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Abstrak 

Sistem usaha kemitraan peternak ayam ras pedaging di Kabupaten Gowa dilakukan dengan beberapa perjanjian 
kontrak antara inti dan plasma. Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat keberhasilan peternak ayam ras 
pedaging (broiler) yang melakukan pola kemitraan di Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode survei noneksperimen. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa dengan jumlah responden 
sebanyak 60 orang (29 orang di Kecamatan Bajeng, 18 orang di Kecamatan Bajeng Barat dan 13 orang di 
Kecamatan Pallangga). Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kemitraan adalah 
Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan SPSS 20,0 dengan variabel dependent keberhasilan 
kemitraan dan variabel independen yaitu perjanjian kontrak, pelaksanaan kerjasama serta motivasi melalui sikap 
terhadap kemitraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan berada pada kategori berhasil, 
artinya usaha kemitraan mampu meningkatkan skala usaha, meningkatkan taraf hidup serta mengurangi resiko 
usaha. Faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan usaha kemitraan adalah motivasi melalui sikap terhadap 
kemitraan, sedangkan variabel perjanjian kontrak dan pelaksanaan kerjasama tidak berpengaruh signifikan 
terhadap keberhasilan usaha kemitraan. Maka disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan usaha kemitraan di 
Kabupaten Gowa masuk pada kategori berhasil. 
 
Kata kunci : Kemitraan, keberhasilan usaha, Motivasi, Gowa. 

 

Abstract 

System a business partnership purebred chicken cattle rancher district gowa do with some contract agreement 
between the inner and plasma. This research aimed to know the success rate of broiler breeders (broiler) 
partnership in the Gowa. Method research used is method of surveying noneksperimen. Research carried out in 
thousand gowa by the number of respondents 60 personnel ( 29 people in sub-district bajeng, 18 people in sub-
district bajeng west and 13 people in sub-district pallangga ). Instrument analysis used to determine the level 
success a business partnership is linear regression analysis of multiple by using SPSS 20.0 with the dependent 
variable success partnership and independent variable namely contract agreement, the cooperation and 
motivation through attitude toward partnership. The result showed that the success rate of being in the prologue 
and successful, it means a business partnership able to increase the scale business elevating living as well as 
reduce the risk of effort. Factors affecting the success rate of a business partnership is motivation through an 
attitude toward a partnership, while variable contract agreement and implementation of the cooperation did not 
influence significantly to the success of a business partnership. It was concluded that the success rate of venture 
partnerships in Gowa entered on categories of works. 
 
Keywords: pertnership, the success business, motivation, gowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Kemitraan merupakan perihal hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra yang 

saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah atau besar 

(perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, 

sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat (Wahyudi dkk, 2010), maka 

dari itu pencapaian keberhasilan dalam suatu usaha kemitraan sangat diharapkan oleh para 

pelaku usaha mitra, dimana perusahaan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan serta 

menunjukkan keadaan yang lebih baik dari pada masa sebelumnya agar dapat 

mempertahankan dan mengembangkan usahanya (Salam dkk, 2006). 

Faktor pendorong peternak ikut pola kemitraan adalah: 1). Tersedianya sarana 

produksi peternakan; 2). Tersedia tenaga ahli; 3). Modal kerja dari inti; 4). Pemasaran 

terjamin. Bantuan seperti inilah yang sebagian besar diupayakan pihak perusahaan agar 

pelaksanaan usaha tersebut dapat berjalan dengan baik serta pencapaian tujuan yang 

memuaskan dari kedua belah pihak (Cepriadi, 2010). 

Sistem usaha kemitraan peternak ayam ras pedaging di Kabupaten Gowa dilakukan 

dengan beberapa perjanjian kontrak antara perusahaan dengan peternak, dimana dari pihak 

tersebut harus menyetujui kontrak sehingga nantinya tidak akan terjadi kekeliruan antara satu 

sama lain. Windarsari (2007), ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha 

kemitraan peternak ayam ras pedaging dalam menjalankan usaha kemitraan yaitu perjanjian 

kontrak kerjasama dengan ketentuan peternak diharuskan menjual semua hasil produksinya 

kepada perusahaan inti sesuai dengan harga kesepakatan yang tertera dalam kontrak yang 

telah disepakati bersama oleh peternak dan perusahaan. 

Dalam usaha kemitraan ayam ras pedaging (broiler), plasma harus menyetujui kontrak 

terlebih dahulu. Seperti dalam penelitian Dewanto (2005) bahwa perjanjian kontrak pada 

umumnya secara tertulis dan juga dibuat secara lisan yang bersifat sebagai alat bukti jika 

terjadi perselisihan, sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. 

Hendrayani dkk (2009) menjelaskan bahwa awal pelaksanaan kerjasama pola kemitraan, 

perusahaan inti harus memfasilitasi keperluan plasma seperti sapronak, bibit (DOC), obat-

obatan dan pelayanan berupa bimbingan teknis selama proses pemeliharaan ternak. Dari hasil 

penelitian Suwarta dkk (2010), penentuan keberhasilan kemitraan ayam ras pedaging (broiler) 

dipengeruhi oleh beberapa faktor yaitu perjanjian kontrak, pelaksanaan kerjasama dan 

Motivasi melalui sikap terhadap kemitraan yang mampu memberikan dampak positif kepada 

peternak untuk meningkatkan skala usahanya dan mendapatkan hasil yang diinginkan agar 

memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun sekunder. 



Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh antara tiga 

mediator usaha kemitraan yaitu perjanjian kontrak, motivasi melalui sikap terhadap kemitraan 

dan pelaksanaan kerjasama terhadap keberhasilan usaha kemitraan ayam ras pedaging 

(broiler).   

BAHAN DAN METODE 
Lokasi dan Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Juni di Kabupaten Gowa. Mengacu pada 

rumusan masalah di bagian pendahuluan proposal ini, maka pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah penelitian non eksperiment desain survey. Penelitian non eksperiment 

adalah telaah empirik sistematis dimana variabel tidak dikontrol secara langsung, karena  

kejadiannya telah muncul.  Inferensi tentang relasi antar variabel dibuat, tanpa intervensi 

langsung, berdasarkan variasi yang sering muncul dalam variabel bebas dan variabel 

terikatnya.   

 Untuk mengetahui keterkaitan variabel jenis penelitian ini adalah eksplanatory dengan 

melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sampel 

dalam penelitian ini adalah peternak plasma yang bermitra dengan perusahaan inti yang 

berjumlah 60 orang. 

Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuisioner yaitu 

daftar pertnyataan terstruktur yang diisi oleh  peneliti yang melakukan wawancara langsung 

dengan membacakan pertanyaan kemudian mencatat jawaban yang diberikan. Kuisioner yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner dengan pernyataan tentang variabel-variabel 

dalam penelitian. Kedua adalah wawancara, dalam penelitian ini dilakukan wawancara 

terstruktur dengan menggunakan daftar pernyataan yang telah disiapkan sebelumnya. 

Pernyataan yang sama diajukan kepada semua responden dengan kalimat dan urutan yang 

seragam. Wawancara ini meliputi seluruh indikator dari dimensi variabel penelitian. 

 Analisis Data 
 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan usaha kemitraan peternak 

ayam ras pedaging di Kabupaten Gowa digunakan analisis regresi berganda (SPSS 20.0) 

dengan memprediksi hubungan sebab akibat antara variabel dependen dengan variabel 

independen yang dapat dinotasikan secara fungsional sebagai berikut : 

Y = ∝ +β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 . . . . . . . . . . . . . . (E.1) 

Keterangan : 



Y         = Keberhasilan kemitraan (skor) 

X1         = Perjanjian kontrak kerjasama (skor) 

X2         = Pelaksanaan kerjasama (skor) 

X3         = Motivasi melalui sikap terhadap kemitraan (skor) 

∝         = Konstanta  

β1,β2,β3               = Koefisien regresi 

e         = Kesalahan pengganggu 

HASIL 
Uji Normalitas 

 Uji normalitas mengandung maksud, bahwa pola distribusi data variabel penelitian 

secara multivariat mengikuti model distribusi normal. Untuk mengetahui apakah tidak 

melanggar asumsi normalitas dapat dilihat dari penyebaran data pada sumbu diagonal grafik.  

Jika data menyebar di sekitar garis linear dan mengikuti arah garis linear, maka model regresi 

layak untuk diduga memenuhi asumsi normalitas dengan persamaan regresi. Adapun 

penyebaran data dapat dilihat pada gambar 1.  

 Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat, bahwa lingkaran atau titik-titik data 

penelitian menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis 

normal. Model tersebut layak dipakai untuk memprediksi tingkat keberhasilan usaha 

kemitraan peternak ayam ras pedaging (broiler). 

Uji Multikolinearitas 
 Uji asumsi multikolineritas dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang 

kuat, eksak, atau sempurna diantara variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolinaeritas dapat dilihat pada nilai VIF (Variance Inflation Factor) serta besaran 

korelasi antar variabel independen. Nilai korelasi antara variabel dependen dengan variabel 

independen dimana X1 vs X2 = - 0,205 artinya arah dari kedua variabel tersebut negatif atau 

tidak searah, X1 vs X3 = 0,295 berarti alur dari kedua variabel tersebut positif yang artinya 

searah begitu pun juga antara X2 vs X3 = 0,195 yang alurnya positif atau searah. Hal tersebut 

menunjukkan  bahwa ketika korelasi secara personal didapatkan nilai positif maka alur dari 

kedua variabel tersebut searah sebaliknya jika terjadi negatif maka kedua variabel tersebut 

dapat dikatakan tidak searah.  

 Nilai VIF yang baik adalah mendekati 1 dan  koefisien korelasi yang cukup adalah 

0,5. Hasil pengujian pada model koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan 



nilai VIF pada seluruh variabel independen lebih kecil dari 2 atau VIF yang baik adalah 

mendekati <2 serta nilai tolerance dari variabel tersebut mendekati 1. Hasil yang didapatkan 

dari variabel perjanjian kontrak (X1) nilai tolerancenya 0,891 dan VIF sebesar 1.123, 

pelaksanaan kerjasama (X2) nilai tolerancenya 0,938 dan VIF sebesar 1.066, dan motivasi 

melalui sikap terhadap kemitraan nilai tolerancenya 0,894 dan VIF sebesar 1,118. Jika dilihat 

dengan menggunakan dasar nilai tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

Uji Kelayakan Model 
 Uji kelayakan model memberikan gambaran berupa tes terhadap kelayakan model 

pada Chi Square. Hasil olah data memperlihatkan bahwa kolom signifikan (sig.) angka yang 

ditunjukkan adalah “.000” (sangat signifikan) yang berarti memenuhi syarat α < 0,01. 

Variabel independen (X1, X2, X3) berpengaruh nyata terhadap variabel dependen (Y) yang 

artinya perubahan nilai pada variabel dependen dapat diprediksi melalui pengaruh variabel 

independen. Hasil olah data tersebut dapat dilihat pada tabel 2. 

 Nilai r menunjukkan korelasi berganda, yaitu korelasi antara variabel independen 

terhadap variabel dependen. Nilai r berkisar antara 0 – 1, jika mendekati 1, maka hubungan 

semakin erat. Sebaliknya jika mendekati 0, maka hubungannya semakin lemah, maka dapat 

dilihat pada tabel 3. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 20 dapat 

diketahui nilai r 0,604. artinya korelasi antara variabel independen perjanjian kontark (X1), 

pelaksanaan kerjasama (X2) dan motivasi melaui sikap terhadap kemitraan (X3) terhadap 

keberhasilan (Y). Berarti terjadi hubungan yang kuat karena hampir mendekati 1.  

 Berdasarkan tabel 3 diperoleh angka R2 (R Square) sebesar 0,365 atau (36,5%). Hal 

ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2 dan 

X3) terhadap variabel dependen (Y) keberhasilan sebesar 36,5%. Atau variasi variabel 

independen yang digunakan dalam model (X1, X2 dan X3) mampu menjelaskan sebesar 

36,5% variasi variabel dependen (Y). 

Pengaruh Perjanjian Kontrak Kerjasama, Pelaksanaan Kontrak, dan Motivasi Melalui 
Sikap Terhadap Kemitraan terhadap Tingkat Keberhasilan Kemitraan. 
 Untuk mengetahui pengaruh perjanjian kontrak kerjasama, pelaksanaan kerjasama dan 

motivasi melalui sikap terhadap kemitraan pada tingkat keberhasilan kemitraan dilakukan 

dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4. 

Berdasarkan nilai yang didapatkan dari masing-masing koefisien regresi variabel bebas, maka 

dapat dibentuk persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:  

Y = 1,098 - 0,071 X1 - 0,124 X2 + 0,539 X3 



 Dari persamaan tersebut maka dapat diketahui nilai konstanta pengaruh perjanjian 

kontrak kerjasama, pelaksanaan kerjasama dan motivasi melalui sikap terhadap kemitraan 

pada tingkat keberhasilan kemitraan sebesar 1,273 atau naik turunya tingkat keberhasilan 

kemitraan   dapat dijelaskan melalui variabel yang dipilih.  Hal ini menunjukkan bahwa jika 

nilai variabel bebas bernilai 0 atau tidak ada maka tingkat keberhasilan kemitraan akan 

bernilai 1,098.   

 Setelah melakukan pengujian pengaruh variabel bebas secara bersama-sama,  maka 

selanjutnya dilakukan pengujian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara 

sendiri-sendiri (parsial).  Adapun pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t.  pengujian 

ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai thitung variabel bebas X1 dengan tabel atau 

nilai signifikansi < 흰 = 0,05.  Untuk melihat pengaruh secara sendiri-sendiri masing-masing 

variabel bebas akan dipaparkan sebagai berikut: 

Pengaruh Variabel Perjanjian Kontrak Kerjasama (X1) terhadap Variabel Keberhasilan 
Kemitraan (Y) 

 Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi sikap peternak 

sebesar  (0,553) > (0,05) yang dapat disimpulkan bahwa variabel perjanjian kontrak 

kerjasama (X1) mempunyai pengaruh tidak signifikan (tidak nyata) terhadap keberhasilan 

kemitraan (Y).  

Pengaruh Variabel Pelaksanaan Kerjasama (X2) terhadap Variabel Keberhasilan 
Kemitraan (Y)  

Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi norma subyektif 

sebesar  (0,104) > (0,05) yang dapat disimpulkan bahwa variabel pelaksanaan kerjasama 

(X2) mempunyai pengaruh tidak signifikan (tidak nyata) terhadap keberhasilan kemitraan (Y). 

Pengaruh Variabel Motivasi Melalui Sikap Terhadap Kemitraan (X3) terhadap Variabel 
Keberhasilan Kemitraan (Y) 

Berdasarkan hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi kontrol perilaku 

sebesar  (0,000) < (0,05) yang dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi melalui sikap 

terhadap kemitraan (X3) mempunyai pengaruh signifikan (nyata) terhadap keberhasilan 

kemitraan (Y). 

PEMBAHASAN 

 Keberhasilan usaha kemitraan ayam ras pedaging di Kabupaten Gowa hanya 

dipengaruhi oleh satu variabel yaitu motivasi melalui sikap terhadap kemitraan dengan nilai 

signifikan sebesar 0,000 dari stándar signifikan < 0,05, sedangkan variabel perjanjian kontrak 

tidak berpengaruh nyata dengan nilai sebesar 0,553 dan variabel pelaksanaan kerjasama juga 



tidak berpengruh nyata dengan nilai 0,104. Hal ini sesuai dengan pendapat Situmorang dkk 

(2012) bahwa keberhasilan usaha dipengaruhi oleh keseriusan dan motivasi dari pelaku usaha 

itu sendiri sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan. Terkait dengan kondisi ini, maka 

perusahaan inti yang beroperasi di Kabupaten Gowa memiliki kebijakan yang relatif sama. 

Bidang usaha masing-masing perusahaan inti di Kabupaten Gowa ini adalah (1) penyaluran 

alat-alat perkandangan seperti tempat pakan, tempat minum, alat pemanas, (2) penyaluran 

DOC, pakan dan vaksin, dan (3) penyaluran ayam ras pedaging dari peternak mitra 

(pemasaran). Hal ini sesuai dengan pendapat Dewi dkk (2009) bahwa hampir seluruh 

perusahaan mitra memiliki sistem atau standar oprasional perusahaan (SOP) yang relatif sama 

dengan perusahaan mitra lainnya, yang membedakan hanyalah kualitas pelayanan yang 

diberikan.  

 Keberhasilan usaha kemitraan peternak ayam ras pedaging (broiler) di Kabupaten 

Gowa khususnya di Kecamatan Bajeng, Bajeng Barat dan Pallangga hanya ditentukan oleh 

satu komponen saja dengan nilai sigifikan sebesar 0,000 yaitu motivasi melalui sikap terhadap 

kemitraan yang diukur berdasarkan 3 kebutuhan yaitu 1) existensi atau kebutuhan dasar yang 

menyangkut kebutuhan hidup keluarga, dan kebutuhan sekunder, 2) relatednes atau kebutuhan 

akan berhubungan dengan orang lain yang menyangkut hubungan dengan tetangga, dan 

hubungan dengan perusahaan mitra, 3) Growth atau kebutuhan untuk bertumbuh yang 

menyangkut meningkatkan skala usaha dan mendapatkan penghargaan dari perusahaan mitra. 

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Purnama (2010) bahwa motivasi melalui sikap terhadap 

kemitraan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan usaha karena didasari oleh dorongan, 

keinginan, kehendak, dan kekuatan serupa yang disebut dengan kebutuhan. 

 Persepsi terhadap perjanjian kontrak kerjasama tidak berpengaruh nyata terhadap 

keberhasilan kemitraan karena diperoleh hasil yang tidak signifikan sebesar 0,553 dimana 

nilai stándar signifikan yaitu 0,005. Hal ini sesuai dengan pendapat Rohman (2013) bahwa 

yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan yaitu skala usaha, lama usaha dan jumlah tenaga 

kerja sedangkan perjanjian kontrak dan luas lahan tidak berpengaruh nyata. 

 Persepsi terhadap pelaksanaan kerjasama tidak berpengaruh nyata terhadap 

keberhasilan kemitraan karena diperoleh hasil yang tidak signifikan sebesar 0,104 dimana 

nilai stándar signifikan sebesar 0,005. Hal ini sesuai dengan pendapat Masdar (2010) bahwa 

yang mempengaruhi keberhasilan kemitraan yaitu pengalaman bermitra dan manajemen 

pemeliharaan sedangkan pelaksanaan kontrak tidak berpengaruh nyata terhadap keberhasilan 

kemitraan ayam ras pedaging. 



KESIMPULAN DAN SARAN 

 Disimpulkan bahwa usaha kemitraan peternak ayam ras pedaging di Kecamatan 

Bajeng, Bajeng Barat dan Pallangga Kabupaten Gowa diukur dari beberapa variabel 

independen, dimana X1 perjanjian kontrak, X2 pelaksanaan kerjasama, X3 motivasi melalui 

sikap terhadap kemitraan dan variabel dependen (Y) yaitu keberhasilan kemitraan. Dari ketiga 

variabel independen, hanya satu yang berpengaruh signifikan (0,000) terhadap keberhasilan 

kemitraan yaitu X3 motivasi melalui sikap terhadap kemitraan. Variabel independen 

perjanjian kontrak (X1) tidak berpengaruh nyata terhadap keberhasilan kemitraan karena 

diperoleh hasil yang tidak signifikan sebesar 0,553 dan variabel pelaksanaan kontrak juga 

tidak berpengaruh nyata, karena diperoleh hasil sebesar 0,104,  dimana nilai stándar dikatakan 

signifikan yaitu <0,005. Besarnya kontribusi pengaruh variabel independen  (X1) perjanjian 

kontrak, (X2) pelaksanaan kerjasama dan (X3) motivasi melalui sikap terhadap kemitraan jika 

dilihat dari nilai R squaernya sebesar  0,365 atau 36,5% dan sisanya 63,5% dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar penelitian. 

 Disarankan bahwa pada penelitian selanjutnya agar mengidentifikasi variabel-variabel 

lainnya yang dapat mempengaruhi keberhasilan kemitraan seperti manajemen pemeliharaan, 

ketepatan waktu pasca panen, dan harga jual ayam. Bagi pihak perusahaan inti sebaiknya 

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi, sehingga peternak ayam ras pedaging di 

Kabupaten Gowa mampu menjalankan usaha kemitraannya secara berkepanjangan dan 

kebutuhan masing-masing pihak dapat terpenuhi. 
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LAMPIRAN 

Gambar 1. Garfik Normal P-P Plot 

 
Gambar 1. Diagram penyebaran nilai variabel independent terhadap variabel dependent. 

 
Tabel 1. Hasil Uji Model Kofesien Korelasi. 
 

Model 

Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

1  (Constant) 
 X1 Perjanian kontrak kerjasama 
 X2 Pelaksanaan kontrak 
 X3 Motivasi melalui sikap         
      terhadap kemitraan 

 
                      .891 
                     .938 
                     .894 

 
             1.123 
            1.066 
             1.118 

 
Tabel 2. Uji Kelayakan Model 
ANOVAa 

Model Sum of Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 2.171 3 .724 10.715 .000b 
Residual 3.783 56 .068   
Total 5.954 59    

a. Predictors: (Constant), Perjanjian kontrak kerjasama, Pelaksanaan kerjasama, 
Motivasi melalui sikap terhadap kemitraan. 
a. Dependent Variabel: Keberhasilan kemitraaan    
 
 
 



 
Tabel 3. Model Summary 
 

Model  R R Square 
Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .604a .365 .331 .25990 
a. Predictors: (Constant), Perjanjian kontrak kerjasama, 
Pelaksanaan kerjasama, Motivasi melalui sikap terhadap 
kemitraan. 
 
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Pengaruh Variabel X1, X2, dan X3, terhadap 

Variabel Y. 
Variabel Bebas Var. 

Terikat 
Koefisien 
Regresi 

(B) 

Thitung Sig. Keterangan 

Konstanta 
X1 perjanjian kontrak     
     kerjasama 
X2 Pelaksanaan   
     kerjasama 
X3 motivasi melalui  
     Sikap terhadap  
     kemitraan 
 

    Y  1,098 
-0,071 
 
-0,124 
  
 0,539 
  
 

 1,903 
-0,596 
 
-1,529 
 
 4,572 
 

0,062 
0,601 
 
0,945 
 
0,000 
 

 
Tidak signifikan 
 
Tidak signifikan 
 
Signifikan 
 

 


