
REGRESI LINIER
(LINEAR REGRESSION)

Deny Kurniawan
2008

Penulis memberikan ijin kepada siapapun untuk memperbanyak dan menyebarluaskan 
tulisan ini dalam bentuk (format) apapun tanpa batas. Penyebarluasan tulisan ini oleh 
pihak lain dalam format apapun untuk tujuan komersial tidak diperkenankan. Penulis 

memiliki hak tak terbatas atas tulisan ini, baik secara material maupun immaterial.

Dilarang merubah sebagian atau keseluruhan isi tulisan ini. 
Segala kritik, saran dan komentar yang membangun dapat dialamatkan ke

FORUM STATISTIKA
Speaks With Data

 http://ineddeni.wordpress.com

Copyright © 2008 Deny Kurniawan
http://ineddeni.wordpress.com

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for
statistical computing. R Foundation for Statistical Computing,
Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL http://www.R-project.org



Preface

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Tulisan   ini  disusun  dengan harapan dapat  membantu  siapa  saja  yang  ingin  mempelajari 
regresi linier. Konsep dari tulisan ini bersifat terapan dan tidak terlalu menitikberatkan pada teori. 
Hal ini disebabkan karena penulis beranggapan bahwa tulisan yang bersifat teoritis sudah banyak 
diterbitkan, baik itu dalam bentuk buku teks maupun dalam bentuk  file. Namun demikian, tidak 
terlalu banyak tulisan yang memuat penerapan dari regresi linier. Padahal, di luar sana, pengguna 
regresi linier bukanlah statisticians saja. 

Contoh kasus yang diberikan dalam tulisan ini adalah penerapan regresi linier berganda. 
Penulis   sengaja   memilih   regresi   linier   berganda   karena   memberikan   banyak   manfaat.   setidak
tidaknya, dengan menerapkan regresi linier berganda, konsep regresi linier sederhana akan tercover 
dengan sendirinya.

Penulis tidak mengklaim bahwa hanya dengan membaca tulisan yang teramat sederhana ini, 
seseorang akan mahir dalam menerapkan regresi linier. Apabila dimisalkan bahwa konsep regresi 
linier   seluas   dunia   ini,   maka   tulisan   ini   tak   lebih   dari   sebuah   jendela   kecil   di   dalam   sebuah 
bangunan, dimana seseorang yang melihat dunia luar melalui jendela ini tidak akan memperoleh 
gambaran dunia luar secara utuh, melainkan hanya sedikit. Penulis berharap para pembaca dapat 
terus mencari “jendelajendela” lain yang mungkin jauh lebih besar dari ini.

Akhirnya,   penulis   berharap   semoga   tulisan   ini   dapat   bermanfaat   bagi   siapapun,   walau 
mungkin hanya sedikit.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Allah S.W.T. dan Nabi Muhammad
2. R Development Core Team, Vienna  Austria
3. John Fox (Mcmaster, C.A)
4. Juergen Gross – Univ. Dortmund, Germany
5. Torsten Hothorn, Achim Zeileis, Giovanni Millo dan David Mitchell
6. Pengunjung FORUM STATISTIKA, karena mereka telah menumbuhkan semangat penulis 

untuk membuat tulisan ini ada. 
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu. 
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Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk membentuk model 

hubungan antara variabel terikat (dependen; respon; Y) dengan satu atau lebih variabel bebas 
(independen, prediktor, X). Apabila banyaknya variabel bebas hanya ada satu, disebut sebagai 
regresi linier sederhana, sedangkan apabila terdapat lebih dari 1 variabel bebas, disebut sebagai 
regresi linier berganda.  

Analisis  regresi  setidak-tidaknya memiliki  3 kegunaan,  yaitu  untuk tujuan deskripsi  dari 
fenomena data atau kasus yang sedang diteliti, untuk tujuan kontrol, serta untuk tujuan prediksi. 
Regresi mampu mendeskripsikan fenomena data melalui terbentuknya suatu model hubungan yang 
bersifatnya  numerik.  Regresi  juga  dapat  digunakan  untuk  melakukan  pengendalian  (kontrol) 
terhadap suatu  kasus atau hal-hal  yang sedang diamati  melalui  penggunaan model  regresi  yang 
diperoleh.  Selain  itu,  model  regresi  juga  dapat  dimanfaatkan  untuk  melakukan  prediksi  untuk 
variabel terikat. Namun yang perlu diingat, prediksi di dalam konsep regresi hanya boleh dilakukan 
di dalam rentang data dari variabel-variabel bebas yang digunakan untuk membentuk model regresi 
tersebut. Misal, suatu model regresi diperoleh dengan mempergunakan data variabel bebas yang 
memiliki  rentang antara  5  s.d.  25,  maka  prediksi  hanya  boleh  dilakukan  bila  suatu  nilai  yang 
digunakan sebagai input untuk variabel X berada di dalam rentang tersebut.  Konsep ini disebut 
sebagai interpolasi.

Data untuk variabel independen X pada regresi linier bisa merupakan data pengamatan yang 
tidak ditetapkan sebelumnya oleh peneliti (obsevational data) maupun data yang telah ditetapkan 
(dikontrol)  oleh  peneliti  sebelumnya  (experimental  or  fixed  data).  Perbedaannya  adalah  bahwa 
dengan  menggunakan  fixed  data,  informasi  yang  diperoleh  lebih  kuat  dalam  menjelaskan 
hubungan sebab akibat antara variabel  X dan variabel  Y. Sedangkan, pada observational data, 
informasi yang diperoleh belum tentu merupakan hubungan sebab-akibat. Untuk fixed data, peneliti 
sebelumnya  telah  memiliki  beberapa  nilai  variabel  X  yang  ingin  diteliti.  Sedangkan,  pada 
observational  data,  variabel  X yang  diamati  bisa  berapa  saja,  tergantung  keadaan di  lapangan. 
Biasanya,  fixed  data  diperoleh  dari  percobaan  laboratorium,  dan  observational  data  diperoleh 
dengan menggunakan kuesioner.

Di dalam suatu  model  regresi  kita  akan  menemukan koefisien-koefisien.  Koefisien pada 
model regresi sebenarnya adalah nilai duga parameter di dalam model regresi untuk kondisi yang 
sebenarnya (true condition), sama halnya dengan statistik  mean (rata-rata) pada konsep statistika 
dasar. Hanya saja,  koefisien-koefisien untuk model regresi  merupakan suatu nilai  rata-rata yang 
berpeluang terjadi pada variabel Y (variabel terikat) bila suatu nilai X (variabel bebas) diberikan. 
Koefisien regresi dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu:

1. Intersep (intercept)
Intersep, definisi secara metematis adalah suatu titik perpotongan antara suatu garis dengan 
sumbu Y pada diagram/sumbu kartesius saat nilai X = 0. Sedangkan definisi secara statistika 
adalah nilai rata-rata pada variabel Y apabila nilai pada variabel X bernilai 0. Dengan kata 
lain, apabila X tidak memberikan kontribusi, maka secara rata-rata, variabel Y akan bernilai 
sebesar  intersep.  Perlu  diingat,  intersep  hanyalah  suatu  konstanta  yang memungkinkan  
munculnya koefisien lain di dalam model regresi.  Intersep tidak selalu dapat atau perlu  
untuk diinterpretasikan. Apabila data pengamatan pada variabel X tidak mencakup nilai 0 
atau mendekati 0, maka intersep tidak memiliki makna yang berarti, sehingga tidak perlu  
diinterpretasikan.
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2. Slope
Secara  matematis,  slope merupakan  ukuran  kemiringan  dari  suatu  garis.  Slope adalah  
koefisien  regresi  untuk  variabel  X  (variabel  bebas).  Dalam  konsep  statistika,  slope 
merupakan  suatu  nilai  yang menunjukkan  seberapa  besar  kontribusi  (sumbangan)  yang  
diberikan suatu variabel X terhadap variabel Y. Nilai slope dapat pula diartikan sebagai rata-
rata pertambahan (atau pengurangan) yang terjadi pada variabel Y untuk setiap peningkatan 
satu satuan variabel X.

Contoh model regresi:
Y = 9.4 + 0.7*X + 

Angka 9.4 merupakan intersep, 0.7 merupakan slope, sedangkan   merupakan error.
Error bukanlah berarti sesuatu yang rusak, hancur atau kacau. Pengertian  error di dalam konsep 
statistika berbeda dengan pengertian error yang selama ini dipakai di dalam kehidupan sehari-hari. 
Di  dalam konsep  regresi  linier,  error  adalah  semua  hal  yang  mungkin  mempengaruhi  variabel 
terikat Y, yang tidak diamati oleh peneliti. 

Berikut ini adalah contoh garis regresi di dalam sebuah grafik:

    
 

Dalam grafik diatas dapat kita  lihat  bahwa sumbu X berada pada kisaran angka 5 lebih 
sedikit hingga angka 15 lebih sedikit. Hal ini berarti bahwa kita hanya diijinkan untuk melakukan 
prediksi nilai Y untuk nilai X yang berada dalam rentang tersebut. Sebab, kita tidak memiliki dasar 
yang kuat untuk mengatakan bahwa hubungan variabel X dan Y tetap linier untuk titik-titik data 
yang mendekati  angka nol.  Kondisi  seperti  ini  berdampak terhadap interpretasi  intersep.  Dalam 
kasus ini, karena data untuk variabel X tidak memuat angka nol atau mendekati nol, intersep dikata-
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kan tidak memiliki makna yang berarti, sehingga tidak perlu diinterpretasikan.

Uji Asumsi Klasik Regresi Linier
Koefisien-koefisien regresi linier sebenarnya adalah nilai duga dari parameter model regresi. 

Parameter  merupakan  keadaan  sesungguhnya  untuk  kasus  yang  kita  amati.   Parameter  regresi 
diduga melalui teknik perhitungan yang disebut  Ordinary Least Square (OLS).  Tentu saja, yang 
namanya menduga, kita tidak mungkin terlepas dari kesalahan, baik itu sedikit maupun banyak. 
Namun dengan OLS, kesalahan pendugaan dijamin yang terkecil (dan merupakan yang terbaik) asal 
memenuhi beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut biasanya disebut asumsi klasik regresi linier. 
Untuk mengetahui apakah koefisien regresi yang kita dapatkan telah sahih (benar; dapat diterima), 
maka kita  perlu melakukan pengujian terhadap kemungkinan adanya pelanggaran asumsi  klasik 
tersebut.

Secara manual, dalam melakukan uji asumsi klasik regresi linier, kita harus terlebih dahulu 
mendapatkan data residual. Perlu kita ingat, pengujian asumsi klasik menggunakan data residual, 
bukan data pengamatan, kecuali uji asumsi multikolinieritas. Dengan kata lain, penerapan pengujian 
asumsi  klasik  regresi  linier  dilakukan  terhadap  data  residual,  kecuali  untuk  uji  asumsi 
multikolinieritas.  Memang,  untuk memunculkan  hasil  uji  asumsi  klasik regresi  linier,  pengguna 
paket  software statistika  pada  umunya  tidak  diminta  untuk  memasukkan  data  residual.  Hal  ini 
disebabkan karena pada umumnya software statistika secara otomatis melakukan uji asumsi klasik 
tanpa terlebih dahulu meminta  pengguna software memasukkan data residual. Menurut penulis, hal 
inilah yang membuat sebagian  orang tidak menyadari bahwa sebenarnya saat melakukan uji asumsi 
klasik, software statistika terlebih dahulu mendapatkan data residual dan baru kemudian melakukan 
perhitungan uji asumsi klasik regresi linier.

Asumsi klasik regresi linier adalah sebagai berikut:
1. Model dispesifikasikan dengan benar

Asumsi ini adalah asumsi pertama yang harus dipenuhi oleh peneliti. Maksud dari “model 
dispesifikasikan dengan benar” adalah bahwa model regresi tersebut dirancang dengan benar oleh 
peneliti. Khusus untuk asumsi ini memang tidak ada uji statistikanya. Hal ini disebabkan karena 
model regresi yang dirancang berhubungan dengan konsep teoritis dari kasus yang sedang diteliti. 

2. Error menyebar normal dengan rata-rata nol dan suatu ragam (variance) tertentu.  
Penulisan matematis dari asumsi kedua ini adalah:

  ~ N 0,2
 merupakan  lambang  untuk  error.  Sedangkan  ~  adalah  lambang  matematis  untuk  kalimat 

“menyebar  mengikuti  distribusi”  dan  notasi  N 0,2 menyatakan  distribusi/sebaran  normal 
dengan rata-rata nol dan ragam  2 . Statistik uji yang paling sering digunakan untuk menguji 
asumsi  kenormalan  error dengan  menggunakan  data  residual  adalah  Kolmogorov-Smirnov 
normality  test.  Kolmogorov-Smirnov  test  bekerja  dengan  cara  membandingkan  2  buah 
distribusi/sebaran data, yaitu distribusi yang dihipotesiskan dan distribusi yang teramati. Distribusi 
yang dihipotesiskan dalam kasus ini adalah distribusi normal. Sedangkan distribusi yang teramati 
adalah distribusi yang dimiliki oleh data yang sedang kita uji. Apabila distribusi yang teramati mirip 
dengan distribusi yang dihipotesiskan (distribusi normal), maka kita bisa menyimpulkan bahwa data 
yang kita amati memiliki distribusi/sebaran normal. 
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Hipotesis dalam uji normalitas adalah:
H0 : Data menyebar normal
H1 : Data tidak menyebar normal.

Selain dengan statistik uji, pemeriksaan kenormalan residual dapat pula dilakukan dengan 
QQ-Plot. Contoh grafik QQ-Plot dimana data yang diplotkan menyebar normal adalah sebagai 
berikut:

Ciri-ciri dari data yang menyebar normal bila diplotkan dengan QQ-Plot adalah bahwa titik-titik 
data tersebut tersebar di sekitar garis lurus. Pembaca sebaiknya tidak perlu terkejut bila suatu saat 
menemukan bahwa ujung-ujung dari titik-titik data tersebut agak menjauh dari garis lurus. Hal ini 
adalah hal yang wajar dan tidak perlu dianggap serius. Fokus perhatian kita sebenarnya adalah pada 
daerah tengah dari kumpulan titik data tersebut. Bila dapat didekati atau digambarkan dengan garis 
lurus, maka data tersebut dapat dikatakan menyebar normal.

3. Ragam dari error bersifat homogen (homoskedastic). 
Maksud dari ragam bersifat homogen adalah bahwa error memiliki nilai ragam yang sama 

antara error ke-i dan error ke-j. Secara matematis ditulis  i

2= j

2 =
2

 dimana i, j = 1, ...., n; dan 
n = banyaknya pengamatan. Bagaimanapun juga, error sebenarnya berupa data. Hanya saja, sangat 
sulit atau bahkan tidak mungkin untuk mengetahui nilainya secara pasti. Oleh karena itu, diperlukan 
suatu penduga dari data error. Data penduga yang paling tepat adalah data residual. Setiap nilai dari 
data  residual  diharapkan memiliki  nilai  ragam yang mirip.  Apabila  error memiliki  ragam yang 
homogen, demikian juga seharusnya dengan residualnya. 
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Dengan demikian, apabila kita temukan bahwa residual memiliki ragam yang homogen, maka kita 
dapat  mengatakan  bahwa  error juga  memiliki  ragam  yang  homogen.  Statistik  uji  yang  sering 
digunakan adalah Breusch-Pagan test.
                                               
Hipotesis yang berlaku dalam uji homoskedatisitas ragam error adalah:

H0 :  i

2 = j

2 =...=n

2 =
2

H1 : Setidak-tidaknya ada satu pasang ragam error yang tidak sama
Kita juga dapat menggunakan kalimat biasa dalam menyusun hipotesis:

H0 : Ragam error bersifat homoskedastik
H0 : Ragam error bersifat heteroskedastik.

4. Error tidak mengalami autokorelasi
Adanya  autokorelasi  pada  error  mengindikasikan  bahwa  ada  satu  atau  beberapa  faktor 

(variabel) penting yang mempengaruhi variabel terikat Y yang tidak dimasukkan ke dalam model 
regresi.  Autokorelasi  sering pula muncul  pada kasus dimana data yang digunakan memasukkan 
unsur waktu (data  time-series). Statistik uji yang sering dipakai adalah Durbin-Watson  statistics. 
(DW-statistics). Hipotesis untuk uji asumsi autokorelasi yang sering dipakai adalah:

H0 :=0
H1 :≠0

Pada beberapa paket  software statistika, output untuk uji  asumsi autokorelasi  pada  error 
dengan Durbin-Watson statistics  tidak menyertakan  p-value sebagai alat pengambilan keputusan, 
sehingga pengguna masih harus menggunakan tabel Durbin-Watson  bounds. Di bawah ini adalah 
kriteria uji bagi DW-statistics untuk kasus uji 2-arah:

- jika  DW < dL      , maka tolak H0 , atau
- jika   DW > 4 – dL , maka tolak H0 , atau
- jika dU  < DW < 4 – dU , maka terima H0 , namun jika
- jika dL  ≤ DW ≤ dU  atau 4−dU  ≤ DW ≤ 4−dL , maka tidak dapat   
  disimpulkan apakah terjadi autokorelasi atau tidak.  Jika demikian, sebaiknya  
  menggunakan statistik uji yang lain, misal uji autokorelasi sebagaimana yang diajukan oleh

              Theil dan Nagar.
Keterangan:

DW = nilai statistik uji Durbin-Watson hasil perhitungan
d L = batas bawah tabel Durbin-Watson bounds pada suatu n dan k tertentu
dU = batas atas tabel Durbin-Watson bounds pada suatu n dan k tertentu

       n = banyaknya pengamatan
       k = banyaknya variabel bebas dalam model regresi

5. Tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas X.
Asumsi ini hanya tepat untuk kasus regresi linier berganda. Multikolinieritas berarti bahwa 

terjadi korelasi  linier yang erat antar variabel bebas. Tentu saja, cara mengujinya bukan dengan 
meng-korelasi-kan variabel  bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain, walaupun cara ini 
mungkin saja dilakukan, namun dirasa kurang “powerful”.  Hal ini  disebabkan karena walaupun 
terdapat variabel yang mengalami multikolinieritas, kadang-kadang teknik korelasi tersebut tidak 
dapat mendeteksinya. Statistik uji yang tepat adalah dengan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai 
VIF yang lebih besar dari 10 mengindikasikan adanya multikolinieritas yang serius.
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Apabila asumsi-asumsi di atas terpenuhi, maka model regresi linier yang diperoleh bersifat BLUE 
(Best Linear Unbiased Estimator).         

Uji Simultan Model Regresi
Uji  simultan  (keseluruhan;  bersama-sama)  pada  konsep  regresi  linier  adalah  pengujian 

mengenai   apakah  model  regresi  yang  didapatkan  benar-benar  dapat  diterima.  Uji  simultan 
bertujuan  untuk  menguji  apakah  antara  variabel-variabel  bebas  X  dan  terikat  Y,  atau  setidak-
tidaknya antara salah satu variabel  X dengan variabel  terikat  Y, benar-benar  terdapat  hubungan 
linier (linear relation). Hipotesis yang berlaku untuk pengujian ini adalah:

H0 : 1=2 ...=k=0
H1 : Tidak semua i=0

        i = 1, 2, ..., k
       k = banyaknya variabel bebas X
i  = parameter (koefisien) ke-i model regresi linier 

Penjabaran secara hitungan untuk uji simultan ini dapat ditemui pada tabel ANOVA (Analysis Of 
Variance). Di dalam tabel ANOVA akan ditemui nilai statistik-F ( F hitung ), dimana:

jika F hitung  ≤ F tabel ( db1 , db2 ) maka terima H0 , sedangkan
jika F hitung  > F tabel ( db1 , db2 ) maka tolak H0 .

db1  dan db2  adalah parameter-parameter F tabel , dimana:
db1  = derajat bebas 1

            = p -1
db2  = derajat bebas 2

            = n - p
p  = banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier

         = banyaknya variabel bebas + 1
n  = banyaknya pengamatan

Apabila H0  ditolak, maka model regresi yang diperoleh dapat digunakan.

Uji Parsial 
Uji  parsial  digunakan  untuk  menguji  apakah  sebuah  variabel  bebas  X  benar-benar 

memberikan kontribusi terhadap variabel terikat Y. Dalam pengujian ini ingin diketahui apakah jika 
secara terpisah, suatu variabel X masih memberikan kontribusi secara signifikan terhadap variabel 
terikat Y.
Hipotesis untuk uji ini adalah:

H0 :  j  = 0
H1 :  j ≠  0

dimana:
j = 0, 1, ..., k
k = banyaknya variabel bebas X 

Uji parsial ini menggunakan uji-t, yaitu:
jika thitung  ≤ t tabel (n-p), maka terima H0

jika thitung  > t tabel (n-p), maka tolak H0
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dimana 
(n-p) = parameter t tabel

n = banyanya pengamatan
p = banyaknya parameter (koefisien) model regresi linier

Apabila  H0  ditolak,  maka  variabel  bebas  X  tersebut  memiliki  kontribusi  yang  signifikan 
terhadap variabel terikat Y.

Pengambilan Keputusan dengan p-value
Dalam memutuskan apakah menerima atau menolak  H0  dalam konsep statistika,  kita 

dihadapkan  pada  suatu  kesalahan  dalam  menyimpulkan  suatu  kasus  yang  kita  amati.  Hal  ini 
disebabkan karena di dalam statistika, kita bermain-main dengan sampel. Statistika menggunakan 
informasi dari sampel untuk menyimpulkan kondisi populasi keseluruhan. Oleh karena itu, mungkin 
sekali terjadi kesalahan dalam membuat suatu kesimpulan bagi populasi tersebut. Namun demikian, 
konsep statistika berupaya agar kesalahan tersebut sebisa mungkin adalah yang terkecil. 

Untuk memutuskan apakah  H0  ditolak atau diterima, kita membutuhkan suatu kriteria 
uji. Kriteria uji yang paling sering digunakan akhir-akhir ini adalah p-value.  P-value lebih disukai 
dibandingkan kriteria uji lain seperti tabel distribusi dan selang kepercayaan. Hal ini disebabkan 
karena p-value memberikan 2 informasi sekaligus, yaitu disamping petunjuk apakah H0  pantas 
ditolak, p-value juga memberikan informasi mengenai peluang terjadinya kejadian yang disebutkan 
di  dalam  H0 (dengan  asumsi  H0  dianggap  benar).   Definisi  p-value adalah  tingkat 
keberartian  terkecil  sehingga  nilai  suatu uji  statistik  yang sedang  diamati  masih  berarti. 
Misal, jika p-value sebesar 0.021, hal ini berarti bahwa jika H0  dianggap benar, maka kejadian 
yang disebutkan di dalam H0  hanya akan terjadi sebanyak 21 kali dari 1000 kali percobaan yang 
sama.  Oleh  karena  sedemikian  kecilnya  peluang  terjadinya  kejadian  yang  disebutkan  di  dalam 

H0  tersebut, maka kita dapat menolak statement (pernyataan) yang ada di dalam H0 . Sebagai 
gantinya, kita menerima statement yang ada di H1 .  

P-value dapat pula diartikan sebagai besarnya peluang melakukan kesalahan apabila kita 
memutuskan untuk menolak H0 . Pada umumnya, p-value dibandingkan dengan suatu taraf nyata 
  tertentu, biasanya 0.05 atau 5%. Taraf nyata   diartikan sebagai peluang kita melakukan 

kesalahan untuk  menyimpulkan bahwa  H0  salah,  padahal  sebenarnya  statement H0 yang 
benar.  Kesalahan semacam ini biasa dikenal dengan galat/kesalahan jenis I (type I error, baca = 
type one error). Misal   yang digunakan adalah 0.05, jika p-value sebesar 0.021 (< 0.05), maka 
kita berani memutuskan menolak H0 . Hal ini disebabkan karena jika kita memutuskan menolak 

H0 (menganggap  statement  H0  salah), kemungkinan kita melakukan kesalahan masih lebih 
kecil  daripada  = 0.05, dimana 0.05 merupakan ambang batas maksimal dimungkinkannya kita 
salah dalam membuat keputusan. 

Koefisien Determinasi R2

Koefisien  determinasi  adalah besarnya  keragaman (informasi)  di  dalam variabel  Y yang 
dapat diberikan oleh model regresi yang didapatkan. Nilai  R2  berkisar antara 0 s.d. 1. Apabila 
nilai R2  dikalikan 100%, maka hal ini menunjukkan persentase keragaman (informasi) di dalam 
variabel Y yang dapat diberikan oleh model regresi yang didapatkan. Semakin besar nilai  R2 , 
semakin baik model regresi yang diperoleh.
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Contoh kasus:
Dalam industri  plywood (kayu lapis),  kelembaban (moisture content)  atau kadar air  dari 

veneer  (lembaran  kayu  sebagai  bahan  dasar  plywood)  sangat  mempengaruhi  kelembaban  dari 
produk plywood.  Sebagaimana umumnya,  plywood dengan kelembaban rendah adalah plywood 
yang  bagus.  Seorang  petugas  QC  (Quality  Control)  sebuah  pabrik  penghasil  plywood  hendak 
memprediksi kelembaban plywood dari kelembaban veneer. Selain dari kelembaban veneer, petugas 
tersebut memasukkan faktor ketebalan lem (glue line) sebagai variabel prediktor untuk kelembaban 
plywood. Sebagai informasi, plywood diperoleh dengan cara melekatkan beberapa veneer secara 
berlapis-lapis  dengan  menggunakan  lem  khusus.  Petugas  tersebut  mencatat  data  mengenai 
kelembaban veneer dan ketebalan lem. Kemudian setelah plywood selesai dibuat, petugas tersebut 
mencatat kelembaban plywood dengan alat khusus. Dengan memprediksi kelembaban plywood di 
awal produksi, petugas tersebut berharap dapat membantu pabrik menekan kerugian akibat plywood 
yang tidak laku dijual karena kelembaban plywood yang terlalu tinggi. Hal ini sesuai dengan prinsip 
manajemen pabrik bahwa lebih baik mengetahui di awal waktu mengenai bahan baku atau proses 
yang diduga bakal  menghasilkan  plywood dengan mutu  rendah daripada menanggung kerugian 
dengan  mengetahui  bahwa  produk  akhir  (plywood)  yang  dibuat  tidak  laku  dijual.  Data  untuk 
variabel X adalah fixed. Data hasil penelitian disajikan di bawah ini:
   plywood veneer  lem
1     28.7   13.1 14.6
2     24.8    9.9 11.3
3     33.0   15.1 14.9
4     25.7   11.3 12.0
5     19.7    6.2  9.5
6     25.4   10.2 12.4
7     23.5   13.8 10.0
8     35.1   20.2 13.8
9     19.4    4.4 12.3
10    25.5   15.0 10.4
11    27.6   15.7 10.5
12    26.1   15.1 10.7
13    32.1   14.2 15.1
14    22.9   13.2  8.8
15    26.1   17.3 11.4
16    23.3    8.1 12.2
17    24.0    9.4 10.7
18    18.0    7.9  9.1
19    26.8   14.7 11.4
20    23.0   10.3 10.9
21    20.7   11.3  8.5
22    20.6    7.7 10.0
23    26.7   14.4 10.6
24    24.3   14.0  8.2
25    23.7   12.1  8.8
26    25.2   11.6 11.3
27    30.3   14.1 14.3
28    24.6   15.0  9.4
29    23.5    9.4 11.6
30    27.3   13.5 12.3
31    26.3   14.9 11.2
32    31.7   17.1 13.7
33    28.8   12.3 13.5
34    28.2   11.6 13.3
35    26.1   12.7 11.4
36    24.6   12.1 11.1
37    27.6   11.0 14.6

38    29.7   18.2 11.4                 8
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Keterangan:
veneer = kelembaban veneer (%)
lem = ketebalan lem ( gr / feet2 )
plywood = kelembaban plywood (%)

Analisis data
Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan dalam menerapkan regresi linier adalah membentuk 
plot antara variabel respon (plywood) dengan masingmasing variabel prediktor (veneer dan lem). 
Tujuan dari pembentukan plot adalah sebagai pendeteksian awal apakah regresi linier cocok bila 
diterapkan. Plot antara plywoodveneer dan plywoodlem disajikan sebagai berikut:
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Dari kedua plot garis regresi di atas, nampak bahwa regresi linier cocok untuk diterapkan karena 
hubungan antara variabel  plywood  dengan  veneer  dan  plywood  dengan  lem  adalah linier (dapat 
diwakili oleh garis lurus).

Pembentukan model regresi (pendugaan koefisien regresi)
Langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah membentuk model regresi dari kasus di atas. Hasil 
analisis regresi menggunakan software R disajikan seperti di bawah ini:

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)  2.53349    1.10899   2.285   0.0285 *
veneer       0.72019    0.05017  14.354 3.12e16 ***
lem          1.23530    0.08951  13.801 1.01e15 ***

 ...... output 1
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.9957 on 35 degrees of freedom
Multiple Rsquared: 0.9337,     Adjusted Rsquared:  0.93
Fstatistic: 246.6 on 2 and 35 DF,  pvalue: < 2.2e16

Tampak bahwa model   regresi  yang didapatkan dapat  diterima.  Nilai   F hitung   (ANOVA) untuk 
model regresi di atas adalah 246.6 dengan   db1   adalah 2 dan   db2   bernilai 35. Untuk lebih 
mudahnya menentukan apakah  F hitung  dari ANOVA sebesar itu signifikan atau tidak, kita dapat 
membandingkan pvalue dengan taraf nyata    yang digunakan, dalam kasus ini    = 0.05.
Pvalue dari  F hitung  diatas lebih kecil dari 0.05, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa model 
regresi yang diperoleh layak digunakan.
Namun demikian, sebelum kita benarbenar menerima model regresi tersebut untuk menjelaskan 
fenomena   kasus   ini,   terlebih   dahulu   harus   kita   periksa   apakah   model   regresi   kita   bebas   dari 
pelanggaran asumsi klasik regresi linier.

Penulis  menampilkan data  residual agar para pembaca yang  ingin melakukan uji  asumsi  klasik 
secara  manual   tidak merasa  kesulitan  untuk  mendapatkannya.  Data   residual  dari  model   regresi 
tersebut adalah sebagai berikut:
          res1
1  1.24010929
2   1.22303746
3   1.22332140
4   0.16462707
5   0.90567617
6   0.25753568
7  1.37540703
8   1.03145933
9  1.45891893
10 0.74199042
11  0.78553422
12 0.47862738
13  0.69962855
14 0.05795197
15 3.00543904
16 0.19060757
17  1.39964164

   10
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18 1.47223993
19 0.47728136
20 0.38146074
21 0.47117008
22  0.20689677
23  0.74500301
24  1.51225136
25  1.56986844
26  0.35025552
27 0.11178233
28 0.24242632
29 0.20618090
30 0.15409212
31 0.71264586
32 0.05379135
33  0.76333781
34  0.96711451
35  0.25490367
36 0.35232185
37 0.81058764
38 0.06506054    

 
1. Uji asumsi normalitas error

Hasil  uji  asumsi normalitas error dengan statistik uji  KolmogorovSmirnov (disebut  juga 
statistik uji Lilliefors) adalah sebagai berikut:

Lilliefors (KolmogorovSmirnov) normality test

data:  res1
D = 0.1, pvalue = 0.4387 

Nilai  pvalue  ternyata lebih besar dari      = 0.05, dengan demikian   H0   diterima dan dapat 
dikatakan bahwa asumsi kenormalan error tidak dilanggar.

2. Uji asumsi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas
Output uji asumsi nonmultikolinieritas dengan menggunakan statistik VIF adalah sebagai 

berikut:

  veneer      lem
1.040071 1.040071

Tidak ada satupun nilai VIF yang lebih besar dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 
multikolinieritas di antara variabel bebas, dalam kasus ini antara variabel veneer dengan variabel 
lem.

3. Uji asumsi nonheteroskedasticity pada ragam error
Dengan   menggunakan   statistik   uji   BreuschPagan,   hasil   yang   diperoleh   adalah   sebagai 

berikut:
        BreuschPagan test

   BP = 1.2321, df = 2, pvalue = 0.5401
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Statistik   uji   BreuschPagan   menghasilkan   nilai   pvalue   yang   lebih   besar   dari   0.05   yang 
mengindikasikan   penerimaan   H0 .   Maka,   dapat   kita   simpulkan   bahwa   tidak   terjadi 
heteroskedastisitas pada ragam error.

4. Uji asumsi tidak terjadi autokorelasi pada error.
Pengujian asumsi nonautokorelasi pada error dilakukan dengan statistik uji DurbinWatson 

(DW statistic). Hasilnya adalah sebagai berikut:
   lag Autocorrelation DW Statistic pvalue
   1      0.05865375      1.838247   0.582
 Alternative hypothesis: rho != 0

Nilai   DW  statistic  yang   berada   di   sekitar   angka   2   mengindikasikan   tidak   terjadinya 
autokorelasi pada error. Namun, dalam kasus ini,  pembaca bisa saja kurang yakin apakah error 
benarbenar tidak mengalami autokorelasi. Hal ini disebabkan karena nilai DW statistic sedikit jauh 
dari 2. Oleh karena itu, sekali lagi kita gunakan  pvalue. Dalam kasus ini, dengan  pvalue  yang 
nilainya   lebih   besar   dari   0.05,   kita   dengan   mantap   dapat   menyimpulkan   bahwa   tidak   terjadi 
autokorelasi pada error model regresi linier yang kita peroleh.

Apabila DW  statistic  di atas kita bandingkan dengan tabel DurbinWatson  bounds,  maka 
kesimpulan yang sama akan kita peroleh. Kita lihat pada tabel tersebut dengan n = 38,  k = 2 dan 
  = 0.05, nilai  dU  adalah 1.59. Kita tahu bahwa DW berada di dalam rentang  dU hingga 

4 –  dU , yaitu:
1.59 < 1.838247 < 4 – 1.59 
1.59 < 1.838247 <  2.41

sehingga kita terima  H0 :=0 , yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada error model regresi 
yang kita dapatkan.

Dari semua pengujian asumsi klasik di atas, tidak terdapat cukup bukti yang menunjukkan 
bahwa model regresi yang kita peroleh melanggar asumsi klasik regresi linier. Dengan demikian, 
kita lanjutkan pada tahap uji parsial dari koefisien regresi linier yang kita peroleh.

Uji parsial
Baik intersep maupun koefisien regresi untuk variabel veneer dan variabel lem, ketiganya 

memiliki  pvalue  yang lebih kecil dari  0.05.  Dengan demikian, ketiga koefisien regresi  tersebut 
signifikan secara statistika.  Pvalue untuk ketiga koefisien regresi pada output 1 di halaman 10 
ditampilkan di  bawah kolom  Pr(|t|).  Penulisan  3.12e16  dan  1.01e15   berturutberturut 
dapat pula ditulis  3.12x10−16 dan  1.01x10−15 .

Interpretasi
1. Apabila ketebalan lem dijaga konstan (tetap),  setiap peningkatan 1% kelembaban veneer 

akan menyebabkan peningkatan kelembaban plywood sebesar  0.72019%.

2. Peningkatan 1  gr / feet2 ketebalan lem, akan meningkatkan kelembaban plywood sebesar 
1.23530%, dengan menganggap bahwa kelembaban veneer konstan. 

Di sini, kita tidak melakukan interpretasi terhadap intersep. Alasannya adalah bahwa data 
yang digunakan dalam analisis regresi ini tidak mencakup nilai 0. Kita tidak dapat menjamin bahwa
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model  hubungan  antara  variabel  kelembaban plywood  dengan  variabel  kelembaban  veneer  dan 
ketebalan lem masih tetap linier untuk rentang nilai di sekitar titik nol. Dengan kata lain, apabila 
digambarkan ke dalam grafik, tidak ada jaminan bahwa bentuk grafik antara variabel bebas dan 
variabel   terikat   dalam   kasus   di   atas,   di   sekitar   titik   nol   pada   sumbu   koordinat,   masih   dapat 
dimodelkan dengan garis lurus (linier).   

Untuk mengetahui variabel manakah yang paling besar pengaruhnya terhadap peningkatan 
kelembaban plywood, kita tidak dapat langsung menentukannya. Misalnya, kita menentukan bahwa 
ketebalan lemlah sebagai penyebab terbesar kelembaban plywood  hanya karena koefisien variabel 
lem lebih besar dari variabel veneer. Walaupun mungkin memang benar bahwa ketebalan lemlah 
sebagai penyumbang terbesar tingginya persentase kelembaban plywood. Namun demikian, penulis 
mengingatkan   bahwa   cara   menentukannya   tidak   seperti   itu.   Hal   ini   disebabkan   karena   satuan 
pengukuran untuk variabel veneer dan variabel lem tidak sama. Cara yang dapat ditempuh adalah 
dengan membentuk model regresi dari data yang dibakukan (standardized). Tujuan dari pembakuan 
data adalah untuk menyetarakan satuan dari setiap variabel. Dengan pembakuan data, satuan pada 
data setiap variabel akan hilang, sehingga setiap variabel layak untuk dibandingkan. Setiap variabel 
yang dibakukan akan memiliki ratarata nol dan standard deviasi 1. Data yang dibakukan dari data 
asal dalam kasus ini ditampilkan sebagai berikut:
       plywood      veneer         lem
1   0.77063757  0.15582110  1.65128294
2  0.26762141 0.80599847 0.10952387
3   1.91538466  0.75695833  1.81135629
4  0.02802318 0.38520241  0.26398061
5  1.62534470 1.91810234 1.06996395
6  0.10788926 0.71582788  0.47741173
7  0.61370774  0.36621913 0.80317504
8   2.47444719  2.28985826  1.22442069
9  1.70521077 2.45912585  0.42405395
10 0.08126723  0.72690147 0.58974391
11  0.47779529  0.93729950 0.53638613
12  0.07846492  0.75695833 0.42967056
13  1.67578643  0.48644657  1.91807185
14 0.77343989  0.18587796 1.44346842
15  0.07846492  1.41820928 0.05616609
16 0.66695179 1.34702198  0.37069617
17 0.48059761 0.95628278 0.42967056
18 2.07791913 1.40713570 1.28339508
19  0.26481909  0.63673088 0.05616609
20 0.74681787 0.68577102 0.32295500
21 1.35912444 0.38520241 1.60354177
22 1.38574647 1.46724942 0.80317504
23  0.23819707  0.54656030 0.48302834
24 0.40073154  0.42633285 1.76361512
25 0.56046369 0.14474752 1.44346842
26 0.16113331 0.29503182 0.10952387
27  1.19658998  0.45638971  1.49120960
28 0.32086546  0.72690147 1.12332173
29 0.61370774 0.95628278  0.05054948
30  0.39792922  0.27604854  0.42405395
31  0.13170897  0.69684460 0.16288165
32  1.56929833  1.35809556  1.17106290
33  0.79725960 0.08463379  1.06434734
34  0.63752745 0.29503182  0.95763177
35  0.07846492  0.03559365 0.05616609
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36 0.32086546 0.14474752 0.21623943        
37  0.47779529 0.47537299  1.65128294
38  1.03685782  1.68872103 0.05616609

Koefisien model regresi dari data yang dibakukan adalah sebagai berikut:
Coefficients:
             Estimate Std. Error  t value Pr(>|t|)
(Intercept) 1.925e16  4.304e02    4.47e15        
veneer      6.375e01  4.447e02    14.34 3.24e16 ***
lem         6.119e01  4.447e02    13.76 1.10e15 ***

Ternyata, variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap tingginya persentase plywood adalah 
variabel veneer. Hal ini dibuktikan dengan koefisien variabel veneer yang lebih besar dari koefisien 
variabel lem pada model regresi dari data yang dibakukan (6.375e01 > 6.119e01 atau 0.6375 > 
0.6119).  Dengan demikian, kelembaban veneerlah yang merupakan penyebab  terbesar  tingginya 
persentase kelembaban plywood. Perlu diketahui bahwa jika metode OLS diterapkan pada data yang 
dibakukan, intersep akan selalu bernilai nol dan pasti tidak signifikan.

Sekarang, petugas QC tersebut dapat memprediksi kelembaban plywood dari data pengamatan 
kelembaban veneer dan ketebalan lem. Model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:
plywood =   2.53349 + 0.72019*veneer + 1.2353*lem

Apabila petugas QC menemukan bahwa kelembaban (kadar air) veneer sebesar 10% dan ketebalan 
lem sebesar 11  gr / feet2 , maka kelembaban plywood diprediksi sebesar 2.53349 + 0.72019*10 + 
1.2353*11 = 23.32369%. 
Andaikan manajemen menginginkan bahwa persentase kelembaban plywood maksimal adalah 20% 
dengan   ketebalan   lem   sebesar   10   gr / feet2 ,   maka   kelembaban   veneer   maksimal   yang 
diperbolehkan adalah sebesar 7.1%. Angka ini diperoleh dengan cara menyelesaikan perhitungan 
sebagai berikut:
kelembaban_veneer = (kelembaban_plywood   2.53349   1.2353*ketebalan_lem)/ 0.72019 

         =(20 2.53349 1.2353*10 )/ 0.72019 = 7.100224.

Dengan diperolehnya model regresi di atas, petugas QC dapat mengontrol maupun memprediksi 
kelembaban plywood di awal waktu sehingga perusahaan terhindar dari kerugian.
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