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3.7 Model Linier dengan Variabel Kualitatif

Misalkan beberapa peubah penjelas dalam model linier merupakan
peubah kualitatif (kelompok) dengan dua tingkat (misalnya L=Laki-
laki dan P=perempuan). Pertanyaan mendasar dari data seperti
ini adalah, apakah penyebaran data antara kelompok yang satu (L)
berneda dengan kelompok yang lain (P). Apakah garis regresi pen-
duga data cukup diwakili satu garis atau dua garis yang berbeda.
Empat kemungkinan sebaran data jika dipisahkan berdasarkan kelom-
pok diilustrasikan dengan Gambar 3.2. Pada gambar diilustrasikan
ada 4 kempungkinan penyebaran datanya yaitu:

1. kedua kelompok menyebar sama sehingga tidak perlu dibedakan
antara kelompok satu dengan yang lain sehingga cenderung
membentuk satu garis lurus;

2. kedua kelompok menyebar berbeda dengan kecenderungan memi-
liki kemiringan yang sama tetapi konstanta berbeda sehingga
membentuk dua garis lurus sejajar;

3. kedua kelompok menyebar berbeda dengan kecenderungan memi-
liki kemiringan yang berbeda tetapi konstanta sama sehingga
membentuk dua berkas garis;

4. kedua kelompok menyebar berbeda dengan kecenderungan memi-
liki kemiringan maupun konstanta yang berbeda sehingga mem-
bentuk dua garis lurus berbeda;

3.7.1 Variabel Boneka dengan Model Berkonstanta

Untuk menangani data dengan variabel kualitatif, kita dapat menan-
ganinya dengan memperkenalkan varibel boneka (dummy variable).
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Gambar 3.2: Sebaran data dilihat dari adanya kelompok atau peubah
kualitatif. Pada gambar terlihat empat model penye-
baran data untuk satu variabel kualitatif dengan dua
kategori (L,P).
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Misalkan g adalah variabel kualitatif dengan gi = L atau gi = P .
Kita dapat mendefinisikan vektor D dengan

Di =

{
1 jika gi = L

0 untuk yang lain
(3.35)

Dengan demikian bentuk model antara Yi dengan variabel-variabel
lainnya dapat dituliskan sebagai

Yi = β0 + β1X1 + β2Di + εi (3.36)

Jika diteliti lebih jauh, maka model untuk kelompok L dan kelompok
P , masing masing adalah:

L : Yi = β0 + β1Xi + β2 + εi

= (β0 + β2) + β1X1 (3.37)

P : Yi = β0 + β1X1 + εi (3.38)

Dengan demikian pengenalan variabel boneka D di atas menunjukkan:

1. model yang diperiksa adalah model linier paralel yaitu model
dengan konstanta berbeda (β0 dan β0+β2) tetapi gradien sama
(β1);

2. β2 adalah parameter yang menentukan apakah model untuk
kedua kelompok perlu dibedakan konstantanya

Secara formal uji hipotesis β2 adalah

H0: β2=0 (menunjukkan model untuk kedua kelompok sama)

HA: β2 �= 0 (menunjukkan model untuk kedua kelompok ber-
beda)
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Gambar 3.3: Garis Regresi sejajar dengan selisih konstanta β2 dan
gradien sama (β1)

Secara geometris model yang dihasilkan jika β2 signifikan dapat di-
ilustrasikan dengan Gambar 3.3.

Apabila kita ingin memeriksa apakah selain konstantanya gradi-
ennya juga berbeda, kita perlu memperkenalkan peubah boneka lain
yang mewakili adanya interaksi antara peubah X dengan g. Misalkan
kita definisikan vektor Dx dengan

Dxi = Di ∗ Xi (3.39)

Dengan demikian bentuk model antara Yi dengan variabel-variabel
lainnya dapat dituliskan sebagai

Yi = β0 + β1X1 + β2Di + β3Dxi + εi (3.40)
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Jika diteliti lebih jauh, maka sekarang model untuk kelompok L dan
kelompok P , masing masing adalah:

L : Yi = β0 + β1Xi + β2 + β3Xi + εi

= (β0 + β2) + (β1 + β3)X1 (3.41)

P : Yi = β0 + β1X1 + εi (3.42)

Jadi signifikan tidaknya β2 menentukan perlu tidaknya model de-
ngan konstanta berbeda, sedangkan signifikan tidaknya β3 menen-
tukan perlu tidaknya model dengan gradien berbeda untuk kedua
kelompok yang ada.

Secara geometris model yang dihasilkan jika β2 signifikan dapat
diilustrasikan dengan Gambar 3.4.

Di =

{
1 jika gi = L

0 untuk yang lain
(3.43)

3.7.2 Variabel Boneka dengan Konstanta tidak Eksplisit

Dalam hal tertentu, kita merlukan model dengan konstanta implisit.
Paling tidak ada dua kondisi kenapa model ini bermanfaat yaitu:

1. secara teoritik pada saat nilai peubah penjelas nol, nilai respon
juga nol;

2. untuk model dengan peubah kualitatif (kelompok), model ini
memudahkan interpretasi konstanta masing- masing kelompok.

Untuk model dengan variebel kualitatif dengan konstanta implisit,
definisi peubah boneka harus dibuat secara terpisah untuk masing-
masing kelompok seperti berikut:

1. diperlukan k variabel boneka untuk satu peubah kualitatif de-
ngan tingkat kelompok sebanyak k;

ANALISIS REGRESI DENGAN R (ANRER)



3.7. MODEL LINIER DENGAN VARIABEL KUALITATIF 115

1+ 3

1
2

Gambar 3.4: Garis Regresi berbeda dengan selisih konstanta β2 dan
selisih gradien β3

2. untuk peubah kualitatif g dengan dua tingkat P,L, maka perlu
didefinisikan dua peubah boneka misalnya DL dan DP dengan

DLi =

{
1 jika gi = L

0 untuk yang lain

DPi =

{
1 jika gi = P

0 untuk yang lain

Sedangkan bentuk modelnya akan menjadi

Yi = β1X1 + β2DLi + +β2DPi + εi (3.44)

Jika diteliti lebih jauh, maka model untuk kelompok L dan
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kelompok P , masing- masing adalah:

L : Yi = β2 + β1Xi + εi

P : Yi = β3 + β1X1 + εi

Jadi konstanta untuk kelompok L adalah β2 dan konstanta un-
tuk kelompok P adalah β3.

3.8 Ilustrasi Model Linier Normal dengan R

3.8.1 Simulasi dengan R

Untuk lebih memahami konsep-konsep statistika, ilustrasi program
komputer dengan meggunakan data simulasi sangat bermanfaat. Un-
tuk keperluan memeriksa sifat-sifat prosedur analisis data yang telah
dibicarakan, maka ada beberapa hal yang harus diimplementasikan
dalam komputer diantaranya:

1. mensimulasi data yang memenuhi asumsi sebagaimana dihara-
pkan, misalnya Y ∼ N(Xβ, σ2). Ini berarti untuk mensimulasi
data kita harus menetapkan X dan β;

2. mengestimasi balik β̂ dari data Y baik dengan cara langsung
mapun dengan melalui iterasi numerik Newton-Raphson;

3. mengulang-ulang proses 1. dan 2. untuk melihat sifat-sifat
penduga β̂ secara umum;

4. mengimplementasikan program yang dibuat untuk data riil.
Implementasi data riil dalam buku ini selanjutnya dilakukan
dengan menggunakan library dan dataset yang sudah ada yaitu
lm().
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Contoh 3.2. Misalkan kita akan mensimulasi data sederhana dengan
ukuran n = 60 dan X ∼ N(50, 25) (ingat bahwa berbeda dengan Y ,
tidak ada keharusan X untuk mengikuti distribusi tertentu). Mi-
salkan pula β = (3, 5)T dan varian kesalahan σ2 adalah 16, artinya
Y ∼ N(μ, σ2) dan μ = Xβ dan kita akan memeriksa model

Yi = 3 + 5xi + εi i = 1, . . . , 60

Untuk membangkitkan data Y, ada dua cara yang bisa ditempuh.

1. Sesuai dengan sifat bahwa, jika X ∼ (0, σ2), maka X + C ∼
N(C, σ2). Jadi kita perlu membangkitkan ε ∼ N(0, σ2) lalu
mendefisikan Y = μ + ε

n<-60

x<-rnorm(60,50,5)

sgm<-4

x<- rnorm(n,0,sgm)

eps<-rnorm(0,sgm)

mu<-3+5*x

ydat<-mu+eps

2. membangkitkan langsung Y ∼ N(μ, σ2)

ydat<-rnorm(n,mu,sgm)

Selanjutnya dari data yang ada (ydat), kita dapat mengestimasi
balik β̂. Untuk model dengan distribusi normal kita dapat menghi-
tungnya dengan dua cara yaitu dengan cara langsung melalui

β̂ =
(
XTX

)−1
XTY
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atau secara umum (yang berlaku untuk semua distribusi) dengan
iterasi Newton-Raphson

b1 = b0 +
(
XTX

)−1
(Y − Xb0)

Ragam estimator/penduga, untuk kasus σ yang diketahui, dapat di-
hitung dengan

V ar(β̂) = σ2
(
XTX

)−1

Jika σ tidak diketahui, dapat diganti dengan penduganya yaitu:

σ̂ =

√
(Y − Xβ̂)T(Y − Xβ̂)

N − k

x.mat<-as.matrix(cbin(1,x))

b.hat<-solve(t(x.mat)%*%xmat)%*%t(x.mat)%*%ydat

print(b.hat)

Keluaran yang diperoleh dari program diatas adalah

>print(b.hat)

[,1]

2.831853

x 4.760870

print(sgm^2*solve(t(x.mat)%*%x.mat))

x

0.269456174 0.008044395

x 0.008044395 0.023198465

Proses di atas dapat dilakukan berulang-ulang, misalnya 100 kali, se-
lanjutnya dihitung nilai-tengah dan ragam estimator. Hasilya sangat
dekat dengan ragam yang diperoleh melalui pendugaan di atas. Da-
lam contoh berikut hasil estimasi dari 100 kali pendugaan disimpan
dalam matriks mh.
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>var(mh) # varian dari 100 kali pendugaan

[,1] [,2]

[1,] 0.301722464 0.006733643

[2,] 0.006733643 0.019071798

>mean(mh[,1])

[1] 2.963071

>mean(mh[,2])

[1] 4.985726

Jika diperlukan kita juga dapat membuat grafik penduga dari
100 ulangan simulasi yang masing-masing mengambil sampel beruku-
ran 60 (Gambar 3.5). Pengulangan juga dapat divariasi dengan
meningkatkan ukuran sampel pada setiap simulasi. Simulasi ini sa-
ngat baik untuk mengilustrasikan hunbungan antara ukuran sam-
pel dan ketelitian pendugaan. Gambaran grafik yang diperoleh apa-
bila dalam setiap pengambilan sampel dilakukan penambahan jum-
lah sampel seperti pada Gambar 3.6. Pada gambar tersebut terlihat
bahwa semakin besar ukuran sampel pendugaan semakin teliti, ka-
rena ragam pendugaan semakin mengecil.

3.8.2 Menggunakan Fungsi lm()

lm() adalah fungsi yang ada pada R untuk menganalisis data dengan
model linier normal. Format perintahnya adalah:

lm(formula, data,...)

Komponen parameter fungsi lm() dapat djelaskan sebagai berikut
ini.

1. formula adalah peubah respon dan peubah- peubah penje-
las yang dinyatakan dalam bentuk y~x1+x2+. . .. Jika ingin
menggunakan persamaan regresi tanpa konstanta maka pada
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Gambar 3.5: Grafik Penduga β̂1 = α̂ dari penarikan sampel 100 kali
masing-masing berukuran 60. Nilai parameter sebe-
narnya adalah α = 3.

Gambar 3.6: Grafik Penduga β̂1 = α̂ dari beberapa penarikan sam-
pel dengan ukuran mulai 10 sampai dengan 1000. Nilai
parameter sebenarnya adalah α = 3.
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formula ditulis y~x1+x2-1 atau y~0+x1+x2. Pada bagian ini
juga dapat dimasukkan data yang telah ditansformasi misalnya
log(y)~x1+x2 dan sejenisnya.

2. data adalah nama data yang akan dianalisis, yaitu yang memuat
nama-mana peubah yang dimasukkan pada formula

Dari hasil analisis menggunakan fungsi lm(), ada beberapa infor-
masi yang dapat diekstrak dari objek yang dihasilkan diantaranya:

1. coef(objek) untuk mengekstrak koefisien regresi β̂.

2. deviance(objek) untuk mengekstrak jumlah kuadrat sisa.

3. formula(objek) untuk mengekstrak rumusan model yang diper-
gunakan

4. plot(objek) untuk menghasilkan grafik yaitu seperti grafik
sisa, grafik fitted value dan beberapa disgnostik.

5. print(objek) untuk mencetak hasil singkat analisis.

6. step(objek) untuk memeriksa model yang paling cocok de-
ngan cara melihat angka (Akaike’s Information Criterion) yang
paling kecil(lihat sesi 4.5.

7. summary(objek)untuk mencetak lengkap hasil analisis.

Untuk mengetahui lebih jauh komponen-komponen yang tersedia dari
suatu objek dapat dilakukan dengan

>names(objek)

Contoh 3.3. Misalkan kita ingin mencari persamaan regresi (model
linier) dari peubah kecepatan/speed dan jarak tempuh distance ken-
daraan pada data cars.Perintah dan hasil keluaran untuk menge-
tahui ringkasan data adalah:
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> data(cars)

> summary(cars)

speed dist

Min. : 4.0 Min. : 2.00

1st Qu.:12.0 1st Qu.: 26.00

Median :15.0 Median : 36.00

Mean :15.4 Mean : 42.98

3rd Qu.:19.0 3rd Qu.: 56.00

Max. :25.0 Max. :120.00

Setelah diketahui nama peubah- peubahnya, selanjutnya kita dapat
menggambar diagram pencar (Gambar 3.7) serta menulis perintah
model linier seperti berikut:

>contoh.lm<-lm(dist~speed,data=cars)

>print(summary(contoh.lm))

Call: lm(formula = dist ~ speed, data = cars)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-29.069 -9.525 -2.272 9.215 43.201

Coefficients:

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

(Intercept) -17.5791 6.7584 -2.601 0.0123*

speed 3.9324 0.4155 9.464 1.49e-12 ***

---

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

Residual standard error: 15.38 on 48 degrees of freedom

Multiple R-Squared: 0.6511,

Adjusted R-squared: 0.6438

F-statistic: 89.57 on 1 and 48 DF,

p-value:1.490e-12

ANALISIS REGRESI DENGAN R (ANRER)



3.8. ILUSTRASI MODEL LINIER NORMAL DENGAN R 123

●

5 10 15 20 25

0
20

40
60

80
10

0
12

0

DIAGRAM PENCAR SPEED VS. DISTANCE

speed

di
st

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

Gambar 3.7: Histogram dengan Kurva Densitas untuk peubah Speed
dan Distance pada Data Cars

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 dilakukan dengan perintah berikut. Se-
dangkan untuk memanggil salah satu komponen objek dilakukan de-
ngan NamaObjek$komponen.

>names(contoh.lm)

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

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

[9] "xlevels" "call" "terms" "model"
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>contoh.lm$coeff

(Intercept) speed

-17.579095 3.932409

3.8.3 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 . Untuk menghadapi
data yang mengandung peubah kualitatif, secara umum dapat di-
lakukan lengkah-langkah berikut ini.

1. Lakukan eksplorasi secara grafis dengan menggambar Diagram
Pencar (Scattergram) data, untuk melihat secara intuitif apakah
regresi perlu dipisah atau dapat digabung.

2. Analisis data dengan memasukkan peubah kualitatif sesuai de-
ngan indikasi yang ditunjukkan oleh diagram pencar.

3. Lakukan uji signifikansi baik untuk peubah kualitatif maupun
kuantitatif

Ada beberapa cara (yang biasa disebut 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 kemungkinan
model regresi sejajar (dengan gradien sama tetapi kemungkinan
konstanta berbeda).
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3. Y ∼ G/X. Formula ini adalah untuk memeriksa signifikansi
model masing-masing kelompok dengan memaksa model de-
ngan gradien berbeda. Berbeda dengan pendekatan pertama
yang lebih melihat perlu tidaknya model dipisah, dengan for-
mula terakhir ini, kita memaksa untuk menggunakan model
terpisah dan selanjutnya melihat signifikansi masing, masing
model. Model dari ketiga kelompok bisa sama-sama signifikan,
tetapi mungkin saja ketiganya dapat digabung menjadi satu.

Berikut adalah beberapa contoh dengan berbagai kondisi peubah
kualitatif

Contoh 3.4.

Suatu data yang mengandung peubah kuantitatif X, Y dan pe-
ubah kualitatif g sebarannya ditunjukkan oleh Gambar 3.8. Pada
Gambar terlihat bahwa data mengandung variabel kualitatif g tetapi
kedua subkelompok data terlihat cukup membaur dan tidak perlu
dibedakan antara kedua sub kelompok datatersebut.

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

---

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

Dengan formula di atas (Y ∼ G ∗ X) kita ingin mendapat gam-
baran perlu tidaknya memisahkan konstanta dan gradien garis regresi
masing-masing kelompok. Dari hasil di atas diperoleh:
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Gambar 3.8: Diagram Pencar X dengan Y yang mengandung kelom-
pok yang dapat digabung
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1. koefisien g[T.P] tidak signifikan, berarti selisih konstanta dua
kelompok tidak signifikan;

2. koefisien g[T.P]:x tidak signifikan, berarti selisih gradien dua
kelompok tidak signifikan.

Jadi untuk data ini tidak perlu dipisahkan 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 menggu-
nakan gradien yang sama (regresi sejajar), tetapi hanya melihat ke-
mungkinan perlu tidaknya memisahkan konstantanya. Hasil di atas
menunjukkan kita tidak perlu memisahkan konstanta 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 ***

g[T.P] -0.3479 1.1224 -0.310 0.758

gL:x 3.8866 0.0837 46.433 < 2e-16 ***
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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 menun-
jukkan 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 de-
ngan konstanta, kita masih bisa melihat bahwa selisih konstanta dari
kelompok L dan kelompok P tidak signifikan.

Secara keseluruhan bentuk model yang dapat dimasukan dalam
formula R dapat dirangkum dalam Tabel 3.1 (lihat juga Kuhnert
& Venables (2005)). Pada notasi tersebut x menunjukkan variabel
kuantitatif sedangkan G menunjukan variabel kualitatif (faktor), se-
dangkan y dapat berupa kualitatif atau faktor (pada regresi logistik
yang akan dibahas kemudian). Pada model G/(x1+x2) kelompok
yang ada dipaksa memiliki regresi yang berbeda, sedangkan pada
y~G*(x1+x2) kelompok dilihat semua kemungkinannya apakah perlu
regresi berbeda, sejajar atau bergabung (satu).

Contoh 3.5.

Data berikut mengandung peubah kuantitatif X, Y dan peubah
kualitatif G dengan kategori (L, P ), sebarannya ditunjukkan oleh
Gambar 3.9. Pada Gambar terlihat bahwa data mengandung vari-
abel kualitatif g dan kedua subkelompok data terlihat memiliki ke-
cenderungan yang berbeda. Kita akan melakukan eksplorasi model
dan memilih model yang terbaik dengan mencoba (i) mengabaikan
adanya kelompok, (ii) mencoba model paralel, dan (ii) mencoba mo-
del terpisah..

ANALISIS REGRESI DENGAN R (ANRER)



3.8. ILUSTRASI MODEL LINIER NORMAL DENGAN R 129

●
●

35 40 45 50 55 60 65 70

−
15

−
10

−
5

0
5

DIAGRAM PENCARDENGAN KELOMPOK

X

Y

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●●

●

●

●

●

●

g

L
P

Gambar 3.9: Diagram Pencar X dengan Y mengandung kelompok
yang perlu dipisah
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Tabel 3.1: 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

1. Analisis dengan mengabaikan kelompok. Jika analisis regresi
dilakukan dengan mengabaikan kelompok, (Y ∼ X), maka
gabungan kedua kelompok akan saling meniadakan kecenderun-
gan masing-masing sehingga menghasilkan hubungan yang tidak
signifikan.

Call:

lm(formula = y ~ x, data = DataSimReg)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-11.2012 -2.1944 0.1407 2.9430 11.2207

Coefficients:

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

(Intercept) -8.73271 3.53350 -2.471 0.0164 *

x 0.07325 0.06855 1.068 0.2897

---

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 '' 1
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Residual standard error: 4.682 on 58 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.0193,Adjusted R-squared: 0.002394

F-statistic: 1.142 on 1 and 58 DF, p-value: 0.2897

Terlihat bahwa gradien atau koefisien regresi(koefisien X)tidak sig-
nifikan dan koefisien determinasinya juga sangat kecil (0,02).

2. Model paralel. Model berikutnya yang banyak umum dicoba orang
adalah model regresi paralel, (Y ∼ X + G), dengan model ini kita
memberi ruang perbedaan konstanta tetapi tidak pada gradien re-
gresi.

Call:

lm(formula = y ~ x + g, data = DataSimReg)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-10.55982 -2.81816 -0.09043 2.73765 10.66159

Coefficients:

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

(Intercept) -9.21175 3.56600 -2.583 0.0124 *

x 0.07079 0.06860 1.032 0.3065

g[T.P] 1.20796 1.20967 0.999 0.3222

---

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

Residual standard error: 4.682 on 57 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.03616,Adjusted R-squared: 0.002345

F-statistic: 1.069 on 2 and 57 DF, p-value: 0.35

Dari hasil terlihat bahwa gradien masih tetap tidak signifikan, demikian
juga selisih konstanta (g[T.P]) tidak signifikan, dan koefisien deter-
minasi hanya membaik sedikit menjadi 0,04.
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3. Model terpisah. Diagram pencar mengindikasikan kelompok memi-
liki kecenderungan berbeda, karena itu sebenarnya yang paling masuk
akal adalah mencoba regresi berbeda dan sekaligus memisahkan kon-
stanta secara eksplisit, Y ∼ X/G − 1.

lm(formula = y ~ g/x - 1, data = DataSimReg)

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-4.91870 -1.46909 -0.06663 1.31627 4.12724

Coefficients:

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

gL 15.39683 2.07712 7.413 7.20e-10 ***

gP -31.43454 2.04057 -15.405 < 2e-16 ***

gL:x -0.41683 0.04056 -10.276 1.69e-14 ***

gP:x 0.52931 0.03933 13.457 < 2e-16 ***

---

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

Residual standard error: 1.927 on 56 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.9258,Adjusted R-squared: 0.9205

F-statistic: 174.7 on 4 and 56 DF, p-value: < 2.2e-16

Hasil menunjukkan bahwa baik konstanta maupun gradien untuk
masing-masing kelompok semuanya signifikan. Sementara itu koe-
fisien determinasi yang dihasilkan jauh lebih baik dari sebelumnya
yaitu 0,93.

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa jika data mengandung peubah
kualitatif, sangat perlu dilakukan eksplorasi data (dengan menggam-
bar grafik diagram pencarnya), selanjutnya memilih model yang ter-
baik melibatkan peubah kualitatif tadi. Jika tidak, akan diperoleh
hasil yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
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3.8.4 Analisis dengan Subset

Untuk data yang terdiri atas beberapa kelompok (mengandung peu-
bah kualitatif), analisis dapat dilakukan pada seluruh atau sebagian
data tersebut melalui pemanfaatan parameter subset, dengan

subset=nama.var.kualitatif=="simbol.sub.kelompok"

Pada Contoh 3.5, kita dapat juga menganalisis secara terpisah
data untuk masing-masing kelompok L dan P .

lm(formula = y ~ x, data = DataSimReg, subset = g == "P")

Residuals:

Min 1Q Median 3Q Max

-4.91870 -1.19517 -0.04871 0.97073 4.12724

Coefficients:

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

(Intercept) -31.43454 2.04449 -15.38 3.51e-15 ***

x 0.52931 0.03941 13.43 9.99e-14 ***

---

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

Residual standard error: 1.931 on 28 degrees of freedom

Multiple R-squared: 0.8656,Adjusted R-squared: 0.8608

F-statistic: 180.4 on 1 and 28 DF, p-value: 9.99e-14

Ternyata hasilnya identik dengan hasil sebelumnya yaitu:

1. Intersept (konstanta) = koefisien gP = - 31,43;

2. Koefisien X = koefisien gP:x= 0,53

Dengan cara yang sama kita dapatmelakukan analisis untuk subkelompok L

dengan membuat subset = g == "L". Hasilnya identik dengan konstanta
dan koefisien untuk g.L.
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3.9 Ringkasan

1. Untuk analisis regresi klasik, respon atau galat harus berdistribusi
normal dengan ragam konstan dan satu sama lain saling bebas.

2. Peubah penjelas Xj , dapat berupa peubah kualitatif maupun kuan-
titatif bersifat tetap,diukur tanpa sebaran.

3. Estimasi parameter regresi dapat dilakukan dengan metode kuadtar
terkecil dan metode likelihood maksimum, dan untuk regresi klasik,
keduanya identik.

4. sebelum melakukan analisis sebaiknya dilakukan eksplorasi data se-
cara grafis, terutama jika mengandung peubah kualitatif/faktor.

5. Untuk mengakomodasi peubah kualitatif, R memiliki beberapa al-
ternatif formula sesuai kondisi data (misalnya apakah regresi paralel
ataukah regresi terpisah).

6. R dapat menganalisis sebagian data dengan memanfaatkan parameter
subset sesuai kebutuhan.

7. Dalam mengeksplorasi model-model regresi, selain memeriksa sig-
nifikan tidaknya koefisien regresi,perlu diperhatikan nilai koefisien de-
terminasinya.

3.10 Bacaan Lebih Lanjut

Pembahasan mengenai Model Linier Normal dapat dilihat pada Bowerman
et al.(1986) dan Neter et al. (1985). Aplikasi R untuk Regresi yang cukup
intensif dapat dilihat pada Faraway (2002). Pembaca dapat juga membaca
buku teks untuk S-Plus oleh Crawley (2004) dan Venables & Ripley (1996).

3.11 Latihan Soal- Soal

1. Tuliskan bentuk akhir (dalam bentuk vektor), persamaan iterasi Sko-
ring Fisher untuk mengestimasi parameter regresi pada model linier
sederhana dengan metode kuadrat terkecil

ANALISIS REGRESI DENGAN R (ANRER)


