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Uji Regresi Sederhana dengan SPSS

Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi
atau menguji pengaruh satu variabel bebas atau variabel
independent terhadap variabel terikat atau variabel
dependent.

Bila skor variabel bebas diketahui maka skor variabel
terikatnya dapat diprediksi besarnya. Analisis regresi juga
dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat
dengan variabel bebasnya.
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Analisis regresi linear sederhana terdiri dari satu variabel
bebas (predictor) dan satu variabel terikat (respon), dengan
persamaan :

Y = a + bX

Keterangan :
Y : Variabel terikat
a : Konstanta regresi
bX : Nilai turunan atau peningkatan variabel bebas
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Dasar Keputusan

Membandingkan nilai t hitung dan t tabel:
• Jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel, artinya variabel

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.
• Jika nilai t hitung tidak lebih besar dari nilai t tabel, artinya

variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05:
• Jika nilai signifikansi < 0,05, artinya variabel bebas

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
• Jika nilai signifikansi > 0,05, artinya variabel bebas tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat.
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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 Biaya &
Penjualan ke kolom Variabel
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3. Klik tombol [Statistics] beri
tanda  pada pilihan
Descriptives, Durbin-
Watson, Casewise
Diagnostics

4. Klik Continue
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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 Regresi

Dapat diketahui bahwa hubungan antara variabel promosi
dan penjualan 0,870 sangat kuat
Nilai sig < 0,05 hubungan signifikan

Korelasi
Kuat
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Hasil Uji Regresi

• Nilai R  nilai Korelasi/hubungan 87%
• Nilai R2 nilai Koefisien Determinasi 75,7%

Var penjualan dapat dijelaskan dengan val
promosi
Nilai antara 0 dan 1, semakin besar nilai maka
pengaruh makin besar
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Hasil Uji Regresi ...

Berdasarkan hasil oleh data persamaan Regresi nya :
Y = 302,887 + 9,532 X



18/03/2014

6

Pengantar - 11

Kartika S - UG

Hasil Uji Regresi ...
Hasil uji t menandakan hasil uji signifikasi dengan hipotesis :
Ho : Koefisien regrasi tidak signifikan
Ha : Koefisien regresi signifikan

Diketahui nilai t tabel adalah 2,145, maka nilai t hitung > dari
t tabel 6.609 > 2,145 maka Ho di tolak dan Ha diterima
Bisa juga dilihat dari nilai sig nya < 0,025 maka Ho di tolak
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Uji Analisis Regresi Linear Ganda dengan SPSS

Regresi linear ganda berguna untuk mencari pengaruh dua
atau lebih variabel bebas (predictor) atau untuk mencari
hubungan fungsional dua variabel predictor atau lebih
terhadap variabel kriteriumnya. Rumus yang digunakan
sama seperti pada regresi sederhana namun, disesuaikan
dengan jumlah variabel yang diteliti.

Rumus persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

Y = a+b1x1+b2x2....bn
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