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MODUL VI.   

 

PENGGUNAAN ANALISIS REGRESI UNTUK 

MENGOLAHAN DATA PERTANAHAN 
 

A. PENDAHULUAN 

Tujuan dari pembelajaran Modul VI tentang Penggunaan Analisis Regresi 

untuk pengolahan data pertanahan adalah dengan mempelajari modul ini diharapkan 

dapat menguasai dan menerapkan analisis regresi baik tunggal maupun berganda 

untuk menerapkan dalam penelitian yang menguji pengaruh dua variabel atau lebih 

dan megolah data pertanahan pada umumnya. 

Pada modul ini    akan dibahas tentang pengertian  analisis regresi, peryaratan-

persyaratan pengunaan analisis regresi, kasus-kasus dalam penelitian yang 

menggunakan analisis regresi, pengolahan data menggunakan SPSS, dan membaca 

hasil pengolahan menggunakan data analisis regresi baik merupakan regresi linier 

tunggal maupun regresi linier berganda. 

Analisa Regresi  digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

pengaruh atau variabel bebas dan variabel terpengaruh atau variabel terikat. Hasil-

hasil dari analisis regresi ini adalah 1) apakah terdapat hubungan  yang signifikan 

antar variabel-variabelnya 2) apakah terdapat pengruh yng signifikan antara 

variabel terpengaruh dengan variabel pengaruhnya, 3) apakah secara bersama-sama 

varisbel pengaruh mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terpengaruhnya, 4) variabel pengaruh mana saja yang mempunyai pengaruh yaang 

signifikan terhadap variabel terpengaruhnya dan variabelpengaruh yang mana yang 

tidak mempunyai pengaruh 5) variabel pengaruh yang mana yang mempunyai 

pengaruh paling besar terhadap variabel terpengaruhnya, 6) berapa persen 

pengaruh semua variabel pengaruh, dan 7) terdapat berapa persen variabel 

pengaruh yang  lainnya disamping variabel-variabel pengaruh yang diuji. 
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Setelah menerima materi tentang analisis regresi diharapkan mahasiswa dapat 

menggunakan analisis regresi untuk melakukan pengolahan data statistik tentang 

pengaruh antara variabel pengaruh dengan variabel terpengaruhnya terutama untuk 

pengolahan data hasil penelitian lapang untuk keperluan penulisn skripsi sebagai 

tugas akhir.  

 

B. PENGERTIAN ANALISIS REGRESI 

Analisis regresi adalah jenis pengolahan data statistik untuk menguji 

hubungan antara variabel bebas ( independent variable ) disebut juga sebagai 

predictor dan variabel terikat ( dependent variable ) disebut juga kriterum. 

Tugas analisis regresi adalah untuk 1) memberi dasar untuk mengadakan prediksi dan 

2) memberi dasar untuk pembicaraan mengenai analisis kovariansi. 

Hubungan atau korelasi antara  variabel bebas dan variabel terikat  dapat dilukiskan 

dalam bentuk garis regresi. Garis regresi tersebut dapat berupa garis lurus (garis 

linier), atau berupa garis lengkung. Garis regresi tersebut berup persamaan yang 

disebut persamaan regresi. 

Persamaan regresi dapat berupa persamaan regresi tunggal apabila variabel 

pengaruhnya hanya satu dan persamaan regresi ganda apabila variabel pengaruhnya 

lebih dari satu Analisisnya merupakan analisis regresi tunggal dan analisis regresi 

ganda.  Persamaan regresi linier tunggal tersebut berbentuk : 

Y = a X + B,  

Y merupakan variabel terikat ( kriterium ) 

X merupakan variabel bebas  (prediktor) 

B merupakan konstanta dan 

a merupakan  bilangan koefisien prediktor 

 

Sedangkan persamaan regresi ganda berbentuk : 

Y = a1 X1 + a2 X2 +  a3 X3 +  a4 X4 + ….. + an Xn + B 
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Harga-harga Y dan B didefinisikan seperti definisi persamaan regresi tunggal, 

sedangkan  X1, X2 , X3, …..  Xn  dan a1, a2, a3, …. an  merupakan koefisien-

koefisien dari prediktor. 

Dalam garis regresi untuk meramalkan variabel terikat (kriterium) dari 

variabel bebas (prediktor) dan ingin didapatkan dasar ramalan yang menghasilkan 

kesalahan yang sekecil-kecilnya. Untuk pencapaian tujuan tersebut dari serangkaian 

ramalan jumlah kesalahnya sama dengan nol. Yang dimaksud dengan kesalahan nol 

dimana garis regresi tepat berupa garis lurus. Kesalahan ramalan tersebut disebut 

residu.  

Analisis Regresi dengan Analisis Kai Kwadrat mempunyai kesamaan dalam 

tugas membuktikan apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas 

dan variabel terikat. Perbedaan antara analisis regresi dan kai kwadrat terletak pada : 

1) persyaratan data, untuk kai kwadrat datanya dapat mempunyai skala nominal atau 

ordinal, sedangkan untuk analisa regresi tidak diperkenankan, 2) kesimpulan untuk 

kai kwadrat hanya berupa terdapat atau tidak terdapat pengaruh, sedangkan untuk 

analisis regresi kesimpulannya antara lain : terdapat pengaruh yang signifikan, 

seberapa besar pengaruhnya, variabel bebas mana yang paling berpengaruh, masih 

terdapat berapa persen variabel lain yang mempunyai pengaruh, apakah secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh. 

 

C. TUGAS ANALISIS REGRESI 

1. Tugas untuk analisis korelasi 

Persamaan regresi linier merupakan hubungan antara variabel X dengan 

variabel Y. Salah satu tugas analisis regresi adalah mengetahui hubungan antara 

variabel terikat dan variabel bebas. Setiap proses pengolahan data menggunakan 

SPSS otomatis akan muncul hubungan antar variabel, baik antar variabel bebas 

maupun variabel terikat.  
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Terdapat sedikit perbedaan hasil pengolahan data apabila menggunakan 

produk momen dan menggunakan analisis regresi untuk hasil korelasi antar variabel, 

apabila menggunakan analisis regresi tidak tampak hasil hubungan yaang sangat 

signifikan, signifikan dan tidak signifikan. Apabila menggunakan korelasi produk 

momen akan kelihatan jelas karena terdapat tanda bintang (*) untuk hubungan yang 

cukup signifikann, tanda 2 bintang (**) untuk sangat signifikan, dan tidak ada tanda 

bintang untuk tidak ada hubungan yang signifikan. Sangat signifikan apabila 

mempunyai taraf kepercayaan 99%, cukup signifikan apabila dengan taraf 

kepercayaan 95% dan tidak signifikan dengan taraf kepercayaan kurng dari 95%. 

Hasil pengolahan data berupa hubungan atau korelasi antar variabel tersebut 

dipergunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang mempunyai hubungan dan 

variabel-variabel yang tidak mempunyai hubungan. Disamping itu juga untuk melihat 

apakah terdapat hubungan yang sangat erat. Apabila antar variabel terdapat hubungan 

yang sangat erat maka penentuaan variabel tersebut perlu ditinjau kembali dan perlu 

dibenahi kembali. 

Bentuk hubungan atau korelasi diwujudkan dalam bentuk persamaan : 

                           ∑ xy 

    rxy  =   ---------------------- 

                    √ ( ∑x
2
 ) ( ∑y

2
) 

 

dimana   rxy  merupkan harga  korelasi produk momen ( r produk momen ) 

harga ini akan otomatis muncul apabila pengolahan datanya menggunakan SPSS, dan 

tidak perlu menghitung  rumus tersebut. 

 

2. Tugas untuk analisis variansi  

Analisis regresi juga merupakan analisis variansi terhadap garis regresi. Pada analisis 

regresi berganda terdapat variabel variabel bebas yang lebih dari satu sehingga akan 

diperoleh variansinya. Dalam pengolahan analisis regresi berganda akan diperoleh 

harga F yang merupakan harga analisis variansinya. 
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Bentuk analisis variansi   diwujudkan dalam bentuk persamaan : 

             RKreg 

Freg = ------------- 

             RKres 

dimana Freg merupakan harga bilangan F untuk garis regresi, RKreg merupakan rerata 

kwadrat garis regresi, dan RKres merupakan rerata kwadrat residu. 

Dalam pengolahan data menggunakan SPSS harga F tidak perlu dihitung, tetapi akan 

muncul dengan sendirinya. Harga F tersebut perlu dibandingkan dengan taraf  

kepercayaannya. Apabila ternyata harga F tersebut dengan harga taraf kepercayaan 

(convidence level ) diatas 95% berarti dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama 

variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikatnya. Harga F ini yang menunjukkan suatu analisis regresi dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

terikatnya. 

 

3. Tugas sumbangan masing-masing variabel  

Hasil pengolahan data  menggunakan  analisis regresi dengan perangkat lunak SPSS 

berupa persamaan regresi yang berbentuk : 

Y = a1 X1 + a2 X2 +  a2 X2 +  a3 X3 + ….. + an Xn + B 

Persamaan regresi dapat dibentuk dari hasil pengolahan data menggunakan fasilitas 

SPSS. Harga B dari masing-masing variabel hasil pengolahan dapat menggantikan 

harga-harga  a1, a2, a3, …. an  yang merupakan koefisien dari persamaan regresi 

berganda mempunyai peran menentukan besarnya pengaruh masing-masing variabel 

bebas. Semakin besar harga ai, maka akan semakin besar pengaruhnya terhadap 

terhadap variabel terikatnya. Kesimpulan terdapat pengaruh dari suatu variabel dapat 

dilihat dari Sig T pada tabel pengolahan data. Apabila harga T diatas 95 % atau lebih 

kecil 0,05 pada tabel Sig T, berarti variabel tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan. 
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Tanda positif dan negative dari harga ai, menunjukkan positif atau negative pengaruh 

variabel bebasnya. Tanda positif berarti berpengaruh positif dan tanda negative berati 

berpengaruh negative terhadap variabel terikatnya. 

Harga r square  menunjukkan besarnya pengaruh semua variabel bebas. Semakin 

besar harga r square  berarti semakin besar pula sumbangan variabel-variabel bebas. 

Sebagai misal jika r square = 0,7429, maka dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

bebas memberikan sumbangan pengaruh sebesar 74,29%. 

Harga (1 – r square ) mempunyai arti bahwa masih terdapat variabel-variabel lain 

diluar variabel-variabel bebas yang diolah mempunyai pengaruh terhadap variabel 

terikat. Jika r quare = 0,7429 berarti harga ( 1-r square ) = 0,2571, dapat disimpulkan 

bahwa masih terdapat variabel-variabel bebas yang lain yang mempunyai pengaruh 

sebesar 25,71% terhadap variabel terikat. 

Dalam menggunakan Analisis regresi tidak begitu saja langsung dapat digunakan. 

Penggunaan analisis regresi memerlukan syarat-syarat tertentu, misalnya a) variabel- 

variabelnya baik antar variabel pengaruh atau variabel terpengaruh tidak boleh 

mempunyai hubungan yang sangat signifikan, sifat demikian disebut sifat 

kolinieritas. Apabila terdapat variabel-variabel yang mempunyai hubungan yang 

sangat signifikan berarti variabel-variabel tersebut dapat dianggap sama, dan perlu 

mendapatkan perlakuan dengan cara menghilangkan salah satu variabel, atau 

melakukan penggabungan variabel-variabel, b. skala datanya tidak boleh 

menggunakan data dengan skala nominal atau ordinal dan sebaiknya menggunakan 

skala data rasio. Apabila skala datanya berskala data ordinal perlu untuk dirubah 

dahulu keskala rasio. Sebagai contoh variabelnya berupa tingkat pendidikan. Tingkat 

pendidikan mempunyai kriteria pendidikan tinggi, pendidikan sedang, atau 

pendidikan rendah. Dapat juga berupa tidak sekolah, lulus SD, lulus SLTP, lulus 

SLTA, dan pendidikan tinggi. Data-data tersebut dapat dirubah menjadi skor yaitu 

tidak sekolah (skor 0), lulus klas 1 SD (skor 1), lulus klas 2 SD ( skor 2), lulus klas 3 

SD (skor 3) dan sebagainya sampai dengan lulus sarjana ( skor 16),  lulus magister 



132 

 

(skor 19) dan lulus pendidikan doktor ( skor 22), c. menggunakan distribusi data yang 

berdistribusi normal, apabila distribusi datanya tidak berupa distribusi normal perlu 

menggunakan data yang besar, d. disarankan dalam menggunakan data yang besar. 

Karena semakin besar data akan dapat membentuk suatu garis atau kurva yang 

kompak, d. apabila menggunakan pengolahan data analisis regresi linier, kurvanya 

harus berupa  garis lurus. Apabila kurvanya tidak berupa garis lurus ( y = mx + c) 

misalnya berupa kurva hiperbolik, parabolik, atau kurva lainnya disarankan 

menggunakan jenis pengolahan data yang lain atau kurva tersebut mendapatkan 

perlakuan lain misalnya di logaritmakan dan dikembalikan lagi ke persamaan semula. 

Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dalam uji asumsi klasik. 

 

D. ORDINARY LIEST SQUARE  (OLS) 

Ordinary Least Square (OLS)  adalah suatu metode ekonometrik yang 

didalamnya terdapat variable independen (variabel bebas) dan variable dependen 

(variabel terikat) dalam suatu persamaan linier. OLS merupakan metode regresi 

yang meminimalkan jumlah kesalahan (error) kuadrat. Metode OLS ini 

 ditemukan oleh seorang matematikawan dari Jerman, Carl Friedrich Gauss, 

dimana metode OLS adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi suatu 

garis regresi dengan cara mencari nilai minimal untuk jumlah kuadrat kesalahan 

antara nilai prediksi dengan nilai kenyataannya. Oleh karena itu, metode ini 

disebut Least Square (kwadrat terkecil) 

Regresi linear OLS adalah sebuah model regresi linear dengan metode 

perhitungan kuadrat terkecil atau yang di dalam bahasa inggris disebut dengan 

istilah ordinary least square. Di dalam model regresi ini, ada beberapa syarat 

yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat menjadi valid sebagai alat 

peramalan. Syarat-syarat tersebut apabila dipenuhi semuanya, maka model regresi 

linear tersebut dikatakan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE). Untuk 

selanjutnya akan dijelaskan dalam uji asumsi klasik. 
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E. MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION ( MLE) 

Maximum Likelihood Estimation adalah teknik yang digunakan untuk mencari 

titik tertentu untuk memaksimumkan sebuah fungsi, teknik ini sangat luas dipakai 

dalam penaksiran suatu parameter distribusi data dan tetap dominan dipakai dalam 

pengembangan uji-uji yang baru.  

Maximum Likelihood Estimation (MLE) merupakan salah satu alat untuk 

pendugaan titik dari sebuah parameter populasi, sebuah nilai yang diperoleh dari 

pengolahan dan digunakan sebagai penduga dari parameter yang nilainya tidak 

diketahui. Metode ini dapat digunakan apabila distribusi statistiknya diketahui. 

Maximum Likelihood Estimation juga merupakan  teknik yang digunakan untuk 

mencari titik tertentu untuk memaksimumkan sebuah fungsi, teknik ini sangat luas 

dipakai dalam penaksiran suatu parameter distribusi data dan tetap dominan dipakai 

dalam pengembangan uji-uji yang baru. Pendugaan titik dapat ditentukan dengan 

beberapa metode pendugaan, yaitu metode Momen, metode Maksimum Likelihood 

Estimation (MLE),  dan metode Bayes. 
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F. UJI ASUMSI KLASIK 

  Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada 

analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi 

analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi 

klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji 

asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji 

multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji 

autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross sectional.  

Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan uji linearitas. Tidak ada 

ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis 

dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis 

terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. 

Kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, 

dilakukan pengujian pada uji yang lain. 

 

1. Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai 

sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah sebaran data tersebut 

berdistribusi normal ataukah tidak. Uji Normalitas berguna untuk menentukan data 

yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. 

Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan 

pengalaman empiris beberapa pakar statistik, antara lai Sutrisno Hadi, Djamaludin 

Ancok menyebutkan bahwa data yang banyaknya lebih dari 30 angka (n > 30), maka 

sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal dan biasa dikatakan sebagai sampel 

besar. 

Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang 

terdistribusi normal. Jadi uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing 
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variabel tetapi pada nilai residualnya. Sering terjadi kesalahan yang jamak yaitu 

bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang 

tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya bukan pada 

masing-masing variabel penelitian. 

Pengertian normal secara sederhana dapat dianalogikan dengan sebuah 

kelas. Dalam kelas siswa yang bodoh sekali dan pandai sekali jumlahnya hanya 

sedikit dan sebagian besar berada pada kategori sedang atau rata-rata. Jika kelas 

tersebut bodoh semua maka tidak normal, atau sekolah luar biasa. Dan sebaliknya 

jika suatu kelas banyak yang pandai maka kelas tersebut tidak normal atau 

merupakan kelas unggulan. Pengamatan data yang normal akan memberikan nilai 

ekstrim rendah dan ekstrim tinggi yang sedikit dan kebanyakan mengumpul di 

tengah. Demikian juga nilai rata-rata, modus dan median relatif dekat. 

Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, uji 

Chi Square (Chi Kwadrat), Skewness dan Kurtosis atau uji Kolmogorov Smirnov. 

Tidak ada metode yang paling baik atau paling tepat. Tipsnya adalah bahwa 

pengujian dengan metode grafik sering menimbulkan perbedaan persepsi di antara 

beberapa pengamat, sehingga penggunaan uji normalitas dengan uji statistik bebas 

dari keragu-raguan, meskipun tidak ada jaminan bahwa pengujian dengan uji statistik 

lebih baik dari pada pengujian dengan metode grafik. Pada Modul IV telah dijelaskan 

penggunaan Chi Kwadrat untuk menguji data berdistribusi normal. 

Jika residual tidak normal tetapi dekat dengan nilai kritis (misalnya 

signifikansi Kolmogorov Smirnov sebesar 0,049) maka dapat dicoba dengan metode 

lain yang mungkin memberikan justifikasi normal. Tetapi jika jauh dari nilai normal, 

maka dapat dilakukan beberapa langkah yaitu: melakukan transformasi data, 

melakukan trimming data outliers atau menambah data observasi. Transformasi dapat 

dilakukan ke dalam bentuk Logaritma natural, akar kuadrat, inverse, atau bentuk yang 

lain tergantung dari bentuk kurva normalnya, apakah condong ke kiri, ke kanan, 

mengumpul di tengah atau menyebar ke samping kanan dan kiri. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang 

tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Jika 

ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Sebagai ilustrasi, 

adalah model regresi dengan variabel bebasnya motivasi, kepemimpinan dan 

kepuasan kerja dengan variabel terikatnya adalah kinerja. Logika sederhananya 

adalah bahwa model tersebut untuk mencari pengaruh antara motivasi, kepemimpinan 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Jadi tidak boleh ada korelasi yang tinggi antara 

motivasi dengan kepemimpinan, motivasi dengan kepuasan kerja atau antara 

kepemimpinan dengan kepuasan kerja. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk 

menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor (VIF), 

korelasi pearson antara variabel-variabel bebas.  

Beberapa alternatif cara untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah 

sebagai berikut: 1) Mengganti atau mengeluarkan variabel yang mempunyai korelasi 

yang tinggi, 2).. Menambah jumlah observasi dan 3). Mentransformasikan data ke 

dalam bentuk lain, misalnya logaritma natural, akar kuadrat atau bentuk first 

difference delta. 

 

3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan 

varians dari residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi 

yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual 

satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. 

Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan 

memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model 

yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul 

di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian 

menyempit. Uji statistik yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji 
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White.  Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas 

adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk logaritma, yang hanya dapat 

dilakukan jika semua data bernilai positif. Atau dapat juga dilakukan dengan 

membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan 

heteroskedastisitas. 

 

4. Uji Autokorelasi 

Uji Autokorelasi adalah sebuah analisis statistik yang dilakukan untuk 

mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan 

perubahan waktu. Oleh karena itu, apabila asumsi autokorelasi terjadi pada sebuah 

model prediksi, maka nilai disturbance tidak lagi berpasangan secara bebas, 

melainkan berpasangan secara autokorelasi. Dalam kesempatan ini, kita hanya akan 

fokus pada tutorial uji autokorelasi dengan SPSS. Namun prinsip penting lainnya 

tetap akan kami bahas secara singkat dan padat serta mudah dipahami. Uji 

autokorelasi di dalam model regresi linear, harus dilakukan apabila data merupakan 

data time series atau runtut waktu. Sebab yang dimaksud dengan autokorelasi 

sebenarnya adalah: sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu sangat 

dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Autokorelasi adalah terjadi korelasi 

antara observasi ke-i dengan observasi ke-i-1. Contohnya yaitu: misalkan sampel ke-

10, nilainya dipengaruhi oleh sampel ke-9. Sampel ke-9, nilainya dipengaruhi oleh 

sampel ke-8, dan seterusnya. Coba kita perhatikan pada contoh tersebut, yaitu ada 

nilai selisih antara nilai observasi ke-8 dengan ke-9, nilai observasi ke-9 dengan ke-

10, dan seterusnya.  

Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu 

periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis 

regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, 

jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. 

Sebagai contoh adalah pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar 

rupiah terhadap dollar. Data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah bulan 
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Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Januari. Berarti terdapat 

gangguan autokorelasi pada model tersebut. Contoh lain, pengeluaran rutin dalam 

suatu rumah tangga. Ketika pada bulan Januari suatu keluarga mengeluarkan belanja 

bulanan yang relatif tinggi, maka tanpa ada pengaruh dari apapun, pengeluaran pada 

bulan Februari akan rendah.  

Uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series (runtut waktu) dan 

tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana 

pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. 

Model regresi pada penelitian di Bursa Efek Indonesia di mana periodenya lebih dari 

satu tahun biasanya memerlukan uji autokorelasi.  Beberapa uji statistik yang sering 

dipergunakan adalah uji Durbin-Watson, uji dengan Run Test dan jika data observasi 

di atas 100 data sebaiknya menggunakan uji Lagrange Multiplier. Beberapa cara 

untuk menanggulangi masalah autokorelasi adalah dengan mentransformasikan data 

atau bisa juga dengan mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda 

umum (generalized difference equation). Selain itu juga dapat dilakukan dengan 

memasukkan variabel lag dari variabel terikatnya menjadi salah satu variabel bebas, 

sehingga data observasi menjadi berkurang 1. 

 

5. Uji Linearitas 

Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun 

mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai 

penelitian, karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoretis bahwa 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Hubungan 

antar variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linear sebenarnya sudah 

tidak dapat dianalisis dengan regresi linear, misalnya masalah elastisitas.  

Jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah linear atau tidak, 

uji linearitas tidak dapat digunakan untuk memberikan adjustment bahwa hubungan 

tersebut bersifat linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengkonfirmasikan 

apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau 



139 

 

tidak dengan hasil observasi yang ada. Uji linearitas dapat menggunakan uji Durbin-

Watson, Ramsey Test atau uji Lagrange Multiplier. 

 

6. Data Outlier 

Data Outlier disebut juga dengan data pencilan. Pengertian dari Outlier adalah 

data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara univariat ataupun 

multivariat. Yang dimaksud dengan nilai-nilai ekstrim dalam observasi adalah nilai 

yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai lain dalam 

kelompoknya. Misalkan nilai ujian siswa dalam satu kelas yang berjumlah 40 siswa, 

sebanyak 39 siswa mendapatkan nilai ujian dalam kisaran 70 sampai 80. Kemudian 

ada 1 siswa yang nilainya sangat melenceng dari lainnya, yaitu mendapatkan nilai 30. 

Nah, tentunya 1 siswa tersebut memiliki nilai ekstrem sehingga disebut sebagai 

pencilan. 

Data pencilan dalam penelitian harus mendapatkan perlakuan khusus, 

karena dapat menyebabkan terjadinya bias pada hasil penelitian. Namun semuanya 

masih tergantung pada tujuan penelitian, sebab apabila nilai-nilai ekstrim yang 

dimaksud memang diupayakan untuk dinilai keberadaannya atau dinilai 

fenomenanya, maka pencilan tersebut dibiarkan saja. Namun apabila tujuan penelitian 

adalah untuk generalisasi, apalagi untuk menentukan sebuah model prediksi seperti 

dalam regresi linear, maka data tersebut harus mendapatkan perlakuan khusus. 

Apakah perlakuan tersebut? yaitu kita bisa melakukan transformasi data jika nilai 

ekstrim masih bisa dikurangi jaraknya dengan kelompok yang lainnya. Jika terlalu 

jauh, maka anda bisa mengeluarkan data yang menyimpang tersebut dari penelitian. 

Sebuah contoh dalam analisis regresi linear, munculnya outlier dilihat dari 

nilai studentized residual. Studentized residual adalah nilai residual yang 

distandarisasi berdasarkan nilai mean dan standart deviasi. Apabila nilai absolut dari 

studentized residual lebih dari 3, maka observasi yang bersangkutan adalah sebagai 

outlier univariat. Untuk mengetahui outlier multivariat pada regresi linear bisa dilihat 

dari nilai leverage atau nilai probabilitas mahalanobis. Jika nilai probabilitas 
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mahalanobis kurang dari 0,001 maka observasi yang bersangkutan menjadi outlier 

multivariat. 

Outlier univariat adalah outlier yang disebabkan oleh variabel terikat atau 

variabel dependen. Dapat diartikan yaitu apabila variabel dependen terdapat outlier, 

maka besar kemungkinan akan terjadi outlier univariat. Apabila hal ini dibiarkan 

tanpa adanya perlakuan, maka dapat menyebakan masalah normalitas residual pada 

regresi linear. Dan tentunya nilai R dan R Squared akan menjadi Bias. Bias dalam 

regresi linear adalah nilai R Square tidak benar dalam menjelaskan variabel terikat. 

Bisa saja nilai R Square tinggi, namun sesungguhnya sebaliknya. 

Apa yang dimaksud dengan outlier multivariat? Outlier Multivariat adalah outlier 

yang disebabkan oleh sekumpulan variabel bebas atau variabel independen. Apabila 

satu atau beberapa variabel bebas terdapat nilai-nilai ekstrim, maka ada kemungkinan 

bisa terjadi outlier multivariat. 

 

G. PENGGUNAAN ANALISIS REGRESI 

1.   SOAL 1: Regresi Linier Tunggal 

Penelitian untuk mengetahui pengaruh pengetahuan kepala desa terhadap tertib 

administrasi pertanahan desa. Penelitian dilakukan di kabupaten Sleman dengan 

jumlah sampel 60 kantor desa. Pengambilan sampel dengan random sampling, 

yaitu semua desa mempunyai kesempatan sama untuk terpilih menjadi sampel, 

dengan cara pengundian. Data dari variabel pengetahuan diperoleh dari 20     

pertanyaan dengan nilai antara 1 s/d 3. Data variabel  tertib administrasi 

pertanahan desa diperoleh dari penilaian dan wawancara langsung dengan nilai 

antara 15 s/d 45.  Data yang diperoleh dari lapangan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1 

No X Y No X Y No X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 11 20 21 22 31 41 19 28 

2 14 23 22 14 23 42 21 30 

3 23 32 23 23 32 43 22 31 

4 25 34 24 25 34 44 20 29 

5 26 35 25 26 35 45 23 25 

6 13 22 26 25 34 46 25 34 

7 23 32 27 23 32 47 26 33 

8 12 21 28 12 17 48 25 24 

9 13 22 29 13 22 49 23 32 

10 24 33 30 11 25 50 12 21 

11 15 24 31 15 24 51 15 24 

12 16 25 32 16 25 52 11 20 

13 18 27 33 18 27 53 15 24 

14 19 28 34 24 24 54 16 25 

15 23 32 35 23 32 55 20 24 

16 22 31 36 22 31 56 24 39 

17 25 34 37 25 23 57 23 32 

18 14 23 38 11 20 58 22 31 

19 18 27 39 18 27 59 16 25 

20 19 28 40 19 23 60 11 25 

 

a. Tuliskan rumus regresinya.  

b. Tentukan apakah X mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y 

c. Berapa besar pengaruhnya 

 

PENGOLAHAN DATA 

Model Summary 
  R R 

Square 
Adjusted R 

Square 
SE  of the 
Estimate 

Change 
Statistics 

        

Model         R Square 
Change 

F Change df1 df2 Sig. F 
Change 

  .831 .690 .684 2.77 .690 128.981 1 58 .000 
a  Predictors: (Constant), P_TAHU 
 
ANOVA 

Model   Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 989.874 1 989.874 128.981 .000 

  Residual 445.126 58 7.675     
  Total 1435.000 59       
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a  Predictors: (Constant), P_TAHU 
 
b  Dependent Variable: ADMNISTRS 
Coefficients 

    Unstandar
dized 

Coefficient
s 

  Standardiz
ed 

Coefficient
s 

t Sig. 

Model   B Std. Error Beta     
1 (Constant) 11.551 1.449   7.971 .000 

  P_TAHU .834 .073 .831 11.357 .000 
  

a. Harga  F = 129,981, Sig = 0 (99,9%)   dan  harga t = 11.358, Sig = 0,00 (99.9%) 

a. Rumus Regresi    Y = 0,834 X + 11.551 

c. Besarnya pengaruh X sebesar 68 % 

 

SOAL 2 : Regresi linier ganda 

2. Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pensertipikatan tanah yang 

dilaksanakan di salah satu wilayah di Kabupaten Sleman dengan responden 40 

pemilik tanah. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghasilan, 

pendidikan, pengetahuan tentang pensertipikatan tanah, luas tanah yang dimiliki 

terhadap minatnya dalam mensertipikatkan tanah. 

Variabel bebasnya terdiri dari  : penghasilan ( X1), pendidikan (X2 ), pengetahuan 

(X3), luas tanah  (X4 )  dan minat masyarakat ( Y ) sebagai variabel terikatnya. 

Data hasil penelitian dilapangan sebagai berikut : 

 

Tabel 1  Data Penghasilan, Pendidikan, Pengetahuan, dan Sikap 

NO PENGHASILAN 

(X1) 

PENDIDIKAN 

(X2) 

PENGETAHUAN 

(X3) 

LUAS TANAH 

( X4) 

SIKAP 

( Y ) 

1 2 3 4 5 6 

 1 2000 6 11 500 9 

 2 2000 9 15 700 15 

 3 800 10 6 400 6 

4 300 0 9 200 9 

5 1000 2 9 1000 9 
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1 2 3 4 5 6 

 6 1200 3 10 2000 11 

 7 900 11 12 500 9 

 8 1950 12 15 1000 15 

9 600 12 16 2000 9 

10 1500 14 15 30000 15 

11 2100 15 21 2000 21 

12 3000 15 22 40000 22 

13 4000 18 28 30000 28 

14 900 2 11 1000 11 

15 1750 6 14 400 20 

16 800 6 15 300 15 

17 4000 9 25 40000 30 

18 850 9 18 10000 18 

19 1100 9 19 550 19 

20 4000 18 28 50000 28 

21 1500 15 10 2000 10 

22 1000 12 22 30000 30 

23 700 12 18 1500 18 

24 300 12 16 1000 16 

25 1000 12 11 1000 11 

26 1100 13 9 1000 20 

27 4000 6 23 400 23 

28 1000 6 9 350 11 

29 1500 6 12 1000 12 

30  3000 6 11 500 11 

31 700 9 9 700 9 

32 4000 9 18 30000 28 

33 500 9 17 500 17 

34 1500 9 12 200 12 

35 500 0 9 1000 9 

36 310 0 24 1000 11 

37 1000 3 11 500 11 

38 3500 3 23 25000 27 

39  1000 9 15 1000 15 

40 2000 9 12 2000 11 

 



144 

 

 

 

 

 

PENGOLAHAN DATA 

Model Summary 

 R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change 
Statistics 

    

Model     R Square 
Change 

F 
Change 

df1 df2 Sig. F 
Change 

 .846 .715 .682 3.85 .715 21.956 4 35 .000 

a  Predictors: (Constant), LUASTNH, P_TAHU, PENDDK, PENGHSL 
ANOVA 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1300.640 4 325.160 21.956 .000 

 Residual 518.335 35 14.810   

 Total 1818.975 39    

a  Predictors: (Constant), LUASTNH, P_TAHU, PENDDK, PENGHSL 

b  Dependent Variable: SIKAP 

Coefficients 

    Unstandardiz

ed 

Coefficients 

  Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 95% 

Confidence 

Interval for 

B 

  

Model   B Std. 

Error 

Beta     Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

1 (Constant) 4.485 2.193  2.045 .048 .032 8.938 

 PENGHSL 2.282E-03 .001 .310 2.631 .013 .001 .004 

 PENDDK .136 .146 .094 .929 .359 -.161 .432 

 P_TAHU .346 .117 .282 2.957 .006 .109 .584 

 LUASTNH 2.099E-04 .000 .429 3.348 .002 .000 .000 

a  Dependent Variable: SIKAP 
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Coefficient Correlations 

Model   LUASTNH P_TAHU PENDDK PENGHSL 

1 Correlations LUASTNH 1.000 -.118 -.383 -.590 

  P_TAHU -.118 1.000 -.089 -.115 

  PENDDK -.383 -.089 1.000 .087 

  PENGHSL -.590 -.115 .087 1.000 

 Covariances LUASTNH 3.932E-09 -8.665E-07 -3.512E-06 -3.208E-08 

  P_TAHU -8.665E-07 1.373E-02 -1.531E-03 -1.170E-05 

  PENDDK -3.512E-06 -1.531E-03 2.135E-02 1.099E-05 

  PENGHSL -3.208E-08 -1.170E-05 1.099E-05 7.526E-07 

a  Dependent Variable: SIKAP 

Correlations 

   PENGHSL PENDDK P_TAHU LUASTNH 

PENGHSL Pearson 
Correlation 

1.000 .229 .265 .635** 

  Sig. (2-tailed) . .155 .098 .000 

  N 40 40 40 40 

PENDDK Pearson 
Correlation 

.229 1.000 .199 .445** 

  Sig. (2-tailed) .155 . .219 .004 

  N 40 40 40 40 

P_TAHU Pearson 
Correlation 

.265 .199 1.000 .292 

  Sig. (2-tailed) .098 .219 . .068 

  N 40 40 40 40 

LUASTNH Pearson 
Correlation 

.635** .445** .292 1.000 

  Sig. (2-tailed) .000 .004 .068 . 

  N 40 40 40 40 

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

 

H. PEMBACAAN HASIL  

.1. Dari Tabel Model Summary dan ANOVA diperoleh harga F = 21.956 dan 

     F Sig = .000. F Sig = 0.000 berarti dengan taraf kepercayaan 99%,  dapat 

disimpulkan bahwa secara bersama-sama Penghasilan, Pendidikan, Pengetahuan, 

dan Luas kepemilikan tanah berpengaruh secara nyata (signifikan) terhadap Sikap 

masyarakat terhadap pensertipikatan tanah. 
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2. Dari Tabel Model Summary   diperoleh harga R Square  = 0,715 berarti  

Penghasilan, Pendidikan, Pengetahuan, dan Luas kepemilikan tanah mempunyai 

pengaruh sebesar 71,5% dan masih terdapat sekitar 28,5 % variabel-variabel lain 

diluar Penghasilan, Pendidikan, Pengetahuan, dan Luas kepemilikan tanah yang 

mempunyai pengruh terhadap sikap masyarakat dalam pensertipikatan tanah. 

 

3. Dari Tabel Coeficiens diperoleh variabel-variabel bebas yang berpengaruh secara 

signifikan dengan sikap masyarakat  dalam pensertipikatan tanah adalah 

Penghasilan ( Sig = 0,013) dengan taraf kepercayaan 98,7%, Pengetahuan              

( Sig=0,006) dengan taraf kepercayaan 99,4%, dan  Luas kepemilikan tanah  

(Sig=0,002) dengan taraf kepercayaan 99,8%. Sedangkan variabel bebas yang 

tidak mempunyai pengaruh terhadap sikap masyarakat dalam pensertipikatan 

tanah adalah Pendidikan ( Sig=0,359) atau dengan taraf kepercayaan 64,1% harga 

ini dibawah syarat minimal yaitu 95%. 

 

4. Persamaan Regresinya adalah : 

    Y =   a1X1 + a2 X2 +  a2 X3+  a3 X4 + ….. + an Xn + B 

    Y =   0,00228  X1 + 0,136 X2 +    0,346 X2 +   0,00021 X3 + 4.485 

Coefficients 

    Unstndrdized 

Coefficients 

  Stndrdized 

Coefficients 

t Sig. 95% Conf 

Interv for B 

  

Model   B S.Err Beta     Lower   Upper   

1 (Constant) 4.485 2.193  2.045 .048 .032 8.938 

 PENGHSL 2.282E-03 .001 .310 2.631 .013 .001 .004 

 PENDDK .136 .146 .094 .929 .359 -.161 .432 

 P_TAHU .346 .117 .282 2.957 .006 .109 .584 

 LUASTNH 2.099E-04 .000 .429 3.348 .002 .000 .000 
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Sumbangan paling besar diberikan oleh variabel X4 yaitu Luas Kepemilikan Tanah (  

Beta=0,429) , disusul oleh  X1 atau penghasilan (Beta = 0,310) dan X3 atau 

pengetahuan (Beta = 0, 282),  

Hasil diatas dapat dibaca sebagai untuk variabel x yang lain dianggap konstan 

variabel X4 memberikan sumbangan sebesar 0,429 untuk setiap kenaikan 1 unit 

variabel Y. Variabel X1 memberikan sumbangan sebesar 0,310, untuk setiap 

kenaikan 1 unit Y.  Dan Variabel X3 memberikan sumbangan sebesar 0,282 untuk 

setiap kenaikan 1 unit Y.    
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1. Analisis Regresi linier tunggal dengan formula:  

Y = a X + B, untuk Y merupakan variabel terikat, X merupakan variabel 

bebas, B merupakan kontanta, dan a merupakan koefisien prediktor. 

2. Analisis Regresi Linier berganda dengan formula: 

Y = a1 X1 + a2 X2 +  a3 X3 +  a4 X4 + ….. + an Xn + B, dimana nilai Y, X, dan 

B seperti pada regresi linier  tunggal, sedangkan a1, a2, a3, a4, ..., an 

merupakan koefisien koefisien dari prediktor 

3. Analisa Regresi  Linier digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

pengaruh atau variabel bebas dan variabel terpengaruh atau variabel terikat. 

Hasil-hasil dari analisis regresi ini adalah apakah terdapat hubungan  yang 

signifikan antar variabel-variabelnya 

4. Analisa Regresi  Linier digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

pengaruh atau variabel bebas dan variabel terpengaruh atau variabel terikat. 

apakah terdapat pengaruh yng signifikan antara variabel terpengaruh dengan 

variabel pengaruhnya,  

5. Analisa Regresi  Linier digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

pengaruh atau variabel bebas dan variabel terpengaruh atau variabel terikat.  

apakah secara bersama-sama varisbel pengaruh mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terpengaruhnya, 

6. Analisa Regresi  Linier digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

pengaruh atau variabel bebas dan variabel terpengaruh atau variabel terikat.  

variabel pengaruh mana saja yang mempunyai pengaruh yaang signifikan 

terhadap variabel terpengaruhnya dan variabel pengaruh yang mana yang 

tidak mempunyai pengaruh 

RANGKUMAN 
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7. Analisa Regresi  Linier digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

pengaruh atau variabel bebas dan variabel terpengaruh atau variabel terikat.  

variabel pengaruh yang mana yang mempunyai pengaruh paling besar 

terhadap variabel terpengaruhnya,  

8. Analisa Regresi  Linier digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

pengaruh atau variabel bebas dan variabel terpengaruh atau variabel terikat.  

berapa persen pengaruh semua variabel pengaruh 

9. Analisa Regresi  Linier digunakan untuk menguji pengaruh antara variabel 

pengaruh atau variabel bebas dan variabel terpengaruh atau variabel terikat.  

terdapat berapa persen variabel pengaruh yang  lainnya disamping variabel-

variabel pengaruh yang diuji. 

10. Pada Analisis Regresi dapat disimpulkan terdapat pengaruh apabila dengan 

derajat kepercayaan 95% atau 99%. 

 

 

 

I.  SOAL LATIHAN 

Suatu Penelitian dilaksanakan Salah satu Kantor Wilayah Badan Pertanahan di Pulau 

Jawa. Penelitian bertujuan ingin mengetahui pengaruh  Sistem Pelayanan (X1), 

Kesejahteraan Pegawai (X2), Sistem Antrian (X3), Kenyamanan Ruangan (X4), 

Penggunaan Teknologi (X5) dan Kinerja Kantor Pertanahan (Y). Responden  

sebanyak 40 Kantor Kertanahan. Data diperoleh dari pengisian daftar pertanyaan 

untuk masing-masing variabel berupa data kualitatif yang dirubah menjadi data 

kuantitatif dengan cara scoring. Daftar pertanyaan tersebut telah dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas. Tujuan Penelitian ingin mengetahuai : 

a. Apakah Variabel X1, X2, X3, X4, dan X5 secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap Y 

LATIHAN 
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b. Variabel mana yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Y dan 

variabel mana yang tidak berpengaruh  

c. Variabel mana diantara  X1, X2, X3, X4, dan X5 paling berpengaruh terhadap Y 

d. Berapa besar pengaruh  X1, X2, X3, X4, dan X5, terhadap Y 

Tabel 1 

Data Sistem Pelayanan, Kesejahteraan Pegawai, Sistem Antrian,  

Kenyamanan Ruangan, Penggunaan Teknologi dan Kinerja Kantor Pertanahan 

 

NO 

 

PELAYANAN 

(X1) 

KESEJAHTERAAN 

(X2) 

ANTRIAN 

(X3) 

KENYAMANAN 

(X4) 

TEKNOLOGI 

(X5) 

PRODUKTIFITAS 

(Y) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 9 20 9 25 20 18 

2 8 13 9 12 9 19 

3 11 16 8 9 6 19 

4 7 12 9 14 11 18 

5 20 11 12 21 12 31 

6 11 16 13 18 15 22 

7 13 18 15 20 17 24 

8 21 9 11 26 11 30 

9 14 19 16 21 18 25 

10 8 13 10 15 12 19 

11 8 13 10 15 12 19 

12 11 16 13 18 15 22 

13 11 16 13 18 15 22 

14 13 18 15 20 17 24 

15 9 14 11 16 13 20 

16 9 14 11 16 13 20 

17 21 26 9 25 22 32 

18 22 27 9 24 21 30 

19 19 24 8 15 23 30 

20 18 9 25 25 22 29 

21 12 17 14 19 16 23 

22 9 14 11 16 13 20 

23 9 14 12 16 12 20 

24 10 15 12 17 14 21 
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1 2 3 4 5 6 7 

25 11 16 13 18 15 22 

26 12 17 14 19 16 23 

27 14 19 16 21 18 25 

28 15 20 17 22 19 25 

29 16 21 9 23 20 27 

30 11 16 9 25 15 22 

31 19 11 11 12 20 27 

32 18 23 11 25 22 21 

33 22 27 11 23 20 33 

34 20 25 12 27 24 31 

35 21 26 11 25 22 32 

36 19 24 21 24 21 30 

37 13 18 16 20 16 24 

38 13 11 15 20 15 24 

39 9 14 12 21 12 12 

40 9 23 11 20 21 11 

 

 

 

1. Tujuan dari analisis regresi linier merupakan alat untuk menganalisis 

data statistik dua variabel atau lebih untuk mengetahui: 

a. Hubungan b. Perbedaan   c. Pengaruh d. Jawaban tidak ada 

 

2. Perbedaan antara uji Chi Square dan uji Regresi adalah  

a. Dapat diketahui besarnya pengaruh 

b. Pengaruh secara bersama sama 

c. Hubungan antar variabel 

d. Jawaban a, b, c benar 

 

TEST FORMATIF 
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3. Dalam analisis regresi harus dipenuhi persyaratan tertetu antara lain 

Multi koliniersitas : 

a. Hubungan yang sangat kuat antara variabel 

b. terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap. 

c. data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara 

univariat ataupun multivariat. 

d. Jawaban tidak ada 

 

4. Dalam analisis regresi harus dipenuhi persyaratan tertetu antara lain 

Heterodiktas : 

a. Hubungan yang sangat kuat antara variabel 

b. terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap 

c. data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara 

univariat ataupun multivariat. 

d. Jawaban tidak ada 

 

5. Dalam analisis regresi harus dipenuhi persyaratan tertetu antara lain 

Heterodiktas : 

a. Hubungan yang sangat kuat antara variabel 

b. terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain tetap 

c. data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim, baik secara 

univariat ataupun multivariat. 

d. Jawaban tidak ada 
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6. Suatu penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh Motivasi Kerja 

(Y) terhadap Kenyamanan ruang kerja (X1), Kesejahteraan pegawai 

(X2), Sikap Pimpinan (X3) responden sebanyak 30 orang dengan data 

hasil skoring sebagai berikut: 

 

No X1 X2 X3 Y No X1 X2 X3 Y 

1 20 31 32 33 16 18 22 23 21 

2 17 20 19 22 17 17 20 19 22 

3 16 19 18 21 18 16 19 18 21 

4 22 23 22 25 19 22 23 22 25 

5 21 24 30 26 20 21 30 34 26 

6 26 29 28 31 21 14 17 16 19 

7 14 17 16 19 22 15 18 17 20 

8 21 19 18 21 23 19 19 30 21 

9 23 26 21 28 24 24 27 26 29 

10 24 27 26 29 25 24 26 26 29 

11 22 23 22 25 26 23 23 34 25 

12 10 13 12 15 27 11 14 13 16 

13 13 16 16 18 28 10 13 23 15 

14 20 21 20 23 29 19 21 21 23 

15 19 18 17 20 30 20 22 19 22 

Dari pengolahan data menggunakan SPSS variabel apa yang tidak ada 

pengaruhnya terhadap Motivasi Kerja : 

a.  Kenyamanan (X1)  b. Kesejahteraan (X2)  

c. Pimpinan (X3)  d. Jawaban tidak ada 

 

7.  Soal dengan data seperti no 6, variabel yang pengaruhnya paling besar: 

b. Kenyamanan (X1)  b. Kesejahteraan (X2)  

c.    Pimpinan (X3)  d. Jawaban tidak ada 
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8.  Soal dengan data seperti no 6, variabel yang berpengaruh paling kecil: 

a. Kenyamanan (X1)  b. Kesejahteraan (X2)  

c.    Pimpinan (X3)  d. Jawaban tidak ada 

  

9.  Soal dengan data seperti no 6, berapa besar sumbangan pengaruh variabel 

X1, X2, dan X3 

a. 93,5%  b. 94%  c. 97%  d. Jawaban tidak ada  

 

10. Soal dengan data seperti no 6, berapa besar taraf signifikansi F nya 

 a. 99%  b. 95%  c. 90%  d. Jawaban tidak ada  

 

 

 

           Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Test Formatif yang 

terdapat di bagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang 

benar. Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan Anda dalam materi Modul 5. 

Rumus  

                                     Jumlah jawaban yang benar 

Tingkat penguasaan =  ---------------------------------- X 100 % 

                                                      10              

                        

Arti Tingkat Penguasaan yang Anda capai adalah : 

              90 % - 100 %  =  Baik  Sekali 

              80 % -   89 %  =  Baik 

              70 % -   79 %  =  Cukup 

                       -   69 %  =  Kurang 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 
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Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Bagus !  Anda dapat 

meneruskan ke Modul 6, tetapi jika nilai Anda di bawah 80 %, Anda harus 

mengulangi Modul 5 terutama mengenai hal-hal yang Anda belum kuasai. 

 

Kunci Jawaban Test Formatif  : 

 

1. C 2. D  3. A  4. B  5. C  

 

6. D 7.  B  8. C  9. A  10. A 
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