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Pengolahan Data dengan Regresi Linier Berganda 

(dengan EViews§) 

Muhammad Iqbal, S.Si., M.Si.** 

 

Regresi Linier Berganda yang akan disimulasikan pada bagian ini menggunakan pendekatan 

Ordinary Least Squares (OLS). Penjelasan akan dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu: 

1) Persiapan Data (Tabulasi Data) 

2) Estimasi Model Regresi Linier (Berganda) 

3) Pengujian Asumsi Klasik 

4) Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Model) 

5) Intepretasi Model Regresi Linier (Berganda) 

Persiapan data dimaksudkan untuk melakukan input data ke dalam software EViews. Setelah 

data di-input kedalam software EViews, maka langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi 

(pendugaan) model (persamaan) regresi linier, baru dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik. 

Pengujian asumsi klasik dilakukan setelah model regresi diestimasi, bukan sebelum model 

diestimasi. Tidak mungkin pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum model regresi diestimasi, 

karena pengujian asumsi klasik yang meliputi normalitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi 

membutuhkan data residual model yang didapat setelah model terbentuk. Apabila model yang 

terbentuk tidak memenuhi asumsi klasik yang disyaratkan, maka dibutuhkan modifikasi/ 

transformasi/penyembuhan terhadap data ataupun model regresi. Pada bagian ini akan dibahas 

solusi yang harus ditempuh apabila tidak dipenuhinya asumsi klasik dalam model regresi linier, 

terutama heteroskedastisitas. Tahap terakhir dari bagian ini akan dijelaskan bagaimana melihat 

layak tidaknya model dan menginterpretasikan model yang terbentuk. Berikut rincian tahap-tahap 

yang dilakukan dalam regresi linier berganda : 

1) Persipapan Data (Tabulasi Data) 

Sebagai pendahuluan dalam proses pengolahan data adalah mempersiapkan data. Data yang 

digunakan pada contoh berikut ini adalah data time series. Data time series merupakan salah 

satu jenis data dari satu entitas (perorangan, institusi, perusahaan, industri, negara, dll) dengan 

dimensi waktu/periode yang panjang. Satuan waktu dari data disesuaikan dengan data yang 

dimiliki, misalnya bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan. 

Berikut ini adalah contoh data Ekspor Pakaian Jadi dari Indonesia ke Jepang. Data yang 

tersedia dalam tahunan, 1985 – 2000. Adapun variabel penelitiannya adalah Ekspor Pakaian 

Jadi, dalam ton (EKS) sebagai variabel terikat (dependent variable). Harga Ekspor Pakaian 
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Jadi, dalam juta per ton (HRG) dan Kurs Yen terhadap Rupiah (KURS) sebagai variabel bebas 

(independent variable). Contoh ini ingin melihat pengaruh variabel Harga Ekspor Pakaian Jadi 

(HRG) dan variabel Kurs Yen terhadap Rupiah (KURS) terhadap variabel Ekspor Pakaian Jadi 

(EKS), dengan model regresi sebagai berikut : 

eKURSHRGEKS  210  †† 

Model di atas yang akan diestimasi adalah parameter koefisien regresi dan konstanta, yaitu 

nilai βi (i = 0, 1, 2). Guna mengestimasi persamaan dari model di atas dengan software EViews, 

maka data yang dimiliki harus disusun dalam format seperti di bawah ini : 

 

Tahun EKS HRG KURS 

1985 3678,8 248,48 5,65 

1986 4065,3 331,48 10,23 

1987 8431,4 641,88 13,50 

1988 15718,0 100,80 13,84 

1989 11891,0 536,69 12,66 

1990 9349,7 332,25 13,98 

1991 14561,0 657,60 15,69 

1992 20148,0 928,10 16,62 

1993 26776,0 1085,50 18,96 

1994 43501,0 1912,20 22,05 

1995 49223,0 2435,80 22,50 

1996 65076,0 6936,70 20,60 

1997 54941,0 3173,14 43,00 

1998 58097,0 2107,70 70,67 

1999 112871,0 2935,70 71,20 

2000 108280,0 3235,80 84,00 

 

Data di atas dapat dibuat dalam file Excel. Setelah data siap, maka penginputan data dalam 

software EViews dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara Import dan Kedua, 

dengan cara Copy-Paste (CoPas). 

I. Cara Import 

Cara Import lebih cepat dari cara CoPas jika variabel penelitian jumlahnya relatif banyak 

(misal lebih dari 3). Tapi harus hati-hati dalam pengerjaannya, karena rentan kesalahan. Secara 

umum dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu : 

a) Aktifasi (membuka) aplikasi EViews 

b) Membuat File Kerja (Workfile) 

c) Import Data 

                                                           
†† Model awal yang diusulkan 
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Berikut rincian lengkap dari tahapan persiapan data dengan Cara Import : 

a) Buka Aplikasi Eviews 8  , maka akan muncul tampilan seperti berikut ini:

 

b) Membuat File Kerja (Workfile). Pertama, buka terlebih dahulu dengan cara klik : File => 

New => Workfile 

 

Maka akan muncul jendela Workfile Create, yang terdiri dari Workfile structure type, 

Date specification, Workfile name (optional). 
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Sesuai dengan contoh data yang telah disiapkan yaitu data Ekspor Pakaian Jadi pada tahun 

1985 – 2000, maka pada : 

Workfile structure type, pilih Dated – regular frequency (sebagaimana default EViews) 

 

Date specification, pilih Annual pada Frequency, Start date isi 1985, dan End date isi 

2000. 

 

Workfile name (optional), isi WF sesuai dengan nama file yang diinginkan, misalnya 

Latihan Ekspor. Sedangkan untuk Page dapat dikosongkan. 

 

Setelah semuanya terisi klik , maka akan muncul tampilan seperti berikut ini : 
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c) Meng-Import Data. Pada bagian ini tahapan yang akan dilakukan cukup panjang dan 

pastikan bahwa Anda tidak melakukan kesalahan. Mungkin ada tahap-tahap yang Anda 

perlu cermati sendiri (perlu improfisasi) jika ada yang kurang jelas. Sebelumnya pastikan 

bahwa data telah siap di file excel (atau sejenisnya), dengan tampilan seperti berikut : 

  

Setelah data siap, kita kembali ke Workfile: LATIHAN EKSPOR yang telah dibuat pada 

EViews.  

 Klik Proc => Import => Import from file... 

 

Pilih data pada file excel yang telah disiapkan. Pada contoh berikut, nama filenya 

Contoh Regresi Linier Berganda. 
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 Lalu klik , sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

EViews 8 akan membaca semua cell yang terisi, termasuk kolom Tahun yang dalam hal 

ini tidak perlu diikutkan. Guna menghilangkannya, klik  lalu tekan panah 

 kanan di  sehingga kolom tahun akan hilang. Hati-hati, jangan 

sampai data yang akan di import berkurang. Perhatikan Start cell-nya.  
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 Setelah itu, klik  sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

Karena pada file Excel telah diberi nama variabel, jadi sudah dibaca oleh EViews baris 

pertama cell terisi sebagai nama variabel, sehingga kita tidak perlu lagi memberi nama.  

 Cukup lanjutkan dengan meng-klik tombol  dan akan muncul tampilan sebagai 

berikut : 

 

Pada Frequency/date specification isikan Star date: dengan tahun (periode) awal, 

dalam hal ini adalah 1985, sehingga kolom pertama yang tadinya tanda tanya (?) akan 

terisi angka 1985 pada baris pertama dan 2000 pada baris terakhir. 
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 Setelah itu klik , maka pada jendela Workfile akan muncul tiga icon baru (eks, 

hrg dan kurs) seperti berikut ini : 

 

Sampai disini, Bagian Pendahuluan telah selesai dan data sudah siap untuk diolah. 

 

II. Cara Copy-Paste (CoPas) 

Cara ini dibagi menjadi empat tahap, dengan tahap pertama dan kedua (aktifasi EViews dan 

Membuat Workfile) sama dengan Cara Import, sedangkan dua tahap lainnya berbeda. Berikut 

ini rincian tahapannya: 

a) Aktifasi Eviews (lihat di atas!) 

b) Membuat Workfile (lihat di atas!) 

c) Membuat template variabel. Setelah workfile jadi, maka kita akan membuat template untuk  

variabel penelitian, dalam hal ini ada tiga: Ekspor Pakaian Jadi (EKS), Harga Ekspor 

Pakaian Jadi (HRG) dan Kurs Yen terhadap Rupiah (KURS). Caranya klik Object =>New 

Object 
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Maka akan muncul tampilah seperti ini : 

 

Lalu pada Type of object pilih Series dan pada Name of object isi nama 1 (satu) variabel 

saja, misal EKS (tidak harus huruf besar dan tidak boleh pakai spasi), setelah itu klik 

. Karena variabel penelitian pada contoh ini 3 (tiga) maka lakukan langkah ini 

sebanyak 3 (tiga) kali. 
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Setelah itu variabel EKS, HRG dan KURS yang tadinya belum ada template di Workfile, 

maka sekarang sudah ada, seperti tertampil pada gambar berikut ini : 

 

d) CoPas Data. Setelah semua template variabel siap, maka langkah selanjutnya adalah 

mengopy data dari file Excel ke Workfile Eviews. CoPas data dapat dilakukan secara satu 

persatu (variabel) atau secara sekaligus (semua variabel). 

Cara satu persatu, 

 Klik salah satu variabel dalam Workfile, misal , maka akan muncul tampilan 

sebagai berikut : 

 

 Klik , setelah itu copy data EKS yang ada pada file Excel kedalam template 

variabel EKS Workfile Eviews (paste), sehingga didapat tampilan sebagai berikut : 
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 Lalu klik  kembali dan tutup (jendela) variabel series: EKS (dengan cara klik  

pada kanan atas). Untuk memastikan bahwa data telah terisi dengan sempurna, maka 

klik variabel EKS sekali lagi dan tutup kembali. 

 Ulangi langkah tersebut, setiap kali akan menginput data kedalam template variabel 

yang telah dibuat. 

 

Cara sekaligus, 

 Klik semua variabel dalam Workfile secara berurutan sesuai dengan format urutan yang 

ada di file Excel, dalam contoh urutan variabel adalah EKS, HRG, dan KURS, maka 

tahan tombol Ctrl, lalu klik  diikuti dengan dan . Setelah itu klik 

kanan pada mouse, klik Open => as Group dan akhirnya akan muncul tampilan 

sebagai berikut : 

           

 Klik , setelah itu copy data EKS, HRG, dan KURS yang ada pada file Excel 

kedalam template Group: UNTITLED workfile Eviews secara bersama-sama (paste), 

sehingga didapat tampilan sebagai berikut : 
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 Lalu klik  kembali dan tutup (jendela) Group: UNTITLED (dengan cara klik  

pada kanan atas) tanpa harus menyimpannya (jika ada pilihan untuk Delete Untitled 

GROUP pilih ). Untuk memastikan bahwa data telah terisi dengan sempurna, 

maka klik satu per satu variabel (EKS, HRG, dan KURS) sekali lagi dan tutup kembali. 

Sampai disini, Bagian Pendahuluan telah selesai dan data sudah siap untuk diolah. 

 

2) Estimasi Model Regresi Linier 

Estimasi model pada software EViews mengikuti model/persamaan matematis yang telah 

direncanakan sebelumnya, yaitu : 

eKURSHRGEKS  210   

Estimasi model/persamaan (Equation Estimation) dilakukan dengan cara memunculkan jendela 

Equation Estimation, lalu menuliskan persamaan/model yang akan diestimasi dalam jendela 

Equation Estimation. Ada beberapa cara untuk melakukannya (disini ditunjukkan 2 cara). 

Cara Pertama, bisa dengan cara klik Quick => Equation Estimation, maka akan muncul 

tampilan sebagai berikut: 

              

Lalu akan muncul jendela Equation Estimation yang terdiri dari 2 (dua) bagian, Specification 

dan Option. Pada bagian Specification ada Equation specification dan Estimation setting. 
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Pada Equation specification tuliskan semua variabel yang akan dimasukkan ke dalam model 

dengan spasi sebagai pemisahnya (tertulis : EKS HRG KURS C atau EKS C HRG KURS). 

Variabel terikat selalu paling kiri, setelah itu variabel bebas dan konstanta/intersep, C. 

Sedangkan pada Estimation setting (pastikan) pilihan Method : LS – Least Squares (LS and 

ARMA). 

 

Cara Kedua, membuka seluruh variabel penelitian dengan cara tahan tombol Ctrl, lalu klik 

klik , dan . Setelah itu klik kanan pada mouse, klik Open => as 

Equation. 

 

Lalu akan muncul jendela Equation Estimation yang sama dengan cara pertama. Seluruh 

variabel penelitian termasuk konstanta/intersep sudah tertulis. 

Setelah tertulis semua variabel pada bagian Equation specification, klik  sehingga 

akan menghasilkan output seperti berikut ini : 
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Sampai tahap ini estimasi model regresi linier telah dilakukan.  

Sebelum berlanjut ke tahap berikutnya, ada baiknya jendela  diberi nama terlebih 

dahulu agar tersimpan dalam Workfile LATIHAN EKPOR. Caranya dengan klik  pada 

jendela , lalu muncul  kotak Object Name. Isikan Name to identify object dengan 

nama yang diinginkan, misal persamaan1 (tanpa spasi).  

                    

Klik , maka jendela  yang tadinya UNTITLE sudah berganti dengan 

dengan PERSAMAAN1. Pada Workfile LATIHAN EKPOR juga muncul icon  

yang dapat di-klik jika kita ingin melihat output model yang telah kita buat.  

 

 

3) Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap asumsi klasik yang akan dilakukan meliputi multikolinieritas, 

autokorelasi, normalitas, linieritas dan heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan cara 

mengaktifkan/membuka jendela Equation: PERSAMAAN1. Setiap pengujian dilakukan satu 

per satu. Berikut adalah tahapan operasionalisasinya : 
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a) Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas menggunakan VIF (Variance Inflation Factors). Caranya, pada 

jendela Equation: PERSAMAAN1 klik View => Coefficient Diagnostics => Variance 

Inflation Factors, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini : 

 

           

 

Hasil uji multikolinieritas, dapat dilihat pada tabel kolom Centered VIF. Nilai VIF untuk 

variabel HRG dan KURS sama-sama 1,248. Karena nilai VIF dari kedua variabel tidak ada 

yang lebih besar dari 10 atau 5 (banyak buku yang menyaratkan tidak lebih dari 10, tapi ada 

juga yang menyaratkan tidak lebih dari 5) maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut. 

Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi linier 

yang baik adalah yang terbebas dari adanya multikolinieritas. Dengan demikian, model di 

atas telah terbebas dari adanya multikolinieritas.  

 

b) Autokorelasi 

Data yang digunakan untuk mengestimasi model regresi linier merupakan data time series 

maka diperlukan asumsi bebas autokorelasi. Guna memastikan apakah model regresi linier 

terbebas dari autokorelasi, dapat menggunakan metode Brusch-Godfrey atau LM (Lagrange 

Multiplier) Test. Caranya, pada jendela Equation: PERSAMAAN1 klik View => Residual 

Diagnostics => Serial Correlation LM Test... , maka akan muncul tampilan seperti berikut 

ini : (apabila muncul Lag Specification langsung klik  saja) 
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Nilai Prob. F(2,11) ‡‡  sebesar 0,2405 dapat juga disebut sebagai nilai probabilitas F 

hitung. Nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, berdasarkan 

uji hipotesis, H0 diterima yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai 

Prob. F hitung lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi autokorelasi.  

Selain menggunakan LM Test, dapat juga menggunakan Durbin-Watson. Nilai Durbin-

Watson sudah tertampil pada jendela Equation: PERSAMAAN1 yang mana nilainya 

2,162. Nilai ini biasa disebut dengan DW hitung. Nilai ini akan dibandingkan dengan 

kriteria penerimaan atau penolakan yang akan dibuat dengan nilai dL dan dU ditentukan 

berdasarkan jumlah variabel bebas dalam model regresi (k) dan jumlah sampelnya (n). Nilai 

dL dan dU dapat dilihat pada Tabel DW dengan tingkat signifikansi (error) 5% (α = 0,05).  

Jumlah variabel bebas : k = 2 

Jumlah sampel : n = 16 

                                                           
‡‡ (2,11) adalah derajat kebebasan untuk Distribusi F dengan 2 sebagai derajat pembilang dan 11 sebagai derajat 
penyebut.  
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Tabel Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai dL = 0,982 dan nilai dU = 1,539 sehingga 

dapat ditentukan kriteria terjadi atau tidaknya autokorelasi seperti terlihat pada gambar di 

bawah ini.  

 

Nilai DW hitung sebesar 2,162 lebih besar dari 1,539 dan lebih kecil dari 2,481 yang artinya 

berada pada daerah tidak ada autokorelasi.  

Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan dua pendekatan memberikan hasil 

yang sama, sehingga dapat disimpulkan bahwa bahwa dalam model regresi linier yang 

diajukakan tidak menggandung autokorelasi. Artinya pemenuhan asumsi klasik model 

regresi linier telah dilakukan. 

 

c) Normalitas 

Uji normalitas yang dimaksud dalam asumsi klasik pendekatan OLS adalah (data) 

residual yang dibentuk model regresi linier terdistribusi normal, bukan variabel bebas 

ataupun variabel terikatnya. Pengujian terhadap residual terdistribusi normal atau tidak 

dapat menggunakan Jarque-Bera Test. Caranya, pada jendela Equation: PERSAMAAN1 

klik View => Residual Diagnostics => Histogram – Normality Test, maka akan muncul 

tampilan seperti berikut ini :  

0 4 0,982 1,539 2,481 3,018 

dL dU 4-dU 4-dL 

Autokorelasi 

positif 

Autokorelasi 

negatif 

Ragu-

ragu 

Ragu-

ragu 

Tidak ada 

Autokorelasi  
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Keputusan terdistribusi normal tidaknya residual secara sederhana dengan 

membandingkan nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). 

Apabila Prob. JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual 

terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti 

untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi normal. Nilai Prob. JB hitung sebesar 0,5713 

> 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal yang artinya asumsi 

klasik tentang kenormalan telah dipenuhi. 

 

d) Linieritas 

Linieritas merupakan asumsi awal yang seharusnya ada dalam model regresi linier. Uji 

linieritas dapat dengan mudah dilakukan pada regresi linier sederhana§§, yaitu membuat 

scatter diagram dari variabel bebas dan terikatnya. Apabila scatter diagram menunjukkan 

bentuk garis lurus maka dapat dikatakan bahwa asumsi linieritas terpenuhi. Untuk regresi 

linier berganda, pengujian terhadap linieritas dapat menggunakan Ramsey Reset Test. 

Caranya, pada jendela Equation: PERSAMAAN1 klik View => Stability Diagnostics => 

Ramsey RESET Test..., maka akan muncul tampilan seperti berikut ini : (apabila muncul 

RESET Specification langsung klik  saja)  

  

                                                           
§§ Regresi Linier dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat 
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Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi 

memenuhi asumsi linieritas dan sebaliknya, apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari 0,05 

maka dapat model tidak memenuhi asumsi linieritas. Nilai Prob. F hitung dapat dilihat pada 

baris F-statistic kolom Probability. Pada kasus ini nilainya 0,8466 lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi linieritas.  

 

e) Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau 

pola hubungan. Pola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linier, tetapi dalam 

pola yang berbeda juga dimungkinkan. Oleh karena itu ada beberapa metode uji 

heteroskedastisitas yang dimiliki oleh EViews, seperti : Breusch-Pagan-Godfrey, Harvey, 

Glejser, ARCH, White dan lain-lain. Idealnya semua metode uji heteroskedastisitas dicoba 

sehingga kita yakin bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi linier kita. 
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Pada kesempatan ini hanya Uji Glejser saja yang disimulasikan (yang lain prinsipnya sama). 

Caranya, pada jendela Equation: PERSAMAAN1 klik View => Residual Diagnostics => 

Heterosketasticity Test. Pada saat muncul jendela Heteroskedasticity Test pilih Glejser, 

lalu klik , maka akan muncul tampilan seperti berikut ini : 

                    

 

 

Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linier adalah 

dengan melihat Nilai Prob. F-statistic (F hitung). Apabila nilai Prob. F hitung lebih besar 

dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, 

sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka H0 

ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas.  

Nilai Prob. F hitung sebesar 0,0315 lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 (5%) sehingga, 

berdasarkan uji hipotesis, H0 ditolak yang artinya terjadi heteroskedastisitas.  

 

Dari kelima uji asumsi klasik ternyata model yang diestimasi tidak memenuhi persyaratan 

terbebas dari heteroskedastisitas oleh karena itu diperlukan “penyembuhan” terhadap model 

regresi linier yang akan digunakan. Guna memenuhi asumsi terbebas dari heteroskedastisitas 

salah satu cara yang dapat digunakan adalah melakukan transformasi model dari model linier 

menjadi log-linier. Berikut bentuk persamaan (model) log-linier: 
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eKURSHRGEKS  )ln()ln()ln( 210   

Model regresi yang ditawarkan awal (tanpa log didepan variabel) biasa juga disebut dengan 

model linier, sedangkan persamaan di atas disebut dengan model log-linier. Karena model yang 

akan diestimasi berubah maka kita mengulang langkah 2) Estimasi model Regresi dan 3) 

Pengujian Asumsi Klasik. 

 

2) Estimasi Model Regresi (Log-Linier) 

Model yang akan diestimasi adalah sebagai berikut: 

eKURSHRGEKS  )ln()ln()ln( 210  *** 

Cara meng-estimasinya model secara umum sama dengan yang telah dijelaskan di atas, hanya 

saja pada saat menuliskan persamaan, di depan variabel yang ada ln-nya dituliskan log dan 

berikan tanda kurung pada variabelnya. 

Klik Quick => Equation Estimation. Pada jendela Equation Estimation bagian Equation 

specification (Specification) tulis log(EKS) log(HRG) log(KURS) C lalu klik , 

sehingga akan mucul tampilan sebagai berikut: 

         

Seteleh model diestimasi, beri nama dengan PERSAMAAN2. Sampai tahap ini model telah 

selesai diestimasi dan tahap selanjutnya pengujian asumsi klasik. 

 

3) Pengujian Asumsi Klasik 

Pengujian terhadap asumsi klasik yang dilakukan pada PERSAMAAN2 sama seperti pada 

PERSAMAAN1, yaitu: multikolinieritas, autokorelasi, normalitas, linieritas dan 

heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan dengan cara mengaktifkan/membuka jendela 

Equation: PERSAMAAN2. Adapun hasil dari masing-masing pengujian adalah sebagai 

berikut: 

                                                           
*** Ln merupakan logaritma natural. Pada software EViews penulisanya menggunakan notasi log bukan ln. 
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a) Multikolinieritas 

           

Nilai VIF dari kedua variabel hanya 2,08 maka dapat dikatakan tidak terjadi 

multikolinieritas pada kedua variabel bebas tersebut. 

 

b) Autokorelasi 

               

Nilai Prob. F hitung sebesar 0,4460 lebih besar dari tingkat alpha 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi. Kalaupun harus menggunakan uji Durbin-Watson 

hasilnya pun sama yaitu tidak terjadi autokorelasi. 

 

c) Normalitas 

   

Nilai Probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa residual terdistribusi normal. 
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d) Linieritas 

        

Nilai Prob. F hitung 0,8466 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi telah memenuhi asumsi linieritas. 

 

e) Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas menggunakan beberapa uji dengan hasil sebagai berikut: 

Breusch-Pagan-Godfrey : 

 

Harvey : 

 

Glejser : 

 

ARCH : 

 

White : 
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Nilai Prob. dari F hitung dan Chi-Square hitung dari seluruh uji lebih besar dari tingkat 

alpha 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

PERSAMAAN2. 

 Semua uji asumsi klasik pada PERSAMAAN2 (model log-linier) telah terpenuhi, 

sehingga model tersebut lebih layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel 

bebas HRG dan KURS terhadap EKS. 

 

4) Uji Kelayakan Model 

Diingatkan kembali bahwa model yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

eKURSHRGEKS  )ln()ln()ln( 210   

Hasil estimasi output EViews 8 adalah sebagai berikut : 

Dependent Variable: LOG(EKS)   

Method: Least Squares   

Date: 08/17/15   Time: 09:44   

Sample: 1985 2000   

Included observations: 16   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     LOG(HRG) 0.387640 0.129981 2.982283 0.0106 

LOG(KURS) 0.856986 0.197379 4.341827 0.0008 

C 4.766001 0.633428 7.524138 0.0000 
     
     R-squared 0.881384     Mean dependent var 10.07000 

Adjusted R-squared 0.863136     S.D. dependent var 1.083597 

S.E. of regression 0.400879     Akaike info criterion 1.177045 

Sum squared resid 2.089149     Schwarz criterion 1.321906 

Log likelihood -6.416363     Hannan-Quinn criter. 1.184463 

F-statistic 48.29880     Durbin-Watson stat 1.670846 

Prob(F-statistic) 0.000001    
     
     

 

a) Uji Keterandalan Model (Uji F)  

Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut 

sebagai uji F (ada juga yang menyebutnya sebagai uji simultan model) merupakan tahapan 

awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini 

maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh 

variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nama uji ini disebut sebagai uji F, karena 

mengikuti mengikuti distribusi F yang kriteria pengujiannya seperti One Way Anova. 

Pengunaan software memudahkan penarikan kesimpulan dalam uji ini. Apabila nilai prob. 

F hitung lebih kecil dari tingkat kesalahan/error (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka 

dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi layak, sedangkan apabila nilai prob. F 

hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi 

yang diestimasi tidak layak. 

Uji t 

Uji F 
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Hasil uji F dapat dilihat pada tabel di atas. Nilai prob. F (Statistic) sebesar 0,000001 

lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh Harga Ekspor Pakaian Jadi 

(HRG) dan Kurs Yen terhadap Rupiah (KURS) terhadap variabel terikat Ekspor Pakaian 

Jadi (EKS).  

b) Uji Koefisien Regresi (Uji t) 

Uji t dalam regresi linier berganda dimaksudkan untuk menguji apakah parameter 

(koefisien regresi dan konstanta) yang diduga untuk mengestimasi persamaan/model regresi 

linier berganda sudah merupakan parameter yang tepat atau belum. Maksud tepat disini 

adalah parameter tersebut mampu menjelaskan perilaku variabel bebas dalam 

mempengaruhi variabel terikatnya. Parameter yang diestimasi dalam regresi linier meliputi 

intersep (konstanta) dan slope (koefisien dalam persamaan linier). Pada bagian ini, uji t 

difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi) saja. Jadi uji t yang dimaksud adalah 

uji koefisien regresi.  

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di atas. Apabila nilai prob. t hitung (ditunjukkan pada 

Prob.) lebih kecil dari tingkat kesalahan (alpha) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya, 

sedangkan apabila nilai prob. t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka dapat 

dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya. 

Nilai prob. t hitung dari variabel bebas log(HRG) sebesar 0,0106 yang lebih kecil dari 

0,05 sehingga variabel bebas log(HRG) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat 

log(EKS) pada alpha 5% atau dengan kata lain, Harga Ekspor Pakaian Jadi berpengaruh 

signifikan terhadap Ekspor Pakaian Jadi pada taraf keyakinan 95%. Sama halnya dengan 

pengaruh variabel bebas log(KURS) terhadap variabel terikat log(EKS), karena nilai prob. t 

hitung (0,0008) yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas 

log(KURS) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat log(EKS) pada alpha 5% atau 

dengan kata lain, Nilai Kurs Yen terhadap Rupiah berpengaruh signifikan terhadap Ekspor 

Pakaian Jadi pada taraf keyakinan 95%. 

c) Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikatnya. Atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai R-

Square atau Adjusted R-Square. R-Square digunakan pada saat variabel bebas hanya 1 

saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan Adjusted R-Square 

digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu. Dalam menghitung nilai koefisien 
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determinasi penulis lebih senang menggunakan R-Square daripada Adjusted R-Square, 

walaupun variabel bebas lebih dari satu. 

Nilai R-Square pada tabel di atas besarnya 0,8814 menunjukkan bahwa proporsi 

pengaruh variabel log(HRG) dan log(KURS) terhadap variabel log(EKS) sebesar 88,14%. 

Artinya, Harga Ekspor Pakaian Jadi dan Nilai Tukar Yen terhadap Rupiah memiliki 

proporsi pengaruh terhadap Ekspor Pakaian Jadi sebesar 88,14% sedangkan sisanya 11,86% 

(100% - 88,14%) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada didalam model regresi. 

 

5) Interpretasi Model 

Setelah estimasi model regresi linier berganda dilakukan dan diuji pemenuhan syaratnya (uji 

asumsi klasik) serta kelayakan modelnya, maka tahap terakhir adalah menginterpretasikannya. 

Interpretasi atau penafsiran atau penjelasan atas suatu model yang dihasilkan seharusnya 

dilakukan setelah semua tahapan (uji asumsi klasik dan kelayakan model) dilakukan. Mengapa 

demikian? Pertama, karena uji asumsi klasik memastikan bahwa persyaratan minimal sebuah 

model regresi linier (dengan pendekatan OLS) telah dipenuhi sehingga tidak akan 

menimbulkan kesalahan dalam pemenuhan asumsi. Apabila uji asumsi klasik belum terpenuhi 

besar kemungkinan interpretasi model menjadi bias atau kurang tepat. Kedua, uji kelayakan 

memastikan bahwa model regresi linier yang diestimasi memang layak menjelaskan pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Apabila model yang diestimasi tidak atau kurang 

layak, maka model tersebut memang tidak bisa digunakan untuk menafsirkan (interpretasi) 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Interpretasi yang dilakukan terhadap koefisien regresi meliputi dua hal, tanda dan besaran.  

Tanda menunjukkan arah hubungan. Tanda dapat bernilai positif atau negatif. Positif 

menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan 

negatif menunjukkan pengaruh yang berlawanan arah.  

Searah maksudnya adalah, apabila variabel bebas mengalami kenaikan/peningkatan/ 

bertambah maka variabel terikat akan mengalami hal yang sama kenaikan/peningkatan/ 

bertambah. Sedangkan apabila variabel bebas mengalami penurunan/pengurangan maka akan 

berdampak kepada variabel terikat yang akan mengalami penurunan/pengurangan juga.  

Berlawan arah maksudnya apabila variabel bebas mengalami kenaikan/peningkatan/ 

bertambah maka variabel terikat akan mengalami hal yang sebaliknya yaitu penurunan/ 

pengurangan. Sebaliknya, apabila variabel bebas mengalami penurunan/pengurangan maka 

variabel terikat akan mengalami peningkatan/bertambah. 
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Besaran menjelaskan nominal slope persamaan regresi. Penjelasan tentang besaran 

dilakukan pada contoh model yang diestimasi. Perhatikan model (persamaan) regresi log-linier 

yang telah diestimasi di bawah ini: 

 

eKURSHRGEKS  )ln(8570,0)ln(3876,07660,4)ln(  

 

Angka-angka yang tertera pada persamaan diambil dari tabel estimasi output PERSAMAAN2. 

Koefisien regresi untuk variabel ln(HRG) sebesar 0,3876 dan variabel ln(KURS) sebesar 

0,8570. 

Koefisien regresi ln(HRG) bernilai positif artinya pada saat pertumbuhan †††Harga Ekspor 

Pakaian Jadi ke Jepang (HRG) naik maka persentase Ekspor Pakaian Jadi ke Jepang (EKS) 

juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula pada saat persentase harganya turun maka 

persentase ekspornya juga turun. Kenaikan Harga Ekspor Pakaian Jadi (ke Jepang) sebesar 1 

persen akan meningkatkan pertumbuhan Ekspor Pakaian Jadi (ke Jepang) sebesar 0,3876 

persen dan sebaliknya, penuruhan Harga Ekspor Pakaian Jadi (ke Jepang) sebesar 1 persen 

akan menurunkan persentase Ekspor Pakaian Jadi (ke Jepang) sebesar 0,3876 persen. 

Koefisien regresi ln(KURS) bernilai positif memiliki arti yang sama dengan koefisien 

regresi ln(HRG). Pada saat Nilai Kurs Yen terhadap Rupiah (KURS) menguat maka jumlah 

Ekspor Pakaian Jadi ke Jepang (EKS) akan mengalami peningkatan. Begitu pula pada saat Kurs 

Yen melemah terhadap Rupiah maka jumlah ekspornya juga menurun. Pertumbuhan Nilai Kurs 

Yen sebesar 1 persen akan meningkatkan persentase Ekspor Pakaian Jadi (ke Jepang) sebesar 

0,8570 persen dan sebaliknya, penuruhan Kurs Yen sebesar 1 persen akan menurunkan 

persentase Ekspor Pakaian Jadi (ke Jepang) sebesar 0,8570 persen. 

Sebagai catatan, tidak semua model regresi linier yang dibentuk dapat diinterpretasikan dari 

sisi besaran. Hal ini bergantung kepada satuan dari variabel penelitian itu sendiri. Sebagai 

contoh data penelitian yang menggunakan data primer & kuesioner sebagai alat ukur 

variabelnya (biasanya menggunakan skala Linkert) tidak dapat diinterpretasikan dari sisi 

besaran, hanya dari sisi arah saja. Hal ini dikarenakan skala Linkert tidak memiliki satuan, 

hanya menunjukkan gradasi (perubahan) nilai dari kecil ke besar, tidak suka ke suka, tidak 

setuju ke setuju, dan lain-lain. Apabila diinterpretasikan (dijelaskan) dari sisi besaran, maka 

satuan apa yang tepat untuk skala Linkert. 

 

 

                                                           
††† Interpretasi model log-linier tidak sama dengan interpretasi model linier. Pada model log-linier, koefisien regresi 
tidak lagi bermakna slope melainkan elastisitas yang memiliki satuan persen. 


