
MENGUJI PENGARUH VARIABEL PENJELAS TERHADAP VARIABEL TERIKAT 

DALAM REGRESI LINIER SEDERHANA 

 

Catatan pendahuluan: 

1. Tulisan ini terkait dengan posting berjudul PENGARUH SPP TERHADAP PENJUALAN CILOK 

yang terdapat di www.edscyclopedia.com. 

2. Lambang-lambang, notasi yang digunakan dalam tulisan ini mengacu pada tautan berjudul 

“Catatan kuliah mengenai regresi linier sederhana” yang terletak di bagian akhir posting 

tersebut di atas. 

3. Mengenai uji hipotesis secara umum, dapat dipelajari dalam posting di 

www.edscyclopedia.com yang berjudul KETIKA ILMU HUKUM SEIRING STATISTIKA 

 

LANGKAH-LANGKAH PENGUJIAN 

1. Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh, lakukan uji hipotesis dengan H0: β2 = 0 melawan H1: β2 ≠ 0 

2. Tentukan taraf nyata (α) yang dikehendaki 

3. Tentukan daerah kritis/daerah penolakan dari statistik t, yaitu �� ∈ ℝ�� < −�� �;��⁄  ⋁ � > �� �⁄ ;��� dengan df = n-2. Statistik uji yang digunakan adalah 

� = ���������� dengan ���� �� = !
"∑ $%�&%'(

. σ tidak diketahui, sehingga ditaksir dengan *+ = "∑ ,-%�&%'(./� . 

Untuk menghitung ∑ 0+1�.123 , gunakan 
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4. Hitunglah statistik uji � = ���������� sebagaimana rumusnya terdapat pada Langkah 4. 

5. Berikan keputusan apakah H0 diterima atau ditolak. 

 

Pada contoh kasus Cilok Mr. Omon, keenam langkah tersebut diterapkan sebagai berikut. 

 

Langkah 1 

H0: β2 = 0 

H1: β2 ≠ 0 

 



Langkah 2 

Anggaplah taraf nyata yang digunakan adalah α = 0,05 

 

Langkah 3 

Dari Tabel Nilai Kritis t, diperoleh bahwa dengan df = n – 2 = 20-2 = 18, daerah kritis atau daerah 

penolakannya adalah 4� ∈ ℝ|� < −2,101 ⋁ � > 2,101: 

 

Langkah 4 

Dari hasil sebelumnya, � � ≈ 45,545 [Lihat tautan berjudul Cara Mendapatkan Fungsi Regresi Sampel 

yang terdapat di bagian bawah posting berjudul PENGARUH SPP TERHADAP PENJUALAN CILOK di 

website www.edscyclopedia.com] 

 

> 0+1� = > ?1� − �∑ @1?1�A123 ��
∑ @1��A123

�A
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= 21724 − 446,6000�
9,8057 ≈ 1383,54 

 

*+ = G∑ 0+1��A12320 − 2 = G1383,5418 ≈ 8,76716 

���� �� = *
"∑ @1��A123

≈ 8,76716
H9,8057 ≈ 2,79976 

� = � ����� �� ≈ 45,5452,79976 ≈ 16,268 

 

Langkah 5 

Ternyata nilai t = 16,268 jatuh di daerah penolakan sebagaimana ditentukan pada Langkah 3. 

t

2,1010-2,101 16,268

 

Nilai statistik uji jatuh di daerah penolakan, sehingga kita menolak H0. Jadi, SPP yang dikenakan 

terhadap mahasiswa berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dari penjualan Cilok Mr. Omon di 

kampus-kampus. [Mengenai penyimpulan ini, harap Anda membaca tulisan terkait di posting 



berjudul PENGARUH SPP TERHADAP PENJUALAN CILOK yang terdapat di www.edscyclopedia.com. 

Jangan sampai salah memberikan penafsiran terhadap kata “berpengaruh” pada penarikan 

kesimpulan tersebut.] 

 

Terdapat varian lain mengenai uji pengaruh dengan menggunakan model regresi linier sederhana. 

Dalam contoh kasus Cilok Mr. Omon, kita hanya menguji ada atau tidaknya pengaruh, tanpa 

memperhatikan apakah berpengaruh positif (searah) atau berpengaruh negatif (berlawanan arah). 

Sebagai alternatif, bisa saja kita memiliki dugaan awal bahwa seiring dengan membesarnya SPP, 

semakin banyak juga pendapatan dari penjualan cilok. Apabila dugaan awal kita seperti ini, maka 

pasangan H0 dan H1-nya adalah sebagai berikut: 

  H0: β2 = 0 

  H1: β2 > 0 

Ini membawakan uji satu sisi (one-tailed test) menggunakan statistik t dan daerah kritisnya �� ∈ ℝ�� > ��;��� 

Dalam contoh kasus lainnya, misalnya terdapat suatu dugaan bahwa semakin mahal harga BBM 

mengakibatkan berkurangnya pemakaian BBM. Dalam hal ini kedua variabel diduga ‘bergerak’ 

berlawanan arah.  Apabila dugaan awal kita seperti ini, maka pasangan H0 dan H1-nya adalah sebagai 

berikut: 

  H0: β2 = 0 

  H1: β2 < 0 

Ini membawakan uji satu sisi (one-tailed test) menggunakan statistik t dan daerah kritisnya �� ∈ ℝ�� < −��;���. 

 

Jadi, apabila H1: β2 < 0 atau H1: β2 > 0, langkah-langkah pengujian pada prinsipnya sama saja dengan 

H1: β2 ≠ 0; perbedaannya hanya pada penentuan daerah kritisnya saja. 

 

 


