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MENGAPA UJI ASUMSI KLASIK PENTING?

Model regresi linier berganda (multiple regression) dapat disebut
sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi Kriteria
BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

BLUE dapat dicapai bila memenuhi Asumsi Klasik.
Sedikitnya terdapat lima uji asumsi yang harus dilakukan
terhadap suatu model regresi tersebut, yaitu:

a. Uji Normalitas
b. Uji Autokorelasi,
c. Uji Multikolinieritas
d. Uji Heteroskedastisitas
e. Uji Linieritas*
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Contoh Data Klasik :
Adapun variabel yang digunakan terdiri atas:

Y = konsumsi ayam per kapita
X2 = pendapatan riil per kapita
X3= harga ayam eceran riil per unit
X4= harga babi eceran riil per unit
X5= harga sapi eceran riil per unit

Teori ekonomi mikro mengajarkan bahwa permintaan akan suatu
barang dipengaruhi oleh pendapatan konsumen, harga barang
itu sendiri, harga barang substitusi, dan harga barang
komplementer.

Y = a+ b2X2 + b3X3 + b4X4+ b5X5
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Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data
distribusi yang normal atau tidak untuk model asumsi regresinya

Pada dasarnya normalitas sebuah data dapat dikenali atau
dideteksi dengan melihat persebaran data (titik) pada sumbu
diagonal dari grafik Histogram dari residualnya.
• Data dikatakan berdistribusi normal, jika data menyebar

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau
grafik histogramnya.

• Sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data
menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal
atau grafik histogramnya.
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Uji Normalitas dapat dilakukan dengan melakukan uji Chi-
kuadrat, Liliefors, Kolmogorov-Smirnov, dan Shaphiro Wilk.

Kriterianya :
Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data
tersebut berdistribusi normal.
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1. Klik menu [Analyze] -> [Descriptive Statistics} ->
[Explore].

2. Muncul dialog box Explore.
Pindahkan Variabel Nilai ke kolom Dependent List
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3. Klik tombol [Plot] beri tanda  pada pilihan Stem-and-
Left, Histogram, Normality plots with tests

4. Klik Continue
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Hasil Uji Normalitas

Karena nilai Sig dari uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-
Wilk > 0,05, maka sampel dikatakan Normal.
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Diagram Histogram Diagram Normal Q-Q Plot
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Uji Korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan
antara variabel bebas dengan variabel terikat dan
sebaliknya. Hubungan variabel X dan Y bersifat:
a. Positif, artinya jika X naik, maka Y naik.
b. Negatif, artinya jika X naik, maka Y turun.

Dalam program SPSS terdapat tiga metode sederhana
 Pearson Correlation digunakan untuk skala interval dan

rasio,
 Kendall’s tau-b dan Sepearman correlation lebih cocok

untuk skala ordinal.
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Pengukuran statistik dua variabel atau kovariasi disebut
dengan istilah koefisien variasi dan jika tidak sama dengan
nol, berarti terdapat hubungan antara kedua variabel
tersebut.
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Dasar Analisis Uji Korelasi

Dasar Pengambilan Keputusan dalam Uji Korelasi
Spearman:

• Jika nilai sig. < 0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa
terdapat korelasi yang signifikan antara variabel yang
dihubungkan.

• Sebaliknya, Jika nilai sig. > 0,05 maka, dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara
variabel yang dihubungkan.
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Kriteria tingkat hubungan (koefisien korelasi) antar variabel
berkisar antara ± 0,00 sampai ± 1,00 tanda + adalah positif
dan tanda – adalah negatif. Adapun kriteria penafsirannya
adalah:
• 0,00 sampai 0,20, artinya : hampir tidak ada korelasi
• 0,21 sampai 0,40, artinya : korelasi rendah
• 0,41 sampai 0,60, artinya : korelasi sedang
• 0,61 sampai 0,80, artinya : korelasi tinggi
• 0,81 sampai 1,00, artinya : korelasi sempurna
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Uji Korelasi Pearson
Contoh Data biaya Iklan dan
penjualan
1. Klik menu [Analyze] ->

[Correlate] -> [Bivariate].
2. Muncul dialog box Bivariate.

Pindahkan Variabel Biaya dan
Penjualan ke kolom Variabel
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Bivariate Correlations,
Correlation Coefficients:

hilangkan tanda centang pada Pearson.. dan berikan
tanda centang pada Spearman.
Untuk kolom Tests of Significance pilih Two-tailed dan
berikan tanda centang pada Flaq significant
correlations
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UJI AUTOKORELASI

Uji Durbin-Watson (DW Test).
Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first
order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya intercept
dalam model regresi dan tidak ada variabel lag di antara
variabel penjelas. Hipotesis yang diuji adalah:
• Ho: p = 0 (baca: hipotesis nolnya adalah tidak ada

autokorelasi)
•

autokorelasi)
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Untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t
dengan kesalahan pada periode t1 (sebelumnya). Model
regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi
atau tidak terjadi autokorelasi.
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Uji Regresi Linier Sederhana
Contoh Data biaya Iklan dan
penjualan
1. Klik menu [Analyze] ->

[Regression] -> [Linier].
2. Muncul dialog box Linier

Regression.
Pindahkan Variabel Y & X1,
X2, X3 dan X4 ke kolom
Variabel
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3. Klik tombol [Save] beri
tanda  pada pilihan
unstandardized

4. akhirnya pada tampilan
selanjutnya pilih Continue.
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5. Klik tombol [Statistics] beri
tanda  pada pilihan
Durbin-Warson

6. akhirnya pada tampilan
selanjutnya pilih Continue.
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Hasil dari perhitungan Durbin-Watson Statistik akan muncul
pada tabel Model Summary seperti di bawah ini.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan nilai dL dan dU. Caranya
adalah dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, sampel
(n) yang kita miliki sebanyak 23 observasi, dan variabel penjelas
sebanyak 4 maka dapatkan nilai dL dan dU sebesar 1,078 dan
1,660. Maka dapat disimpulkan bahwa model ini memiliki gejala
autokorelasi positif.
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Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji
Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:
• Jika dW lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL)

maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat
autokorelasi.

• Jika dW terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol
diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.

• Jika dW terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU)
dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang
pasti.
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UJI MULTIKOLINIERITAS

Tujuan Uji Multikolinearitas :
Menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi
antar veriabel bebas (independent). Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas
(tidak terjadi multikonieritas). Jika variabel bebas saling
berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal
adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama
variabel bebas sama dengan nol.



18/03/2014

13

Pengantar - 25

Kartika S - UG

Ada banyak cara untuk menentukan apakah suatu model
memiliki gejala Multikolinieritas, diantaranya yaitu VIF dan Uji
Korelasi.

Uji VIF.
Cara ini sangat mudah, hanya melihat apakah nilai VIF untuk
masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Bila nilai
VIF lebih besar dari 10 maka diindikasikan model tersebut
memiliki gejala Multikolinieritas.

Partial Correlation
Cara kedua adalah dengan melihat keeratan hubungan antara
dua variabel penjelas atau yang lebih dikenal dengan istilah
korelasi.
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`

LANGKAH UJI F
• Kembali Lakukan regresi
• Setelah pilih Satistics kemudian beri tanda  pada

pilihan Collinearity Diagnostics
• setelah itu pilih tombol Continue dan akhirnya pada

tampilan selanjutnya pilih OK.
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Hasil analisis Dapat dilihat bahwa seluruh variabel penjelas
memiliki nilai VIF lebih besar 10 maka dapat disimpulkan
bahwa model regresi ini memiliki masalah Multikolinieritas
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PENGAMBILAN KEPUTUSAN:
Melihat nilai Tolerance
• Tidak terjadi Multikolinearitas , jika nilai Tolerance lebih

besar 0,10.
• Terjadi Multikolinearitas, jika nilai Tolerance lebih kecil

atau sama dengan 0,10.

Melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor)
• Tidak terjadi Multikonieritas, jika nilai VIF lebih kecil

10,00.
• Terjadi Multikonieritas, jika nilai VIF lebih besar atau sama

dengan 10,00.
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LANGKAH PARTIAL CORRELATION
• Klik tombol [Analyze]

[Correlate] [Partial], akan
muncul tampilan berikut

•
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• kemudian OK. Hasilnya sebagai berikut
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PENGAMBILAN KEPUTUSAN:
Untuk menentukan apakah hubungan antara dua variabel
bebas memiliki masalah multikoliniaritas adalah melihat
nilai Significance (2-tailed),
• jika nilainya lebih kecil dari 0,05 (a=5%) maka

diindikasikan memiliki gejala Multikolinearitas yang
serius.

• Dari seluruh nilai Significance (2-tailed) di atas, dapat
disimpulkan seluruh variabel penjelas tidak terbebas dari
masalah Multikolinearitas.
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UJI HETEROSKEDASTISITAS

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Model regresi yang baik maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
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Untuk Uji Heteroskedastisitas, bisa seperti halnya uji
Normalitas, hanya dengan melihat pada Scatter Plot dan
dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak.
Namun cara ini menjadi fatal karena pengambilan
keputusan apakah suatu model terbebas dari masalah
Heteroskedastisitas atau tidak hanya berpatok pada
pengamatan gambar saja tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Metode Lain Uji White, Uji Park, Uji Glejser, dan lain-lain
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LANGKAH-LANGKAH
Kita sudah memiliki variabel
Unstandardized Residual
(RES_1) (lihat lagi langkah-
langkah uji Normalitas di atas
• Selanjutnya pilih

[Transform] [Compute
Variable], akan muncul
tampilan sebagai berikut
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• Pada kotak Target Variable ketik ABRESID, pada kotak
Function group pilih All dan dibawahnya akanmuncul
beberapa pilihan fungsi. Pilihlah ABS. Kemudian klik pada
tombol tanda panah arah ke atas,dan masukkan variabel
Unstandardized Residual (RES_1) ke dalam kotak Numeric
Expression dan tampilannya akan menjadi seperti berikut.
Dan akhirnya pilih OK.

• Uji Regresi Linier Sederhana
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Hasilnya sebagai berikut

• Nilai t-statistik dari seluruh variabel pejelas tidak ada yang
signifikan secara statistik,sehingga dapat disimpulkan bahwa
model ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.
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DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN
• Tida terjadi heteroskedastisitas, jika nilai thitung lebih

kecil dari ttabel dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05.
• Terjadi heteroskedastisitas, jika nilai thitung lebih besar

dari ttabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05
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