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REGRESI   

a measure of the relation between the mean value  

of one variable (e.g., output) and corresponding  

values of other variables (e.g., time and cost). 

ukuran hubungan antara nilai rata-rata satu variabel  

(mis., keluaran) dan nilai variabel lainnya yang  

sesuai  (mis., waktu dan biaya). 

Regression is a statistical measure used in finance, investing and other 

disciplines that attempts to determine the strength of the relationship between 

one dependent variable (usually denoted by Y) and a series of other changing 

variables (known as independent variables). Regression helps investment and 

financial managers to value assets and understand the relationships between 

variables, such as commodity prices and the stocks of businesses dealing in 

those commodities. (www.investopedia.com) 

Regresi adalah ukuran statistik yang digunakan dalam keuangan, investasi dan 

disiplin lainnya yang mencoba untuk menentukan kekuatan hubungan antara satu 

variabel dependen (biasanya dilambangkan dengan Y) dan serangkaian variabel 

perubahan lainnya (dikenal sebagai variabel independen). Regresi membantu 

manajer investasi dan keuangan untuk menilai aset dan memahami hubungan 

antara variabel, seperti harga komoditas dan saham bisnis yang bergerak dalam 

komoditas tersebut. 
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Adalah suatu instrumen berupa model 

matematis yang dapat menggambarkan 

hubungan antar variabel bebas 

(independent variable) yang disebut juga 

sebagai  variabel yang mempengaruhi 

terhadap variabel terikat (dependent 

variable) atau var-respon, akibat, atau 

variabel tujuan 

Secara sederhana, pemaknaan 

REGRESI   

X Y 

(independent variable)            (dependent variable) 



VARIABEL DEPENDEN  

yang selanjutnya dinotasikan Y juga dikenal  

sebagai variabel tak bebas, tergantung, respon  

ataupun outcome, sedangkan . . . 
 

VARIABEL INDEPENDEN 

yang dinotasikan sebagai X dikenal sebagai variabel bebas, tak 

tergantng atau prediktor, penyebab. 

 

Lebih lanjut, analisis regresi yang dapat kita terapkan dalam mencari 

hubungan variabel X dan Y tergantung kepada tipe dari variabel Y 

atau variabel dependen yang nilainya akan kita cari berdasarkan 

variabel independen.  
 

Setidaknya  ada 2  yang jadi perhatian: 
Jika variabel dependen merupakan data kontinu maka kita dapat 

menggunakan   REGRESI LINER,  maupun   NON-LINIER,  sedangkan 

Jika variabel dependen merupakan data kategorikal maka kita dapat 

menggunakan analisis REGRESI LOGISTIK 



Pesan Sponsor ... 

            Dua tipe regresi dasar  

    adalah regresi linier dan regresi  

  linier berganda, walaupun ada metode 

regresi non linier untuk data dan analisis  

yang lebih rumit.  

Regresi linier menggunakan satu variabel 

independen untuk menjelaskan atau  

memprediksi hasil variabel dependen Y,  

                           Sedangkan  

Regresi berganda menggunakan dua atau  

       lebih variabel bebas untuk memprediksi  

              hasilnya. 



 Regresi dapat membantu keuangan dan  

     Profesional investasi serta profesional di bisnis lain.  

 Regresi dapat membantu memprediksi penjualan untuk 

perusahaan berdasarkan cuaca, penjualan sebelumnya, 

pertumbuhan PDB atau kondisi lainnya.  

 Model penetapan harga aset modal (capital asset pricing 

model / CAPM) adalah model regresi yang sering 

digunakan di bidang pembiayaan untuk menentukan harga 

aset dan menemukan biaya modal.  

 Bentuk umum dari setiap jenis regresi adalah: 

Regresi Linier: Y = a + bX + u 

Regresi Berganda:  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + ... + btXt + u 

Y = the variable that you are trying to predict (dependent variable) 

X = the variable that you are using to predict Y (independent variable) 

a = the intercept,  b = the slope (coeficient predictor) 

u = the regression residual 



Istilah Regresi dikenalkan oleh Francis Gultom dalam atikel- 

nya ”Family Likeness in Stature” (1886). Dan dipergunakan  

untuk pertamakalinya oleh Karl Pearson (Matematikawan)  

untuk mengalisis hubungan antara sifat orang tua dan anaknya. 

 

Analisis regresi dikelompokkan dari mulai yang paling sederhana sampai yang 

paling rumit, tergantung tujuan yang berlandaskan pengetahuan atau teori 

sementara, bukan asal ditentukan saja.  

 

a. Regresi Linier Sederhana : Bertujuan mempelajari hubungan linier antara dua 

variabel. (variabel bebas:X dan var tak bebas:Y). Variabel bebas adalah 

variabel yang bisa dikontrol sedangkan variabel tak bebas adalah variabel yang 

mencerminkan respon dari variabel bebas. 

 

b. Regresi Berganda : Seringkali digunakan untuk mengatasi permasalahan 

analisis regresi yang melibatkan hubungan dari dua atau lebih variabel bebas. 

Pada awalnya regresi berganda dikembangkan oleh ahli ekonometri untuk 

membantu meramalkan akibat dari aktivitas-aktivitas ekonomi pada berbagai 

segmen ekonomi. 



c. Regresi Kurvilinier : Seringkali digunakan untuk menelaah atau memodelkan 

hubungan fungsi variabel terikat (Y) dan variabel bebas (X) yang tidak bersifat 

linier.  

 Tidak linier bisa diartikan bilamana laju perubahan Y sebagai akibat 

perubahan X tidak konstan untuk nilai-nilai X tertentu. Kondisi fungsi tidak 

linier ini (kurvilinier) seringkali dijumpai dalam banyak bidang.  

 Misal hubungan antara produksi padi dengan taraf pemupukan Phospat. 

Secara umum produksi padi akan meningkat cepat bila pemberian Phospat 

ditingkatkan dari taraf rendah ke taraf sedang. Tetapi ketika pemberian dosis 

Phospat diteruskan hingga taraf tinggi, maka tambahan dosis Phospat tidak 

lagi diimbangi kenaikan hasil 

 

 

d. Regresi Dengan Variabel Dummy (Boneka)  

 Analisis regresi tidak saja digunakan untuk data-data kuantitatif (misal : harga, 

dosis, dll), tetapi juga bisa digunakan untuk data kualitatif (misal: musim, 

lokasi, perlakuan).  

 Jenis data kualitatif tersebut seringkali menunjukkan keberadaan klasifikasi 

(kategori) tertentu, dan skalnya nominal.  

 Sebagai contoh, harga produksi, masa panen (1) dan paceklik (0)  

 Variabel yang mengambil nilai 1 dan 0 disebut variabel dummy dan nilai yang 

diberikan dapat digunakan seperti variabel kuantitatif lainnya. 



e. Regresi Logistik (Logistic Regression)  

 Regresi logistik digunakan jika variabel terikatnya (Y) berupa variabel katagori 

atau klasifikasi.  

 Misalnya, variabel Y berupa dua respon yakni gagal (dilambangkan dengan 

nilai 0) dan berhasil (dilambangkan dengan nilai 1).  

 Cotoh lain:  Y=1, ikut BPJS, Y=0, tidak ikut BPJS, atau  

   Y=1, Asuransi Kenderaan, Y=0, tdk diasuransikan 
  

 

 

f.  Analisis Jalur 

 Analisis Path pada dasarnya ingin melihat hubungan kausalitas antara 

kejadian satu dan kejadian lain.  Karena antara variabel bebasnya berkorelasi, 

 Maka hubungan kausalitas yang ingin dilihat bisa berupa hubungan langsung 

maupun tidak langsung.  

 Pada saat ini jenis analisis ini berkembang pada bidang sosial, seperti 

psikologi, pendidikan, manajemen SDM, dan lain-lain.  
 

 PESAN: 

 Apabila peubah yang akan dilihat pola hubungannya berupa peubah laten (tak 

terukur), seperti peubah prestasi, kecemasan dan lainnya, maka lebih cocok 

menggunakan analisis SEM. Untuk jenis peubah laten ini, tidak cocok 

digunakan analisis path. 



Kasus 

PT CEMERLANG dalam beberapa 

bulan gencar mempromosikan 

sejumlah peralatan elektronik 

dengan membuka outlet-outlet di 

berbagai daerah. Berikut ini 

adalah data mengenai Penjualan 

(Sales) dan Biaya promosi yang 

dikeluarkan di 15 daerah di 

Indonesia. Dalam hal ini Sales 

merupakan variabel tak bebas dan 

Biaya Promosi dijadikan sebagai 

variabel bebasnya. 

Daerah Sales (Unit) Promosi (juta Rp) 
JAKARTA 205 26 

TANGERANG 206 28 

BEKASI 254 35 

BOGOR 246 31 

BANDUNG 201 21 

SEMARANG 291 49 

SOLO 234 30 

YOGYA 209 30 

SURABAYA 204 24 

PURWOKERTO 216 31 

MADIUN 245 32 

TUBAN 286 47 

MALANG 312 54 

KUDUS 265 40 

Akan dilakukan analisis regresi untuk mengetahui hubungan 

dan selanjutnya memprediksi hasil Penjualan atas dasark 

kegiatan Promosi 



Konsep operasionalnya: 
 

X = Variabel Promosi (Besarnya biaya dikeluarkan dlm keg. promosi) 

Y = Hasil Penjualan Product (Sales) 

 

Syarat yang dipenuhi: 
 

1. Kedua faktor merupakan variabel (Nilainya berubah-ubah / berbeda) 

2. Model hubungan, dipilih analisis regresi linier sedehana: 

                                     Y =  a  +  b X 

3. Diasumsikan galat regresi berdistribusi normal. 

 

Secara matematis,  rumusan menaksir koefisien  tersebut,  masing-

masing dinyatakan sebagai berikut : 

  

  b  =  { n  Xi Yi -  Xi  Yi }  / { n  Xi
2 – ( Xi )

2 } 

 dan 

  a  =  {   Yi / n }  -  b1 {   Xi / n }   



Hitungan Cara Manual : 

Gunakan program hitung MS-Excell  

 

 

Diperoleh Model Regresi: 

 

Y = 118,232 + 3,596 X,    atau   

 

S = 118,232 + 3,596 P 



Hitungan Program Komputasi: 

Gunakan Program SPSS  

 

 

Diperoleh Model Regresi: 

 

Y = 118,222 + 3,596 X,    atau   

 

S = 118,222 + 3,596 P 




