). 
 

c. Nilai pelanggan (X3) 
 

Nilai pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua 

manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya (Kotler dan Keller, 

2009:136). 
 

2. Dependen Variabel / variabel terikat (Y) terdiri dari: 

Keputusan Pembelian (Y) 
 

Keputusan pembelian adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari berbagai 

alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan menetapkan 

suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. (Machfoedz, 2013:44). 

 

3.6.2 DEFINISI OPERASIONAL 
 

Definisi operasional merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek 

atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015:38). 
 

Definisi operasional adalah memberikan arti pada suatu variabel, dengan 

penjabaran dari suatu variabel penelitian kedalam indikator-indikator atau gejala-

gejala yang terperinci sehingga variabel tersebut dapat diketahui. Didalam definisi ini 

harus dapat dioperasikan dengan jalan mencari indikator-indikator dari masing- 

 
 
 

 



masing variabel. Pengertian operasional variabel ini kemudian diuraikan menjadi 

indikator empiris yang meliputi : 
 
1. Variabel bebas (Independent Variable) 
 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: 
 

A. Citra Merk (X1) 
 

Citra merek adalah salah satu penggambaran sifat ekstrinsik produk atau jasa yang 

berusaha memenuhi kebutuhan psikologis atau sosial pelanggan. (Kotler dan Keller, 

2016:330) 
 

Menurut Freddy Rangkuti (2009: 44) Indikator citra merek antara lain: 
 
1) Recognition (pengenalan) 
 

Tingkat dikenalnya sebuah merek coffee shop kopi wolu g-walk oleh konsumen, 

seperti pengenalan logo, tagline, desain produk maupun hal lainnya sebagai 

identitas dari merek tersebut. 
 
2) Reputation (reputasi) 
 

Status yang cukup tinggi bagi sebuah merek karena memiliki track record yang 

baik. Dalam penelitian ini mengukur reputasi merek coffee shop kopi wolu g-

walk. 
 
3) Affinity (daya tarik) 
 

Merupakan emotional relationship yang timbul antara merek dengan 

konsumennya hal tersebut dapat dilihat dari harga, kepuasan konsumen, dan 

tingkat asosiasi. Dalam penelitian ini mengukur daya tarik coffee shop kopi wolu 

g-walk. 
 
4) Loyality (kesetiaan) 
 

Menyangkut seberapa besar kesetiaan pelanggan dari suatu produk yang 

menggunakan merek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini mengukur 
 

kesetiaan konsumen terhadap coffee shop kopi wolu g-walk. 
 

B. Faktor Emosional Pelanggan (X2) 
 

Faktor emosional pelanggan didefinisikan sebagai suatu kesadaran saat 

terjadinya beberapa keinginan secara psikologis yang diikuti dengan respon 

 
 
 

 



perilaku dimana keinginan tersebut muncul karena adanya stimuli dari pemasar 

(Oktaviani, 2014: 34). 
 

Menurut Kusumo dan Suwito (2015:34) Indikator faktor emosional pelanggan 

antara lain : 
 

1) Rasa senang. 
 

Dalam penelitian ini mengukur rasa senang pelanggan pada saat memilih coffee 

shop kopi wolu g-walk. 
 

2) Rasa bangga. 
 

Dalam penelitian ini mengukur rasa bangga yang dimiliki pelanggan terhadap 

coffee shop kopi wolu g-walk. 
 

3) Rasa percaya diri. 
 

Dalam penelitian ini mengukur rasa percaya diri pelanggan terhadap coffee shop 

kopi wolu g-walk. 
 

4) Rasa nyaman. 
 

Dalam penelitian ini mengukur rasa nyaman pelanggan saat mengkonsumsi di 

coffee shop kopi wolu g-walk. 
 

C. Nilai Pelanggan (X3) 
 

Nilai pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas 

semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya (Kotler dan 

Keller, 2009:136). 
 

Menurut Tjiptono (2011:376) Indikator nilai pelanggan antara lain : 
 

1) Nilai emosional 
 

Nilai emosional merupakan nilai yang berasal dari kemampuan produk 

menimbulkan perasaan positif pada diri pelanggan. Penelitian ini mengukur 

kemampuan coffee shop kopi wolu g-walk dalam memberikan perasaan positif 

pada pelanggan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2) Nilai sosial. 
 

Nilai sosial merupakan nilai yang didapat dari kemampuan produk untuk 

meningkatkan konsep sosial pelanggan. Penelitian ini mengukur kemampuan 

coffee shop kopi wolu g-walk dalam memberikan nilai sosial pada pelanggan. 
 
3) Nilai kualitas / performa jasa. 
 

Performa jasa merupakan nilai yang diperoleh dari persepsi pelanggan terhadap 

kualitas dan kinerja yang diharapkan atas produk atau jasa. Penelitian ini 

mengukur kemampuan coffee shop kopi wolu g-walk terhadap kualitas dan 

kinerja pada pelanggan. 
 
4) Price/value for money. 

 
Utilitas yang didapatkan dari produk dikarenakan reduksi biaya jangka pendek 

dan biaya jangka panjang. Penelitian ini mengukur kemampuan coffee shop kopi 

wolu g-walk dalam menentukan harga yang sesuai dengan produk yang diperoleh 

pelanggan. 

 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable)  
Keputusan pembelian adalah suatu proses penilaian dan pemilihan dari 

berbagai alternatif sesuai dengan kepentingan-kepentingan tertentu dengan 

menetapkan suatu pilihan yang dianggap paling menguntungkan. (Machfoedz, 

2013:44) 
 

Menurut Kotler & Keller (2012:479) Indikator Keputusan Pembelian sebagai 

variabel terikat (Y) antara lain:  
1) Pemilihan Produk.  

Konsumen menentukan produk mana yang akan dibeli, konsumen akan membeli 

produk yang bernilai baginya. Dalam penelitian ini mengukur kemantapan 

pelanggan dalam memilih produk coffee shop kopi wolu g-walk. 

2) Pemilihan Saluran Pembelian  
Konsumen harus mengambil keputusan tentang penyalur mana yang akan 

dikunjungi. Pemilihan penyalur produk coffee shop berdasarkan varian 

produk konsumen berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur. Dalam 

penelitian ini mengukur tingkat keputusan pembelian produk berdasarkan 

keragaman produk coffee shop kopi wolu g-walk.  
3) Waktu pembelian. 

 
 
 
 
 

 



Dalam penelitian ini mengukur seberapa rutin pelanggan untuk melakukan 

pembelian dalam kurun waktu tertentu terhadap coffee shop kopi wolu g-walk. 

4) Jumlah pembelian.  
Dalam penelitian ini mengukur tingkat keputusan pembelian berdasarkan 

jumlah pembelian produk di coffee shop kopi wolu g-walk.  
5) Metode Pembayaran.  

Dalam penelitian ini mengukur tingkat keputusan pembelian berdasarkan 

alat pembayaran yang disediakan di coffee shop kopi wolu g-walk. 
 
 

3.7 PROSES PENGOLAHAN DATA 

 

Proses pengolahan data yaitu mengelolah data yang dikumpulkan dari penelitian 

sehingga dapat disimpulkan kebenaran untuk menjawab masalah yang diajukan. Menurut 

Sugiyono (2018:333) proses pengolahan data atau analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh hasil wawancara, pencatatan lapangan, 

kategori, mejabarkan kepada unit-unit, melakukan sitensa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting akan dipelajari, maupun kesimpulan sehingga mudah 

dipahami diri sendiri maupun orang lain. Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam 

melakukan proses pengolahan data adalah : 
 

1) Editing : Meneliti kembali catatan-catatan atau jawaban kuesioner dari 

responden untuk mengetauhi apakah sudah cukup baik dan komplit sehingga dapat 

di proses lebih lanjut, dalam hal ini memeriksa kelengkapan kuesioner, kejelasan 

makna jawaban, dan keseragaman suatu pengukuran, serta memeriksa validitas dan 

reabilitas data yang masuk 
 

2) Coding : Usaha untuk mengklasifikasi jawaban responden kedalam kategori-

kategori tertentu dengan cara memberikan kode dalam bentuk angka 
 

3) Scoring : Proses penentuan skor atas jawaban responden yang dilakukan 

dengan membuat klasifikasi dan kategori yang cocok tergantung pada anggapan 

atau opini responden. 
 

4) Tabulasi : proses penyusunan data setelah dikategorikan pada masing-masing kategori 

ke dalam bentuk tabel-tabel sistematis sehingga mempermudah analisanya. 

 
 
 
 
 
 

 



3.8 METODE ANALISIS DATA 

 

Pengertian teknik analisis data menurut Sugiyono (2018:32) adalah proses 

penelitian yang sangat sukar dilakukan hal ini lantaran membutuhkan kerja keras, 

fikiran yang kreatif, dan kemampuan pengetahuan yang tinggi. Dalam pandangannya 

dalam teknik analisis data tidak bisa disamakan antara satu penelitian dengan peneliti 

yang lainnya, terutama mengenai metode yang dipergunakan. Oleh karenannya teknik 

analisis data disebut juga dengan proses pengohahan data yang dilakukan guna 

pembuktian dan penyajian data menjadi informasi yang akurat. Proses pengohahan 

data terkadang dianggap sulit oleh sebagian orang, baik pada penelitian kuantitatif 

maupun kualitatif. 

 

3.9 TEKNIK PENGUJIAN HIPOTESIS DAN ANALISIS DATA 

 

3.9.1 TEKNIK PENGUJIAN HIPOTESIS 

 

1. Uji Parsial (Uji t) 
 

Menurut Ghozali (2018:98) uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa 

jauh pengaruh variable independen yang digunakan dalam penelitian ini secara 

individual dalam menerangkan variable dependen secara parsial. Dasar 

pengambilan keputusan digunakan dalam uji t adalah sebagai berikut: 
 

a. Jika nilai probabilitas signifikan > 0.05, maka hipotesis ditolak mempunyai 

arti bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

variable dependen. 
 

b. Jika nilai probabilitas signifikan < 0.05, maka hipotesis diterima. Hipotesis 

tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variabel independen berpengaruh 

signifikan terhadap variable dependen. 
 
2. Uji Simultan (Uji F) 
 

Menurut Ghozali (2018:98). Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sma terhadap variabel 

 
 
 
 

 



dependen atau variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan 

statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: 
 

a. Jika nilai F lebih besar dari 4 maka Ho ditolak pada derajat kepercayaan 5% 

dengan kata lain menerima hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa 

semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi 

variabel dependen. 
 

b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan F menurut tabel. Bila nilai 

F tabel maka Ho ditolak dan menerima Ha variabel terikat (Y) yang 

disebabkan oleh variabel bebas (X). 

 

 

3.9.2 TEKNIK ANALISIS DATA 

 

Teknik analisis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis faktor, yaitu suatu teknik analisis statistik multivarians yang digunakan untuk 

mengurangi dan menyimpulkan variabel-variabel menjadi faktor-faktor. Dalam upaya 

mengolah data guna menarik suatu kesimpulan atas penelitian maka menggunakan 

bantuan aplikasi komputer melalui program SPSS 24 for windows. 
 

1. Uji Validitas 
 

Validitas dalam penelitian menyatakan derajat ketepatan alat ukur penelitian 
 

terhadap isi sebenarnya yang diukur. Uji Validitas menurut Sugiyono (2016:177) 

adalah uji yang menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi 

pada obyek dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari validitas 

sebuah item, lalu mengkorelasikan skoritem dengan total item-item tersebut. Pada 

penelitian ni uji validitas akan dilakukan dengan bantuan program SPSS (Statistical 

Package for Social Sciencess). Untuk menentukan nomer-nomer item yang valid dan 

yang gugur perlu dikonsultasikan dengan r tabel. Kriteria penelitian uji validitas 

adalah: 
 

a. Apabila r hitung > r tabel, maka item quisioner valid. 
 

b. Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item quisioner 

tidak valid. 

 
 
 
 
 

 



2. Uji Realiabilitas 
 

Uji Reliabilitas adalah untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 
 
indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal 

jika jawaban seseorang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau 

variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronboach Alpha > 0,06 (Ghozali, 

2018:135). 
 

3. Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Dalam upaya menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan 

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

adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau 

lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas), dengan tujuan untuk 

mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel 

dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2018:161). 

Untuk regresi yang variabel independennya terdiri atas dua atau lebih, regresinya 

disebut juga regresi berganda. Oleh karena variabel independen diatas mempunyai 

variabel yang lebih dari dua, maka regresi dalam penelitian ini disebut regresi 

berganda. 
 

Persamaan Regresi dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar pengaruh variabel independen atau bebas yaitu citra merk, faktor emosional 

konsumen, dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian. 
 

Rumus matemastis dari regresi berganda yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 
 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e 
 
Keterangan : 
 
α = Constanta 
 
Y = Keputusan Pembelian 
 
b1,2,3,4= Koefisien regresi 
 
X1= Variabel Citra Merk 
 
X2= Variabel Faktor Emosional Pelanggan 

 
 
 
 
 

 



X3 = Variabel Nilai Pelanggan 
 

e = error disturbances 
 

4. Koefesien Determinasi (R2) 
 

Menurut Ghozali (2012:97) koefesien determinasi (R2) merupakan alat 

untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS. Nilai koefesien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil 

berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi 

variabel dependent amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independent memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. 

 


