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PRAKATA 
 

Assalamu’alaikum Wr Wb 

Segala puji hanya bagi Allah SWT, atas limpahan 

rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku “Ekonometrika 

Dasar: Teori dan Praktik Berbasis SPSS” ini bisa 

diselesaikan dengan baik. Semoga bisa dijadikan salah satu 

referensi bagi mahasiswa atau dosen yang mengampuh mata 

kuliah Ekonometrika atau mata kuliah sejenisnya yang 

berkaitan dengan penerapan software SPSS dalam penelitian 

ekonomi. 

Buku ini terdiri dari sembilan Bab yakni (1) 

Pendahuluan Ekonometrika, (2) Uji Korelasi Product Moment, 

(3) Uji Regresi (Sederhana, Variabel Dummy, & Berganda), (4) 

Uji Normalitas (Skewness dan Kurtosis, Grafik, Kolmogrov-

Smirnov), (5) Uji Koefisien Determinasi, (6) Uji Autokorelasi 

(Metode Durbin Watson, Lagrange Multiplier, Breusch-

Godfrey, dan Metode Run Test), (7) Uji Heterokodestisitas 

(Uji Park, Uji Grafik Scharplot, Uji Glejser, Uji Spearman), (8) 

Uji Multikolinieritas, dan (9) Uji Student. Setiap Bab disajikan 

dengan baik dan terstruktur meliputi teori atau konsep dasar, 

rumus, studi kasus, tabel bantu analisa data, cara manual, 

langkah-langkah solusi menggunakan SPSS, dan interpretasi 

output SPSS tersebut. 

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua 

pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan buku 

ini. Semoga dukungan akan terus mengalir hingga 

menghasilkan karya-karya terbaik di masa mendatang. 

Wassalamu’alaikum Wr Wb 

Mataram, 16 September 2021 

 

Tim Penulis 

 

 

 

 



 iv 

DAFTAR ISI 
 

PRAKATA .............................................................................................. iii 

DAFTAR ISI .................................................................................... iv 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1 

A. Pengertian Ekonometrika ..................................................... 1 

B. Peranan Matematika dan Statistika ................................... 10 

C. Tujuan dan Manfaat Ekonometrika .................................. 11 

D. Ruang Lingkup Ekonometrika ........................................... 13 

E. Metodologi Ekonometrika .................................................. 15 

BAB II KORELASI PRODUCT MOMENT .................................... 24 

A. Pengertian Korelasi Product Moment ............................... 24 

B. Studi Kasus Korelasi Product Moment ............................. 25 

C. Product Moment Menggunakan SPSS .............................. 27 

BAB III MODEL REGRESI ................................................................... 32 

A. Regresi Linier Sederhana .................................................... 32 

B. Regresi dengan Variabel Dummy ..................................... 46 

C. Regresi Berganda ................................................................. 59 

BAB IV UJI NORMALITAS ................................................................. 75 

A. Pengertian Uji Normalitas .................................................. 75 

B. Studi Kasus Uji Normalitas ................................................ 76 

C. Uji Normalitas Menggunakan SPSS .................................. 81 

1. Uji Normalitas Skewness dan Kurtosis ....................... 81 

2. Uji Normalitas dengan Grafik ...................................... 84 

3. Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov ............. 87 

 

 



 v 

BAB V KOEFISIEN DETERMINASI ................................................... 93 

A. Pengertian Koefisien Determinasi ..................................... 93 

B. Koefisien Determinasi Menggunakan SPSS ..................... 95 

BAB VI UJI AUTOKORELASI ........................................................... 102 

A. Pengertian Autokorelasi .................................................... 102 

B. Studi Kasus Uji Autokorelasi ............................................ 103 

1. Uji Durbin-Watson ....................................................... 122 

2. Uji Lagrange Multiplier Test ....................................... 123 

3. Uji Breusch-Godfrey Test ............................................ 124 

4. Uji Run Test ................................................................... 125 

BAB VII UJI HETEROKODESTISITAS ........................................ 126 

A. Pengertian Heterokodestisitas .......................................... 126 

B. Uji Heterokodestisitas Menggunakan SPSS ................... 127 

1. Uji Heterokodestisitas dengan Metode Uji Park ...... 128 

2. Uji Heterokodestisitas dengan Metode Uji Glejser .. 134 

3. Uji heterokodestisitas dengan Metode Grafik 

Scharplot ........................................................................ 136 

4. Uji Heterokodestisitas dengan Metode Spearman ... 138 

BAB VIII UJI MULTIKOLINIERITAS ......................................... 141 

A. Pengertian Multikolinieritas ............................................. 141 

B. Uji Multikolinieritas Menggunakan SPSS ....................... 142 

BAB IX UJI STUDENT ........................................................................ 152 

A. Pengertian Uji Student ....................................................... 152 

B. Uji t Menggunakan SPSS ................................................... 155 

C. Analisis dan Interpretasi Data .......................................... 167 

1. One sample t-test .......................................................... 167 

2. Independent t-test ......................................................... 168 



 vi 

3. Paired sample t-test ...................................................... 168 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................... 169 

TIM PENULIS .............................................................................. 171 

 

 

 

 

  



 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Pengertian Ekonometrika 

Istilah ekonometrika pertama kali di perkenalkan tahun 

1926 oleh seorang pakar ekonomi dan stasistika bangsa 

Norwegia bernama Ragner Frisch. Kata ekonometrika terdiri 

dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yang jika di 

terjemahkan kedalam bahasa Inggris menjadi economy dan 

measure. Kata economy berarti kegiatan manusia untuk 

mencukupikebutuhannya melalui usaha pengorbanan sumber 

daya yang seefisien dan seefektif munkin untukmendapatkan 

tujuan yang seoptimal munkin, sedangkan kata measure 

berarti pengukuran.  Dengan demikian maka ekonometrika 

berarti suatu pengukuran atas kegiatan – kegiatan ekonomi. 

Beberapa pakar mendefinisikan ekonometrika sebagai 

berikut: 

1. Ekonometrika dapat di definisikan sebagai ilmu sosial 

yang menggunakan alat berupa teori ekonomi, 

matematika, dan statistika inferensi untuk menganalisis 

kejadian – kejadian ekonomi (Goldberger, 1964). 

2. Ekonometrika didefinisikan sebagai analisis kuantitatif 

dari fenomena ekonomi riil berdasarkan pada 

pengengembangan teori dan observasi yang dihubungkan 

dengan metode inferensi (Samuelson, 1954). 

3. Ilmu ekonomi adalah aplikasi dari teori metode statistic 

dan matematika untuk menganalisis data-data ekonomi 

dengan satu tujuan untuk memberikan kandungan dan 

verifikasi pada teori ekonomi (Maddala, 1992). 

4. Sebagai suatu ilmu yang mengkombinasikan teori 

ekonomi dan statistika ekonomi dengan tujuan 

menyelidiki dukungan empiris dari skema yang dibangun 

oleh teori ekonomi dengan memanfaatkan ilmu ekonomi, 
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matematika dan statistika, ekonometrika membuat hukum 

– hukum ekonomi teoritis tertentu menjadi nyata 

(Sumudiningrat, 1994). 

5.  Ekonometrika lengkap merupakan hasil dari suatu 

pandangan khusus atas peranan ilmu ekonomi, yang 

terdiri atas penerapan statistic matematis atas data 

ekonomi untuk memberikan dukungan empiris untuk 

model yang disusun dengan ilmu ekonomi matematis dan 

untuk memperoleh hasil dalam angka (numerical results). 

(Gerhard Tintner, 1968). 

6. Ekonometrika berkaitan dengan penentuan empiris 

hukum ekonomi. (H. Theil, 1971). 

7. Ekonometrika merupakan aplikasi dari metode spesifik 

dalam ilmu ekonomi (di segala bidang) yang berusaha 

untuk memperoleh hasil dalam angka (numerical results) 

dan membuktikan (memverifikasi) teori – teori ekonomi. 

(J. Scumpeter, 1933). 

8. Ekonometrika didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang 

berusaha membuat hubungan kuantitatif di antara 

variabel ekonomi dengan bantuan metode statistik. (C.E.V. 

Leser, 1974). 

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan 

bahwa ekonometrika merupakan ilmu tentang pengukuran 

aktivitas ekonomi dengan menggunakan berbagai bidang 

ilmu yang terdiri dari teori ekonomi, matematika ekonomi, 

statistika ekonomi, dengan tujuan untuk melakukan 

analisis fenomena (variabel) ekonomi. Karena ekonometrika 

merupakan kombinasi dari berbagai bidang ilmu maka 

pemahaman akan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan 

ekonometrika menjadi sebuah keharusan untuk dapat 

melakukan pengukuran ekonomi.  

Ekonometrika adalah suatu pengukuran kegiatan-

kegiatan ekonomi. Untuk mengukur suatu kegiatan dalam 

keberagaman kondisi seperti itu, maka data merupakan 

sesuatu yang mutlak diperlukan. Melalui data, informasi itu 

dapat dianalisis, diinterpretasi, untuk mengungkap kejadian-

kejadian di masa lampau, serta dapat digunakan untuk 

prediksi masa mendatang. 
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Pengungkapan data atau analisis data dalam kegiatan 

ekonomi, dapat dilakukan dengan berbagai cara atau model, 

di antaranya melalui penggunaan grafik yang biasa disebut 

dengan metode grafis, atau melalui penghitungan secara 

matematis yang biasa disebut dengan metode matematis. 

Penggunaan metode ini tentu harus sesuai dengan teori, 

khususnya teori ekonomi, karena ekonometrika bertujuan 

untuk mengukur kegiatan ekonomi. Kedua metode tersebut 

mempunyai kelebihan dan keunggulan masing-masing. 

Metode grafis sendiri dapat digolongkan ke dalam bentuk 

grafik berupa kurva, atau grafik dalam bentuk diagram. 

Metode grafis mempunyai keunggulan dalam kecepatan 

interpretasi informasi, karena grafik terrepresentasi dalam 

bentuk gambar yang mudah untuk dimaknai. Kelemahan 

metode grafis terletak pada kekurangakuratan interpretasi 

karena data umumnya ditampilkan dalam bentuk skala, yang 

bersifat garis besar, tentu kurang dapat menjelaskan secara 

rinci dan detil. 

Metode matematis mempunyai keunggulan dalam 

keakuratan interpretasi, karena melalui hitungan-hitungan 

secara rinci, sedang kelemahannya terletak pada tingkat 

kesulitan untuk menghitungnya, terlebih lagi jika variabel-

variabel yang dihitung berjumlah sangat banyak. Guna 

mempermudah penghitungannya, maka dibuatlah berbagai 

rumus-rumus hitungan yang diambil dari berbagi data. 

Perbedaan di antara kedua metode tersebut, metode grafis 

dan matematis, terletak pada seberapa besar variabel dapat 

diungkap secara rinci. Guna memahami data, memerlukan 

disiplin ilmu tentang data, yaitu statistika. Model sendiri 

memerlukan disiplin ilmu matematika. Oleh karena itu, 

ekonometrika merupakan gabungan dari ilmu ekonomi, 

statistika, dan matematika, yang digunakan secara simultan 

untuk mengungkap dan mengukur kejadian-kejadian atau 

kegiatan-kegiatan ekonomi. 
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Ekonometrika dapat dibagi menjadi ekonometrika teori 

dan ekonometrika terapan. Ekonometrika teori berkenaan 

dengan pengembangan metode estimasi, yang diperlukan 

oleh pengetahuan matematika statistika. Sebagai ilustrasi, 

metode kuadrat terkecil yang biasa tidak dapat digunakan 

lagi pada persamaan simultan karena yang harus digunakan 

adalah metode Two Stage Least Squares (2SLS) atau Three Stage 

Least Squares (3SLS). Bagaimana jika dalam persamaan 

simultan terdapat pelanggaran terhadap asumsi klasik 

(distribusi tidak normal, multikolinearitas, heteroskedastisitas, 

otokolerasi), hal ini tentu memerlukan pengembangan metode 

estimasi. 

Ekonometrika terapan berkenaan dengan penggunaan 

ekonometrika teori untuk memodelkan fenomena ekonomi, 

baik ekonomi mikro maupun makro, misalnya fungsi 

produksi, fungsi permintaan dan penawaran, serta model 

ekonomi makro suatu negara.  

Salah satu tujuan ekonometrika ialah ikut memberikan 

arti mendalam kepada ilmu ekonomi. Contohnya seorang ahli 

ekonomi ingin mempelajari ketergantungan konsumsi 

(pengeluaran belanja) perorangan pada pendapatam riil 

perorangan setelah pajak atau pendapatan yang bisa 

dibelanjakan (disposable income). Analisis tersebut berguna 

untuk menduga dan/atau meramalkan (dalam angka) 

kecendrungan konsumsi marginal (marginal propensity to 

consume-MPC), yaitu rata-rata perubahan dalam konsumsi 

sebagai akibat adanya perubahan pendapatan sebesar 

satuan/rupiah. Dalama kata lain manfaat ekonometrika ialah 

untuk membuat estimasi sebuah fungsi beserta parameter 

parameternya yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk 

membuat periode yang akan datang. 

Seperti yang telah diuraikan, ekonometrika merupakan 

gabungan dari beberapa bidang ilmu. Berbagai bidang ilmu 

yang berkaitan dengan ekonometrika sebagai berikut: 
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1. Ilmu Ekonomi  

Ilmu yang mempelajari kegiatan manusia untuk 

mencukupi kebutuhannya melalui usaha pengorbanan 

sumber daya yang seefisien dan seefektif mungkin untuk 

mendapatkan tujuan yang seoptimal mungkin. Ilmu 

ekonomi dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Ilmu ekonomi mikro yang mempelajari pelaku 

ekonomi secara individual. 

b. Ilmu ekonomi makro yang mempelajari pelaku 

ekonomi secara agregat. 

Ilmu ekonomi digunakan untuk menentukan 

variabel apa saja yang harus dimasukkan dalam fungsi 

secara matematis, 

2. Ilmu Matematika Ekonomi  

Ilmu yang mempelajari penggunaan metode 

matematis untuk melambangkan teori ekonomi dan 

menganalisis masalah yang dinyatakan pada ilmu 

ekonomi. Ilmu Matematika ekonomi digunakan untuk 

merumuskan teori ekonomi dalam bentuk persamaan 

matematika tanpa memperhatikan /memperdulikan 

apakah teori tersebut dapat dilakukan pengukuran secara 

empiris atau tidak dalam menentukan bentuk fungsi. 

3. Metodologi Penelitian  

Ilmu yang mempelajari cara menemukan sesuatu 

melalui metode ilmiah (secara rasional, empiris dan 

sistematis). 

4. Ilmu Statistika  

Ilmu statistika berhubungan dengan cara-cara 

pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisan serta 

penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan 

penganalisisan data yang dilakukan. Ilmu statistika dapat 

dikelompokan menjadi: 

a. Statistika deskriptif 

Ilmu statistika yang mempelajari cara penyusunan dan 

penyajian data yang dikumpulkan melalui penelitian. 
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b. Statistika inferensi  

Ilmu statistika yang mempelajari cara penarikan 

kesimpulan mengenai keseluruhan populasi 

berdasarkan data yang diambil secara sampel. 

Istatistika digunakan untuk mengukur hubungan 

antara variabel ekonomi yang dirumuskan secara 

matematis tersebut dan untuk menguji validitas teori 

ekonomi dengan didasarkan pada data empiris. 

5. Ilmu Komputer 

Ilmu komputer merupakan ilmu yang mempelajari 

segala sesuatu yang berkaitan dengan komputer, baik 

software maupun hardware. Ilmu Komputer lebih 

menekankan pada pemrograman komputer, dan rekayasa 

perangkat lunak (software), sementara teknik komputer 

lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal seperti 

perangkat keras komputer (hardware). Namun demikian, 

kedua istilah tersebut sering disalah-artikan oleh banyak 

orang.Ilmu Komputer mempelajari apa yang bisa 

dilakukan oleh beberapa program, dan apayang tidak 

(komputabilitas dan intelegensia buatan), bagaimana 

program itu harusmengevaluasi suatu hasil (algoritma), 

bagaimana program harus menyimpan dan mengambil bit 

tertentu dari suatu informasi (struktur data), dan 

bagaimana program dan pengguna berkomunikasi 

(antarmuka pengguna dan bahasa pemrograman). 
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Beberapa program komputer (software) yang di 

pelajari untuk menunjang ekonometrika sebagai berikut:  

 

a. SPSS (Statistical Package for Social Science)  

 
 

b. SAS (Statistical Analysis System) 

 
 

c. Microstat  

 
 

 

 

 

 



 8 

d. Systat  

 
 

e. Statpro 

 
 

Ekonometrika merupakan salah satu bidang ilmu 

dalam ekonomi yang perlu mendapatkan tempat khusus atau 

menjadi bidang ilmu tersendiri, terpisah dari bidang ilmu 

lain. Alasannya telah di kemukakan oleh Gujarati (1995) 

sebagai berikut:  

1. Dipisahkan dengan teori ekonomi. 

Teori ekonomi berasumsi bahwa hubungaan 

ekonomi bersifat pasti, padahal dalam penomina ekonomi, 

hubungan ekonomi penuh dengan ketidak pastian. 

Ekonometrika memandang bahwa setiap hubungan 

ekonomi bersifat stoiksatik, tidak pasti, atau ada unsur 

gangguan. Unsur gangguan pada ekonometrika 

diminimumkan sehingga ekonometrika menjembatani 
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antara hubungan ekonomi pasti pada teori ekonomi 

dengan hubungan ekonomi yang penuh dengan ketidak 

pastian pada ekonomi nyata. 

2. Dipisahkan dengan matematikaa ekonomi. 

Matematika ekonomi menyatakan teori ekonomi 

dalam bentuk persamaan, bukan dalam bentuk 

pernyataan verbal dan dtidak melakukan pembuktian 

empiris terhadap teori ekonomi, sedangkan ekonometrika 

memberikan pembuktian secara empiris kepada teori 

ekonometrika. 

3. Dipisahkan dengan statistika ekonomi. 

Pada statistika ekonomi, berkenaan dengan 

pengumpulan, pemerosesan, dan penyajian data ekonomi 

dilakukan dalam bentuk table dan grafik. Statistika 

ekonomi juga tidak menghasilkan parameter yang 

terkandung dalam hubungan-hubungan ekonomi, 

sehingga statistika ekonomi tidak melakukan pengujian 

atas teori ekonomi dengan menggunakan data yang 

terkumpul. Ekonometrika melakukan pengujian teori 

ekonomi dengan menggunakan data yang terkumpul. 

4. Dipisahkan dengan statistika matematika. 

Statistika matematika didasarkan pada teori 

probabilitas, bekerja melalui metode pengukuran yang 

dibangun atas dasar percobaan dan eksperimen 

terkendali. Metode statistika matematika tidak dapat 

diterapkan pada hubungan ekonomi karna metode 

percobaan tidak dapat diterapkan pada fenomena 

ekonomi. Ekonometrika biasanya menggunakan data yang 

tidak dapat dikendalikan secara lansung, bukan data yang 

diperoleh melalui percobaan. Dengan menggunakan data 

semacam itu maka akan menimbulkan masalah khusus 

yang tidak dihadapi oleh statistika matematika. Pada 

kasus ini ekonometrika bertugas mengembangkan metode 

analisis khusus untuk memecahkan masalah-masalah 

tersebut. 
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B. Peranan Matematika dan Statistika 
 

1. Peranan Matematika 

Matematika, khususnya matematika ekonomi, 

berperan merumuskan teori ekonomi dalam bentuk 

persamaan matematik (mathemathical equation) tanpa 

memperhatikan apakah teori tersebut dapat dilakukan 

pengukuran secara empiris atau tidak. Perumusan 

matematik dalam bentuk persamaan melalui beberapa uji 

statistik, baru dapat di pergunakan oleh ahli ekonometrika 

untuk membuat pendugaan atau peramalan. 

Peran matematika ekonomi dalam pemodelan 

ekonometri cenderung untuk menyatakan teori ekonomi 

dalam hubungan secara matematis yang tentunya sudah 

spesifik lagi hubungannya bila dibandingkan dengan 

hubungan yang dinyatakan secara verbal yang 

berdasarkan teori ekonomi. Hanya saja, dalam tahap ini, 

matematika ekonomi belum atau bahkan tidak 

mempedulikan pengukuran parameter ekonomi secara 

empiris. Oleh karena itu, teori ekonometri dapat dikatakan 

merupakan verifikasi dari teori ekonomi. 

 

2. Peranan Statistik 

Dalam arti sempit, statistik merupakan data 

ringkasan berbentuk angka. Sedangkan statistik ekonomi 

merupakan data ekonomi dalam bentuk angka. Contoh: 

pendapatan nasional, investasi nasional, konsumsi, dan 

produksi nasional. Ahli statistik ekonomi (economic 

statistician) bertugas mengumpulkan, mengolah, dan 

menyajikan data dalam bentuk table dan grafik. Data 

ekonomi yang dikumpulkan merupakan data mentah (raw 

data) bagi ahli ekonometrika. Data tersebut dikumpulkan 

melalui kegiatan sensus, survei, kegiatan rutin sebagai 

hasil pekerjaan administrasi. Ahli statistik ekonomi tidak 

membuat analisis untuk menguji benar tidaknya teori 

ekonomi dan yang terakhir ini pekerjaan ahli 
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ekonometrika. Ahli statistik ekonomi sudah menjadi ahli 

ekonometrika, sebab selain tau statistik dia juga harus tahu 

matematika ekonomi dan teori ekonomi. 

Peran statistika ekonomi dalam analisis ekonometri 

adalah untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan 

data ekonomi, baik dalam bentuk table maupun grafik. 

Akan tetapi data ekonomi yang terkumpul tersebut tidak 

digunakan untuk menguji teori ekonomi.  

Kiprah matematika statistik dalam teknik 

ekonometri adalah untuk menfasilitasi atau memberikan 

sarana kerangka matematis statistik dalam 

mengestimasian / penaksiran model matematika ekonomi 

yang telah dibangun dari kerangka teori ekonomi. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Ekonometrika 

Ada tiga tujuan ekonometrika, yaitu (1) Analisis 

Struktural, (2) Peramalan, serta (3) Evaluasi Kebijakan. Suatu 

model ekonometrika dianggap baik (sukses) apabila mampu 

mencapai ketiga tujuan tersebut.  

1. Analisis Struktural  

Ekonometrika harus mampu menunjukkan struktur 

hubungan antara variabel ekonomi yang mampu 

menggambarkan perilaku fenomena ekonomi, serta 

menganalisis dan menguji teori ekonomi berdasarkan data 

empiris. 

2. Peramalan  

Dari model struktural, ekonometrika harus dapat 

digunakan untuk meramalkan berbagai variabel ekonomi 

di masa mendatang. Syaratnya, model harus valid sebagai 

contoh, model ekonomi makro harus dapat digunakan 

untuk meramalkan berapa GNP jika diketahui besarnya 

nilai investasi, konsumsi, jumlah uang beredar dan lain-

lain. 
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3. Evaluasi Kebijakan   

Model ekonometrika dapat digunakan untuk 

mengevaluasi dan merencanakan kebijakan. Biasanya, 

variabel kebijakan ada dalam model ekonometrika, 

misalnya tingkat suku bunga. Dengan simulasi apabila 

tingkat suku bunga kredit dinaikkan sebesar 2% maka 

akan dapat diketahui dampak jangka pendek dan jangka 

panjang terhadap pendapatan nasional, investasi, dan 

konsumsi. 

Sedangkan manfaat ekonometrika sebagai berikut. 

1. Ekonometrika bermanfaat sebagai alat analisis dalam 

melakukan pengujian mengenai keabsahan suatu teori 

dalam penelitian. Misalnya kita ingin menguji apakah 

benar yang namanya kemiskinan akan berdampak pada 

perilaku menyimpang masyarakat. Dalam bidang lain 

misalnya kita ingin menguji apakah ekspor dan impor 

Indonesia berdampak pada keuangan negara. Dalam 

bidang manajemen sumber daya manusia juga dapat 

dilihat apakah perilaku kewargaan organisasi benar-benar 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja atau tidak. Dilihat dari 

contoh-contoh ini, ekonometrika sebenarnya bisa masuk 

dalam bidang-bidang tersebut. Intinya adalah 

ekonometrika berperan sebagai alat analisis untuk menguji 

suatu hal, khususnya menyangkut teori yang sudah ada 

dan kebijakan pemerintah. 

2. Ekonometrika memiliki perumusan model matematis 

tersendiri dibandingkan ilmu statistik, khususnya pada 

analisis-analisis tertentu. Dalam hal ini, bagi yang 

memahami perumusan model matematis, dapat 

dimungkinkan untuk menemukan perumusan model 

matematis baru yang menggambarkan alat analisis baru 

juga. Untuk hal seperti ini dibutuhkan keahlian dan 

kecermatan mendalam akan penyusunan model matematis 

tersebut.  
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3. Manfaat ekonometrika dalam institusi pendidikan, dosen 

dan mahasiswa seringkali memanfaatkan pendekatan 

ekonometrika misalnya ketika menulis jurnal-jurnal 

ilmiah. 

4. Pendekatan ekonometrika juga bisa digunakan perusahaan 

khususnya dalam memprediksi berbagai persoalan 

manajemen keuangan dan manajemen personalia. 

5. Pemerintah juga menggunakan pendekatan ekonometrika 

misalnya pada kasus penerimaan pajak dan non pajak, 

belanja pemerintah, konsumsi dan hubungan 

masyarakat. 

6. Ekonometri dapat membantu bagi pembuatan keputusan, 

dengan kemampuannya untuk menyediakan alternative-

alternatif. Melalui teknik simulasi dapat dianalisis akibat–

akibat yang dapat timbul dari pemilihan alternatif-

alternatif tersebut. 

 

D. Ruang Lingkup Ekonometrika 

Bentuk integrasi dan keterkaitan antara ilmu ekonomi, 

matematika, dan statistika dapat di gambarkan dengan 

diagram venn pada Gambar 1 di bawah ini. 

 

 
Gambar 1.1. Ruang Lingkup Ekonometrika 

 

 

Ilmu 
Ekonomi Ekonometrika Matematika 

Statistika 
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Peran dari masing-masing bidang ilmu dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Teori (ilmu) ekonomi berperan membuat hipotesis 

(pernyataan) yang umumnya bersifat kualitatif mengenai 

hubungan antar variabel ekonomi berkaitan dengan 

fenomena ekonomi yang dimodelkan. Contohnya: 

a. Pengeluaran untuk konsumsi dipengaruhi oleh 

pendapatan secara positif, artinya apabila pendapatan 

naik, konsumsi ikut naik, sebaliknya apabila 

pendapatan turun, konsumsi juga akan turun. Teori ini 

hanya bersifat kualitatif, belum mampu menjawab 

pertanyaan “bila pendapatan naik sebesar 5%, berapa 

persen kenaikan konsumsi?” 

b. Hukum permintaan berbunyi “jumlah barang yang 

diminta berbanding terbalik dengan harganya, ceteris 

paribus”. Artinya, jika harga suatu barang naik, maka 

jumlah permintaan terhadap barang tersebut akan 

turun. Sebaliknya jika harga turun, permintaan 

terhadap barang tersebut meningkat apabila faktor-

faktor lain tetap. Teori inipun bersifat kualitatif, tidak 

mampu menjawab secara kuantitatif. Jika harga minyak 

goreng naik dari Rp.10.000,00 menjadi Rp.12.500,00 per 

kg , berapakah penurunan jumlah permintaan terhadap 

minyak goreng? 

c. Fungsi investasi yang menggambarkan hubungan 

antara besarnya investasi dengan tingkat suku bunga 

dan pendapatan nasional. Jika tingkat suku bunga 

turun, maka investasi akan naik. Tetapi, berapa 

besarnya kenaikan investasi apabila tingkat suku bunga 

pinjaman turun 2% tidak dapat dijawab secara 

kuantitatif. 

2. Matematika (khususnya matematika ekonomi) beperan 

merumuskan teori ekonomi dalam bentuk persamaan 

matematis tanpa verifikasi teori secara empiris. Contoh 
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a. Untuk memodelkan fungsi konsumsi, persamaan yang 

digunakan sebagai berikut: 

 

C= β0 +β1Y  

 

C=Konsumsi, Y= Pendapatan, dan β0 dan β1 merupakan 

koefisien. 

b. Untuk membuat fungsi produksi, persamaan yang 

digunakan sebagai berikut:  

 

Y= β0 + β1Y1+ β2X21+ β11X2
1+ β22X2 

2 

 

Y = output suatu proses produksi, X1= input modal, 

X2= input tenaga kerja  

Model yang digunakan adalah polinominal 

(kudratik) karena hubungan antara input dengan output 

pada suatu proses produksi umumnya tidak linear sesuai 

dengan hukum kenaikan yang semakin berkurang (the law 

of deminishing returns). 

3. Statistika berperan untuk mengumpulkan data empiris 

mengubah model matematika menjadi model 

ekonometrika, pengolahan data, melakukan estimasi 

terhadap parameter regresi (termasuk memilih metode 

estimasi yang paling sesuai), dan melakukan pengujian 

hipotesis dan ketepatan model. Matematika statistika 

berguna untuk mengembangkan metode estimasi apabila 

ternyata model ekonometrika yang berbentuk belum 

mempunyai estimasi yang sesuai.  

 

E. Metodologi Ekonometrika 
Menurut Gujarati (2004), terdapat delapan (8) tahap 

dalam mempelajari ekonometrika. Tahapan tersebut biasa 

disebut Metodologi Ekonometrika. Untuk memudahkan 

dalam memahami setiap tahapan tersebut akan digunakan 

ilustrasi menggunakan salah satu teori yang penting dalam 



 16 

Ekonomi yakni Teori Konsumsi yang dipopulerkan oleh 

Keynes sebagai berikut.  

1. Membuat Pernyataan Teori atau Hipotesis  

Pernyataan teori ataupun hipotesis didasarkan pada 

teori yang berlaku. Mengacu pada Teori Konsumsi 

menurut Keynes disebutkan bahwa “.... peningkatan 

konsumsi individu ditentukan oleh adannya peningkatan 

pendapatan mereka “. Dengan kata lain, “kecenderungan 

peningkatan pendapatan akan mengubah perilaku konsumsi 

individu”. Salah satu hal penting dari teori konsumsi 

tersebut adalah adanya konsep Marginal Prospensity to 

Consume (MPC) yakni tingkat perubahan konsumsi untuk 

unit (katakanlah, satu Rupiah) perubahan pendapatan, 

lebih besar dari nol tetapi kurang dari 1.  

2. Menentukan Model Matematis 

Teori konsumsi merupakan postulat dari suatu 

pernyataan definisi dan tidak menunjukkan hubungan 

fungsional yang spesifik. Oleh karena itu, untuk 

membuktikan berlakunya teori diperlukan suatu 

penyederhanaan dalam bentuk model yang mampu 

menyederhanakan hubungan tersebut. Model sederhana 

yang dimaksud adalah model matematika. 

Secara umum, model matematika yang dapat dibuat 

untuk menterjemahkan Teori Konsumsi Keynes adalah 

sebagai berikut: 

 

Yi = β0 + β1Xi di mana 0 < β1 < 1 (1) 

 

Dimana: Yi  = pengeluaran konsumsi ke-i  

  Xi  = pendapatan ke-i 

β0 dan βi adalah parameter dari model yakni koefisien (β0) 

dan slope (β1) 

Dalam model di atas, variabel di sisi kiri, yakni 

pengeluaran konsumsi disebut variabel terikat (dependent 

variable) sedangkan variable di sisi kanan, yakni 

pendapatan disebut variable bebas (independent variable). 
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Menurut model Matematika, teori Konsumsi yang 

dinyatakan oleh Keynes dapat dibentuk dalam model 

sederhana (single-equation model) karena hanya terdiri dari 

suatu variable penjelas, yakni pendapatan. Artinya 

perubahan pengeluaran konsumsi individu hanya terjadi 

jika hanya jika terjadi perubahan dalam pendapatan 

individu. Dengan kata lain, tidak terdapat variable di luar 

model yang dapat mengubah pengeluaran konsumsi 

individu selain berasal dari pendapatan individu. 

Pendekatan tersebut seringkali disebut pendekatan 

deterministik. 

3. Menentukan Model Statistik (Ekonometrika) 

Konsekuesi penting dari penggunaan model 

matematika untuk menjelaskan teori konsumsi seperti 

disebutkan dalam poin (2) tersebut di atas, adalah tidak 

adanya variabel penjelas yang dapat mengubah 

pengeluaran konsumsi individu selain berasal dari 

variable model yakni pendapatan. Artinya menggunakan 

model matematika pendekatan yang dipakai adalah 

pendekatan deterministik yakni perubahan dalam model 

hanya ditentukan (determined) oleh variable yang ada 

dalam model, bukan berasal dari luar model. Sementara, 

kondisi nyata menunjukkan bahwa perubahan konsumsi 

individu tidak hanya ditentukan oleh pendapatan 

individu, namun juga vaktor lainnya yang belum 

dimasukkan model seperti harga barang kompelementer, 

substitusi, selera, serta faktor lainnya. Oleh karena itu, 

model Matematika melalu pendekatan deterministik 

menjadi kurang tepat dalam memperediksi perilaku 

pengeluaran konsumsi individu hanya darivariable 

pendapatan saja.  

Untuk menyelesaikan permasalahan mengenai 

adanya faktor-faktor yang dapat berkontribusi dalam 

mengubah perilaku pengeluaran konsumsi individu, yang 

berasal dari luar model Ekonometrika sebagai berikut: 
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Y1 = β0 + β1i +     (2) 

 

di mana   merupakan error term dari model yaitu 

merangkum berbagai hal yang dapat berkontribusi pada 

terjadinya perubahan pengeluaran individu, selain dari 

pendapatan varible pendapatan. 

Secara simbol, model matematika (1) dengan model 

Ekonometrika (2) terkesan sama, hanya dalam model 

Ekonometrika ada unsur   (error term) dalam model. Model 

Ekonometrika memasukkan   (error term) dalam suatu 

model menjelaskan bahwa perilaku pengeluaran konsumsi 

individu dapat dijelaskan oleh variable pendapatan 

maupun variable lainnya yang belum masuk dalam model, 

dalam hal ini dirangkum oleh error term. Pendekatan inilah 

yang disebut dengan pendekatan stokastik      

4. Mengumpulkan Data  

Untuk melakukan tahapan estimasi terhadap model 

ekonometrika (persamaan 2) yang terbentuk, sehingga 

diproleh nilai parameter b0 dan b1, diperlukan adanya 

ketersediaan data. Data mengenai pengeluaran konsumsi 

individu dan pendapatan individu dapat diproleh dari 

berbagai sumber, baik sumber primer (studi lapangan) 

maupun sumber sekunder (dari website lembaga). 

5. Menaksir Parameter-parameter dari Model 

Ekonometrika  

Langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi 

terhadap model Ekonometrika (persamaan 2) 

menggunakan data yang tersedia. Hasil estimasi terhadap 

model akan menghasilkan taksiran parameter nilai 

parameter b0 dan b1 misalnya sebagai berikut. 

 

 ̂ = 5,74 + 0,85   ̂+           (3) 

 

Berdasarkan hasil estimasi pada (3) diketahui bahwa 

nilai masing-masing parameter adalah konstanta (b0) 

adalah 5,74 dan koefisien (b1) adalah  0,85. Artinya, jika 
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terdapat kenaikan pendapatan individu (X) sebesar 1 

Rupiah akan meningkatkan pengeluaran konsumsi 

individu (Y) sebesar 6,59 (angka tersebut berasal dari 0,85 

+ 5,74) 

6. Menguji Hipotesis  

Setelah model Ekonometrika diestimasi dan 

menghasilkan taksiran parameter seperti ditunjukkan 

pada persamaan (3), langkah berikutnya adalah 

melakukan pengujian terhadap hipotesa yang dibuat. 

Rumusan hipotesa yang perlu diuji adalah untuk masing-

masing variabel bebas, dalam hal ini adalah pendapatan 

individu (X). 

a. Merumuskan Hipotesa  

Rumusan hipotesa dibuat dengan mengacu pada 

teori yang berlaku. Pada contoh aplikasi model 

konsumsi di atas, maka rumusan hipotesa yang perlu 

diuji adalah sebagai berikut: 

H0 : Pendapatan tidak mempengaruhi pengeluaran  

konsumsi  

H1 :  Pendapatan mempengaruhi pengeluaran 

konsumsi 

Atau dengan menggunakan simbol: 

H0 : β1 = 0 

H1 : β1    0 

b. Menentukan derajat kepercayaan  

Derajat kepercayaan (   terdiri dari 1%; 5%; dan 

10 %. Derajat kepercayaan sebesar 1% berarti bahwa 

sebesar 99% dari data yang digunakan dalam 

mengestimasi model dikakatan adalah data yang benar, 

atau dipercaya benar. Sedang sisa 1% dianggap data 

yang salah. Jika derajat kepercayaan sebesar 5% berarti 

bahwa 95% dari data yang digunakan dalam 

mengestimasi model diakatakan adalah data yang 

benar, atau dipercaya benar. Sedangkan sisanya 5% 

dianggap data yang salah. Sementara jika   = 10% 

berarti bahwa 90% dari data yang digunakan dalam 
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mengestimasi model dikatakan adalah data yang benar, 

atau dipercaya benar. Sedangkan sisanya 10% dianggap 

data yang salah. Setiap peneliti dapat menentukan 

derajat kepercayaan saat akan digunakan dalam 

melakukan pengujian hipotesa. Hal ini dikarenakan 

hanya peneliti yang mengetahui kualitas dari data yang 

digunakan, baik data tersebut berasal dari data yang 

digunakan, baik data tersebut berasal dari data 

sekunder maupun data primer. Oleh karena itu, pada 

setiap penelitian sering kita menemukan adanya 

penggunaan derajat kepercayaan yang berbeda-beda di 

antara hasil penelitian empiris. Setelah derajat 

kepercayaan di tentukan, langkah berikutnya adalah 

menghitung degree of freedom (df) dari model. Nilai 

degree of freedom (df) dapat dihitung menggunakan 

rumus: 

 

         

 

Di mana N menunjukkan jumlah sampel yang 

digunakan dalam model,   menunjukkan jumlah 

parameter koefisien yang terdapat dalam model, 

sedangkan 1 menunjukkan jumlah parameter 

konstanta. Atau dengan kata lain, rumus dapat diubah 

menjadi   

 

       

 

di mana K menunjukkan jumlah parameter 

dalam model meliputi konstanta dan koefisien. 

c. Menghitung nilai t-statistik  

Hasil estimasi terhadap model sudah 

menampilkan angka t-statistik. Sehingga umumnya 

tidak perlu lagi melakukan perhitungan ulang untuk 

mendapatkan angka tersebut. Namun demikian, jika 
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memang harus dilakukan perhitungan manual, angka 

t-statistik dapat dihitung menggunakan rumus berikut 

 

tstatistik =  
     

       
 

 

Dimana b1 adalah koefisien dalam model, β1 

adalah rumusan hipotesa null (dalam hal ini β1= 0), 

sedangkan SE (b1) menunjukkan nilai standard error dari 

koefisien b1 

d. Membandingkan nilai t-statistik dengan t-tabel  

Setelah nilai t-statistik diketahui, kemudian 

dibandingkan dengan nilai t-tabel. Nilai t-tabel dapat 

diproleh dari data t-tabel yang selalu tersedia di bagian 

lampiran buku-buku Statistika maupun Ekonometrika. 

Untuk mendapatkan angka t-tabel, kita perlu 

menetapkan dulu nilai derajat kepercayaan dan 

menghitung degree of freedom. Perhitungan t-tabel dapat 

menggunakan teknik satu sisi (one tail) maupun dua sisi 

(two tail). Pengujian satu sisi berarti bahwa derajat 

kepercayaan ( ) yang digunakan (1%, 5%, 10%) dapat 

langsung diplotkan dalam tabel t-tabel, sementara jika 

digunakan teknik dua sisi maka derajat kepercayaan 

( ) yang digunakan harus dibagi dua terlebih dahulu 

(    . Selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai 

t-statistik dengan t-tabelnya. 

e. Membuat kesimpulan  

Untuk merumuskan kesimpulan, maka pedoman 

yang perlu dipahami adalah: Jika nilai t-statistik 

dibandingkan dengan nilai t-tabel menghasilkan 

temuan bahwa t-statistik > t-tabel maka kesimpulannya 

adalah menolak hipotesa null atau koefisien b1 pada 

variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap 

prediksi pengeluaran konsumsi individu. 

Jika nilai t-statistik dibandingkan dengan nilai t-

tabel menghasilkan temuan bahwa t-statistik < t-tabel 

maka kesimpulannya adalah menerima hipotesa null 
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atau koefisien b1 pada variabel pendapatan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap prediksi pengeluaran 

konsumsi individu. 

7. Menggunakan Model untuk  Melakukan Prediksi atau 

Peramalan  

Hasil kesimpulan yang diproleh dari tahapan 

pengujian hipotesa menjadi dasar dalam membuat 

prediksi atau peramalan. Jika hasil pengujian hipotesa 

sesuai dengan teori yang digunakan, maka dapat 

dikatakan bahwa perilaku responden yang dijadikan 

sebagai sampel penelitian dapat menjelaskan teori dengan 

baik.  

Sebaliknya, jika hasil kesimpulan pada pengujian 

hipotesa menunjukkan bahwa variabel penjelas tidak 

berpengaruh signifikan (atau pendapatan individu tidak 

mempengaruhi pengeluaran konsumsi individu), maka 

kita juga tidak dapat mengatakan bahwa model tersebut 

salah, ataupun data yang digunakan salah. Hal ini 

dikarenakan model Ekonometrika menggunakan 

pendekatan stokhastik maka hasil empiris yang tidak 

sesuai dengan teori akan dirangkum dan dijelaskan oleh 

komponen error term (  ). Sehingga kontribusi error term (  

) dalam model Ekonometrika sangat penting. Kesalahan 

dalam permodelan hingga proses estimasi merupakan 

bagian dari pembentukan error term (  ). 

Jika kondisinya adalah variabel penjelas tidak 

berpengaruh signifikan, maka peran dari peneliti adalah 

menjelaskan mengapa data dan sampel yang digunakan 

memberikan hasil temuan yang berbeda dengan teori. 

Analisis keterkaitan antara variabel independen dengan 

dependen yang didukung dengan data-data pendukung 

menjadi hal penting untuk mencari jawaban terkait 

temuan penelitia. 

Oleh karena itu, hasil penelitian apa pun jika asumsi 

berkaitan dengan permodelan, estimasi,maupun data yang 

digunakan sudah sesuai teori dan prosedur maka dapat 
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dikatakan bahwa temuan empiris tersebut masih dapat 

dijadikan sebagai bahan untuk melakukan prediksi dan 

peramalan terhadap kondisi di masa yang akan datang. 

8. Model Sebagai Kontrol dan Perumusan Kebijakan  

Jika model ekonometrika diterapkan mengikuti 

prosedur yang sesuai, maka informasi penting akan dapat 

diproleh. Hasil dan kesimpulan mengenai temuan 

penelitian selanjutnya dapat dijadikan panduan bagi para 

pengambil kebijakan dalam upaya merumuskan rencana 

kaji tindak serta kebijakan yang sesuai. 
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BAB II 

KORELASI PRODUCT MOMENT 
 
 
 

A. Pengertian Korelasi Product Moment 

Korelasi product moment atau Pearson digunakan 

untuk mengetahui hubungan antar variabel jika data yang 

digunakan memiliki skala interval atau rasio. Analisis korelasi 

ini merupakan jenis analisis korelasi yang paling banyak 

digunakan. Dasar pemikiran analisis product moment adalah 

perubahan antar variabel. Artinya, jika perubahan suatu 

variabel diikuti perubahan variabel yang lain maka kedua 

variabel tersebut saling berkorelasi. Jika persentase perubahan 

variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain dengan 

persentase yang sama persis berarti kedua variabel itu 

memiliki korelasi sempurna (atau memiliki korelasi 1). Oleh 

karena itu, jika sebuah variabel dikorelasikan dengan variabel 

itu sendiri (X dengan X, atau Y dengan Y) maka akan 

menghasilkan nilai korelasi sempurna atau satu. 

Untuk mencari kefisien korelasi product moment 

digunakan rumus sebagai berikut: 

 

    
              

√{          } √{          }
 

 

Keterangan :  

rxy = koefisien korelasi product moment 

n = jumlah pengamatan (populasi/sampel) 

∑X = jumlah dari pengamatan nilai X 

∑Y = jumlah dari pengamatan nilai Y 

 

rxy merupakan koefisien korelasi yang nilainya akan 

senantiasa berkisar antara -1 sampai dengan 1. Bila koefisien 

korekasi semakin mendekati angka satu berarti korelasi 
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tersebut semakin kuat, tetapi jika koefisien korelasi tersebut 

mendekati angka 0 berarti korelasi tersebut semakin lemah. 

 

B. Studi Kasus Korelasi Product Moment 

Untuk memahami aplikasi korelasi product moment, 

lihat contoh kasus berikut: 

Seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisis hubungan antara pendapatan karyawan dengan 

besarnya tabungan. Untuk keperluan tersebut diambil sampel 

sebanyak 12 orang karyawan. Berdasarkan hasil survai 

diperoleh data sebagai berikut. 

 

Tabel 2. 1 Hasil survei 

Pendapatan 

(X) 

10 20 50 55 60 65 75 70 

81 85 90 80     

Tabungan (Y) 
2 4 5 6 7 8 9 8 

9 10 11 9     

 

Pemecahan: 

1. Apakah terdapat korelasi positif antara pendapatan dan 

tabungan? 

2. Hipotesis 

Ho  : tidak terdapat korelasi positif antara pendapatan 

dengan tabungan. 

Ha   : terdapat korelasi positif antara pendapatan dengan 

tabungan. 

3. Keriteria pengujian 

Ho tidak dapat ditolak jika: 

r hitung ≤ r tabel, atau 

t hitung ≤ t tabel, atau  

sig. > alpha (α) 

Ha diterima jika: 

r hitung > r tabel, atau 

t hitung > t tabel, atau 

sig. ≤ alpha (α), dan arah koefisien positif. 
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4. Analisis data 

Untuk menghitung koefisien korelasi product 

moment dengan cara manual perlu dibuat lembar kerja 

seperti berikut: 

Tabel 2. 2 Lembar kerja manual 

No Karyawan X Y X2 Y2 XY 

1 Suli 2 10 4 100 20 

2 Prio 4 20 16 400 80 

3 Muslikh 5 50 25 2500 250 

4 Waskito 6 55 36 3025 330 

5 Ngabdul 7 60 49 3600 420 

6 Rofiq 8 65 64 4225 520 

7 Sony 9 75 81 5625 675 

8 Haris 8 70 64 4900 560 

9 Khasan 9 81 81 6561 729 

10 Jono 10 85 85 7225 850 

11 Giyo 11 90 90 8100 990 

12 Tayo 9 80 80 6400 720 

N =12 Jumlah 
∑X = 

88 

∑Y = 

741 

∑X2 = 

722 

∑Y2 = 

52661 

∑XY = 

6144 

 

Dengan demikian besarnya koefisien korelasi 

product moment adalah sebagai berikut: 

 

    
              

√{          } √{          }
 

 

    
                    

√{                 } √{             }
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Adapun kriteria pengujiannya yaitu: 

r hitung = 0,976 

r tabel  = df (α, n-2) 

  = df (0,05, 10) 

  = 0,632 

Jadi, nilai r hitung > nilai r tabel 

Kesimpulan: terdapat korelasi positif antara pendapatan 

dengan tabungan 

 

C. Product Moment Menggunakan SPSS 

Untuk menguji korelasi product moment dengan 

menggunakan SPSS adalah sebagai berikut: 

1. Buka aplikasi SPSS, maka akan muncul tampilan menu 

utama program SPSS. Tampilan layar SPSS ada 2 yaitu 

Data View dan Variabel View. 
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2. Pada halaman variabel view, dalam kolom name isi data 

anda seperti gambar di bawah ini: 

 

 
 

3. Pada halaman data view isi data anda seperti gambar di 

bawah ini: 
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4. Klik Analize  Correlate  Bivariate. 

 

 
 

5. Masukkan variabel Tabungan dan Pendapatan serta pada 

test of significance, pilih one-tailed dan two tailed 

(karena hipotesis telah menunjukkan arah, yaitu terdapat 

korelasi positif). 

 

 
 

6. Abaikan pilihan lainnya, biarkan pada posisi default, lalu 

klik Ok 
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7. Maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

a. Test of Significance One Tailed. 

 

Correlations 

 

Tabungan 

X 

Pendapatan

Y 

TabunganX Pearson 

Correlation 
1 .976** 

Sig. (1-tailed)  .000 

N 12 12 

PendapatanY Pearson 

Correlation 
.976** 1 

Sig. (1-tailed) .000  

N 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 

 

b. Test Of Significance Two Tailed 

 

Correlations 

 

Tabungan 

X PendapatanY 

TabunganX Pearson 

Correlation 
1 .976** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 12 12 

PendapatanY Pearson 

Correlation 
.976** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 12 12 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Pada output di atas terdapat sel korelasi 

pendapatan dengan tabungan. Dalam sel tersebut 

terdapat tiga angka, yaitu: 
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1) Angka 0.976 menunjukkan koefisien korelasi 

product moment dengan tanda bintang dua (**). 

Tanda tersebut menunjukkan koefisien korelasi 

signifikan pada tingkat signifikansi 0,01. 

2) Angka 0,000 menunjukkan tingkat signifikansi. 

Karena tingkat signifikasi (1-ujung) koefisien 

korelasi tersebut dibawah 0,05 dengan arah positif 

maka korelasi antara tabungan dengan pendapatan 

dinyatakan signifikan positif. 

3) Angka 12 menunjukkan ukuran sampel atau jumlah 

pengamatan pada kasus ini. 

8. Kesimpulan 

a. Koefisien korelasi sebesar 0,976 menunjukkan bahwa 

keeratan hubungan antara pendapatan dengan 

tabungan bernilai positif berarti hubungan tersebut 

searah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan 

pendapatan akan diikuti dengan peningkatan tabungan 

atau penurunan pendapa tan akan diikuti dengan 

penurunan tabungan. 

b. Untuk menguji signifikasi korelasi tersebut digunakan 

keriteria pengujian sebagai berikut: 

1) Membandingkan r tabel dengan r hitung 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien 

korelasi product moment sebesar 0,976; sedangkan 

nilai r tabel dengan df (α, n-2) atau (0,05, 10) 

diperoleh nilai r tabel sebesar 0,632. Karena nilai r 

hitung > nilai r tabel maka dapat disimpulkan 

bahwa terdapat korelasi positif antara pendapatan 

dengan tabungan. 
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BAB III 

MODEL REGRESI 
 
 
 

A. Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi merupakan analisis ketergantungan 

dari satu atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel 

tergantung, dengan tujuan untuk menduga atau memprediksi 

nilai rata-rata populasi berdasarkan nilai-nilai variabel 

bebasnya. Analisis regresi yang digunakan untuk 

memprediksi satu variabel tergantung berdasarkan pada satu 

variabel bebas disebut dengan regresi sederhana.  

Analisi regresi sering digunakan sebagai salah satu alat 

analisis untuk membuat proyeksi. Hal ini didasari kenyataan 

bahwa nilai satu variabel dapat di pengaruhi oleh satu atau 

lebih perubahan variabel lain. Dengan menggunakan analisis 

regresi maka akan diperoleh koefisien untuk setiap variabel 

bebasnya dengan diperolehnya koefisien regresi maka 

diharapkan akan dapat dibuat proyeksi atas besarnya nilai 

variabel tergantung yang mampu meminimumkan 

penyimpangannya. 

Pembangunan model regresi harus didasarkan pada 

hubungan kualitas atau hubungan sebab akibat. Indentifikasi 

adanya hubungan sebab-akibat serta penentuan mana 

variabel bebas dan variabel tergantung dapat didasarkan 

pada teori, penelitian sebelumnya, atau berdasarka pada 

penjelasan logis. 

Analisis linear sederhana adalah hubungan secara 

linear atau satu variabel indenpenden (X) dengan variabel 

dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk memprediksikan 

nilai dari variabel independen mengalami kenaikan atau 

penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara 

variabel independen dengan variabel dependen apakah 

positif atau negatif. Rumus regresi linear sederhana sebagai 

berikut: 



 33 

Y’ = a + bx 

 

dimana: 

Y’= Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X = Variabel independen 

a = Konstanta (nilai Y’ apabila X = o) 

b = Koeifisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

 

Contoh Kasus:  

Diketahui jumlah pendapatan (dalam juta) dan pengeluaran 

(dalam juta) dari beberapa perusahaan sebagai berikut. 

 

Tabel 3. 1  data pendapatan dan pengeluaran perusahaan 

No Perusahaan Pendapatan (X) Pengeluaran (Y) 

1 PT Sehat 90 75 

2 PT Waras 60 45 

3 PT Sugeng 60 55 

4 PT Slamet 85 60 

5 PT Seger 70 65 

6 PT Buger 40 40 

7 PT Urip 55 45 

8 PT Gesang 80 80 

9 PT Awet 70 60 

10 PT Subur 80 65 

11 PT Makmur 75 68 

12 PT Riadi 70 65 

 

Sehingga dilakukan langkah-langkah berikut. 

1. Hipotesis  

H0 : Terdapat pengaruh jumlah pendapatan terhadap 

pengeluaran 

Ha : Tidak terdapat pengaruh jumlah pendapatan terhadap 

pengeluaran 

2. Kriteria keputusan 

Jika pendapatan > pengeluaran =  untung 

Jika pendapatan < pengeluaran =  rugi 
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3. Analisis Data 

Untuk menghitung persamaan regresi sederhana dengan 

cara manual perlu dibuat lembar kerja seperti berikut: 

 

Tabel 3. 2 Lembar kerja manual perusahaan 

No Perusahaan X Y X2 Y2 XY 

1 PT Sehat 90 75 8100 5625 6750 

2 PT Waras 60 45 3600 2025 2700 

3 PT Sugeng 60 55 3600 3025 3300 

4 PT Slamet 85 60 7225 3600 5100 

5 PT Seger 70 65 4900 4225 4550 

6 PT Buger 40 40 1600 1600 1600 

7 PT Urip 55 45 3025 2025 2475 

8 PT Gesang 80 80 6400 6400 6400 

9 PT Awet 70 60 4900 3600 4200 

10 PT Subur 80 65 6400 4225 5200 

11 PT Makmur 75 68 5625 4624 5100 

12 PT Riadi 70 65 4900 4225 4550 

Jumlah 835 718 60275 45199 51925 

 

Berdasarkan lembar kerja di atas maka dapat diketahui: 

 

N = 12  ∑X = 835 

∑Y = 718  ∑X2 = 60275 

∑Y2 = 45199  ∑XY  = 51925 

 

Dengan demikian besar koefisien regresi adalah: 

 

  
                  

            
 

 

  
                        

                 
          

 



 35 

  
               

             
 

 

  
                     

                 
       

 

4. Persamaan regresinya adalah sebagai berikut: 

Y= a + bX 

Y=1636,736 + 0,903 X 

Arti persamaan regresi:  

- Pengeluaran berpengaruh positif terhadap pendapatan 

- 1636,736 artinya jika 12 orang tersebut tidak melakukan 

pengeluaran (X=0) maka pendapatan tetap sebesar 

1636,736  

- 0,903 artinya jika ke 12 karyawan melakukan 

pengeluaran naik satu juta rupiah maka pengeluaran 

naik sebesar 0,903 

5. Menghitung nilai prediksi  

Untuk menghitung nilai prediksi kita harus 

memasukkan nilai variable bebas setiap sampel (case) ke 

dalam persamaan regresi yang telah terbentuk. Untuk 

menghitung nilai prediksi pendapatan masing-masing 

sampel sebagai berikut: 

Y PT. Sehat = 1636,736 + 0,903 (90  = 1718,006 

Y PT. Waras = 1636,736 + 0,903 (60)  = 1690,916 

Y-PT. Sugeng = 1636,736 + 0,903 (60) = 1690,916 

Y-PT. Slamet = 1636,736 + 0,903 (85)  = 1713,491 

Y-PT. Seger = 1636,736 + 0,903 (70) = 1699,946 

Y-PT. Buger = 1636,736 + 0,903  (40)  = 1672,556 

Y-PT. Urip = 1636,736 + 0,903 (55) = 1686,401 

Y-PT. Gesang = 1636,736 + 0,903 (80)  = 1708,976 

Y-PT. Awet = 1636,736 + 0,903 (70)  = 1699,946 

Y-PT. Subur = 1636,736 + 0,903 (80)  = 1708,976 

Y-PT. Makmur = 1636,736 + 0,903 (75)  = 1704,461 

Y-PT. Riadi = 1636,736 + 0,903 (70)  = 1699,946 

6. Menghitung koefisien determinasi 
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Formula untuk menghitung besarnya koefisien 

determinasi sebagai berikut: 

 

   
        ̂

       ̅̅ ̅̅̅
 

 

Keterangan: 

R2 =Koefisien determinasi 

(Y-Y)2 =Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y 

prediksi 

(Y-Y)2 =Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y rata-

rata 

 

Karena untuk menghitung koefisien determinasi 

diperlukan nilai kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y 

prediksi dan nilai kuadrat selisih niali Y riil dengan niali Y 

rata-rata, maka perlu dibuat lembar kerja sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 3 Lembar kerja 

Perusahaan X2 Y2 XY Ypred 
(Y-

Ypred)2 

(Y-

Ybar)2 

PT.Sehat 8100 5625 6750 1718,006 19.814 5.625 

PT. Waras 3600 2025 2700 1690,916 11.246 2.025 

PT.Sugeng 3600 3025 3300 1690,916 11.414 3.025 

PT. Slamet 7225 3600 5100 1713,491 17.052 3.600 

PT. Seger 4900 4225 4550 1699,946 13.532 4.225 

PT. Buger 1600 1600 1600 1672,556 7.718 1.600 

PT. Urip 3025 2025 2475 1686,401 10.424 2.025 

PT. Gesang 6400 6400 6400 1708,976 15.829 6.400 

PT. Awet 4900 3600 4200 1699,946 13.533 3.600 

PT. Subur 6400 4225 5200 1708,976 23.355 4.225 

PT.Makmur 5625 4624 5100 1704,461 14.659 4.624 

PT. Riadi 4900 4225 4550 1699,946 13.532 4.225 

 60275 45199 51925 20394,537 172.108 45.199 
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Berdasarkan lembar kerja tersebut maka kita dapat 

menghitung koefisien determinasi sebagai berikut: 

     
     ̂  

        ̅̅ ̅̅̅
 

     
       

      
       

 

Formula untuk menghitung koefisien determinasi yang di 

sesuaikan sebagai berikut: 

        
       

     
 

        
         

      
       

 

Langkah- langkah menggunakan Aplikasi SPSS 

1. Buka lembar kerja SPSS, kemudian lihat pojok kiri bawah 

lalu pilih Variable View, selanjutnya pada kolom Name 

umtuk baris pertama tulis Sampelkemudian pilih kolom 

Type lalu pilih String kemudian kolom Width tulis angka 

10, baris kedua tulis Pendapatan, dan ketiga tulis 

Pengeluaran. 

 

 
 

2. Langkah selanjutnya klik Data View kemudian masukkan 

data penelitian dengan ketentuan di kolom sampel nama-

nama Perusahaan, X untuk Pendapatan dan Y untuk 

Pengeluaran. 
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3. Jika sudah yakin data yang diinput dengan benar, langkah 

selanjutnya klik menu Analize, kemudian klik Regression, 

lalu klik Linear. 

 

 
 

4. Setelah itu akan muncul dialog Linear Regression, 

masukkan variabel Y pada Dependent, kemudian Variabel 

X pada Independent(s). 
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Output SPSS: 

Variables Entered/Removeda 

 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Pendapatanb . Enter 

a. Dependent Variable: pengeluaran 

b. All requested variables entered. 

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .857a .734 .707 6.603 

a. Predictors: (Constant), Pendapatan 
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ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1202.192 1 1202.192 27.570 .000b 

Residual 436.058 10 43.606   

Total 1638.250 11    

a. Dependent Variable: pengeluaran 

b. Predictors: (Constant), Pendapatan 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.493 10.040  .846 .417 

Pendapatan .744 .142 .857 5.251 .000 

a. Dependent Variable: pengeluaran 

 

1. Analisis Tabel Model Summary 

a. R atau Multiple R   =857 

R atau Multiple R menunjukkan korelasi antara 

variabel bebas dengan variabel tergantungnnya adalah 

sebesar 857. Dalam hal ini, karena regresi linear 

sederhana di mana variabel bebasnya hanya satu, maka 

dapat dikatakan bahwa korelasi antar pendapatan 

dengan pengeluaran adalah sebesar 857. 

b. R Squer = 734 

R square atau koefisien determenasi sebesar 734 berarti 

bahwa variasi pengeluaran dapat dijelaskan oleh 

variasi pendapatan sebesar 734 persen atau variabel 

pendapatan memengaruhi pengeluaran sebesar 734 

persen. Koefisien determinasi sebesar 0,734 merupakan 

kuadrat dari multiple R (857 x 857 = 734. 
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c. Adjusted R Square =0,707 

Adjusted R Square merupakan koefisien determinasi 

yang telah terkorelasi dengan jumlah variabel dan 

ukuran sampel sehingga dapat mengurangi unsur bias 

jika terjadi penambahan variabel. Adjusted R Square 

sebesar 0,707 berarti variasi pendapatan dapat 

dijelaskan oleh variasi pengeluaran sebesar 70,4 persen 

atau variabel pengeluaran memengaruhi pendapatan 

sebesar 70,7 di peroleh dari perhitungan seperti berikut: 

    
    

         

     
    
  

        

      
= -73,3 

 

d. Std. Error of the Estimatev =6.603 

Std. Error of the estimate menunjukkan penyimpanan 

antara persamaan regresi dengan nilai dependent riil 

sebesar 6.603 satuan variable dependent (jika 

pendapatan dalam satuan rupiah maka besarnya 

penyimpanan adalah sebesar 6.603 juta rupiah). 

Semakin kecil nilai standard error maka semakin baik 

persamaan regresi tersebut sebagai alat prediksi. 

 

2. Analisis Tabel ANOVA 

a. Sum of Squares Regression = 1202.192 

Sum of squares regression merupakan niali yang 

menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai 

prediksi dengan nilai rata-rata prediksi, diperoleh 

dengan formula         

b. Sum of squares Residual = 436.058 

Sum of squares Residual merupakan nilai yang 

menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai 

riil dengan nilai prediksi, diperoleh dengan formula 

sebagai berikut         
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c. Sum of Squares Total  =1638.250 

Sum of Squares total merupakan nilai yang 

menunjukkan jumlah kuadrat dari selisih antara nilai 

riil dengan nilai rata-rata Y riil, di peroleh dengan 

formula sebagai berikut         

d. Df Regresation (Degree of Fredoom Regresation) = 1 

Nilai Df Regresation sebesar 1. Hal ini karena nilai k-1, 

jumlah variabel dikurangin 1 (2-1). 

e. Df Residual (Degree of freedom residual) = 10 

Nilai Residual sebesar 10. Hal ini karena nilai n-1, 

jumlah pengamatan dikurangi jumlah variabel  (12-

2=10) 

f. Df total (Degree of fredoom total)=11 

Nilai df total sebesar 11. Hal ini karena nilai n-1 jumlah 

pengamatan dikurangi 1 (12-1=11) atau merupakan 

penjumlahan dari df regrassation dengan df residual 

(1+10=11). 

g. Mean Square Residual =1202.192 

Mean square regressation merupakan hasil pembagian 

dari sum square regressation dengan degree of fredoom 

regrassation, diproleh dengan formula sebagai berikut. 

 

Mean square regressation  
                       

               
 

        

 
 = 1202.192 

h. Mean square residual = 43.606 

Nilai mean square residual di proleh dari formula 

berikut: 

Mean square residual  
                   

           
 

      

  
 

      

i. F hitung ( F hitung) = 27.570 

Nilai f hitung dimuali dari formula: 

F 
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j. Sig. = 0.000 

Sig. Merupakan nilai yang menunjukkan titik kesalahan 

yang terjadi jika nilai F hitung sebesar 27.250 ternyata 

tingkat kesalahan atau probabilitas sebesar 0.000 yang 

berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa variabel secara simultan mampu menjelaskan 

perubahan pada variabel tergantung atau model 

dinyatakan cocok atau fit. 

 

3. Analisis Tabel Cofficients 

a. Unstandardize cofficients (constant) = 8.493 

Unstandardize cofficients (constant) merupakan 

konstanta yang berarti jika perusahaan tidak ada 

pendapatan maka pengeluaran akan sebesar 8.493 juta 

rupiah. Nilai konstanta ini diproleh dari: 

 

  
         

 
  

             

  
 = 8.493 

 

b. Unstandardize coefficients pengeluaran =0.744 

Unstandardize coefficients pengeluaran merupakan 

koefisien regresi, yang berarti jika perusahaan 

meningkatkan pengeluaran sebesar 1 juta rupiah, 

pendapatan akan menurun 744 juta rupiah nilai 

koefisien regresi ini diproleh dari: 

 

  
               

             
   

                     

                  
 = 0.744 

 

c. Standard Error (constant) 

Standard error constant merupakan penyimpangan 

dari konstanta yang ada dalam model persamaan 

regresi. Standard error constant dicari dengan formula 

sebagai berikut: 

 

Sa √
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   √
        

                 
 10.040 

 

d. Std. Error pengeluaran =  142 

Std. error pengeluaran menunjukkan penyimpangan 

koefisien regresi yang ada dalam model regresi 

tersebut. Semakin kecil penyimpangan dalam koefisien 

regresi itu berarti semakin kontribusi variable tersebut 

terhadap variable tergantungnya. Standard error 

koefisien regresi dapat dicari dengan formula sebagai 

berikut: 

   
  

√       
     

 

  

 

   
     

√         
      

  

  142 

 

e. Standardized coefficients (Beta) pengeluaran 

Standardized coefficients (Beta) pengeluaran 

merupakan koefisien jalur atau koefisien regresi tapi 

semua variable telah ditransformasi terlebih dahulu ke 

dalam bentuk standardized dengan menggunakan 

rumus berikut: 

 

  
     ̅

 ̅
 

 

f. t-Constant 

t-cosntant digunakan untuk mengetahui apakah 

signifikasi intercept, namun nilai intercept biasanya 

tidak diuji. Yang diuji adalah nilai t-stat koefisien 

regresinya. T-costant di hitung dengan formula sebagai 

berikut: 

           
                                    

                                   
 

    
     

      
= 0,845 
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g. t- pengeluaran  

t-pengeluaran digunakan untuk mengetahui signifikasi 

variable X jika nilai t-stat lebih besar dari niali t tabel 

dengan df: α(n-k) maka variabel tersebut memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

tergantung. 

 

t- pengeluaran 
                                        

                           
 

  
     

   
     

Dengan df:α, (n-k) atau 0,05,(12-2) diproleh nilai t table 

sebesar 1,812 karena nilai t hitung (846) > nilai t table 

(1,812)maka dapat disimpulkan bahwa variable 

pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap 

variable pengeluaran. 

h. Sig. constant 

Sig. constant merupakan angka yang menunjukkan 

besarnya tingkat kesalahan pada nilai t stat intercept 

yang diproleh 0,845. Jika nilai t stat intercept semakin 

besar maka nilai kesalahan sig. akan semakin kecil. jika 

nilai sig. lebih kecil dari α(0,05) maka dikatakan 

signifikan. Pada output di atas ternyata sig lebih besar 

dari 0,05 sehingga costant tidak signifikan. Namun di 

dalam analisis regresi hal ini tidak di analisis karena 

yang lebih penting adalah signifikasi dari variable 

bebasnya. 

i. Sig. pengeluaran  

Sig. pengeluaran merupakan angka yang menunjukan 

besarnya tingkat kesalahn nilai t pengeluaran yang di 

proleh 846 jika nilai t pengeluaran semakin besar maka 

nilai kesalahan sig. akan semakin kecil karena nilai sig. 

variable pengeluaran (0,0000) lebih kecil dari 0,05 

dengan arah koefisien poditif maka dapat di 

simpulakan bahwa variabel pengeluaran berpengaruh 

positif terhadap pendapatan 
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B. Regresi dengan Variabel Dummy 

Variabel Dummy disebut juga variabel indikator, 

bineri, kategorik, kualitatif, boneka, atau variabel dikotomi. 

Suatu persamaan regresi dapat hanya menggunakan variabel 

katagorik sebagai variabel bebas, tetapi dapat pula disertai 

oleh variabel kategorik ebagai variabel bebas, etapi dapat pula 

disertai oleh variabel dummy atau yang sifatnya kualitaitf 

disebut model analysis of variance (ANOVA). 

Nama lain regresi Dummy adalah regresi kategori. 

Regresi ini menggunakan predictor kualitatif (yang bukan 

dummy dinamai predictor kuantitatif). Pembahasan pada 

regresi ini hanya untuk satu macam variabel dummy dan 

dikhususkan pada penaksiran Parameter dan kemaknaan 

pengaruh predictor. Pembahasan akan dilakukan dengan 

menggunakan berbagai contoh. 

Didalam metodologi penelitian dikenal ada sebuah 

variabel yang disebut dengan dummy variabel. Variabel ini 

bukan jenis lain dari variabel dependen-independen, namun 

menunjukkan sebuah variabel  yang nilainya telah ditentukan 

oleh peneliti. Donald Cooper dan Pamela Schindler (2000) 

mendefinisikan dummy variable sebagai sebuah variabel 

nominal yang digunakan didalam regresi berganda dan diberi 

kode 0 dan 1. Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang 

tidak mendapat sebuah perlakuan dan 1 menunjukkan 

kelompok yang mendapat perlakuan. Dalam regresi 

berganda, aplikasinya bisa berupa perbedaan jenis kelamin (1 

= laki laki, 0 = perempuan), ras(1 = kulit putih , 0 = kulit 

berwarna), Pendidikan (1 = sarjana, 0 = non-sarjana). 

Masalah disini adalah bukan pada konsep variabel ini 

dan aplikasinya didalam riset, namun bagaimana dummy 

variabel harus diterjemahkan atau dialih bahasakan kedalam 

bahasa Indonesia.  Beberapa orang membiarkannya tetap 

dummy dan menulisnya miring menjadi “Variable dummy” 

(perhatikan bahwa ia diindonesiakan dengan membiarkan 

dummy dalam bahasa aslinya). Sebagian orang lain 

menyerapnya kedalam bahasa Indonesia menggunakan asas 
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bunyi sehingga menjadi “Variable dami”. sebagian yang 

menyebutnya “variabel boneka “ karena dummy didalam 

bahasa inggris bisa berarti boneka. 

Variabel dummy adalah variabel yang digunakan 

untuk  mengkuntitatifkan variabel yang bersifat kualitatif 

(minsal: jenis kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan 

pemerintah, perbedaan situasi, dan lain lain). Variabel 

dummy merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang 

diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat 

kontinu. Variabel dummy hanya mempunyai 2 (dua) nilai 

yaitu 1 dan nilai 0, serta diberi simbol D. Dummy memiliki 

nilai 1 (D = 1) untuk salah satu kategori dan nol (D= 0) untuk 

kategori yang lain. D = 1 untuk suatu kategori (laki laki, kulit 

putih, sarjana, dan sebagainya). D= 0 untuk kategori yang lain 

(perempuan, kulit berwarna, non-sarjana, dan sebagainya). 

Nilai 0 biasanya menunjukkan kelompok yang tidak 

mendapat sebuah perlakuan dan 1 menunjukkan kelompok 

yang mendapat perlakuan. Dalam regresi berganda, 

aplikasinya bisa berupa perbedaan jenis kelamin (1 = laki laki, 

0 = perempuan) ras (1 = kulit putih , 0 = kulit berwarna), 

pendidikan (1 = sarjana, 0 = non-sarjana). 

 

Bentuk Model Variabel Dummy 

 

 

 

 

 
 

Y 
 

0 

Y = ( a+c )+b×1 

Y′ = a + b×1 

Y 
 

0 

Y = a + ( b + c ) ×1 

Y′ = a + b×1  

Model Dummy 
Intersep  

Y = a+b×1+cD1 

Model Dummy Slope  
Y = a+b×1+cD1×1 
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Y 
 

0 

 Y = ( a + b )+(b +c ) ×1 

Y′ = a + b ×1 

Model Dummy Kombinasi 

Y = a+b×1+cD1×1 +dD 1 
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Contoh Kasus: 

Seorang Peneliti Melakukan Penelitian dengan tujuan unutk 

menganalisis pengaruh jenis kelamin terhadap produktivitas 

pegawai. Untuk keperluan tersebut diambil sampel scara acak 

sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 karyawan dan 5 

karyawati. Data di peroleh sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 4 Data Karyawan 

No Nama Jenis kelamin Pengeluaran 

1 Tarso L 12 

2 Rasmini P 9 

3 Sumirah P 8 

4 Rudi L 13 

5 Amini P 8 

6 Dikin L 11 

7 Samo L 10 

8 Jumini P 7 

9 Karnitem P 8 

10 Kasan L 13 

 

Tabel 3. 5 Data Dalam Bentuk Regresi Dalam Variabel 
Dummy 

No Nama Jenis kelamin (XD) Pengeluaran (Y) 

1 Tarso 1 12 

2 Rasmini 0 9 

3 Sumirah 0 8 

4 Rudi 1 13 

5 Amini 0 8 

6 Dikin 1 11 

7 Samo 1 10 

8 Jumini 0 7 

9 Karnitem 0 8 

10 Kasan 1 13 

Jlh ∑ 5 90 
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1. Keterangan: 

Y = Produktivitas/Pengeluran Pegawai 

XD = Jenis Kelamin ( 1 = laki-laki dan 0 = Perempuan) 

 

2. Hipotesis  

Ho  = Tidak terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap 

produktivitas pegawai. 

H1  = Terdapat pengaruh jenis kelamin terhadap 

produktivitas pegawai. 

3. Kriteria pengujian  

H0 Tidak dapat di tolak jika : 

• t hitung  ≤  t table,atau 

• Sig. > alpha (α) 

H1 di terima jika: 

• t hitung > t tabel ,atau 

• Sig. ≤ alpha (α) 

 

Langkah Penyelesaian: 

Dalam menyelesaikan data tersebut, kami menggunakan dua 

cara yaitu secara manual dan menggunkan sebuah aplikasi 

bantu SPSS. 

 

1. Langkah Penyelesaian Secara Manual 

 

a. Membuat persamaan regreasi 

Untuk menghitung persamaan regreasi atau variabel 

dummy dengan kategori secara manual perlu di buat 

lembar kerja seperti berikut: 
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Tabel 3. 6 Lembar kerja persamaan regreasi 

No Nama 
Jenis kelamin 

(XD) 
Pengeluaran 

(Y) 
XD

2 XDY 

1 Tarso 1 12 1 12 

2 Rasmini 0 9 0 0 

3 Sumirah 0 8 0 0 

4 Rudi 1 13 1 13 

5 Amini 0 8 0 0 

6 Dikin 1 11 1 11 

7 Samo 1 10 1 10 

8 Jumini 0 7 0 0 

9 Karnitem 0 8 0 0 

10 Kasan 1 13 1 13 

Jlh ∑ 5 99 5 59 

Berdasarkan lembar kerja di atas maka kita dapat 

ketahui: 

 

N  = 10   ∑Y = 99 

∑XD = 5   ∑XD = 5 

∑XDY= 59 

 

Dengan demikian besarnya koefisien regreasi adalah 

sebagai berikut: 

 

  
                 

 (   
 )       

 
 

 

  
         

 
 

 

b = 
                

          
 = 3,8     

 

a = 
          

  
 = 8 
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sehingga persamaan regreasi adalah sebagai berikut: 

 

Y = a + bXD 

Y = 8 + 3,8XD 

 

Arti persamaan regreasi: 

8 = Rata-rata produktivitas pegawai perempuan di 

pabrik sepatu adalah 8. 

3,8 = Rata-rata perbedaan produktivitas antara 

pegawai perempuan dan laki-laki di pabrik sepatu 

adalah sebesar 3,8. 

 

b. Menghitung Nilai prediksi  

Untuk menghitung nilai predeksi kita harus 

memasukkan nilai variabel bebas, yang dalam hal ini 

adalah jenis kelamin setiap sampel (case) kedalam 

persamaan regreasi yang telah terbentuk. Untuk 

menghitung nili predeksi produktivitas antara pegawai 

perempuan dan laki-laki, caranya adalah sebagai 

berikut: 

 

 ̂ Perempuan =  8+ 3,8 (0) =8 

  ̂Laki-laki  = 8 +3,8 (1) = 11,8 

 

c. Menghitung Koefisien Determinasi (  ) 

Formula untuk menghitung besarnya koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut : 

 

    
     ̂  

       ̅  
 

 

Keterangan: 

R2   = Koefisien determinasi  

(Y -  ̂)2  = kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y 

prediksi 

(Y –   ̅)2  = kuadrat selisih nilai Y riil dengan Y rata-

rata 
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Karena untuk menghitung koefisien determinasi 

di perlukan nilai kuadrat selisih nilai Y Riil dengan 

nilai Y prediksi dan nilai kuadrat  selisih nilai Y rata-

rata, perlu di buat. Lembar kerja sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 7 lembar kerja koefisien determinasi 

No Nama XD Y XD
2 XDY Ypred 

(Y-
Ypred)2 

(Y-
Ybar)2 

1 Tarso 1 12 1 12 11,8 0,04 4,41 

2 Rasmini 0 9 0 0 8 1 0,81 

3 Sumirah 0 8 0 0 8 0 3,61 

4 Rudi 11 13 1 13 11,8 1,44 9,61 

5 Amini 0 8 0 0 8 0 3,61 

6 Dikin 1 11 1 11 11,8 0,64 1,21 

7 Samo 1 10 1 10 11,8 3,24 0,01 

8 Jumini 0 7 0 0 8 1 8,41 

9 Karnitem 0 8 0 0 8 0 3,61 

10 Kasan 1 13 1 13 11,8 1,44 9,61 

Jlh ∑ 5 99 5 59 27 8,8 44,9 

Berdasarkan lembar kerja berikut kita dapat 

menghitung koefisien determinasi, yaitu sebagai 

berikut: 

 

R2 =  1  
       ̂  

       ̅  
 

R2 = 1  
     

     
 = 0,804 

 

d. Menghitung Nilai t Hitung 

Nilai t hitung di gunakan untuk menguji apakah 

variabel tersebut berpengaruh terdapat variabel 

tergantung atau tidak. Suatu variabel akan memiliki 

pengarih jika nilai t hitung variabel tersebut lebih besar 

di bandingkan nila t tabel. 

Dalam tabel distribusi t terdapat istilah atau 

ujung dan dua ujung. Penggunaan tabel satu ujung 

atau dua ujung tergantung hipotesis yang diajukan 

.Jika hipotesis yang di ajukan sudah menunjukkan 
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arah, minsalnya terdapat pengaruh positif, maka di 

gunakan satuujung sebelah kanan. Akan tetapi jika 

belum menunjukkan arah, minsalnya terdapat 

pengaruh (tidak menunjukan pengaruh positif atau 

negatif), maka menggunaka dua ujung. Jika 

menggunakan satu ujung maka df:α,k, tetapi jika 

menggunaka dua ujung maka derajat bebasnya adalah 

df: α/2, n-k. Untuk menghitung besarnya nilai t 

hitungan di gunakan rumus sebagai berikut: 

 

t = 
  

√     ̂ 
 

   

√ (  ) 
     

 

 

 

keterangan : 

t       = Nilai t hitung. 

bj     = koefisien regresi. 

 

Dengan menggunakan perhitungan koefisien 

regresi dan kesalahan baku koefisien regresi di atas 

maka kita dapat menghitung besarnya nilai t hitung 

sebagai berikut: 

 

t = 
  

√     ̂ 
 

   

√ (  ) 
     

 

 

 

t = 
   

     
 = 5,729 

 

dengan df:α/2, (n-k) atau 0,025, (10-2) di peroleh 

besarnya nilai t tabel sebesar  2,306. Karena nilai t 

hitung (5,729) > nilai t tabel (2,306) maka dapat di 

simpulkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh 

terhadap produktivitas. 
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2. Langkah Penyelesaina dengan Aplikasi SPSS 

a. Langkah pertama, buka aplikasi SPSS dan masukan 

Data yang akan di analisis seperti gambar di bawah ini. 

 

 
 

b. Selanjutnya, masuk ke dalam Variable View untuk 

mengatur nama Variabel yang di tampilkan 

 
 

c. Setelah itu, atur Variabelnya seperti gambar dibawah 

ini. 
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d. Selanjutnya, akan tampil data seperti gambar di bawah 

ini 

 

 
 

e. Langkah selanjutnya, melakukan analsis data dengan 

cara regresi maka pilih Analyze – Regression – Linear. 

 

 
 

f. Setelah itu, akan tampil layar baru(Liner Regression), 

pada tahap ini masukan data variabel yaitu 

Y_Produktivitas sebagai Dependet(Variabel terikat) 

dan D_Jenis_Kelamin sebagai Indepedent (Variabel 
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bebas). Setelah data Variabel sudah di masukan maka 

klik OK. 

 

 
g. Selanjutnya, akan tampil sebuah perhitungan regresi 

dari data varibel data yang dimasukkan. 
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Analisis dan Interpretasi Data 

 

Persamaan Regresi: 

Y = a + bXD 

Y = 8 + 3,8XD 

 

Output yang di hasilkan oleh Aplikasi SPSS 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,897a ,804 ,780 1,049 

a. Predictors: (Constant), D_Jenis_Kelamin 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 36,100 1 36,100 32,818 ,000b 

Residual 8,800 8 1,100   

Total 44,900 9    

a. Dependent Variable: Y_Produktivitas 

b. Predictors: (Constant), D_Jenis_Kelamin 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8,000 ,469  17,056 ,000 

D_Jenis_Kelamin 3,800 ,663 ,897 5,729 ,000 

a. Dependent Variable: Y_Produktivitas 

 

1. Menentukan Hepotesis (H0 tidak bisa ditolak atau H1 

diterima) 

Dari Uji Regresi yang sudah ditampilkan, dapat diperoleh 

nilai t tabel sebesar 2,306. Karena nilai t hitung (5,729) > 

nilai t tabel (2,306) maka dapat di simpulkan bahwa jenis 

kelamin memiliki pengaruh terhadap produktivitas. Jadi 

H1 diterima. 
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2. R2 (R squared) = 0,804. 

Berdasarkan tabel di atas angka R2 (R squared) sebesar 

0,804 atau 80,4% berarti bahwa Produktivitas dapat di 

jelaskan oleh jenis kelamin sebesar 80,4 %. Hal ini 

menunjukan pada persentase sumbangan pengaruh Jenis 

Kelamin Terhadap Produktivitas sebesar 80,4%. Dengan 

kata lain variabel sisanya 19,6% dijelaskan atau 

dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. 

3. Adjusted R2
 = 0,780 

Adjusted R Squared adalah merupakan koefesien yang 

telah terkoreksi dangan jumlah variabel dan ukuran 

sampel sehingga dapet mengurang unsur bias jika terjadi 

penambahan variabel dan penambahan sampel. Dari hasil 

perhitingan menghasilkan nilai adj. R2 sebesar 0,78 atau 78 

% 

 

C. Regresi Berganda 

Analisis Regresi Berganda adalah hubungan secara 

linier antara dua atau lebih variable independent 

(X1,X2,…Xn) dengan variable dependent (Y). Analisis ini 

untuk memprediksikan nilai variable dependen apabila nilai 

variable independen mengalami kenaikan atau penurunan. 

Dan untuk mengetahui arah hubungan antara variable 

independen dengan variable dependen apakah masing-

masing variable independen berhubungan positif atau 

negatif. 

Persamaan regresi berganda sebagai berikut: 

 

Y'= a+ b1X1+ b2X2+…+ b n X n 

 

Keterangan : 

 Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

 X1, X2…Xn = Variabel independen  

 a = Konstanta (nilai Y' apabila X1, X2…Xn = 0) 

 b1, b2…bn = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun 

penurunan). 
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Contoh Kasus: 

Seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

menganalisis pengaruh harga dan pendapatan terhadap 

volume penjualan. Untuk keperluan tersebut peneliti 

mengambil data selama 10 sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 8 Data penelitian penjualan 

Volume Penjualan (Y) 
(Puluhan Juta Rp.) 

Harga (X1) 
(Ribu/Liter Rp.) 

Pendapatan (X2) (Juta 
Rp.) 

5 2 3 

8 3 4 

8 5 6 

9 4 5 

9 6 7 

13 2 6 

6 3 4 

9 4 5 

4 5 4 

3 6 3 

Pemecahan ; 

1. Hipotesis 

Hipotesis 1  : Apakah terdapat pengaruh negatif harga 

terhadap volume penjualan ? 

Ho : tidak terdapat pengaruh negatif harga terhadap 

volume penjualan 

Ha :  terdapat pengaruh negatif harga terhadap volume 

penjualan 

Hipotesis 2 : Apakah terdapat pengaruh positif 

pendapatan terhadap volume penjualan? 

Ho :  tidak terdapat pengaruh positif pendapatan 

terhadap volume penjualan 

Ha :  terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap 

volume penjualan 

2. Kriteria pengujian 

Hipotesis 1 

Ho tidak dapat ditolak jika : 

 t hitung ≥ -t tabel, atau 

 Sig. >0,05 
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Ha diterima jika : 

 t hitung < -t tabel, atau 

 Sig. ≤0,05 dan arah koefisien negatif 

Hipotesis 2 

Ho tidak dapat ditolak jika : 

 t hitung ≤ -t tabel, atau 

 Sig. > 0,05 

ha diterima jika: 

 t hitung > t tabel, atau 

 Sig. ≤ 0,05 dan arah koefisien positif  

 

1. Analisis Data 

 

a. Persamaan regresi  

Untuk menghitung persamaan regresi dengan 

cara manual maka perlu dibuat lembar kerja sebagai 

berikut :  

 

Tabel 3. 9 Lembar Kerja Analisis Regresi Linear 
Berganda 

No       Y                Y     

1 2 3 5 4 9 6 10 15 

2 3 4 8 9 16 12 24 32 

3 5 6 8 25 36 30 40 48 

4 4 5 9 16 25 20 36 45 

5 6 7 9 36 49 42 54 63 

6 2 6 13 4 36 12 26 78 

7 3 4 6 9 16 12 18 24 

8 4 5 9 16 25 20 36 45 

9 5 4 4 25 16 20 20 16 

10 6 3 3 36 9 18 18 9 

N= 10 Σ  = 40 
Σ    

47 

ΣX=  

74 

Σ     

 180 

Σ     

237 

Σ    = 

192 

Σ  Y= 

282 

Σ  Y= 

375 
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Dengan demikian besarnya koefisien regresi 

dapat dicari dengan langkah berikut : 

 

 
Persamaan regresi linier berganda dengan 

menggunakan dua variabel bebas adalah sebagai 

berikut; 

 

Y = a +      +      + ε,  

 

Untuk menghitung nilai intercept (a) dan koefisien 

regresi    dan    dapat digunakan rumus sebagai 

berikut : 

   
       

      
 

    
       

      
 

     
       

      
 

 

 
 

Untuk menghitung determinan matriks A dilakukan 

dengan cara sebagai berikut :  
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Det [A] = (10 x 180 x 237) + (40 x 192 x 47) + (47 x 40 x 

192)  -(47 x 180 x 47) + (192 x 192 x 18) + (237 x 40 x 40) 

= 3060  

 

Dengan cara yang sama, matriks determinant [A1],[A2] 

dan [A3] diperoleh nilai sebagai berikut;  

• Matriks Determinant [A] = 3060  

• Matriks Determinant [A1] = 7812 

• Matriks Determinant [A2] = -3342 

• Matriks Determinant [A3] = 6000  

 

Setelah semua matriks determinan [A], [A1], [A2], dan 

[A3] diperoleh maka kita dapat menghitung nilai 

intercept (a)  dan koefisien regresi    dan    berikut ;  

   
       

      
 

    

    
 = 2,553 

   
       

      
  

     

    
 = -1,092 

 

   
       

      
  

    

    
 = 1,961  

 

Sehingga persamaan regresi linier berganda yang 

terbentuk adalah berikut ; 

 

Y =2,553 – 1,092    + 1,961     + ε, 

 

Arti persamaan regresi:  

2,553 = Jika harga sebesar 0 dan pendapatan 0 juga, 

maka penjualan akan sebesar 2,553 
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-1,092 = Jika pendapatan naik sebesar 1 satuan dan 

harga tetap maka penjualan akan naik akan sebesar 

1,092  

1,961 = Jika pendapatan naik sebesar 1 satuan dan 

harga tetap maka pejualan akan naik sebesar 1,961. 

 

b. Menghitung Nilai Prediksi  

Untuk menghitung nilai prediksi kita harus 

memasukkan nilai variabel bebas setiap sampel (case) 

ke dalam persamaan regresi yang telah terbentuk. 

Untuk menghitung nilai prediksi penjualan sampel 

pertama sampai sampel kesepuluh, kita dapat 

membuat formula sebagai berikut:  

 Ŷ 1 = 2,553 - 1,092 (2) + 1,961 (3) = 6,252  

 Ŷ 2 = 2,553 – 1,092 (3) + 1,961 (4) = 7,121  

 Ŷ 3 = 2,553 – 1,092 (5) + 1,961 (6) = 8,859  

 Ŷ 4 = 2,553 – 1,092 (4) + 1,961 (5) = 7,990  

 Ŷ 5 = 2,553 – 1,092 (6) + 1,961 (7) = 9,728  

 Ŷ 6 = 2,553 – 1,092 (2) + 1,961 (6) = 12,135  

 Ŷ 7 = 2,553 – 1,092 (3) + 1,961 (4) = 7,121  

 Ŷ 8 = 2,553 – 1,092 (4) + 1,961 (5) = 7,990  

 Ŷ 9 = 2,553 – 1,092 (5) + 1,961 (4) = 4,937  

 Ŷ 10 = 2,553 – 1,092 (6) + 1,961 (3) = 1,884   

c. Menghitung Koefisien Determinasi (R²) 

Formula untuk menghitung besarnya koefisien 

determinasi adalah sebagai berikut : 

 

    
          

          
  

 

Keterangan ; 

R² = Koefisien determinasi  

( Y –Ŷ )²  = Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y 

prediksi  

( Y – Ӯ ) ²  = Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y 

rata-rata  
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Karena untuk menghitung koefisien 

detereminasi di perlukan nilai kuadrat selisih nilai Y riil 

dengan nilai Y prediksi dan  nilai kuadrat selisih 

dengan nilai Y riil dengan nilai rata-rata, maka lembar 

kerjanya sebagai berilkut ; 

 

Tabel 3. 10 Lembar Kerja untuk Menghitung 
Koefisien Determinasi  

No X1 X2 Y Ypred 
(Y-Y 

pred) ² 

(Y-Y 

bar) ² 

1 2 3 5 6,252 1,568 5,760 

2 3 4 8 7,121 0,773 0,360 

3 5 6 8 8,859 0,738 0,360 

4 4 5 9 7,99 1,020 5,560 

5 6 7 9 9,728 0,530 2,560 

6 2 6 13 12,135 0,748 31,360 

7 3 4 6 7,121 1,257 1,960 

8 4 5 9 7,99 1,020 2,560 

9 5 4 4 4,937 0,878 11,560 

10 6 3 3 1,884 1,245 19,360 

Jlh. 40 47 74 51,04 9,777 78,400 

 

Berdasarkan lembar kerja tersebut maka dapat 

dihitung koefisien determinasi sebagai berikut ; 

 

    
           

         
 

 

     
     

    
       

Artinya;  

Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,875 berarti 

87,5 persen variasi perubahan penjualan dipengaruhi 

oleh variasi harga dan pendapatan, sedangkan sisanya 

di pengaruhi oleh variasi variabel di luar model 

(variabel yang tidak diteliti).  
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Koefisien determinasi memiliki kelemahan, yaitu 

bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan 

dalam model regresi dimana setiap penambahan satu 

variabel bebas dan jumlah pengamatan dalam model 

akan meningkatkan nilai R² meskipun variabel yang 

dimasukkan tersebut tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel tergantungnya. Untuk 

mengurangi kelemahan tersebut maka digunakan 

koefisien determinasi yang telah disesuaikan, Adjusted 

R Square        . Koefisien determinasi yang telah 

disesuaikan berarti bahwa koefisien tersebut telah 

dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan 

ukuran sampel yang digunakan. Dengan menggunakan 

koefisien determinasi yang disesuaikan maka nilai 

koefisien determinasi yang disesuaikan itu dapat naik 

atau turun oleh adanya penambahan variabel baru 

dalam model. 

Formula untuk menghitung koefisien 

determinasi yang disesuaikan adalah sebagai berikut; 

 

        
       

     
  

Keterangan ; 

R² = Koefisien determinasi  

N = Ukuran sampel  

P = Jumlah variabel bebas  

 

Dengan demikian, berdasarkan kasus diatas, 

besarnya koefisien determinasi yang disesuaikan dapat 

dihitung sebagai berikut;  

 

         
       

     
               

 

            
          

      
         

 

d. Menghitung Kesalahan Baku Estimasi 
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Kesalahan baku estimasi (Standard Error of the 

Estimate) merupakan satuan yang di gunakann untuk 

mengukur tingkat penyimpangan antara persamaan 

regresi dengan nilai riilnya. Formula yang digunakan 

untuk mengukur kesalahan baku estimasi adalah; 

 

Se = √ 
      

   
 

 

Se  = Kesalahan baku estimasi 

(Y-Ŷ)²  = Kuadrat selisih nilai Y riil dengan nilai Y 

prediksi  

n  = Ukuran sampel  

k  = Jumlah variabel yang diamati  

 

Berdasarkan perhitungan dalam lembar kerja 

diatas maka dapat ditentukan besarnya penyimpangan 

baku estimasi sebagai berikut;  

 

Se = √ 
      

   
            Se =√

       

    
         

Semakin rendah nilai kesalahan baku estimasi 

menunjukkan bahwa model persamaan regresi tersebut 

semakin baik untuk digunakan sebagai alat proyeksi. 

Sebaliknya, semakin tinggi nilai kesalahan baku 

estimasi makan semakin lemah persamaan regresi 

tersebut untuk digunakan membuat proyeksi. 

 

e. Menghitung Kesalahan Baku Koefisien Regresi  

Kesalahan baku koefisien regresi digunakan 

untuk mengukur besarnya penyimpangan dan masing-

masing koefisien regresi yang terbentuk. Semakin 

rendah kesalahan baku koefisien regresi, semakin 

berperan variabel tersebut dalam model. Sebaliknya, 

semakin tinggi kesalahan baku koefisien regresi maka 

semakin tidak berperan variabel tersebut dalam 
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persamaan regresi. Kesalahan baku koefisien regresi 

dapat diukur dengan formula sebagai berikut ; 

 

Se = √
   

      
       

 

Keterangan;  

SƄ  = Kesalahan baku koefisien regresi  

Se  = Kesalahan baku estimasi  

Det[A]  = Determinant Matriks A 

Kii  = Kofaktor Matriks A  

K11 atau kofaktor 11 matriks A dapat dicari 

dengan menghitung determinan matriks A, akan tetapi 

baris pertama dan kolom pertama pada matriks A 

dihapus. Dengan demikian kofaktor dapat dihitung 

sebagai berikut; 

 

     
      
        
        

 

 

 

K11 = (180 x 237) – (192 x 192) = 3060  

K22 = (10 x 237) – (47 x 47) = 161  

K33 = (10 x 180) – (40 x 40) = 200  

 

Berdasarkan lembar kerja diatas maka dapat 

menghitung besarnya kesalahan baku intercept dan 

koefisien regresinya, yaitu sebagai berikut; 

    = √
        

    
                     

    = √
        

    
                  

        √
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f. Menghitung Nilai F Hitung  

Nilai F hitung digunakan untuk menguji 

ketepatan model (goodness of fit). Uji F ini juga sering 

disebut sebagai uji simultan, untuk menguji apakah 

variabel bebas yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau 

tidak. Untuk menyimpulkan apakah model masuk 

dalam kategori cocok ( fit ) atau tidak, kita harus 

membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel 

dengan derajat bebas; df; a,(k-1),(n-k). Menghitung 

besarnya nilai F hitung digunakan formula berikut;  

 

   
        

          
 

 

Keterangan ;  

F  = Nilai F hitung  

R²  = Koefisien determinasi  

K  = Jumlah variabel 

N  = Jumlah pengamatan (ukuran sampel)  

 

Dengan menggunakan lembar kerja diatas maka 

besarnya nilai F hitung dari persamaan regresi yang 

terbentuk dapat dihitung sebagai berikut ;  

 

   
         

          
 

 F  
           

              
        

 

Dengan df: α,(k-1),(n-k) atau 0,05, (3-1),(10-3) diperoleh 

besarnya nilai F tabel sebesar 4,737.  

Karena nilai F hitung (24,567) > nilai F tabel (4,737), 

maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan 

regresi yang terbentuk masuk kriteria fit (cocok). 
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2. Menghitung Nilai t Hitung  

Nilai t hitung digunakan untuk menguji apakah 

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel tergantung atau tidak. Suatu variabel akan 

memiliki pengaruh yang berarti jika nilai t hitung variabel 

tersebut lebih besar di bandingkan dengan nilai t tabel.  

Dalam pengujian ini digunakan uji t satu ujung 

karena hipotesis yang diajukan sudah menunjukkan arah, 

yaitu terdapat pengaruh negatif harga terhadap penjualan 

dan terdapat pengaruh positif pendapatan terhadap 

penjualan. Jika menggunakan satu ujung maka df: α,n-k, 

tetapi jika menggunakan dua ujung maka derajat bebasnya 

adalah df:  
 
     

 Untuk menghitung besarnya nilai t 

hitung digunakan rumus berikut;  

 

   
  

   
 

 

Keterangan ;  

t  = Nilai t hitung  

bj  = Koefisien regresi  

sbj  = Kesalahan baku koefisien regresi  

Dengan menggunakan perhitungan koefisien regresi 

dan kesalahan baku koefisien regresi diatas maka kita 

dapat menghitung besarnya nilai t hitung, sebagai berikut :  

 

     
      

     
         

     
     

      
 = 6,490  

 

Dengan df: α,(n-k) atau 0,05, (12-2) diperoleh nilai t 

tabel sebesar 1,812.  

Kesimpulan: Karena nilai t hitung (-4,029) < nilai –t 

tabel (-2,365), maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

harga memiliki pengaruh negatif terhadap variabel 

volume penjualan, dan karena nilai t hitung (6,490) > nilai t 
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tabel (2,365) maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap variabel 

volume penjualan.  

  

3. Langkah-langkah Menggunakan SPSS 

Untuk melakukan analisis regresi berganda 

menggunakan SPSS dilakukan dengan langkah-langkah 

seperti berikut : 

 Buka file  

 Klik Variable View, kemudian pada kolom Name baris 

pertama ketik Y, baris kedua ketik X1, dan baris ketiga 

ketik X2. 

 

 
 

 Pada kolom Label, pada kolom baris pertama ketik 

volume penjualan, kolom kedua ketik harga dan kolom 

ketiga ketik pendapatan. 

 

 
 

 Buka halaman data view dengan klik Data View, maka 

didapat kolom variabel Y, X1, dan X2. Kemudian 

ketikkan data sesuai dengan variabelnya. 
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 Klik Analyze >> Regression >> Linier. Selanjutnya 

terbuka kotak dialog Linier Regression sebagai berikut:  

 

 
 

 Klik variabel volume penjualan dan masukkan ke kotak 

Dependent, kemudian klik variabel harga dan 

pendapatan kemudian masukkan ke kotak 

Independent(s). Klik OK, maka hasil output yang 

didapat adalah: 
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 Kemudian klik Oke maka di dapat hasil: 

 

Output SPSS: 

 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 pendapatan, 

hargab 
. Enter 

a. Dependent Variable: volume penjualan 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .936a .875 .840 1.182 

a. Predictors: (Constant), pendapatan, harga 
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ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 68.624 2 34.312 24.567 .001b 

Residual 9.776 7 1.397   

Total 78.400 9    

a. Dependent Variable: volume penjualan 

b. Predictors: (Constant), pendapatan, harga 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 2.553 1.626  1.570 .160 

Harga -1.092 .271 -.552 -4.029 .005 

Pendapata

n 
1.961 .302 .889 6.490 .000 

a. Dependent Variable: volume penjualan 

 

Karena nilai t hitung (-4,029) < nilai –t tabel (-2,365), 

atau karena nilai sig. variable harga (0,005) lebih kecil dari 

0,05, dan arah koefisien negative maka disimpulkan 

variable harga memiliki pengaruh negative terhadap 

penjualan.  

Karena nilai t hitung (6490) > nilai t tabel (2,365), 

atau karena nilai Sig. pendapatan (0,000) lebih Kecil dari 

0,05, dan arah koefisien positif, maka disimpukan bahwa 

varriabel pendapatan berpengaruh positif terhadap 

volume penjualan. 
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BAB IV 

UJI NORMALITAS 
 
 
 

A. Pengertian Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah 

nila residual yang telah distandarisasi pada model regresi 

berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut 

sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual 

terstandarisasi yang berdistribusi normal jika digambarkan 

dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (bell-

shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai tidak 

terhingga. Berdasarkan pengertian uji normalitas tersebut 

maka uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel 

(univariate) tetapi hanya terdapat nilai residual 

terstandarisasinya (multivariate). 

Tidak terpenuhinya normalitas pada umumnya 

disebabkan karena distribusi data yang dianalisis tidak 

normal, karena terdapat nilai ekstrem pada data yang 

diambil. Nilai ekstrem ini dapat terjadi karena adanya 

kesalahan dalam pengambilan sampel, bahkan karena 

kesalahan dalam melakukan input data atau memang karena 

karakteristik data tersebut sangat jauh dari rata-rata. Dengan 

kata lain, data tersebut memang benar-benar berbeda 

dibanding yang lain. Untuk mendeteksi apakah nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi normal atau tidak, maka dapat 

digunakan metode analisis grafik dan metode statistik. 

Uji Normalitas berguna untuk menentukan data yang 

telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 

populasi normal. 

Cara yang sering digunakan dalam menentukan 

apakah suatu model berdistribusi normal atau tidak hanya 

dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki 

bentuk seperti “lonceng” atau tidak. Cara ini menjadi fatal 
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karena pengambilan keputusan data berdistribusi normal 

atau tidak hanya berpatokan pada pengamatan gambar saja. 

Selai cara grafik, ada cara lain untuk menentukan data 

berdistribusi normal atau tidak, dengan menggunakan rasio 

skewness dan rasio kurtosis, serta uji Kolmogrov-Smirnov. 

 

Rumus manual uji normalitas menggunakan Chi-kuadrat 

 

     ∑
        

  

 

   

 

 

Uji normalitas dikatakan berdistribusi normal jika nilai 

signifikasi > 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. 

Sebaliknya jika nilai signifikasi < 0,05 maka nilai residual 

tidak berdistribusi normal. 

 

B. Studi Kasus Uji Normalitas 
 

Contoh Kasus: 

Diketahui data penjualan dan pendapatan hewan dari tahun 

1991 – 2013, sebagai berikut: 

Tabel 4. 1 Data penjualan dan pendapatan hewan 

Tahun Y X1 X2 X3 X4 

1991 27,8 397,5 42,2 50,7 78,3 

1992 29,9 413,3 38,1 52 79,2 

1993 29,8 439,2 40,3 54 79,2 

1994 30,8 459,7 39,5 55,3 79,2 

1995 31,2 492,9 37,3 54,7 77,4 

1996 33,8 528,6 38,1 63,7 80,2 

1997 35,6 560,3 39,3 69,8 80,4 

1998 36,4 624,6 37,8 65,9 83,9 

1999 36,7 666,4 38,4 64,5 85,5 

2000 38,4 717,8 40,1 70 93,7 

2001 40,4 768,2 38,6 73,2 106,1 

2002 40,3 843,3 39,8 67,8 104,8 

2003 41,8 911,6 39,7 79,1 114 

2004 40,4 931,1 52,1 95,4 124,1 

2005 40,7 1021,5 48,9 94,2 127,6 

2006 40,1 1165,9 58,3 123,5 142,9 

2007 42,7 1349,6 57,9 129,9 143,6 
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2008 44,1 1449,4 56,5 117,6 139,2 

2009 46,7 1575,5 63,7 130,9 165,5 

2010 50,6 1759,1 61,6 129,8 203,3 

2011 50,1 1994,2 59,9 128 219,6 

2012 51,8 2258,1 66,4 141 221,6 

2013 52,9 2478,7 70,4 168,2 232,6 

      Keterangan :    Y  = Konsumsi ayam ras per kapita 

X1 = Pendapatan ril per kapita 

X2 = Harga ayam ras eceran ril per unit 

X3 = Harga kambing eceran ril per unit 

X4 = Harga sapi eceran ril per unit 

Perhitungan: 

1. Uji normalitas adalah menguji data apakah berdistribusi 

normal atau tidak. 

2. Membuat tabel nilai hasil tes konsumsi ayam ras per 

kapitan  

Tabel 4. 2 Nilai hasil tes konsumsi ayam 

Tahun Konsumsi ayam 

1991 27,8 

1992 29,9 

1993 29,8 

1994 30,8 

1995 31,2 

1996 33,8 

1997 35,6 

1998 36,4 

1999 36,7 

2000 38,4 

2001 40,4 

2002 40,3 

2003 41,8 

2004 40,4 

2005 40,7 

2006 40,1 

2007 42,7 

2008 44,1 

2009 46,7 

2010 50,6 

2011 50,1 

2012 51,8 

2013 52,9 
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3. Hipotesis 

   : Data berdistribusi normal 

   : Data tidak berdistribusi normal 

4. Kriteria Keputusan 

   tidak dapat ditolak jika:  

                      

   diterima jika: 

Jika                      

5. Analisis data  

a. Membuat distribusi kelompok dengan cara sebagai 

berikut: 

1) Menyusun data dan mencari nilai tertinggi dan 

terendah 

Tertiggi = 52,9 

Terendah = 27,8 

2) Menentukan rentang  

R = Nilai Terbesar – Nilai Terendah 

   =52,9 – 27,8 = 25,1 

3) Menentukan banyak konsumsi 

BK = 1 + 3,3 log n (Rumus Sturgess) 

      = 1 + 3,3 log 23 

 = 5,2 = 5 

4) Menetukan panjang konsumsi 

i = 
 

  
 = 

    

 
 = 5,02 = 6 

 

Tabel 4. 3 Persiapan Perhitungan Uji Normalitas 
Konsumsi ayam 

No Interval F Xi     Fxi F    

1 27,8 - 32,8 5 29,8 888,04 149 4,440.2 

2 33,8 - 38,8 5 35,8 1,281.64 179 6,408.2 

3 39,8 - 44,8 8 41,8 1,747.24 334,4 13,977.92 

4 45,8 – 50,8 3 47,8 2,284.84 143,4 6,854.52 

5 51,8 – 56,8 2 53,8 2,894.44 107,6 5,788.88 

 
jumlah 23 209 9,096.2 913,4 37,469.72 
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b. Menghitung rata-rata dan simpangan baku 

1) Rata-rata 

X = 
     

 
 = 

     

  
 = 39,7130434783  

2) Simpangan baku 

S = √
      

   
        

 

       
 = √

                      

        
   

= √
                      

   
 

=√
      

   
 =  √              = 7,3726339408 

c. Menghitung frekuensi harapan berdasarkan kurva 

normal 

1) Menentukan batas konsumsi yaitu angka nilai kiri 

interval pertama dikurangi 0,5 dan kemudian angka 

nilai kanan konsumsi interval ditambah 0.5. 

Sehingga didapat : 27,3;   33,7;  39,3;  45,3;  51,3;  57,3 

2) Menentukan nilai Z-score untuk batas konsumsi 

interval dengan rumus 

 

Z = 
                

 
 

 

    = 
          

   
 = -1,7 

 

Perhitungan untuk         dilakukan dengan 

langkah yang sama, sehingga diperoleh : 

   = -0,8780821918 

     = -0,0561643836 

   = 0,7657534247 

   = 1,5876712329 

    = 2,4095890411 

3) Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal dari 0 – Z 

dengan menggunakan angka-angka untuk batas 

konsumsi sehingga diperoleh: 0,0675;  0,3078;  

0,0199;   0,2734;  0,4429;  0,4918 
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4) Mencari luas konsumsi interval dengan cara 

mengurangkan angka-angka 0-Z yaitu angka baris 

pertama dikurangi angka baris kedua, dan 

seterusnya. Kecuali angka yang berbeda pada baris 

paling tengah ditambahkan dengan angka baris 

berikutnya. 

0,0675 – 0,3078 = -0,2403 

0,3078 – 0,0199 = 0,2879 

0,0199 + 0,2734 = 0,2933 

0,2734 – 0,4429 = -0,1695 

0,4429 – 0,4918 = -0,0489 

5) Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara 

mengalikan luas tiap interval dengan jumlah 

responden (n=23), sehingga didapat: 

-0,2403 × 23 = -5,5269 

0,2879 × 23 = 6,6217 

0,2933 × 23 = 6,7459 

-0,1695 × 23 = -3,8985 

-0,0489 × 23 = -1,1247 

6) Kemudian menghitung nilai chi-kuadrat 

    ∑
        

  

 

   

 

    
           

     

 

 + 
        

    

 
 + 

        

    

 
 +  

           

     

 

  

+ 
           

     

 

 

= -20,04898551 + 0,3964350453 + 0,2355489614 +  

(-12,20362468) + (-15,15571429)  

     =  -46,7763404733 

7) Membandingkan    hitung  dengan           

(dk) = k – 1 

Toleransi Kesalahan      

Taraf  Kepercayaan 95% 

Didapat : dk = k – 1 = 5 – 1 = 4 dan 
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Jika 

           

                                         

Jika 

           

                                                 

Karena                       atau -46,776   9,488 

maka data konsumsi ayam berdistribusi noemal 

 

C. Uji Normalitas Menggunakan SPSS 
Langkah-langkah Penyelesian Menggunakan SPSS 

 

1. Uji Normalitas Skewness dan Kurtosis 

a. Buka file Uji Asumsi Klasik. 

b. Klik Analyze, Regreesion, Linear. 

 

 
 

c. Masukan variabel Y pada kotak sebelah kiri ke kotak 

Dependent, dan variabel X1, X2, X3 dan X4 ke kotak 

Indevendent(s) dengan mengklik tombol tanda panah. 
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d. Klik Save. Pada kotak Residual, klik Standardized 

kemudian klik Continue 

 

 
 

e. Abaikan pilihan yang lain, klik OK. 
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f. Kembali ke Data Editor. Sekarang kita sudah memiliki 

variabel baru Unstandardizet Residual, yaitu ZRES_1. 

g. Dari menu utama SPSS, pilih Analyze, Descriptive 

Statistic, Descriptives. 

h. Masukkan variabel  Unstandardized  Residual pada 

kotak Variabel (s). 

 

 
 

i. Klik Option pada Distribution, pilih Kurtosis dan 

Skewness dan kemudian klik Continue. 
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Output  SPSS:  

Descriptive Statistics 

 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Standardized 

Residual 
23 ,100 ,481 ,845 ,935 

Valid N 

(listwise) 
23     

 

Setelah koefisien skewness dan koefisien kurtosis 

diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan 

standarisasi dengan perhitungan sebagai berikut: 

Zskew (pendapatan)  
   

√   
    

     

√    
  = 0,195 

Zskew (pendapatan) = 
   

√    
    

     

√     
  = 0,827 

 

Kesimpulannya, karena nilai standarisasi skewness (0,195) 

dan nilai standarisasi  kurtosis (0,827) lebih besar dari 0,05 

maka nilai residual terstandarisasi terdistribusi  secara 

normal. 

 

2. Uji Normalitas dengan Grafik 

a.  Buka file Uji Asumsi Klasik 

b.  Klik Analyze, Regression, Linier. 
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c.  Masukkkan variabel Y pada kotak Dependent. 

d.  Masukkan variabel X1, X2, X3, X4 pada kotak 

Independent (s). 

 

 
 

e.  Klik Plots. Pada Y : isi DEPENDENT 

X : isi* ZRESID 

 

 
 

f.  Pada Standardized Residual Plots, klik Histogram. 

g.  Klik Normal Probability Plot lalu klik Continue. 

h.  Abaikan pilihan yang lain dan klik OK. 
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Output SPSS:  

 
      

 
Analisis : 

a. Output Histogram 

Berdasarkan tampilan histogram terlihat bahwa kurva 

dependent dan regression standardized residual 

membentuk gambar seperti lonceng. Oleh karena itu 

berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak 

digunakan meskipun terdapat kemiringan. 
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b. Normal P-P Plot Regression Standardized  

Berdasarkn tampilan Normal P-P Plot Regression 

Standardized terlihat bahwa titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal. Oleh karena itu berdasarkan uji 

normalitas, analisis regresi layak di gunkan  meskipun 

terdapat sdikit plot yang menyimpang dari garis 

diagonal. 

 

3. Uji Normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov 

a. Meregresikan variabel bebas terhadap variabel 

tergantung, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Buka file Uji Asumsi Klasik 

2) Klik Analize, Regression, Linear    

 

 
 

3) Masukkan variabel Y pada kotak Dependent. 

4) Masukkan variabel X1, X2, X3, X4 pada kotak 

Independent  
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5) Klik Save pada kotak Residual, klik Standardized 

lalu Continue 

 

 
 

6) Abaikan pilihan yang lain, OK. 

7)  Kembali ke Data Editor. Sekarang kita sudah 

memiliki variabel baru   Standardizet Residual, yaitu 

ZRES_1. 
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b. Menguji normalitas nilai Standardized Residual, 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Pada menu utama SPSS, pilih Analize, 

Nonparametrics Test, 1 Sample KS  

 

 
 

2)  Masukkan variabel Unstandardized Residual pada 

kotak Variabel (s):                             

 

 
 

3) Klik OK 
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Output SPSS: 

 
 

Berdasarkan output diatas terlihat bahwa nilai Sig. 

(2-tailed) sebesar 0,493>0,05. Oleh sebab itu H0 tidak dapat 

ditolak. Hal itu berarti nilai residual  terstandarisasi 

dinyatakan menyebar scara normal. 

 

 Metode Skewness dan kurtosis 

Descriptive Statistics 

 

N Skewness Kurtosis 

Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Std. 

Error 

Standardized 

Residual 23 ,100 ,481 ,845 ,935 

Valid N 

(listwise) 23     

 

Descriptive Statistics menunjukkan nilai 

standarisasi skewness (0,195) dan nilai standarisasi  

kurtosis (0,827) lebih besar dari 0,05 maka nilai residual 

terstandarisasi terdistribusi  secara normal. 
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 Metode Analisis Grafik 

 
Berdasarkan tampilan histogram terlihat bahwa 

kurva dependent dan regression standardized residual 

membentuk gambar seperti lonceng. Oleh karena itu 

berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak 

digunakan meskipun terdapat kemiringan. 

   

 
Berdasarkn tampilan Normal P-P Plot Regression 

Standardized terlihat bahwa titik-titik menyebar di 

sekitar garis diagonal. Oleh karena itu berdasarkan uji 
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normalitas, analisis regresi layak di gunkan  meskipun 

terdapat sdikit plot yang menyimpang dari garis 

diagonal. 

 

 Metode Kolmogorov-Smirnov 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 2 

 

Unstandardized 

Residual 

N 23 

Uniform Parametersa,b Minimum -3,34636 

Maximum 3,10074 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,173 

Positive ,084 

Negative -,173 

Kolmogorov-Smirnov Z ,832 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,493 

a. Test distribution is Uniform. 

b. Calculated from data. 

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,832 

dan signifikan sebear 0,493 lebih besar dari α= 0,05. Hal 

ini berarti H0 diterima yang berarti data residual 

berdistribusi normal. 
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BAB V 

KOEFISIEN DETERMINASI 
 

 

 

A. Pengertian Koefisien Determinasi 

Koefesien diterminasi dengan simbol R2 merupakan 

proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung 

didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya 

menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-

nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. 

Secara umum R2  digunakan sebagai informasi 

mengenai kecocokan  suatu model.  Dalam regresi R2 ini 

dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi 

mendekati nilai data asli yang dibuat mode l. Jika R2  sama 

dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi 

cocok dengan data secara sempurna. Contoh Jika variabel 

dalam model hanya menjelaskan 0,4 maka berarti sebesar 0,6 

ditentukan oleh variabel di luar model, nilai diperoleh sebesar 

R2 = 0,4. Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya R2 

untuk mengatakan bahwa suatu pilihan variabel sudah tepat. 

Jika R2 semakin besar atau mendekati 1, maka model makin 

tepat. 

Tujuan koefisien determinasi adalah untuk mengetahui 

besarnya sumbangan (contribution) variabel bebas (X) 

terhadap variasi (naik-turunnya) variabel Y dari persamaan 

regresi tersebut. Semakin besar n (ukuran sampel) maka nilai 

R2 cenderung semakin kecil. Sebaliknya dalam data runtun 

waktu (time series) dimana peneliti mengamati hubungan dari 

beberapa variabel pada satu unit analisis (perusahaan atau 

negara) pada beberapa tahun maka R2 akan cenderunng 

besar. Hal ini disebabkan variasi data yang relatif kecil pada 

data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analisis saja.  

Apabila teknik analisis datanya terdiri dari dua 

variable bebas, maka menggunakan R Square, tetapi apabila 

jumlah variable bebasnya lebih dari dua maka lebih baik 
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menggunakan Adjusted R Square. Dalam hal hubungan dua 

variabel, koefisien determinasi (r²) mengukur tingkat 

ketepatan/kecocokan (goodness of fit) dari regresi linear 

sederhana, yaitu merupakan presentase sumbangan X 

terhadap variasi (naik-turunnya) Y. pengertian tersebut dapat 

diperluas untuk regresi linear berganda. Dalam hal hubungan 

tiga variabel yaitu regresi Y terhadap X₁ dan X₂, ingin 

diketahui berapa besarnya persentase sumbangan X₁ dan X₂ 

terhadap variasi (naik-turunnya) Y secara bersama-sama. 

Besarnya persentase sumbangan ini disebut koefisien 

determinasi berganda (multiple coefficient of correlation) dengan 

simbol R².  

Koefisien determinasi bagian dari keragaman total 

variabel terikat Y (variabel yang dipengaruhi atau dependen) 

yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman 

variabel bebas X (variabel yang memengaruhi atau 

independen).  Besarnya koefisien detetrminasi dirumuskan 

sebagai berikut:  

Koefisien determinasi:  

 

R = r² 

R² = 
      

      
  atau   

R² = 
        ₁    ₁   ₂   ₂        

          
 

 

Keterangan:  

r  : nilai koefisien korelasi 

a  : intersep yaitu titik potong garis dengan sumbu Y 

b : slope atau kemiringan garis yaitu perubahan rata-rata 

pada  untuk setiap unit perubahan pada variabel X 

ƩY  : jumlah pengamatan variabel Y 

ƩXY  : jumlah hasil perkalian variabel X dan Y 

ƩY  : jumlah kuadrat dari pengamatan variabel Y 

(ƩY)²  : jumlah kuadrat dari jumlah pengamatan variabel Y  

n  : jumlah pasangan pengamatan Y dan X 
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Seperti halnya r² maka R² nilainya antara nol dan 1: 0 ≤ 

R² ≤ 1.  

Jika R² = 1, berarti besarnya persentase sumbangan X₁ 

dan X₂ terhadap variasi (naik-turunnya) Y secara bersama-

sama adalah 100%. Jadi seluruh variasi disebabkan oleh X₁ 

dan X₂ dan tak ada variable lain yang mempengaruhi Y.  

Makin dekat R² dengan 1, makin cocok garis regresi 

untuk meramalkan Y. oleh karena itu, r² dan R² dipergunakan 

sebagai satu kriteria untuk mengukur cocok tidaknya suatu 

model regresi dalam meramalkan variable tak bebas Y 

(goodness of fit criteria).  

 

B. Koefisien Determinasi Menggunakan SPSS 

Contoh data penelitian tentang pengaruh periklanan dan 

personal selling terhadap volume penjualan perusahaan, 

sebagai berikut:  

 

Tabel 5. 1 Data Hasil Penelitian 

No 
Periklanan 

(X1) 
Personal Selling (X2) Volume Penjualan (Y) 

1 29 22 31 

2 24 19 25 

3 26 18 27 

4 28 21 27 

5 29 18 26 

6 27 22 27 

7 23 17 26 

8 32 31 36 

9 23 21 31 

10 32 28 36 

11 27 23 32 

12 32 28 36 

13 25 17 24 

14 21 21 25 

15 24 21 26 

16 25 18 27 

17 25 20 27 

18 29 18 23 

19 23 18 24 

20 32 30 36 
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Hipotesis mengenai ketepatan model: 

Ho  : b1 = b2 = 0      (Pengambilan variabel X₁ dan X₂ tidak 

cukup tepat dalam menjelaskan variasi Y, ini berarti 

pengaruh variabel di luar model terhadap Y, lebih kuat 

dibanding dengan variabel yang sudah dipilih). 

Ha  : b1 ≠ b2 ≠ 0      (Pengambilan variabel X₁ dan X₂ sudah 

cukup tepat karena mampu menjelaskan variasi Y, 

dibanding dengan pengaruh variabel di luar model 

atau error terhadap Y). 

Berikut ini tampilan langkah-langkah mencari R Square 

dan Adjusted R Square menggunakan SPSS: 

1. Langkah pertama masuk ke aplikasi SPSS.  

2. Kemudian klik Variable View 

3. Setelah itu masukkan variable Y (Volume penjualan), 

variable X₁ dan X₂ (periklanan dan personal selling)  

 

 
 

4. Setelah itu copy data yang telah disiapkan kedalam data 

view 
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5. Setelah itu klik Analyze, lalu pilih Regression lalu klik Linear 
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6. Setelah itu masukan data variable Y (volume penjualan) ke 

dalam kolom dependent 

 

 
 

7. Dan masukan data variabel X₁ (Periklanan) dan X₂ 

(Personal Selling) ke dalam kolom independent 
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8. Lalu klik OK. Kemudian akan muncul hasil dari uji 

koefisien determinasi (R²).  

 

 

 
 

Analisa dan Interpretasi Data 

1. Output bagian pertama (variabel entered/removed): tabel 

diatas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan atau 

dibuang dan metode yang digunakan.  

2. Output bagian kedua (model summary): tabel diatas 

menjelaskan besarnya nilai korelasi/ hubungan (R) yaitu 

sebesar 0,463 dan dijelaskan besarnya presentase pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat yang disebut 

koefisien determinasi yang merupakan hasil dari 

pengkuadratan R. Dari output tersebut diperoleh koefisien 
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determinasi (R²) sebesar 0,847, yang mengandung 

pengertian bahwa pengaruh variabel bebas (X₁ dan X₂) 

terhadap variabel terikat (Y) adalah sebesar 84,7%, 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang lain.  

3. Output bagian ketiga (anova): pada bagian ini untuk 

menjelaskan apakah ada pengaruh yang nyata (signifikan) 

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). dari 

output tersebut terlihat bahwa F hitung = 47,108 dengan 

tingkat signifikasi/probabilitas 0,000 < 0,05, maka model 

regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel 

partisipasi..  

4. Output bagian keempat( coefficients): pada tabel ini, pada 

kolom B pada constant (a) adalah 6,428, sedang nilai 

variabel bebas (b) adalah 0,994 (X₁ + X₂ = 0,142 + 0,852 = 

0,994) sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:  

 

Y = a + b (X₁ + X₂)  

Y = 6,428 + (0,142 + 0,852)  

Y = 6,428 + 0,994 

 

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan 

menyatakan perubahan rata-rata variabel Y untuk setiap 

perubahan variabel X sebesar satu-satuan. Perubahan ini 

merupakan pertambahan bila b bertanda positif dan 

penurunan bila b bertanda negatif, sehingga dari 

persamaan tersebut dapat diterjemahkan:  

a. Kostanta sebesar 6,428 menyatakan bahwa jika tidak 

ada nilai variabel X maka nilai variabel Y sebesar 6,428. 

b. Koefisien regresi X sebesar 0.994 menyatakan bahwa 

setiap penambahan 1 nilai variabel bebas, maka nilai 

variabel Y bertambah sebesar 0,994.  

Makna hasil uji regresi sederhana: Selain 

menggambarkan persamaan regresi output ini juga 

menampilkan uji signifikasi dengan uji t yaitu untuk 

mengetahui ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel 

bebas (X₁ dan X₂) sendiri terhadap variabel terikat (Y).  
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Hipotesis: 

1. Ho : tidak ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel 

bebas (X₁ dan X₂) terhadap variabel terikat (Y). 

2. H₁ : ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel bebas 

(X₁ dan X₂) terhadap variabel terikat (Y). 

Dari output diatas dapat diketahui nilai t hitung = 0,794 

+ 5,987 = 6,781 dengan nilai signifikan (0,000 + 0,438 = 0,438) 

0,438 < 0,05. Maka Ho ditolak dan H₁ diterima, yang berarti 

ada pengaruh yang nyata (signifikan) variabel bebas (X₁ dan 

X₂) terhadap variabel terikat (Y).  

Di dalam tabel model summary akan langsung muncul 

nilai R square dan Adjusted R square, yang akan di gunakan 

berdasarkan ketentuan yang telah dijelaskan di atas. Karena 

didalam data tersebut hanya menggunakan 2 variabel bebas 

(periklanan dan personal selling) maka yang  digunakan 

adalah R square yaitu sebesar 0,847 atau 84,7%. Dengan  

demikian dapat dikatakan bahwa besarnya pengaruh variabel 

periklanan dan personal selling terhadap volume penjualan 

adalah 84.7% sedangkan sisanya (15,3%) dipengaruhi oleh 

variabel lain diluar penelitian. Akan tetapi jika variable 

bebasnya lebih dari dua maka kita menggunakan Adjusted R 

Square yang hasilnya adalah 0,829 atau 82,9%. Maka bisa 

dikatakan bahwa besar pengaruh variable bebasnya terhadap 

volume penjualan adalah 82.9% sedangkan sisanya (17,1%) 

yang dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian. 
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BAB VI 

UJI AUTOKORELASI 
 

 

 

A. Pengertian Autokorelasi 

Istilah otokorelasi (autocorrelation), menurut Maurice 

G.Kendall dan William R. Buckland A Dictionary of statistical 

terms: Corellation bet ween members of series of observation 

ordered in time (as in time-series data) or space (as in 

crossectional data)”. Jadi, otokorelasi korelasi antar anggota 

seri observasi yang disusun menurut urutan waktu (seperti 

data coress-section) atau korelasi pada dirinya sendiri. 

Autokorelasi dikenal sebagai korelasi serial, maksudnya 

adalah korelasi antara serial data atau antara data sebelum 

dengan data sesudahnya dalam data yang disusun 

berdasarkan urutan waktu (time series). 

Secara matematika, autokorelasi dapat membaca pola 

yang berulang dari data. Hal tersebut menunjukkan adanya 

pengaruh waktu terhadap variabel respon. Contohnya pada 

perubahan harga emas, semakin lama cenderung naik, artinya 

terdapat pengaruh waktu atau autokorelasi pada perubahan 

harga emas. 

Secara tradisional, cara untuk menguji ada tidaknya 

autokorelasi adalah melalui ukuran statistik yang disebut 

Durbin Watson. cara mengetahui nilai durbin watson dari 

model tertentu tidaklah susah. Dalam software statistik SPSS 

sudah tersedia menu untuk mengeluarkan angka durbin 

watson-nya. Nilai Durbin Watson tersebut tinggal 

dibandingkan dengan rentang norma durbin watson yang 

masih bisa ditolerasi. Uji lain yang tersedia adalah dengan 

menggunakan uji Breusch-Godfrey. 

Selain cara di atas, sebetulnya terdapat cara yang 

sederhana untuk mendeteksi apakah terdapat autokorelasi 

atau tidak. Cara tersebut adalah dengan menggunakan grafik 

plot error atau residual. Caranya mudah, pertama kita 
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running model regresi Y = a + b1X1 +b2X2… Kemudian 

diperoleh nilai residualnya. Nilai tersebut kita buat plot 

dengan sumbu horizontal adalah waktu dan sumbu vertikal 

adalah nilai residual. Jika grafik tersebut membentuk pola 

tertentu maka artinya terdapat pola yang sistematis atau 

terdapat korelasi antara error. Hal ini menunjukkan adanya 

gejala autokorelasi yang harus ditanggulangi.  Jika setiap 

angka error atau residual diikuti oleh residual pada periode 

berikutnya dengan tanda yang sama maka kemungkinan 

adanya autokorelasi positif. 

 

B. Studi Kasus Uji Autokorelasi 

Diketahui data iklan, penjualan dan pendapatan 

disuatu perusahaan selama satu tahun, sebagai berikut:  

 

Tabel 6. 1 Data Hasil Penelitian 

Bulan Iklan (X1) Penjualan (X2) Keuntungan (Y) 

ke-1 50 53 65 

ke-2 52 50 75 

ke-3 52 52 65 

ke-4 52 55 65 

ke-5 50 55 65 

ke-6 60 65 70 

ke-7 60 60 70 

ke-8 53 60 70 

ke-9 60 62 70 

ke-10 65 65 75 

ke-11 65 65 70 

ke-12 60 70 75 

ke-13 65 70 75 

ke-14 70 70 80 

ke-15 70 75 80 

 

1. Uji Autokorelasi dengan Metode Durbin Watson 

Uji Durbin-Watson (Uji D-W) merupakan uji yang 

sangat populer untuk menguji ada-tidaknya masalah 
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otokorelasi dari model empiris yang diestimasi. Uji ini 

pertama kali diperkenalkan oleh J. Durbin dan GS. Watson 

tahun 1951. Pengujian autokorelasi dengan uji Durbin-

Watson secara manual. 

 

Tabel 6. 2 Pengujian autokorelasi 

Y X1 X2 YX1 YX2 X12 X22 X1.X2 

65 50 53 3250 3445 2500 2809 2650 

67 52 50 3484 3350 2704 2500 2600 

65 52 52 3380 3380 2704 2704 2704 

65 52 55 3380 3575 2704 3025 2860 

65 50 55 3250 3575 2500 3025 2750 

70 60 65 4200 4550 3600 4225 3900 

70 60 60 4200 4200 3600 3600 3600 

70 53 60 3710 4200 2809 3600 3180 

70 60 62 4200 4340 3600 3844 3720 

75 65 65 4875 4875 4225 4225 4225 

70 65 65 4550 4550 4225 4225 4225 

75 60 70 4500 5250 3600 4900 4200 

75 65 70 4875 5250 4225 4900 4550 

80 70 70 5600 5600 4900 4900 4900 

80 70 75 5600 6000 4900 5625 5250 

ΣY= 

1062 

ΣX1= 

884 

ΣX2= 

927 

ΣYX1= 

63054 

ΣYX2= 

66140 

ΣX12= 

52796 

ΣX22= 

58107 

ΣX1.X2= 

55314 

  

 
Dengan mendapatkan nilai koefisien a, b1, dan b2 

dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. 
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Masukkan persamaan 4 untuk mencari nilai b1:  

     7002 = 10484b1 + 10242b2  

     7002 = 10484b1 + 10242 (0,346)  

10484b1 = 7002 – 3543,732  

10484b1 = 3458,268 

         b1 = 0,33   

 

Masukkan persamaan 1 untuk mencari nilai a:  

1062 = 15a + 884 (0,33) + 927 (0,346)  

1062 = 15a + 291,97 + 320,742  

  15a = 449,538 

      a = 29,96 

 

Maka, didapatkan persamaan regresinya adalah: 

 

Y = 29,96 + 0,33X1 + 0,346X2. 

 

Selanjutnya akan dipaparkan bagaimana mencari nilai 

Durbin Watsonnya: 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (50) + 0,346 (53) = 64,798 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (52) + 0,346 (50) = 64,42 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (52) + 0,346 (52) = 65,112 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (52) + 0,346 (55) = 66,15 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (50) + 0,346 (55) = 65,49 
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Ŷ = 29,96 + 0,33 (60) + 0,346 (65) = 72,25 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (60) + 0,346 (60) = 70,53 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (53) + 0,346 (60) = 68,21 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (60) + 0,346 (62) = 71,212 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (65) + 0,346 (65) = 73,9 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (65) + 0,346 (65) = 73,9 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (60) + 0,346 (70) = 73,98 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (65) + 0,346 (70) = 75,63 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (70) + 0,346 (70) = 77,28 

Ŷ = 29,96 + 0,33 (70) + 0,346 (75) = 79,01 

Keterangan : Ŷ = Y Prediksi dan et = Y-Ŷ  

 

Tabel 6. 3 Tabel durbin - watson 

Et et1 et-et1 (et-et1)2 (et)2 

0,202 -3,9 4,102 16,826404 0,040804 

2,58 -2,25 4,83 23,3289 6,6564 

-0,112 -1,212 1,1 1,21 0,012544 

-1,15 -1,15 0 0 1,3225 

-0,49 -0,63 0,14 0,0196 0,2401 

-2,25 -0,53 -1,72 2,9584 5,0625 

-0,53 -0,49 -0,04 0,0016 0,2809 

1,79 -0,112 1,902 3,617604 3,2041 

-1,212 0,202 -1,414 1,999396 1,468944 

1,1 0,99 0,11 0,0121 1,21 

-3,9 1,02 -4,92 24,2064 15,21 

1,02 1,1 -0,08 0,0064 1,0404 

-0,63 1,79 -2,42 5,8564 0,3969 

2,72 2,58 0,14 0,0196 7,3984 

0,99 2,72 -1,73 2,9929 0,9801 

   
Σ(et-et1)2 

=83,055704 
Σ(et)2= 

44,524592 

 

DW = 
          

      
 = 

         

         
 = 1,865389446  
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Apabila kita melihat tabel Durbin-Watson dengan n=15, 

K=2, maka akan diperoleh nilai dL=0,946 dan dU=1,543. 

Sehingga nilai 4-dL=4 – 0,946=3,054 sedangkan nilai 4-

dU=4-1,543=2,457.  

 

 
 

Karena nilai Durbin-Watson (1,865) terletak antara 

dU dengan 4-dU, maka dapat disimpulkan bahwa model 

persamaan regresi tersebut tidak mengandung 

autokorelasi. Pengujian autokorelasi dengan uji Durbin-

Watson menggunakan SPSS dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut:  

a. Masukkan data dalam SPSS.  

b. Klik Analize, Regression, Linear. 
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c. Masukkan variable Kentungan pada kotak Dependent. 

d. Masukkan variable Iklan dan Penjualanpada kotak 

Independent(s).  

 

 
 

e. Klik Statistics, klik Durbin-Watson, klik Continue.  

 

 
 

f. Setelah itu klik OK. Output yang dihasilkan adalah 

sebagai berikut: 
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Model Summaryb 

Model R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .943a .890 .871 1.855 2.304 

a. Predictors: (Constant), penjualan, iklan 

b. Dependent Variable: keuntungan 

 

Pada output model summary terdapat nilai 

Durbin-Watson sebesar 2,304. Pengambilan keputusan 

pada asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang di 

peroleh dari tabel Durbin-Watson, yaitu nilai dL dan 

dU, dengan K = jumlah variable bebas dan n = ukuran 

sampel. Jika nilai Durbin-Watson berada di antara nilai 

dU hingga (4-dU) berarti asumsi tidak terjadi 

otokorelasi terpenuhi.  

Apabila kita melihat tabel Durbin-Watson 

dengan n=15, K=2, maka akan diperoleh nilai dL=0,946 

dan dU=1,543. Sehingga nilai 4-dL=4 – 0,946=3,054 

sedangkan nilai 4-dU=4-1,543=2,457.  

 

 
Karena nilai Durbin-Watson (2,304) terletak 

antara dU dengan 4-dU, maka dapat disimpulkan 

bahwa model persamaan regresi tersebut tidak 

mengandung autokorelasi.  
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2. Uji Autokorelasi dengan Metode Lagrange Multiplier 

(LM Test)  

Uji Lagrange Multiple (LM Test) dapat digunakan 

untuk menguji adanya masalah otokorekasi tidak hanya 

pada derajat pertama (first order) tetapi juga digunakan 

pada berbagai tingkat derajat otokorelasi. Oleh karena itu 

banyak penulis yang menyatakan bahwa uji Lagrange 

Multiplier Test lebih bermanfaat dibanding dengan uji 

Durbin-Watson. Hal ini benar bila ukuran sampel yang 

digunakan cukup besar, di atas 100 observasi, dan dengan 

derajat otokorelasi lebih dari satu. 

Pengujian gejala otokorelasi dengan Lagrange 

Multiplier Test menggunakan program SPSS dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut:  

 

a. Meregresikan variabel bebas terhadap variabel 

tergantung dengan langkah sebagai berikut: 

1) Input file Uji Otokorelasi. 

2) Klik Analize, Regression, Linear.  

3) Masukkan variabel pendapatan  pada kotak 

Dependent. 

4) Masukkan variabel Iklan dan Penjualan pada kotak 

Independent(s). 
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5) Klik Save pada kotak Residual, klik 

Unstandardized lalu Continue.  

 

 
 

6) Abaikan pilhan yang lain lalu pilih OK. 

7) Kembali ke Data Editor. Sekarang kita sudah 

memiliki variabel baru Unstandardized Residual, 

yaitu RES_1. 

 

b. Langkah berikutnya adalah mentransformasikan nilai 

residual ke dalam Lag(1) dengan langkah sebagai 

berikut:  

1) Dari menu utama SPSS, pilih Transform, Computer.  

2) Pada Target Variabel , isi dengan Ut_1. 

3) Pada Numeric Exspresion, isi dengan LAG(RES_1) 

dengan diketikkan atau melalui Functions: 

LAG(numexpr), pilih Unstandardized Residual.  
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4) Klik OK. 

Tampak bahwa pada data view terhadi 

penambahan dua kolom sebagai akibat proses 

perhitungan (save) dan Compute di atas yaitu 

sebagai berikut: 

 

 
 

c. Meregresikan variabel bebas dan Lag(1) residual 

terhadap nilai residual dengan langkah sebagai berikut:  

1) Klik Analize, Regression, Linear.  

2) Masukkan variabel RES_1 pada kotakDependent. 

3) Masukkan variabelIklan, Penjualan dan Lag(1) 

Unstandardized residual(Ut-1) pada kotak 

Independent(s). 
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4) Abaikan pilihan yang lain dan biarkan pada posisi 

default.  

 

 
 

5) Klik OK.  

Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .939a .882 .847 1.996 

a. Predictors: (Constant), Ut_1, penjualan, iklan 

b. Dependent Variable: keuntungan 

 

Pada output model summary di atas terlihat 

bahwa nilai R2 sebesar 0,882. Nilai R2 ini digunakan 

sebagai dasar untuk menghitung nilai X2 hitung 

dengan rumusan X2 = (n-1) * R2. Jika nilai X2 hitung ≤ 

X2 tabel, hal itu menunjukkan tidak terjadi masalah 

otokorelasi. Kesimpulannya berdasarkan output di 

atas diperoleh nilai R2 sebesar 0,882 dan jumlah 

pengamatan sebanyak 15 maka X2hitung sebesar:  



 114 

(14×0,882) = 12,348. Sedangkan nilai X2 tabel dengan 

df: (1;0,05) sebesar 3,841.  

Karena nilai X2 hitung (12,348)> X2 tabel 

(3,841), maka model persamaan regresi 

mengandung masalah otokorelasi.  

 

3. Uji korelasi dengan metode Breusch-Godfrey (B-GTest) 

Uji Breusch-Godfrey digunakan untuk menguji 

adanya masalah otokorelasidengan tingkat tinggi. Uji ini 

dikembangkan oleh Breusch dan Godfrey. Uji ini 

mengasumsikan bahwa faktor pengganggu ut diturunkan 

dengan mengikutipath order otoregressive scheme. Untuk 

menguji gejala otokorelasi dengan Breusch-Godfrey 

menggunakan program SPSS dilakukan dengan langkah 

sebagai berikut. 

 

a. Meregresikan variabel bebas terhadap variabel 

tergantung, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

1) Buka file Uji Otokorelasi. 

2) Klik Analize, Regression, Linear. 

3) Masukkan variabel Keuntungan di kotak 

Dependent.  

4) Masukkan variabelIklan dan Penjualan pada kotak 

Independent(s). 
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5) Klik Save pada kotak Residual, klik 

Unstandardized lalu Continue.  

 

 
 

6) Abaikan pilihan yang lain. Langsung pilih OK.  

7) Kembali ke Data Editor. Sekarang kita sudah 

memiliki variabel baru Unstandardized Residual, 

yaitu RES_1.  

 

b. Langkah berikutnya adalah mentransformasikan nilai 

residual kedalam Lag(1) dengan langkah sebagai 

berikut:  

1) Dari menu utama SPSS, klik Transform, Compute. 

2) Pada Target Variabel, isi dengan Ut_1.  

3) Pada Numeric Exspresion, isi dengan LAG(RES_1), 

dapat dengan menggantikannya atau melalui 

Functions: LAG(numexpr) pilih Unstandardized 

Residual. 
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4) Klik OK.  

 

c. Langkah berikutnya adalah mentransformasikan nilai 

residual ke dalam Lag(2) dengan langkah sebagai 

berikut:  

1) Dari menu utama SPSS, klik Transform, Compute. 

2) Pada Target Variabel, isi dengan Ut_2. 

3) Pada Numeric Exspresion isi dengn LAG(RES_1,2). 
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4) Klik OK.  

Tampak bahwa pada Data View terjadi penambahan 

tiga kolom sebagai akibat proses perhitungan (Save) 

dan Compute di atas sebagai berikut:  

 

 
 

d. Regresikan Ut_1 dan Ut_2 terhadap nilai residual 

(RES_1) dengan langkah sebagai berikut:  

1) Klik Analize, Regression, Linier.  

2) Masukkan variabel RES_1 pada kotak Dependent.  

3) Masukkan Ut_1 dan Ut_2 pada kotak 

Independent(s). 

4) Abaikan pilihan yang lain.  
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5) Pada Options, non aktifkan Include Contant in 

Equation lalu klik Continue.  

 

 
 

6) Klik OK.   

Output yang dihasilkan sebagai berikut:  

 

Model Summaryc,d 

Model R R Squareb 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .250a .062 -.108 1.71152533 

a. Predictors: Ut_2, Ut_1 

b. For regression through the origin (the no-

intercept model), R Square measures the 

proportion of the variability in the dependent 

variable about the origin explained by 

regression. This CANNOT be compared to R 

Square for models which include an intercept. 

c. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

d. Linear Regression through the Origin 
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Pada output model summary di atas terlihat 

bahwa nilai R2 sebesar 0,062. Nilai R2 digunakan 

sebagai dasar untuk menghitung nilai X2 hitung 

dengan rumus X2 = (n-p)*R2. Jika nilai X2 hitung ≤ X2 

tabel menunjukkan tidak terjadi masalah 

otokorelasi. Kesimpulannya, berdasarkan output 

diatas di peroleh nilai R2 sebesar 0.062 dan jumlah 

pengamatan sebanyak 15, p = 2 maka X2 hitung 

sebesar (13 x 0,062) = 0,806. Sedangkan nilai X2 tabel 

dengan df: (1;0,05) sebesar 3,841. Karna nilai X2 

hitung (0,806) < X2 tabel (3,841), maka model 

persamaan regresi tidak mengandung masalah 

autokorelasi.  

 

4. Uji Autokorelasi dengan Metode Run Test. 

Run test merupakan salah satu analisis non 

parametric yang dapat digunakan untuk menguji apakah 

antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar 

residual tidak terdapat korelasi maka di katakan bahwa 

nilai residual adalah acak atau random. Pengujian gejala 

otokorelasi dengan Run Test menggunakan SPSS 

dilakukan dengan langkah sebagai berikut.  

a. Meregresikan variabel bebas terhadap variabel terikat, 

dengan langkah sebagai berikut: 

1) Buka data uji autokorelasi.  

2) Klik Analize, Regression, Linier. 

3) Masukkan variabel Keuntungan pada kotak 

Dependent.  

4) Masukkan variabel Iklan dan Penjualan pada kotak 

Independent(s). 
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5) Klik Save pada kotak residual, klik Unstandardized 

lalu Continue. 

 

 
 

6) Abaikan pilihan yang lain lalu klik OK. 

7) Kembali ke data editor, sekarang kita sudah 

memiliki variabel baru Unstandardized Residual, 

yaitu RES_1.  

 

b. Menghitung jumlah Run dan Median sebagai Cut 

Point. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1) Klik Analized, Non Parametric Test, Runs.  
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2) Masukkan variabel RES_1 pada kotak Test Variabel 

List. 

3) Pada Cut Point pilih Median.  

 

 
 

4) Abaikan pilihan yang lain klik OK.  

Output yang dihasilkan sebagai berikut: 

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.07434 

Cases < Test Value 7 

Cases >= Test Value 8 

Total Cases 15 

Number of Runs 9 

Z .018 

Asymp. Sig. (2-tailed) .986 

a. Median 

 

Pada output Runs Test di atas terlihat bahwa 

nilai test -0,07434 sedangkan nilai probabilitasnnya 

adalah 0,986. Untuk menyimpulkan apakah terjadi 

gejala otokorelasi atau tidak maka nilai test 

dibandingkan dengan nilai tabel atau nilai 

probabilitas dibandingkan dengan nilai alphanya. 
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Kesimpulannya, dari lembar kerja di atas 

diketahui bahwa jumlah Run = 9, jumlah tanda 

negatif –(n1) = 7, jumlah tanda +(n2) = 8. 

Berdasarkan tabel nilai r untuk uji Runs dengan 

α=0,05, maka dari output tersebut juga dapat 

diperoleh nlai probabilitas 0,986 lebih besar dari 0,05 

sehingga menyatakan nilai residual menyebar 

secara acak. Dengan demikian maka tidak terjadi 

otokorelasi dalam persamaan regresi tersebut.  

 

Analisis dan Interpretasi Data  

1. Uji Durbin-Watson  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .943a .890 .871 1.855 2.304 

a. Predictors: (Constant), penjualan, iklan 

b. Dependent Variable: keuntungan 

 

Pada output model summary terdapat nilai Durbin-

Watson sebesar 2,304. Pengambilan keputusan pada 

asumsi ini memerlukan dua nilai bantu yang di peroleh 

dari tabel Durbin-Watson, yaitu nilai dL dan dU, dengan K 

= jumlah variable bebas dan n = ukuran sampel. Jika nilai 

Durbin-Watson berada di antara nilai dU hingga (4-dU) 

berarti asumsi tidak terjadi otokorelasi terpenuhi.  

Apabila kita melihat tabel Durbin-Watson dengan 

n=15, K=2, maka akan diperoleh nilai dL=0,946 dan 

dU=1,543. Sehingga nilai 4-dL=4 – 0,946=3,054 sedangkan 

nilai 4-dU=4-1,543=2,457.  
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dU dengan 4-dU, maka dapat disimpulkan bahwa 

model persamaan regresi tersebut tidak mengandung 

autokorelasi. 

 

2. Uji Lagrange Multiplier Test 

  

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .939a .882 .847 1.996 

a. Predictors: (Constant), Ut_1, penjualan, iklan 

b. Dependent Variable: keuntungan 

Pada output model summary di atas terlihat bahwa 

nilai R2 sebesar 0,882. Nilai R2 ini digunakan sebagai dasar 

untuk menghitung nilai X2 hitung dengan rumusan X2 = (n-

1) * R2. Jika nilai X2 hitung ≤ X2 tabel, hal itu menunjukkan 

tidak terjadi masalah otokorelasi. Kesimpulannya 

berdasarkan output di atas diperoleh nilai R2 sebesar 0,882 

dan jumlah pengamatan sebanyak 15 maka X2 hitung 

sebesar:  

(14×0,882) = 12,348. Sedangkan nilai X2 tabel dengan df: 

(1;0,05) sebesar 3,841.  Karena nilai X2 hitung (12,348) > 

X2 tabel (3,841), maka model persamaan regresi 

mengandung masalah otokorelasi.  
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3. Uji Breusch-Godfrey Test  

 

Model Summaryc,d 

Model R R Squareb 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .250a .062 -.108 1.71152533 

a. Predictors: Ut_2, Ut_1 

b. For regression through the origin (the no-intercept model), R 

Square measures the proportion of the variability in the 

dependent variable about the origin explained by regression. 

This CANNOT be compared to R Square for models which 

include an intercept. 

c. Dependent Variable: Unstandardized Residual 

d. Linear Regression through the Origin 

 

Pada output model summary di atas terlihat bahwa 

nilai R2 sebesar 0,062. Nilai R2 digunakan sebagai dasar 

untuk menghitung nilai X2 hitung dengan rumus X2 = (n-

p)*R2. Jika nilai X2 hitung ≤ X2 tabel menunjukkan tidak 

terjadi masalah otokorelasi. Kesimpulannya, berdasarkan 

output diatas di peroleh nilai R2 sebesar 0.062 dan jumlah 

pengamatan sebanyak 15, p = 2 maka X2 hitung sebesar (13 

x 0,062) = 0,806. Sedangkan nilai X2 tabel dengan df: 

(1;0,05) sebesar 3,841. Karna nilai X2 hitung (0,806) < X2 

tabel (3,841), maka model persamaan regresi tidak 

mengandung masalah autokorelasi. 
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4. Uji Run Test 

  

Runs Test 

 

Unstandardized 

Residual 

Test Valuea -.07434 

Cases < Test Value 7 

Cases >= Test Value 8 

Total Cases 15 

Number of Runs 9 

Z .018 

Asymp. Sig. (2-tailed) .986 

a. Median 

  

Pada output Runs Test di atas terlihat bahwa nilai 

test -0,07434 sedangkan nilai probabilitasnnya adalah 

0,986. Untuk menyimpulkan apakah terjadi gejala 

otokorelasi atau tidak maka nilai test dibandingkan 

dengan nilai tabel atau nilai probabilitas dibandingkan 

dengan nilai alphanya.  

Kesimpulannya, dari lembar kerja di atas diketahui 

bahwa jumlah Run = 9, jumlah tanda negatif –(n1) = 7, 

jumlah tanda +(n2) = 8. Berdasarkan tabel nilai r untuk uji 

Runs dengan α=0,05, maka dari output tersebut juga dapat 

diperoleh nlai probabilitas 0,986 lebih besar dari 0,05 

sehingga menyatakan nilai residual menyebar secara acak. 

Dengan demikian maka tidak terjadi otokorelasi dalam 

persamaan regresi tersebut.  

Dari hasil analisis di atas hanya uji Lagrange 

Multiplier yang menganalisis bahwa data tersebut 

mengandung autokorelasi. Sedangkan uji Durbin-Watson, 

uji Breusch-Godfrey Test dan uji Run Test menganalisis 

data tersebut tidak mengandung autokorelasi. 
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BAB VII 

UJI HETEROKODESTISITAS 
 

 

 

A. Pengertian Heterokodestisitas 

Dalam kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari 

khususnya dalam bidang ekonomi, terkadang kita ingin 

mengetahui bagaimana hubungan, faktor-faktor, gangguan 

atau hambatan serta pengaruh apa saja yang terjadi dalam 

proses dalam kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Misalnya, 

antara biaya produksi dan pendapatan yang diperoleh, antara 

jumlah tenaga kerja dan jumlah produk yang dihasilkan, 

antara pola konsumsi orang miskin dan orang kaya, dan 

sebagainya. 

Sebagai contoh, kegiatan yang sering kita jumpai dalam 

kegiatan sehari-hari adalah adanya perbedaan pola konsumsi 

antara orang miskin dan orang kaya. Kegiatan yang bisa kita 

lihat disini adalah orang yang kaya tentu akan bervariasi 

dalam membelanjakan uangnya. Sedangkan orang yang 

miskin hanya bisa sedikit bervariasi dalam berbelanja. Hal 

inilah yang bisa dikatakan adanya varians yang tidak sama 

antara kedua golongan tersebut, yang berarti timbul masalah 

heteroskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui 

ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik 

heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan varian dari 

residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan model regresi linier sederhana tidak efisien dan 

akurat, juga mengakibatkan penggunaan metode 

kemungkinan maksimum dalam mengestimasi parameter 

(koefisien) regresi akan terganggu. Gasperz, Vincent 

(1991) mengatakan bahwa heteroskedastisitas dapat 

mengakibatkan pendugaan parameternya tidak efisien 

sehingga tidak mempunyai ragam minimum. Karena 
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pendugaan parameter dianggap efisien karena memiliki 

ragam yang minimum, sehingga ragam galat bersifat konstan 

atau disebut juga bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi. 

Salah satu usaha untuk mengatasi heteroskedastisitas ini 

dapat dilakukan dengan mentransformasikan variabel-

variabelnya, baik variabel bebas, variabel tidak bebas maupun 

keduanya agar asumsi homoskedastisitas terpenuhi. 

Dampak yang akan terjadi apabila terdapat keadaan 

heterokedastisitas adalah sulit mengukur standart deviasi 

yang sebenarnya, dapat menghasilkan standart deviasi yang 

terlalu lebar maupun terlalu sempit. Jika tingkat error dari 

varians terus bertambah, maka tingkat kepercayaan akan 

semakin sempit. 

 

B. Uji Heterokodestisitas Menggunakan SPSS 

Ini adalah sebuah penelitian fiktif dengan judul 

“pengaruh profesionaismel diri dan motivasi terhadap kinerja 

pegawai PT. Konsistensi”. Dari judul tersebut diuraikan 

menjadi tiga variabel, terdapat dua variabel independen 

(bebas) yaitu profesionalisme dan motivasi. Kemudian satu 

variabel dependen (terikat) yaitu kinerja. 

Diketahui data iklan, penjualan dan pendapatan 

disuatu perusahaan selama satu tahun, sebagai berikut:  

Tabel 7. 1 Data perusahaan 

Pegawai Profesionalisme (X1) Motivasi (X2) Kinerja (Y) 

1 50 53 65 

2 52 50 75 

3 52 52 65 

4 52 55 65 

5 50 55 65 

6 60 65 70 

7 60 60 70 

8 53 60 70 

9 60 62 70 

10 65 65 75 

11 65 65 70 

12 60 70 75 

13 65 70 75 

14 70 70 80 

15 70 75 80 
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Langkah-langkah penyelesaian menggunakan SPSS  

 

1. Uji Heterokodestisitas dengan Metode Uji Park 

Dalam asumsi klasik untuk menguji apakah terjadi 

pelanggaran terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan 

dengan Uji Park. Uji ini dikembangkan oleh Park pada 

tahun 1966, pengujian dilakukan dengan meregresikan 

nilai log residual kuadrat sebagai variabel dependen 

dengan variabel independennya. 

Perhatikan formula di bawah ini: 

 

                              

 

Dimana: 

ln (resid2) = nilai residual kuadrat yang ditransformasikan 

ke dalam log natural (sebagai variabel 

dependen) 

B0  =konstanta 

B1X1  =KoefisienregresidarivariabelX1 

B2X2  =KoefisienregresidarivariabelX2 

e  = eror term 

Pengujian heterokodestisitas secara manual untuk 

mencari persamaan regresinya: 

Tabel 7. 2 Pengujian heterokodestisitas 

Y X1 X2 YX1 YX2 X12 X22 X1.X2 

65 50 53 3250 3445 2500 2809 2650 

67 52 50 3484 3350 2704 2500 2600 

65 52 52 3380 3380 2704 2704 2704 

65 52 55 3380 3575 2704 3025 2860 

65 50 55 3250 3575 2500 3025 2750 

70 60 65 4200 4550 3600 4225 3900 

70 60 60 4200 4200 3600 3600 3600 

70 53 60 3710 4200 2809 3600 3180 

70 60 62 4200 4340 3600 3844 3720 

75 65 65 4875 4875 4225 4225 4225 

70 65 65 4550 4550 4225 4225 4225 

75 60 70 4500 5250 3600 4900 4200 

75 65 70 4875 5250 4225 4900 4550 

80 70 70 5600 5600 4900 4900 4900 

80 70 75 5600 6000 4900 5625 5250 

ΣY= 
1062 

ΣX1= 
884 

ΣX2= 
927 

ΣYX1= 
63054 

ΣYX2= 
66140 

ΣX12= 
52796 

ΣX22= 
58107 

ΣX1.X2= 
55314 
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Dengan mendapatkan nilai koefisien a, b1, dan b2 

dapat dilakukan dengan substitusi antar persamaan. 

 
Masukkan persamaan 4 untuk mencari nilai b1:  

     7002 = 10484b1 + 10242b2  

     7002 = 10484b1 + 10242 (0,346)  

10484b1 = 7002 – 3543,732  

10484b1 = 3458,268 

         b1 = 0,33   

Masukkan persamaan 1 untuk mencari nilai a:  

1062 = 15a + 884 (0,33) + 927 (0,346)  

1062 = 15a + 291,97 + 320,742  

  15a = 449,538 

      a = 29,96 

Maka, didapatkan persamaan regresinya adalah Y = 29,96 

+ 0,33X1 + 0,346X2. 
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Pengujian heterokodestisitas dengan uji Park 

menggunakan SPSS dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut:  

a. Masukkan data dalam SPSS.  

 

 
 

b. Klik Analize, Regression, Linear. 
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c. Kemudian masukkan profesionalisme, dan Motivasi, ke 

kotak Variabel Independent dan masukkan variabel 

kinerja ke kotak variabel Dependent. 

 

 
 

d. Cari tombol “Save”, lalu klik sehingga muncul jendela 

dan cari “Unstandardized” lalu centang. Kemudian klik 

OK sampai jendela tertutup. 
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e. Didapat output data variabel Res1 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .807a .651 .593 3.295 

a. Predictors: (Constant), motivasi, profesionalisme 

b. Dependent Variable: kinerja  

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 243.053 2 121.527 11.194 .002a 

Residual 130.280 12 10.857   

Total 373.333 14    

a. Predictors: (Constant), motivasi, profesionalisme 

b. Dependent Variable: 

kinerja 

    

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 36.311 7.480  4.854 .000 

profesionalisme .510 .290 .698 1.760 .104 

motivasi .080 .268 .119 .300 .769 

a. Dependent Variable: kinerja 
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f. Membuat logaritma natural.Berikutnya melakukan 

regresi Lnx1, Lnx2, sebagai variabel independen dan 

Lnei2 sebagai variabel dependen. 

 

 
 

g. Maka didapat outputnya seperti ini. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .333a .111 -.037 2.16950 

a. Predictors: (Constant), LNX2, LNX1  

b. Dependent Variable: Lnei2  

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.035 2 3.517 .747 .494a 

Residual 56.481 12 4.707   

Total 63.516 14    

a. Predictors: (Constant), LNX2, LNX1 

b. Dependent Variable: Lnei2 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 20.005 19.948  1.003 .336 

LNX1 5.152 11.267 .290 .457 .656 

LNX2 -9.732 10.814 -.570 -.900 .386 

a. Dependent Variable: 

Lnei2 

    

 

Dari regresi di atas, lihat masing-masing nilai t 

dan bandingkan dengan t tabel pada DF N-2 yaitu 

dalam hal ini t pada DF 28 dan Batas Kritis 0,05 dua 

sisi. Semuanya nilai t hitung < t tabel maka tidak ada 

gejala heteroskedastisitas= (0,457 dan -0.900). 

Kesimpulan pada Uji Park ini dalam SPSS adalah 

dengan melihat nilai P value yaitu pada kolom Sig., 

apabila nilai Sig. > 0,05 maka tidak ada gejala 

Heteroskedastistias. 

 

2. Uji Heterokodestisitas dengan Metode Uji Glejser 

a. Membuat data unstandarized. Caranya seperti diatas 

dari langkah a, b, c dan d. Kemudian membuat variabel 

abs_res. Klik Transform, Compute Variabel: Pada 

Kotak “Target Variabel” Isi dengan RES2. Pada kotak 

“Numeric Expression” ketikkan rumus: 

“ABS_RES(RES_1)” 
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b. Outputnya langsung muncul seperti dibawah ini. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .807a .651 .593 3.295 

a. Predictors: (Constant), motivasi, profesionalisme 

b. Dependent Variable: kinerja  

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 243.053 2 121.527 11.194 .002a 

Residual 130.280 12 10.857   

Total 373.333 14    

a. Predictors: (Constant), motivasi, 

profesionalisme 

  

b. Dependent Variable: 

kinerja 
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 36.311 7.480  4.854 .000 

profesionalism

e 
.510 .290 .698 1.760 .104 

motivasi .080 .268 .119 .300 .769 

a. Dependent Variable: kinerja 

 

Kesimpulannya: Apabila nilai signifikansi (Sig.) 

> 0,05 maka tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. 

Dari output di atas, maka tampak bahwa ketiga 

variabel tidak ada gejala Heteroskedastisitas karena Sig. 

> 0,05. 

 

3. Uji heterokodestisitas dengan Metode Grafik Scharplot 

a. Sedikit mirip dengan uji park di atasdari langkah a, b, c 

dan d dengan meregresi variabel depeden dan 

independen. Klik Menu, Analyze, Regression, Linear: 

kemudian masukkan profionalisme, dan motivasi ke 

kotak Variabel Independent dan masukkan variabel 

kinerja ke kotak variabel dependent. 
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b. Cari tombol “PLOT”, lalu klik sehingga muncul jendela 

“Linear Regression Plots”. Kemudian masukkan 

SRESID pada kotak Y dan ZPRED pada kotak X, klik 

Continue dan OK sampai jendela tertutup 

 

 
 

c. Maka data dihasilkan seperti dibawah ini. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .807a .651 .593 3.295 

a. Predictors: (Constant), motivasi, profesionalisme 

b. Dependent Variable: kinerja  

 

ANOVAb 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 243.053 2 121.527 11.194 .002a 

Residual 130.280 12 10.857   

Total 373.333 14    

a. Predictors: (Constant), motivasi, profesionalisme   

b. Dependent Variable: kinerja  



 138 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 36.311 7.480  4.854 .000 

Profesionalis

me 
.510 .290 .698 1.760 .104 

motivasi .080 .268 .119 .300 .769 

a. Dependent Variable: kinerja  

 
Karena hasil pengujian pada grafik, titik-titiknya 

dikategorikan tersebar dan tidak membentuk suatu 

pola disimpulkan bahwa pada pengujian grafik ini 

tidak terjadi heterokodestisitas. 

 

4. Uji Heterokodestisitas dengan Metode Spearman 

a. Dalam uji spearman sangat mirip dengan Uji Park, 

hanya saja ada sedikit tambahan. Setelah meregresi, 

membuat variabel RES_1 dan dilanjutkan dengan 

Correlate & Bevariate. 



 139 

 
 

b. Caranya pada menu, klik analyze, correlate, bivariate, 

hilangkan centang Pearson dan centang Spearman. 

Masukkan profesionalisme, motivasi dan ABS_RES ke 

kotak variabel test kemudian OK. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 140 

Output SPSS 

 
 

 
Hasil data diperoleh dari melihat data output 

pada correlations. Disimpulkan bahwa hasil dari 

variabel independen menunjukan nilainya lebih besar 

dari 0,05 dan pastinya tidak terjadi heterokodestisitas. 

Dan di asumsikan menggunakan model regresi ini 

layak digunakan. 
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BAB VIII 

UJI MULTIKOLINIERITAS 
 

 

 

A. Pengertian Multikolinieritas 

Istilah multikolinearitas (kolinearitas ganda) pertama 

kali ditemukan oleh Ragnar Frisch, yang berarti adanya 

hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa 

atau semua variabel penjelas (bebas) dari model regresi 

ganda. Selanjutnya, istilah multikolinearitas digunakan dalam 

arti yang lebih luas, yaitu untuk terjadinya korelasi linear 

yang tinggi di antara variabel-variabel penjelas. Tujuan uji 

multikolinearitas adalah menguji apakah model regresai 

ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independent). Medel regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas (tidak terjadi 

multikolinearitas). Jika variabel bebas saling berkorelasi maka 

variabel-variabel ini tidak ortogonal adalah variabel bebas 

yang nilai korelasi antara sesama variabel bebas yang nilai 

korelasi antara sesama variabel bebas sama dengan nol. 

Syarat pengambilan keputusan multikolinearitas: 

1. Dengan melihat koefesien korelasi antar variabel bebas : 

jika koefisien korelasi antar variabel bebas   0,7 maka 

terjadi multikolinear. 

2. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak 

terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji. 

Sebaliknya jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka 

artinya terjadi multikolinearitas terhadap data yang diuji. 

3. Dengan melihat nilai VIF (varian infloating faktor) : jika 

nilai VIF ≤ 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas, 

sebaliknya jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka artinya 

terjadi  multikolonearitas terhadap data yang diuji. 
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4. Hipotesis 

H0 : tidak terdapat hubungan kolinearitas antara jumlah 

pendapatan dan kekayaan terhadap pengeluaran 

konsumsi. 

H1 : terdapat hubungan kolinearitas antara jumlah 

pendapatan dan kekayaan terhadap 

5. Tolak H0 jika nilai R2 > 0,80 

Tolak H0 jika nilai VIF >10 

Tolak H0 jika nilai tolerance < dari 0,10 

 

B. Uji Multikolinieritas Menggunakan SPSS 

Misalkan seorang peneliti ingin mengetahui hubungan 

kolinieritas antara pendapatan dan kekayaan terhadap 

pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga diperoleh data 

berikut. 

Tabel 8. 1 data penelitian 

Pendapatan 

(X1) 
Kekayaan (X2) Pengeluaran Konsumsi (Y) 

80 810 70 

100 1009 65 

120 1273 90 

140 1425 95 

160 1633 110 

180 1876 115 

200 2052 120 

220 2201 140 

240 2435 155 

260 2686 150 

 

1. Hipotesis : 

H0  : tidak terdapat hubungan kolinearitas antara jumlah 

pendapatan dan kekayaan terhadap pengeluaran 

konsumsi. 

H1  : terdapat hubungan kolinearitas antara jumlah 

pendapatan dan kekayaan terhadap 
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2. Langkah-langkah penyelesaian: 

Mencari persamaan regresi linear berganda 

 Variabel bebas dan variabel tak bebas 

 Variabel bebas : X1 = Pendapatan, dan X2 = Kekayaan 

 Variabel tak bebas : Y = Pengeluaran konsumsi 

Persamaan regresi linear berganda : Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Menentukan nilai konstanta dan koefisien regresi 

Tabel 8. 2 Data persamaan regresi linear 

N Y X1 X2 X12 X22 

1 70 80 810 6400 656100 

2 65 100 1009 10000 1018081 

3 90 120 1273 14400 1620529 

4 95 140 1425 19600 2030625 

5 110 160 1633 25600 2666689 

6 115 180 1876 32400 3519376 

7 120 200 2052 40000 4210704 

8 140 220 2201 48400 4844401 

9 155 240 2435 57600 5929225 

10 150 260 2686 67600 7214596 

∑ 1110 1700 17400 322000 33710326 

 

Tabel 8. 3 Data persamaan 

Y2 X1X2 X1Y X2Y 

4900 64800 5600 56700 

4225 100900 6500 65585 

8100 152760 10800 114570 

9025 199500 13300 135375 

12100 261280 17600 179630 

13225 337680 20700 215740 

14400 410400 24000 246240 

19600 484220 30800 308140 

24025 584400 37200 377425 

22500 698360 39000 402900 

132100 3294300 205500 2102305 
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Diperoleh : a = 24,7756, b1 = 0,9415373, b2 = - 0,042435 Jadi 

persamaan regresi linear berganda dengan dua variabel 

adalah  : Y = 24,775 + 0,942X1 – 0,042X2 

  

Langkah-langkah SPSS: 

1. Buka lembar kerja SPSS lalu klik Variable View, 

selanjutnya pada kolom Name untuk baris pertama tulis 

X1, baris kedua X2, dan baris ketiga Y. Lalu pada kolom 

Lebel baris pertama tulis pendapatan, baris kedua 

kekayaan, dan baris ketiga pengeluaran konsumsi.  

 

 
 

2. Langkah berikutnya klik Data View selanjutnya masukkan 

data penelitian dengan ketentuan X1 untuk data 

pendapatan dan X2 untuk kekayaan, dan Y untuk 

pengeuaran konsumsi.  
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3. Jika sudah yakin di input dengan benar, langkah 

selanjutnya kita klik menu Analize, kemudian klik 

Regression, lalu klik Linear. 

 

 
 

4. Setelah itu akan muncul kotak dialog linear regression, 

Masukkan variabel Y pada kotak Dependent. Masukkan 

variabel X1 dan X2 pada kotak Independent(s) 
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5. Klik Statistick, klik Collinearity Diagnostics, klik Durbin-

Watson lalu klik Continue. 

 

 
 

6. Klik OK. Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut: 
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Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .982a .964 .953 6.80804 

a. Predictors: (Constant), Kekayaan, Pendapatan 

 

ANOVAa 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 
8565.554 2 4282.777 92.402 .000b 

Residual 324.446 7 46.349   

Total 8890.000 9    

a. Dependent Variable: Pengeluaran Konsumsi 

b. Predictors: (Constant), Kekayaan, Pendapatan 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 24.775 6.752  3.669 .008   

Pendapatan .942 .823 1.814 1.144 .290 .002 482.128 

Kekayaan -.042 .081 -.834 -.526 .615 .002 482.128 

a. Dependent Variable: Pengeluaran Konsumsi 
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Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensio

n 

Eigenvalu

e 

Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Pendapatan Kekayaan 

1 1 
2.930 1.000 .01 .00 .00 

2 .070 6.483 .98 .00 .00 

3 .000 166.245 .00 1.00 1.00 

a. Dependent Variable: Pengeluaran Konsumsi 

Analisis dan Interpretasi Data 

 

1. Model summary 

a. Analisis R. Square. 

R atau multiple R = 0,982 

R atau multiple R menunjukan korelasi antara variabel 

bebas dengan variabel terikatnya adalah sebesar 0, 982. 

Dalam hal ini karena regresi linear berganda dimana 

variabel bebasnya ada dua, maka dapat dikatakan 

bahwa korelasi antara jumlah pendapatan dan jumlah 

kekayaan dengan pengeluaran konsumsi sebesa 0,982. 

b. R square = 0,964 

R square atau koefisien determinasi sebesar 0,964 

berarti bahwa variasi pengeluaran konsumsi dapat 

dijelaskan oleh variasi pendapatan dan kekayaan 

sebesar 96,4 persen atau variabel pendapatan dan 

kekayaan mempengaruhi pengeluaran konsumsi 

sebesar 96,4 persen. Koefisien determinasi sebesar 0,964 

merupakan kudrat dari multiple R ( 0,982 × 0,982 = 

0,964 ). 

c. Adjusted R square = 0,953 

Adjusted R square merupakan koefisien determinasi 

sebesar 0,953 berarti bahwa variasi pengeluaran 

konsumsi dapat dijelaskan oleh variasi pendapatan dan 

kekayaan sebesar 95,3 persen atau variabel pendapatan 

dan kekayaan mempengaruhi pengeluaran konsumsi 
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sebesar 95,3 persen. Koefisien adjusted sebesar 0,953 

diperoleh dari perhitungan:  

 

    
      

      

     
         

        
          

      
       

d. Analisis Standar Error. 

Standar Error pada Model Summarry menunjukkan 

angka estimasi sebesar 6.80804. hal ini menunjukkan 

bahwa tingkat pengaruh pada masing-masing indikator 

cukup signifikan dan saling mempengaruhi satu sama 

lainnya. 

 

2. Model Anova 

a. Berdasarkan output ANOVA terkihat bahwa nilai F 

statistik sebesar 92,402 dengan signifikasi besar 0,000. 

Hal ini menunjukan bahwa uji F menolak hipotesis nol. 

b. Pada Mean Square menunjukkan angka regresi sebesar 

4282.777.  hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator 

memiliki hubungan regresi yang saling meningkat, 

sebab angka regresi lebih besar dari angka residu 

(4282,777 > 46,349) dengan angka derajat signifikan 

sebesar 0.0%. indikator dengan menunjukkan pengaruh 

hipotesis nol dengan angka statistik. Pada tabel di atas, 

pada Uji ANOVA, uji kolenaritas menunjukkan index 

sebesar 6.483 dan 166.245.  

 

3. Coefficients 

Dalam tabel coefficients Standar Error pada 

indikator pendapatan menunjukkan angka 0.823 dan 

indikator kekayaan sebesar 0.081. Artinya, indikator 

pendapatan lebih berpengaruh dibandingkan indikator 

kekayaan, sebab angka standar error pendapatan lebih 

besar dari indikator kekayaan (0.823 > 0.081). Terlihat 

bahw nilai T statistik pendapatan sebesar 1,144 dan t 

statistik kekayaan sebesar -5,26 dengan signifikan 

pendapatan sebesar 0,290, sementara tingkat signifikan 
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kekayaan 0,615, hal ini menunjukan bahwa uji t variabel 

pendapatan dan variabel. Jika nilai VIF kurang dari 10, 

atau nilai tolerance lebih dari 0,01 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Sedangkan 

pada tabel cefficients diatas dapat dilihat bahwa nilai VIF  

>10, yaitu 482,128 dan nilai tolerance <0,01 yaitu 0,002, 

maka dapat disimpulkan bahawa telah terjadi 

multikolinieritas pada data diatas. 

 

4. Collinearity Diagnostics 

Pada tabel collinearity diagnostics sebagai hasil uji 

regresi linier dapat diperhatikan pada nilai Eigenvalue dan 

Condition Index. Jika eigenvalue lebih dari 0,01 atau 

condition index kurang dari 30 maka dapat disimpulkan 

bahwa gejala multikoliniearitas tidak terjadi di dalam 

model regresi. Dalam perhitungan SPSS di atas nilai 

eigenvalue 0,000 < 0,01 dan condition index 166,245 

dimana lebih dari 30. Maka dapat disimpulkan bahwa 

terjadi gejala multikolinieritas dalam model regresi. 

Jadi berdasarkan pengujian data diatas, dapat 

dilihat bahwa nilai tolerance yaitu 0,002 dan nilai VIF 

482,128, dimana nilai tolerance lebih kecil dari 0,10, dan 

nilai VIF lebih besar dari 10,00, dapat disimpulkan bahawa 

data diatas terjadi multikoliniearitas.  
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BAB IX 

UJI STUDENT 
 

 

 

A. Pengertian Uji Student 

Uji Student atau uji t merupakan suatu pengujian yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi 

signifikan atau tidak. Statistik ini menunjukkan tiap variable 

secara sendirian, dikontrol oleh variable terikat. Bila statistik 

ini berbeda signifikan dengan nol, maka variable tersebut 

secara sendirian, mempunyai pengaruh terhadap variable 

terikat. Jika signifikan, maka tanda dan besarnya koefisien 

mempunyai makna. Tanda positif (negative) berarti bahwa 

variable bebas tersebut mempunyai pengaruh positif 

(negative) terhadap variable terikat. Kalau statistik tersebut 

tidak signifikan, tak ada gunanya melihat tanda dan besarnya 

koefisien tersebut. Sebab, sesungguhnya nilai tersebut sama 

dengan nol.   

Uji t atau dikenal dengan t-test pada satu populasi 

digunakan untuk menguji apakah rata-rata populasi sama 

dengan suatu harga tertentu. Sedangkan uji t pada dua 

sample digunakan untuk menguji apakah rata-rata dua 

populasi sama ataukah berbeda. Dalam ilmu statistika, uji t 

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut: 

 

1. Student t-test (one sample t-test) 

Student t-test (one sample t-test) adalah uji 

komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu 

dengan rata-rata kelompok populasi. Student t disebut 

juga dengan istilah one sampel t-test atau uji t satu sampel 

oleh karena uji t di sini menggunakan satu sampel.  
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thitung = 
 ̅  
 

√ 

 

 

 ̅ = rata-rata hitung 

 0 = rata-rata hipotesis 

n = banyaknya data (besarnya sampel) 

s = standar deviasi 

s = √
   

   
     

  
   
 

 
   

   
 

 

One sampel t-test merupakan teknik analisis untuk 

membandingkan satu variable bebas. Tehnik digunakan 

untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara 

signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. 

Pada uji hipotesis ini, diambil satu sampel yang kemudian 

di analisis apakah ada perbedaan rata-rata dari sampel 

tersebut. Prosedur yang umum dan harus diikuti untuk 

melakukan uji hipotesis ini adalah sebagai berikut: 

a. Mencari hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. 

b. Pilih tingkat kepercayaan tertentu dan ditentukan 

besarnya sampel yang diambil 

c. Pilih statistik uji yang sesuai sebagai dasar bagi 

produser pengujian 

d. Tentukan daerah kritisnya 

e. Kumpulkan data sampel dan hitung statistic  kemudian 

ubah kedalam variable normal standar (z) atau t 

(tergantung banyaknya sampel) 

 

2. Uji t dua sample (independent t-test) 

Independent sample t-test digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dari dua grup yang lain, dan 

apakah kedua grup tersebut mempunyai rata-rata yang 

sama ataukah berbeda. 

 

thitung = 
     

√[
        

          
 

       
] *

 

  
  

 

  
+
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s1 = √
   

  
    

     
  

   
 

   
  

 

3. Uji t dua sample berpasangan ( t-paired ) 

Uji t paired digunakan untuk menguji dua sample 

yang berpasangan apakah keduanya mempunyaii rata-rata 

yang secara nyata berbeda ataukah tidak. Sample 

berpasangan (pairerd sample) adalah sebuah sample 

dengan subjek yang sama, namun mengalami dua 

perlakuan atau pengukuran yang berbeda.seperti 

salesman yang bekerja tanpa sebelumnya mendapatkan 

training, bagaimanakah efektivitas training tersebut 

terhadap kemampuan menjualnya, apakah ada 

peningkatan atau tidak.  

 

thitung = 
 ̅
  
√ 

 

 

 ̅ = rata- rata beda 

  = banyaknya data 

   = standar deviasi dari beda 

 

   
√  

  
     

 
   

 

 

Disini samplenya tetap salesman yang sama, tetapi 

mendapat dua perlakuan yang berbeda,yaitu kondisi 

sebelum dan kondisi sesudah training. 

Sebelum melakukan pengujian, biasanya dibuat 

hipotesis terlebih dahulu, yang untuk uji-t lazimnya 

berbentuk : 

 

H0 : β = 0 

H1 : β ≠ 0 
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Artinya, berdasarkan data yang tersedia, akan 

dilakukan pengujian terhadap β (koefisien regresi 

korelasi), apakah sama dengan nol, yang berarti tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variable terikat, 

atau tidak sama dengan nol, yang mempunyai pengaruh 

signifikan. 

 

B. Uji t Menggunakan SPSS 

Misalkan PT. Cerdas dan PT Cerdik ingin mengetahui, 

apakah terdapat perbedaan penjualan buku mereka dalam 

unit selama satu tahun. Data disajikan sebagai berikut: 

Tabel 9. 1 Data perbedaan penjualan buku 

Bulan 
Cerdas 

(X1) 

Cerdik 

(X2) 

Januari 70 90 

Februari 70 75 

Maret 65 80 

April 78 65 

Mei 80 70 

Juni 76 75 

Juli 78 76 

Agustus 78 90 

September 76 90 

November 85 - 

Desember 86 - 

 

Perhitungan Manual 

1. One sample t-test 

Hipotesis cerdas cerdik 

H0  : penjualan prusahaan cerdas dan cerdik kurang dari 

100 unit pertahun 

H1  : penjualan prusahaan cerdas dan cerdik lebih dari 

100 unit pertahun 

H0  : ditolak jika t hitung > t table ; a = 0.05 
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Cerdas: 

 

S = √
       

    

  

    
 = 6.314 

 

thitung = 
         

(
     

√   
) 

 = -12.323 

 

ttabel α = 0.05 db = 10 = 2.228 

 

thitung < ttabel Ho diterima jadi penjualan perusahaan cerdas 

dan cerdik kurang dari 100 unit pertahun 

 

Cerdik: 

 

S = √
       

    

 

   
 = 85.25 

 

thitung = 
      

(
     

√  
) 

 = -0.739 

 

ttabel α = 0.05 db = 8 = 2.306 

 

thitung < ttabel Ho diterima jadi penjualan perusahaan cerdas 

dan cerdik kurang dari 100 unit 

 

2. Independent t-test 

Hipotesis : rata-rata penjualan perusahaan cerdik lebih 

besar dari prusahaan cerdas 

H0  : rata-rata penjualan cerdik sama atau lebih kecil dari 

perusahaan cerdas 

Ha  : rata-rata penjualan prusahaan cerdik lebih besar dari 

prusahaan cerdas 
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Tabel 9. 2 Data penjualan 

Bulan X1 X12 X2 X22 

Januari 70 4900 90 8100 

Februari 70 4900 75 5625 

Maret 65 4225 80 6400 

April 78 6084 65 4225 

Mei 80 6400 70 4900 

Juni 76 5776 75 5625 

Juli 78 6084 76 5776 

Agustus 78 6084 90 8100 

September 76 5776 90 8100 

November 85 7225   

Desember 86 7396   

Rata-rata 76.54  79  

Jumlah 842 64850 711 56851 

 

thitung = 
     

√[
        

          
 

       
] *

 

  
  

 

  
+

 

s1 = √
   

  
    

     
  

   
 

   
  

s1 = √
       

    

  

    
 = 6,314 

s2 = √
       

    

 

   
 = 9,233 

thitung =  
        

√*
                           

        
+ *

 

  
  
 

 
+
 = -1,984 

ttabel = 1,729 

thitung < ttabel  

H0 ditolak Ha diterima dengan kesimpulan rata-rata 

penjualan perusahaan cerdik lebih besar dari pada 

perusahaan cerdas. 

 

3. Paired sample t-test 

H0  : penjualan prusahaan cerdas dan cerdik perunit 

selama satu tahun sama 
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Ha : penjualan prusahaan cerdas dan cerdik perunit 

selama satu tahun tidak sama 

H0 : jika t hitung > t table 

Tabel 9. 3 Data penjualan 

Bulan X1 X2 Beda (d) d2 

Januari 70 90 20 400 

Februari 70 75 5 25 

Maret 65 80 15 225 

April 78 65 -13 169 

Mei 80 70 -10 100 

Juni 76 75 -1 1 

Juli 78 76 -2 4 

Agustus 78 90 12 144 

September 76 90 14 196 

November 85 - 85 7225 

Desember 86 - 86 7396 

Rata-rata 76.54 79 19.18  

Jumlah   216 15885 

 

Cerdas : 

 

   
√  

  
     

 
   

 

   √
          

    
 =  55.472 

 hitung = 
     

      
 = 0.345 

 

Cerdik : 

   √
          

   
 = 1.979 

 hitung = 
     

     
 = 9.691 

Cerdas: ttabel = 2,228 

Cerdik : ttabel = 2,2662 

H0 ditolak, Ha diterima dengan kesimpulan rata-rata 

penjualan prusahaan cerdas dan cerdik tidak sama.  
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Langkah-langkah SPSS 

Sebelum melakukan Uji t terlebih dahulu kita 

melakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama 

atau tidak  

1. Buka program SPSS. Isi data pada data view seperti 

dibawah ini. 

 

 
 

2. Lalu klik Analyze  Deskriftif Statistic  Explore. 
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3. Lalu masukkan penjualan ke Dependent list dan 

perusahaan ke faktor list lalu klik plot. 

 

 
 

4. Lalu tandai atau centang kotak-kotak seperti dibawah ini 

lalu klik OK 
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5. Akan muncul hasil seperti dibawah ini. 

 

 
 

Karena Sig pada SW > 0,05 maka H0 diterima maka data 

berditribusi normal. 

 

Uji t one sample t-test 

1. Buka Spss, klik Variable View kemudian isi kolom seperti 

dibawah ini 

 

 
 

2. Klik Analyze  Comparements  One Sample t-test. 
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3. Muncul kotak dialog seperti dibawah ini, input penjualan 

kedalam kotak test Variable  Options 

 

 
 

4. Muncul kotak dialog lagi seperti dibawah ini isi 

Confidence Interval lalu klik Continue 
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5. Maka akan muncul hasil seperti dibawah ini 

 

One-Sample Statistics 

 

N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

penjualan 20 77.6500 7.64526 1.70953 

 

One-Sample Test 

 
Test Value = 20                                       

 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 
Lower Upper 

Penjualan 33.723 19 .000 57.65000 54.0719 61.2281 
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Uji Independent t-test 

1. Klik Analyze  Compare means  Independent Sample 

t-test 

 

 
 

2. Muncul kotak dialog seperti dibawah ini kemudian 

masukkan test variable dengan Penjualan dan Grouping 

variable seperti dibawah ini 
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3. Kemudian clik Option isi Interval keyakinan sebesar 95% 

lalu clik Continue dan Ok lalu muncul hasil uji seperti 

dibawah ini 

 

Group Statistics 

 

perusahaan N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Penjualan cerdas 11 76.5455 6.31449 1.90389 

cerdik 9 79.0000 9.23309 3.07770 

 

Independent Samples Test 

  

Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

Penjuala

n 

Equal 

variance

s 

assumed 

2.26

2 
.150 -.705 18 .490 -2.45455 3.48273 -9.77148 4.86239 

Equal 

variance

s not 

assumed 

  

-.678 13.690 .509 -2.45455 3.61898 -10.23298 5.32389 
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Uji Paired t-test 

1. klik Analyze  Compare means  Paired-sample 

 

 
 

2. maka muncul kotak dialog seperti dibawah ini, isi paired 

variable masukan penjualan ke variable 1 kemudian 

perusahaan ke variable 2 kemudian klik Option  

Continue  Ok 
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3. muncul hasil akhir seperti di bawah ini 

 

Paired Samples Statistics 

  

Mean N 

Std. 

Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 penjualan 77.6500 20 7.64526 1.70953 

perusahaan 1.4500 20 .51042 .11413 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 penjualan & 

perusahaan 
20 .164 .490 

 

Paired Samples Test 

  

Paired Differences t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Std. 

Error 

Mean      

Pair 1 penjualan - 

perusahaan 
7.6200

0E1 
7.57836 1.69457 44.967 19 .000 

 

C. Analisis dan Interpretasi Data 
 

1. One sample t-test 

 Hipotesis  

H0  : tidak terdapat perbedaan penjualan buku dalam 

unit selama 1 tahun 

H1  : terdapat perbedaan penjualan buku dalam unit 

selama 1 tahun 

 Tingkat signifikasinya α =5%  

 Daerah kritis  

Jika t hitung > t tabel : tolak H0 



 168 

Jika sig < α : tolak H0 

 Statistik uji  

Sig = 0.000  α = 0.05 

thit = 33,723  ttab = 2,093 

Sig (0,000 > α 0,03 atau thit > ttab maka keputusasn 

adalah tolak H0).  

Jadi kesimpulan analisisnya dengan tingkat 

signifikasi 5% didapatkan kesimpulan terdapat 

perbedaan penjualan buku prusahaan cerdas dan 

cerdik selama satu tahun. 

 

2. Independent t-test 

Hipotesis   

H0  : terdapat perbedaan penjualan yang signifikan antara 

perusahaan cerdas dengan cerdik  

H1  : tidak terdapat perbedaan penjualan yang signifikan 

antara cerdas dan cerdik 

Berdasarkan hasil analisis yang diproleh nilai sig (2-

tailed) 0,490 < 0,05 maka sesuai dasar pengambilan 

keputusan dalam uji independent t-test H0 diterima yang 

dimana terdapat perbedaan penjualan yang signifikan 

antara perusahaan cerdas dan cerdik. 

 

3. Paired sample t-test 

Berdasarkan hasil table paired sample t-test bahwa 

terjadi rata-rata penjualan 77,6500 dalam kedua 

perusahaan yaitu sebesar 1,4500 dengan hasil analisis yang 

menunjukkan bahwa korelasi 0,164 berada pada kategori 

sedang dengan sig 0,490 > 0,05. 

H0  : tidak terdapat perbedaan penjualan buku dalam unit 

selama 1 tahun 

H1  : terdapat perbedaan penjualan buku dalam unit 

selama 1 tahun 

t hit : 44,967  

t table : 2,093  

t hit  >  t tab 

Jadi kesimpulan analisis H0 ditolak dan H1 diterima 
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