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Multiple R-Squared: 0.6511,

Adjusted R-squared: 0.6438

F-statistic: 89.57 on 1 and 48 DF,

p-value:1.490e-12

Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa konstanta α = β0

adalah signifikan (1% < p < 5%) dan koefisien speed adalah sangat

signifikan (p < 1%).

Untuk mengetahui komponen-komponen yang dapat diekstrak dari

objek contoh.lm dapat dilakuakn dengan perintah berikut. Sedang-

kan untuk memanggil salah satu komponen objek dilakukan dengan

NamaObjek$komponen.

>names(contoh.lm)

[1] "coefficients" "residuals" "effects" "rank"

[5] "fitted.values" "assign" "qr" "df.residual"

[9] "xlevels" "call" "terms" "model"

>contoh.lm$coeff

(Intercept) speed

-17.579095 3.932409

6.8.3 Model dengan Variabel Kualitatif

Andaikan selain variabel penjelas X data juga mengandung variabel

kualitatif G, maka variabel kualitatif ini pun perlu diperiksa apakah

berpengaruh pada hubungan variabel X dan Y . Secara intuitif pemerik-

saan dapat dilakukan dengan menggambar diagram pencar dengan men-

gakomodasi adanya kelompok. Ada beberapa cara (yang biasa disebut
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formula) untuk memasukkan variabel kualitatif (misalnya grup) pada R

seperti diuraikan berikut ini.

1. Y ∼ X∗G. Dengan formula ini kita mencoba model paling lengkap

yaitu memeriksa kemungkinan bahwa setiap kelompok memiliki

model yang berbeda.

2. Y ∼ X + G. Formula ini adalah untuk memeriksa model regresi

sejajar yang memiliki gradien yang sama tetapi kemungkinan kon-

stanta berbeda.

3. Y ∼ G/X. Formula ini adalah untuk memeriksa signifikansi mo-

del masing-masing kelompok dengan memaksa model dengan gra-

dien berbeda. Berbeda dengan pendekatan pertama yang lebih

melihat perlu tidaknya model dipisah, dengan formula terakhir

ini, kita memaksa untuk menggunakan model terpisah dan se-

lanjutnya melihat signifikansi masing, masing model. Model dari

ketiga kelompok bisa sama-sama signifikan, tetapi mungkin saja

ketiganya dapat digabung menjadi satu.

Call:

lm(formula = y ~ g * x, data = sim.data.reg)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 6.10606 0.79364 7.694 2.47e-10 ***

g[T.P] -0.34794 1.12238 -0.310 0.758

x 3.88663 0.08370 46.433 < 2e-16 ***

g[T.P]:x 0.01706 0.11837 0.144 0.886

---
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Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Dengan formula di atas (Y G ∗ X) kita mendapat gambaran perlu

tidaknya memisahkan baik konstanta maupun gradien garis regresi dari

masing-masing kelompok. Hasil di atas menunjukkan kita tidak perlu

memisahkan model atau garis regresi dari masing-masing kelompok.

Call:

lm(formula = y ~ g + x, data = sim.data.reg)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 6.03583 0.62101 9.719 1.06e-13 ***

g[T.P] -0.20747 0.55184 -0.376 0.708

x 3.89516 0.05868 66.383 < 2e-16 ***

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Dengan formula ini (Y G + X) kita memaksa untuk menggunakan

gradien yang sama (regresi sejajar), tetapi hanya melihat kemungkinan

perlu tidaknya memisahkan konstantanya. Hasil di atas menunjukkan

kita tidak perlu memisahkan koefisien dari model atau garis regresi dari

masing-masing kelompok.

Call:

lm(formula = y ~ g/x, data = sim.data.reg)

Coefficients:

Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)

(Intercept) 6.1061 0.7936 7.694 2.47e-10 ***
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g[T.P] -0.3479 1.1224 -0.310 0.758

gL:x 3.8866 0.0837 46.433 < 2e-16 ***

gP:x 3.9037 0.0837 46.637 < 2e-16 ***

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Dengan formula ini (Y G/X) kita memaksa memeriksa model atau

regressi terpisah untuk masing-masing kelompok. Hasil menunjukkan

bahwa regresi masing-masing kelompok sama-sama signifikan, tetapi

tidak ada informasi apakah kedua model atau garis regresi itu dapat

digabung atau tidak. Karena model menggunakan model dengan kon-

stanta, kita masih bisa melihat bahwa selisih konstanta dari kelompok

L dan kelompok P tidak signifikan.

Secara keseluruhan bentuk model yang dapat dimasukan dalam for-

mula R dapat dirangkum dalam Tabel 6.1 (lihat juga Kuhnert & Ven-

ables (2005)). Pada notasi tersebut x menunjukkan variabel kuantitatif

sedangkan G menunjukan variabel kualitatif (faktor), sedangkan y dapat

berupa kualitatif atau faktor (pada regresi logistik yang akan dibahas

kemudian). Pada model G/(x1+x2) kelompok yang ada dipaksa memi-

liki regresi yang berbeda, sedangkan pada y~G*(x1+x2) kelompok dili-

hat semua kemungkinannya apakah perlu regresi berbeda, sejajar atau

bergabung (satu).
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Tabel 6.1: Alternatif Penulisan Model dalam Formula R

No Bentuk Arti

1 y~x regresi sederhana

2 y~x-1 regresi tanpa konstanta

3 log(y)~x regresi dengan transformasi pada Y

4 y~log(x) regresi dengan transformasi pada X

5 y~x1+x2+... regresi multivariat

6 y~G+x1+x2 regresi paralel

7 y~G/(x1+x2) regresi berbeda

8 y~G*(x1+x2) regresi dengan interaksi
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