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2.1   Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika pengukuran pengaruh ini melibatkan 

satu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) dinamakan analisis regresi linier 

sederhana yang dirumuskan : Y = a + bX. Nilai a adalah konstanta dan nilai b 

adalah koefesien regresi untuk variabel X (Sunyoto, 2010). Bentuk umum dari 

persamaan regresi linier sederhana dapat dinyatakan sebagai berikut: 

                                  y =                                                  (2.1) 

Menurut Anggaraini (2014) Regresi linier berganda merupakan perluasan 

dari regresi linier sederhana. Perluasan terlihat dari banyaknya variabel bebas 

pada model regresi tersebut. Bentuk umum persamaan regresi linier berganda 

dapat dinyatakan secara statistik sebagai berikut: 

                                                                         (2.2) 

Keterangan : 

       : Variabel tak bebas 

        : Variabel bebas 

       :  Parameter regresi 

       :  Variabel gangguan 

Model persamaan regresi linier tersebut dapat dibentuk dengan persamaan 

matrik berikut : 

                                  Y=                                                                     (2.3) 

dengan : 
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2.2   Asumsi regresi Linier Berganda 

 Menurut Anggaraini (2014) pada analisis regresi linier berganda, terdapat 

beberapa asumsi yang harus dipenuh, antara lain : 

1. Nilai rata-rata kesalahan pengganggu nol ,  yaitu E(  ) = 0, untuk i=1,2,…,n. 

2. Varian (  ) = E(  
 ) =    

3. Tidak ada autokorelasi antara kesalahan pengganggu (galat/error), berarti 

kovarian (    ) = 0, i ≠ j 

4. Variabel bebas           , konstan dalam sampling yang terulang dan bebas 

terhadap kesalahan pengganggu     

5. Tidak ada terjadi kasus multikolinearitas pada variabel bebas x. 

6.     N (0 ;    , artinya kesalahan pengganggu mengikuti distribusi normal 

dengan rata-rata 0 dan varian   . 

  

2.3  Metode Kuadrat Terkecil 

Menurut Anggaraini (2014) Salah satu metode penduga parameter dalam 

model regresi adalah metode kuadrat terkecil. Metode ini memerlukan beberapa 

asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh komponen ɛ, yaitu memenuhi asumsi 

kenormalan, kehomogenan ragam, dan tidak memiliki autokorelasi. 

Metode kuadrat terkecil merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menaksir parameter regresi dengan cara meminimumkan jumlah kuadrat 

kekeliruan (error) dari model regresi terbentuk. 

 Jumlah kuadrat kekeliruan (error) untuk persamaan regresi linier sederhana, 

yaitu : 

                     J =∑   
  ∑ (    ̂ )

             
   

 
                     (2.4) 

Sehingga diperoleh pendugaan kuadrat terkecil dari   pada regresi linier 

berganda adalah, sebagai berikut : 

                                               ̂  (   )                                                 (2.5) 

 Persamaan umum dari regresi linier sederhana yaitu : 

                                                                                                           (2.6) 

dengan  
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                                       (2.7) 

                                                  ̅     ̅                                                (2.8) 

Persamaan (2.7) diperoleh dengan cara meminimumkan Persamaan (2.4) 

dengan turunan terhadap   : 
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 Untuk memperoleh Persamaan (2.8), maka Persamaan (2.4) diminimumkan 

dengan turunan terhadap   : 
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 Estimasi    dan    dari persamaan regresi linear sederhana dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil dinotasikan dengan  ̂  yaitu nilai yang 

diduga dari   dan  ̂  yaitu nilai dari    dengan rumus : 
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                           ̂     ̅     ̅ 

dengan n adalah jumlah data pengamatan  ̅ adalah nilai rata-rata y. setelah  ̂  dan 

 ̂  diperoleh maka estimasi persamaan regresi linier sederhana menjadi : 

                            ̂   ̂   ̂                                                   (2.9) 

 Pada metode kuadrat terkecil ini untuk mendapatkan nilai  ,          kita 

dapat menggunakan metode kuadrat terkecil dengan rumus sebagai berikut :                   

                   ̅     ̅     ̅                                                    (2.10) 

                               = 
(∑  

 )(∑   ) (∑    )(∑   )

 (∑  
 )(∑  

 )  (∑    )
                                      (2.11) 

 Persamaan regresi linier berganda dengan dua variabel bebas mempunyai 

perhitungan nilai  ,        . Menggunakan metode kuadrat terkecil yaitu 

dengan meminimumkan nilai G = ∑  
  atau G =  ∑(             )

 . 

 Dengan menyamakan fungsi-fungsi turunan pertama parsial jumlah G 

terhadap setiap nilai  ,         . 

Turunan dari G terhadap   menjadi: 
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    ∑                                                   (2.13) 

        
  

   
    = 2 ∑(             )(   ) 

   = ∑      ∑  
    ∑                        (2.14) 

 Dengan menggunakan Persamaan (2.13) dan (2.14) untuk mendapatkan  

nilai    dan    menggunakan system eliminasi. Mencari nilai    dilakukan dengan 

mengoperasikan atau menggunakan Persamaan (2.13), sehingga diperoleh 

Persamaan 2.11, sebagai berikut: 

                                  
(∑   ∑  

 ) (∑   ∑    )
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 Mencari nilai    dilakukan dengan mengoperasikan atau menggunakan 

Persamaan (2.13) dan Persamaan (2.14), sehingga diperoleh Persamaan (2.15), 

sebagai berikut:  
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2.4 Uji Koefesien Determinan 

 Koefesien determinasi (   bertujuan untuk mengukur seberapa besar variasi 

regressand (Y) dapat diterangkan oleh regressor (X). dengan kata lain seberapa 

jauh kemampuan mdel dalam menerangkn variasi variabel terikat. Formula 

  adalah sebagai berikut : 

                                             
   

   
                                                       (2.16) 

Jika garis regresi tepat pada semua data Y , maka ESS sama dengan TSS sehingga 

   = 1, sedangkan jika garis regresi tepat pada nilai rata-rata Y maka ESS = 0 

sehingga       Nilai    berkisar antara nol dan satu. Nilai    yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel bebasnya dalam menjelaskan variasi variabel terikat 

sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebasnya 

memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel terikat (Silalahi, dkk, 2014). 

 

2.5 Uji Signifikansi  

Uji signifikan terdiri dari uji F dan uji t. 

2.5.1 Uji Koefesien Regresi Serentak (Uji F) 

 Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebasnya  

terhadap variabel terikat. Selin itu uji F juga dapat dilakukan untuk mengetahui 

signifikansi koefesien determinasi (  formula uji statistik F adalah sebagai 

berikut: 

                                                    F=

   

    
   

   

 = 
  

   

  
  

   

                                             (2.17) 

dengan  ESS :    explained sum square 

  RSS :     residual sum square 

           :     koefesien determinasi 

  n          :     jumlah pengamatan 

   k  :     jumlah parameter yang diestimasi 
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Sedangkan hipotesis dalam uji F adalah : 

               

                

Jika         lebih besar dari       , maka    ditolak, artinya variabel bebas tidak 

mempunya pengaruh secara keseluruhan terhadap variabel terikat, demikian 

sebaliknya (Silalahi dkk, 2014). 

 

2.5.2    Uji Koefesien Regresi Secara Parsial (Uji t) 

 Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikasi variabel bebas secara 

individu terhadap variabel terikatnya. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

        

        

Kriteria uji yang digunakan adalah jika |       | >        (  

 
      maka tolak   . 

Jumlah observasi dilambangkan dengan huruf n, dan huruf k melambangkan 

jumlah variabel (termasuk intercept). Jika tolak    maka terdapat pengaruh secara 

individu variabel bebas terhadap variabel terikatnya (Silalahi dkk, 2014). 

 

2.6   Uji Asumsi Klasik 

 Beberapa contoh uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji 

heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. 

2.6.1  Uji Normalitas 

 Uji normalitas dimaksudkan untuk menguji apakah nilai residual dalam 

persamaan regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan 

berdistribusi normal jika nilai residual tersebut sebagian besar mendekati nilai 

rata-rata. Uji normalitas tidak dilakukan pervariabel tetapi dilakukan terhadap 

nilai residualnya. 

Kenormalan dapat diprediksi dengan hipotesis nol (   )dan hipotesis 

alternatifnya (  ) sebagai berikut: 

   : data residual berdistribsi secara normal 
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   : data residual tidak berdistribusi secara normal 

Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai probabilitas yang 

dibandingkan dengan nilai taraf signifikan ( ). Apabila nilai probabilitasnya lebih 

besar dari nilai   maka   diterima begitu sebaliknya. 

Uji normalitas yang tidak terpenuhi secara umum disebabkan oleh 

distribusi data yang analisis tidak normal, karena terdapat nilai ekstrem pada data 

yang diambil. Nilai ekstrem dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam 

pengambilai sampel, bahkan kesalahan dalam melakukan input data atau memak 

karasteristik data tersebut sangat jauh berbeda (Dayusmar, 2017). 

Salah satu metode untuk menguji kenormalan residual pada persamaan 

regresi adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas 

dengan menggunakan uji statistik non-parametik Kolmogorov-Smirnov 

merupakan uji normalitas mengunakan fungsi distribusi komlatif. Nilai residual 

terstandarisasi berdistribusi normal jika K hitung < K tabel atau nilai Sig. >alpha 

(Suliyanto, 2011). 

 

2.6.2  Uji Autokorelasi 

Menurut Suliyanto (2011) uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan 

menurut waktu (times-series) atau ruang (cross section). 

 Salah satu cara untuk melakukan uji autokorelasi adalah dengan 

menggunakan uji durbin Watson. Uji Durbin-Watson (Uji D-W) merupakan uji 

yang sangat populer untuk menguji ada-tidaknya masalah otokorelasi dari model 

empiris yang diestimasi. Rumus yang digunakan untuk uji Durbin Watson-Watson 

adalah: 

                                           DW =  
∑(   𝑡  ) 

∑ 𝑡
                                          (2.18) 

Cara berikutnya adalah dengan mengguakan uji Run Test. Run Test 

merupakan salah satu analisis non-parametik yang dapat digunakan untuk menguji 

apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak 

terdapat korelasi maka dikatakan bahwa nilai residual adalah acak atau random. 
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Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau 

tidak (Sistematis) (Suliyanto, 2011).   

  

2.6.3  Uji Heteroskedastisitas 

 Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang 

tidak sama (konstan). Sebaliknya, jika varian variabel pada model regresi 

memiliki nilai yang sama (konstan) maka disebut dengan homoskedastisitas. Yang 

diharapkan pada model regresi adalah yang homoskedastisitas. Masalah 

heteroskedastisitas sering terjadi pada penelitian yang menggunakan data cross-

section. 

Salah satu metode yang bisa digunakan untuk melihat ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji Park. Pengujian 

heteroskedastisitas dengan uji Park dilakukan dengan meregresikan semua 

variabel bebas terhadap nilai Ln residual kuadrat (Ln   ). Jika terdapat pengaruh 

variabel bebas yang signifikan terhadap nilai Ln residual kuadrat  (Ln   ) maka 

dalam model terdapat masalah heteroskedastisitas. Oleh karena itu persamaan 

yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas dengan metode Park adalah sebagai 

berikut: 

                                  l μ   α  βl    υ                                        (2.19) 

 Jika β signifikan maka terdapay pengaruh variabel bebas terhadap nilai ln 

residual kuadrat sehingga dinyatakan terdapat gejala heteroskedastisitas. 

Demikian pula sebaliknya (Suliyanto, 2011). 

 

2.6.4 Uji Multikolinearitas 

 Menurut Suharjo (2008) kasus multikolinearitas adalah kejadian adanya 

korelasi antar variabel bebas. Artinya ada korelasi antara            (p. 98).   

 Menurut Sunyoto (2010), dalam menentukan ada atau tidaknya 

multikolinearitas dapat digunakan cara lain yaitu dengan (p. 97) : 

1. Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara 

statistik ( ) 
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2. Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi penyimpangan 

baku kuadrat. 

 Nilai VIF dapat dihitung dengan menggunakan cara : 

      VIF( )  
 

    
             (2.20) 

Menurut Sulistiyanto (2011), jika nilai VIF tidak lebih dari 10 maka model 

dinyatakan tidak mengandung multikolinearitas. 

 Menurut Sulistiyanto (2011), uji multikolinearitas juga dapat dilakukan 

dengan melihat nilai    dan nilai t statistic. Jika nilai    tinggi dan uji F menolak 

hipotesis nol, tetapi nilai t statistik sangat kecil atau bahkan tidak mempunyai 

variabel bebas yang signifikan sehingga hal itu menunjukkan adanya gejala 

multikolinearitas.  

 Menurut Sunyoto (2010), Ada beberapa cara untuk mengatasi kasus 

multikolinearitas, antara lain : 

1. Menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas yang mempunyai 

koefesien korelasi tinggi atau menyebabkan multikolinearitas. 

2. Jika tidak dihilangkan (nomor 1) hanya digunakan untuk membantu 

memprediksi dan tidak untuk diinterprestasikan, 

3. Mengurangi hubungan linear antar variabel bebas dengan menggunakan 

logaritma natural. 

4. Menggunakan metode lain misalnya metode regresi Beyesian, dan metode 

regresi ridge. 

 

2.7  Aljabar Matriks 

    Definisi 1.1 : 

Matriks adalah susunan bilangan atau fungsi yang tersusun dalam baris dan kolom 

serta diapit oleh dua kurung siku. 

 Bilangan atau fungsi tersebut dinamakan entri atau elemen dari matriks. 

Matriks dilambangkan dengan huruf besar sedangkan entri (elemen) 

dilambangkan dengan dengan huruf kecil. Seperti contoh berikut ini. 
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A = [√   
   ⁄

       
    

 
  

 
   

] ,   [ 
        
         ] 

Pada matriks A elemen matriksnya berupa bilangan real sedangkan matriks B 

mempunyai elemen yang berupa satu peubah (Variabel) x. dalam matrks dkenal 

ukuran matriks yang disebut ordo, yaitu banyak baris x banyak kolom (tanda x 

bukan menyatakan perkalian, tetapi hanya sebagai tanda emisah). Seperti contoh 

berikut ini. 

A = *
      

      

   

   

   

   
+ 

Matriks A berordo 2 x 4, dengan entri    ,                               , 

Secara umum sebuah matriks A berordo m x n dapat ditulis seperti.  

     [

   

   

 
   

   

   

 
   

 
 
 

   

   

 
    

] 

atau dengan penulisan yang lebih singkat: A = [    dengan i = 1, 2, …, m dan  j = 

1, 2, .., n. indeks pertama (i) menyatakan baris ke-i dan indeks kedua (j) 

menyatakan kolom ke-j. 

 Dua matriks disebut sama jika ordonya sama dan entri yang seletak 

bernilai sama, sehinga jika matriks A dan B sama maka kita dapat menulis A = 

B. sebagai contoh, jika matriks A seperti bentuk umum di atas dan B = [    

dengan i  = 1, 2 … , m dan j = 1, 2, …, n, dan A = B, maka berlaku      =      

untuk setiap i dan j 

(‘Imrona , 2013). 

 

2.7.1 Matriks Satuan (Matriks Identitas) 

 Matriks satuan (matriks identitas) yaitu matriks diagonal yang entri-entri 

pada diagonal utamanya adalah bilangan satu dan entri-entri lainnya 

adalahbilangan nol. Matriks satuan ini dilambangkan dengan   , di mana n adalah 

ordo dari matriks tersebut. Berikut adalah beberapa contohnya (‘Imrona, 2013). 

    *
  
  

+ ,    [
  
  

 
 

   
] ,    [

 
 
 

 
 
 

  

 
 
 

 
 
 

  

] 
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2.7.2 Matriks Bujur Sangkar 

 Matriks bujur sangkar yaitu matriks yang banyak barisnya sama dengan 

banyak barisnya sama dengan banyak kolomnya. Dalam matriks bujursangkar ini 

dikenal istilah diagonal utama yaitu entri-entri yang mempunyai nomor baris yang 

sama dengan nomor kolom. Sebagai contoh, 

[
      

      

   

   
         

]   

Matriks di atas mempunyai ordo 3, dan ditulis    , sedangkan entri yang terletak 

pada diagonal utamanya adalah                 (‘Imrona, 2013) 

 

2.8    Determinan 

 Determinan merupakan fungsi dari matriks bujur sangkar, n x n, ke bilangan 

real. Ada beberapa definisi yang dikembangkan dalam rangkaian  determinan ini: 

dua yang terkenal adalah definisi menggunakan permutasi dan yang menggunakan 

kofaktor.  

 Lambang determinan matriks A adalah det(A) atau | |. Dari pelajaran di 

SLTA telah diketahui determinan dari matriks 2 x 2 sebagai berikut : 

 det(A) = *
      

      
+ =                  (2.21) 

lambang | | di sini bukanlah lambang nilai mutlak tetapi lambang determinan. 

Dan untuk matriks 3x3, determinan didefenisikan sebagai berikut: 

det(A) = [
      

      

     

     
         

]  =                               

                                      (2.22) 

Cara penulisan di atas dapat diubah menjadi  

det(A) =   (  )   (             +   (  )   (             )+        

   (  )   (             ) 

atau data ditulis dengan melibatkan determinan matriks 2 x 2 

det(A)  =   (  )   |
      

      
|+   (  )   |

      

      
|                    

+   (  )   |
      

      
|  
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atau  

det(A)  =   (  )   (              +    (  )   (             ) +             

   (  )   (             ) 

atau dapat ditulis dengan melibatkan determinan matriks 2 x 2 

det(A) =   (  )   |
      

      
|+   (  )   |

      

      
|                

+   (  )   |
      

      
| 

kenyataan di atas, dengan mengingat bahwa determinan suatu matriks dapat dicari  

dengan menggunakan determinan matriks yang lebih kecil ukurannya 

(submatriks). Mendorong didefenisikannya determinan secara formal di bawah ini 

yang bersifat rekursif (‘Imrona , 2013). 

 

2.9  Koefesien Korelasi 

 Koefesien korelasi, dinotasikan dengan r digunakan untuk mengukur eratnya 

hubungan antara dua variabel dalam analisis korelasi. Koefesien korelasi sampel 

antara X dan Y dinotasikan dengan      adalah : 

                            = 
   

√   √   
 = 

∑ (    ́)(    ́) 
   

 ∑ (    ̅) ∑ (    ́)
  

       ⁄ 
   

     (2.23) 

Dengan     adalah kovarian dari x dan y sedangkan    dan    adalah simpangan 

bakunya. Koefesien korelasi mengukur hubungan antara dua variabel dengan nilai 

-1 ≤     ≤ 1. Apabila r bernilai 1 atau -1 maka hubungan linear antara kedua 

variabel sangat kuat. Jika koefesien korelasi bernilai positif maka kedua variabel 

mempunyai hubungan searah, sedangkan nilai koefesien korelasi yang negatif 

menunjukkan hubungan yang berlawanan arah ( Supranto, 2008, hal.162). 

 

2.10 Matriks Korelasi 

Menurut Astuti (2014) Matriks korelasi R diperoleh dari perkalian antar 

transpose matriks X dengan matriks X. 

    = [

   

   

 

   

   

 
      

 
 
 

   

   

 
    

] [

   

   

 

   

   

 
      

 
 
 

   

   

 
    

] 



II-13 
 

 

 

    = [

∑   
 

∑      

 

∑      

∑   
 

 
∑    ∑    

 
 
 

∑    
∑    

 
 ∑  

] 

Matriks    yang telah distandarkan dapat ditulis sebagai berikut : 
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Sehingga matriks korelasi R adalah : 

R = [

 
   

 

   

 
 

      

 
 
 

   

   

 
  

] ;     =        =   ,…,   =         (2.26) 

 

2.11 Korelasi Parsial 

Korelasi parsial digunakan untuk mencari koefesien korelasi murni dari dua 

variabel yang dianalisis dengan menghilangkan pengaruh-pengaruh variabel lain 

(Hartono). Hartono juga menjabarkan rumus-rumus korelasi parsial antara lain 

sebagai berikut: 

a.  Korelasi parsial    dengan    dikontrol oleh    

         =  
                    

√    
     √    

    
 

b. Rumus korelasi parsial untuk empat variabel dengan dua variabel control 

adalah sebagai berikut : 

           =  
                            

√    
        √    

       
 

Dimana : 

         =  
                    

√    
     √    

    
 

         =  
                    

√    
     √    

    
 

  

2.12  Nilai dan Vektor Eigen 

Definisi 8.1 : Misalkan A dalah matriks berordo n x n. vektor x     dan x   0 

disebut vector eigen jika terdapat λ bilangan real, yang disebut nilai eigen, 

sehingga  memenuhi persamaan : Ax= λx .  

 Dari definisi di atas dapat diketahui persyaratan-persyaratan untuk nilai 

eigen maupun vector wigen. Nilai eigen merupakan bilangan real, yang berarti 

dapat bernilai nol, negative dan juga positif, sedangkan vector eigen x merupakan 

anggota dari    untuk      dan x bukan vektor nol (‘Imrona, 2013). 
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2.12.1 Pencarian Nilai Eigen 

   Persamaan di atas dapat ditulis sebagai berikut : 

Ax - λx = 0                 (2.27) 

Misalkan matriks A berordo n x n dan x berordo n x 1 maka dengan mengalikan 

dengan matriks identitas I yang berordo n x n persamaan di atas dapat ditulis 

sebagai : 

                                                             x - λIx = 0                                (2.28) 

atau 

(A – λI)x = 0  

dengan mengingat vector eigen x   0 maka persamaan di atas harus mempunyai 

penyelesaian tak-trivial, dan didapatkan : 

            det(A- λI) = 0      (2.29) 

Persamaan det(A- λI) = 0 dikenal sebagai persamaan karasteristik  atau biasa 

pula disebut persamaan penolong karena persamaan ini menolong 

menyederhanakan permasalahan pencarian nilai eigen menjadi lebih sederhana 

yaitu hanya sekedar mencari akar-akar dari polinom           
      

        . 

Sementara itu, metode pencarian akar-akar persamaan telah kita ketahi di 

antaranya  

1. Pemfaktoran. 

2. Rumus ABC (jika persamaan kuadrat) 

3. Pembagian sintetis (‘Imrona, 2013). 

 

2.12.2 Pencarian Vektor Eigen 

  Dengan memperhatikan bentuk (A – λI)x = 0 berarti pencarian vector eigen 

suatu matriks ekuivalen dengan mencari penyelesaian tak-trivial sistem persamaan 

linear homogeny atau menentukan ruang penyelesaian dari sistem persamaan 

linear homogen. Oleh karena itu mencari vektor eigen berarti pula mencari basis 

untuk ruang penyelesaian untuk nilai eigen tertentu (‘Imrona, 2013). 
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2.13  Analisis Komponen Utama 

 Menurut Agustina (2015) Analisis komponen utama merupakan teknik 

statistik yang digunakan untuk menjelaskan struktur variansi-kovariansi dari 

sekumpulan variabel melalui beberapa variabek baru dimana variabel baru ini 

saling bebas, dan merupakan kombinasi linear dari variabel asal. Selanjutnya 

variabel baru ini dinamakan komponen utama. Secara umum tujuan dari analisis 

komponen utama adalah mereduksi dimensi data sehingga lebih muda untuk 

menginterprestasikan data-data tersebut. 

 Regresi komponen utama didasarkan pada analisis komponen utama. 

Melalui analisis komponen utama akan dihasilkan variabel-variabel baru 

(komponen utama) yang merupakan kombinasi linear dari variabel-variabel bebas 

asal, dan antar variabel bebas baru ini bersifat saling bebas. Selanjutnya variabel 

baru ini diregresikan dengan variabel respon asal. 

 Pada awalnya, matriks X yang telah melalui prosedur centering dan 

rescaling, diperoleh matriks X yang terpusat dan terskalakan, yang kemudian 

disebut matriks Z. matriks korelasinya     dan akar ciri (disebut juga akar laten 

dan nilai eigen) matriks korelasi ini adalah r solusi            dari persamaan 

determinan |      | = 0. Jumlah akar ciri matriks korelasi ini sama dengan 

trace matriks    . 

 Untuk setiap akar ciri    terdapat akar ciri    yang memenuhi sistem 

persamaan persamaan homogen (      I )   = 0. Vektor ciri solusinya. 

  = (             )
 
 , yang dipilih dari sekian banyak solusi sebanding yang ada 

untuk setiap j, merupakan solusi yang ternormalkan sedemikian rupa sehingga 

  
    = 1. Jika semua   berbeda, maka setiap pasang vektor ciri akan orthogonal 

sesamanya. Vektor    diguakan untuk mengucapkan kembali Z ke dalam suku-

suku komponen utama W dalam bentuk 

                  =                                  (2.30) 

 

 

 



II-17 
 

2.14 Regresi Stepwise 

Metode stepwise merupakan gabungan dari metode forward dan backward. 

Metode ini dengan memasukkan variabel prediktor satu per satu ke dalam model 

dengan kriteria tertentu. Variabel yang sudah masuk ke dalam model diseleksi lagi 

apakah variabel tersebut tetap di dalam model atau sebaliknya. Variabel pertama 

yang masuk kedalam model adalah variabel yang memiliki nilai koefesien 

korelasi tertinggi dan signifikan pada taraf 0.05 terhadap variabel respon, lalu 

dilakukan uji keberatian regresi apakah variabel tersebut tetap di dalam model 

atau sebaliknya. Uji dilakukan dengan uji t atau uji signifikan pada taraf 0.1. 

Kemudian untuk variabel respon yang masuk kedua adalah dengan melalukan 

korelasi parsial antara variabel yang belum masuk ke dalam model terhadap 

variabel Y dengan sebagai variabel kontrol adalah variabel yang sudah masuk ke 

dalam model. Variabel yang memiliki nilai korelasi parsial terbesar dan signifikan 

terhadap variabel respon terpilih sebagai variabel kedua yang masuk kedalam 

model. Kemudian dilakukan uji keberartian regresi antara variabel respon Y 

terhadap variabel respon yang masuk model dengan melalui uji-t atau uji 

signifikan pada taraf 0.1. Apabila signifikan maka variabel tersebut tetap dalam 

model dan sebaliknya. Begitu seterusnya pemilihan variabel selanjutnya yang 

masuk ke dalam model sampai tidak ada lagi variabel yang memenuhi kriteria 

untuk masuk ke dalam model. 

 

2.15 Regresi New Stepwise 

 Metode new stepwise merupakan salah satu metode dalam mengatasi kasus 

multikolinearitas. Metode new stepwise adalah sebuah metode pemilihan variabel 

prediktor pada model regresi linear. Metode ini adalah sebuah perluasan dari 

regresi komponen utama dan terdiri dari pemilihan variabel prediktor asli secara 

iterasi pada waktu yang sama himpunan bagian komponen utama dipilih secara 

berulang-ulang. Metode ini juga memiliki sifat-sifat dasar dari metode stepwise 

(Tayeb  T ,2002). 

 Regresi New Stepwise merupakan pengembangan dari regresi komponen 

utama. Keunggulan metode ini adalah dalam hal pemilhan variabel yang masuk 
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dalam model jika dibandingkan dengan metode regresi komponen utama. 

Pemilihan variable pada New Stepwise didasarkan pada jumlah kuadrat galat 

(JKG), sedangkan pada komponen utama menggunakan matriks korelasi dari 

variabel-variabel penjelas. (Ilmi, 2013).  

Metode regresi new stepwise merupakan salah satu metode untuk 

mengatasi masalah multikolinearitas pada variabel pada data. Langkah pertama 

dari pengolahan data sebelum menggunakan metode new stepwise adalah dengan 

menguji koefesien determinan dari suatu persamaan regresi berganda pada data. 

Kemudian melakukan uji statistik dengan menggunakan uji F dan uji t. Kemudian 

melalukan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas). Apabila terdapat masalah 

multikolinearitas antar variabel bebas, maka diatasi dengan menggunakan metode 

regresi new stepwise. 

Langkah awal dari proses regresi new stepwise adalah pecarian skor 

komponen utama dari matriks kovarian. Pada analisis regresi new stepwise, 

variabel yang masuk ke dalam model dilakukan dengan proses seleksi maju, 

dimulai dari pemilihan variabel pertama, kedua hingga variabel terakhir. Kriteria 

variable yang layak masuk kedalam model adalah variabel yang memilki nilai 

jumlah kuadrat galat (JKG) terkecil. Sedangkan untuk pemilihan variabel kedua 

yang masuk kedalam model melaui matriks dari  nilai standar error    ,   ,…,   

yang diperoleh hasil residual dari regresi masing-masing variabel sisa dengan 

variabel bebas yang terpilih pada pemilihan variabel pertama yang masuk ke 

dalam model. Kemudian melakukan proses pengujian terhadap variabel yang 

masuk ke dalam model. Untuk pemilihan variabel ketiga dan seterusnya yang 

masuk kedalam model memiliki langkah yang hampir sama pada pemilihan 

variabel kedua yang masuk ke dalam model.  

Adapun perbedaaan metode stepwise dengan metode regresi new stepwise 

yaitu jika seleksi variabel penjelas yang masuk kedalam model pada metode 

stepwise menggunakan nilai korelasi terbesar pada variabel penjelasnya, metode 

new stepwise justru menggunakan nilai jumlah kuadrat galat (JKG) terkecil untuk 
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variabel penjelas yang masuk kedalam model yang kemudian akan diregresikan 

dengan variabel penjelas. 

 

2.16    Pendapatan Per Kapita 

 Angka pendapatan perkapita diperoleh melalui pembagian nilai PDRB 

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu daerah (BPS Provinsi Riau, 

2013). 

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit 

produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Unit-

unit tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan dalam menjadi 9 sektor atau 

lapangan usaha yaitu sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan 

perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, 

sektor listrik, gas, dan air, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan hotel, 

dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa bangunan, 

dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa (BPS Provinsi Riau, 2013). 

Perkembangan PDRB Riau merupakan gambaran perekonomian provinsi 

Riau. Unsur migas sangat mempengaruh struktur PDRB Riau, sehingga 

perekonomian Riau tanpa migas akan sangat berbeda dengan struktur 

perekonomian bila memasukkan unsur migas (BPS Provinsi Riau, 2013). 

 

 

 

 


