
Analisis Regresi Linier Berganda 
 

 
 Pada proses analisis linier berganda ini diharapkan dapat memehami secara 
operasional tentang proses analisis dan membaca hasil interpretasi setelah melampaui 
tahapan uji instrumen terhadap hasil validitas dan reliabilitas butir-butir pertanyaan pada 
kuisoner. Pada materi ini ingin dilakukan sebuah analisis regresi dengan bertujuan untuk 
membuktikan apakah ada pengaruh yang signifikan dari variabel Variabel bukti langsung 
(X1), keandalan(X2), daya tanggap(X3), jaminan(X4), dan empati (X5) terhadap 
kepuasan nasabah Bank Rakyat Indonesia pada Unit Sumbersari Malang (Y) Sampel 
berjumlah 100 responden yang berstatus sebagai nasabah 
 Dari sudut pandang sampel, ukuran minimal untuk analisis regresi adalah 
sebanyak (p+2), dimana p = jumlah variabel bebas. Sedangkan untuk mendapatkan hasil 
yang cukup baik disarankan setiap satu variabel bebas sebanding dengan 15-20 
observasi. Jika ukuran populasi yang ada tidak terbatas, disarankan agar dapat mencapai 
jumlah sampel sebanyak 100 responden. 
 
Berikut uraian secara teknis proses analisis regresi. Buka file C:Pelatihan 
SPss/REGRESI/Regresi Kuisioner. lakukan langkah-langkah berikut: 
1. Pilih menu ANALYZE, pilih REGRESSION, pilih LINIER 
2. Masukkan variabel Y  ke kotak DEPENDENT 
3. Masukkan Variabel X1 (bukti langsung), X2 (keandalan), X3 (daya tanggap), X4 

(jaminan), dan X5 (empati) ke kotak INDEPENDENT 
4. Klik Ok untuik mendapatkan hasil proses  
 

 
 
Pada bagian ini yang perlu diperhatikan adalah hasil uji-F yang merupakan hasil proses 
pengambilan keputusan apakah persamaan regresi yang diperoleh dapat signifikan untuk 
menjelaskan keragaman Y. selanjutnya juga diperhatikan hasil uji-t, untuk membuktikan 
apakah besar pengaruh yang muncul dari setiap variabel, secara statistik dianggap 
signifikan. 
 
Hasil Uji-F 
Bagian hasil uji-F dapat dilihat dari output ANOVA, yang merupakan hasil pengambilan 
keputusan terhadap hipotesis statistik: 
 
H0  : b0 = b1 =  b2 = b3 = 0 
H1 : tidak semua b1 ≠ 0 
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Hipotesis diatas memberikan makna bahwa apakah persamaan duga regresi: 
 Y = b0 +  b1X1 +  b2X2 + b3X3+ b4X4 + b5X5 + e 
 
Secara statistik dapat dianggap signifikan atau tidak. Pengambilan keputusan dilakukan 
dengan dua cara: 
1. Bandingkan nilai F dengan nilai F tabel. H0 ditolak jika nilai Fhitung lebih besar dari 

nilai F tabel. 
2. Bandingkan nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis SIG) dengan besarnya nilai 

alpha (α ). H0 ditolak jika probabilitas lebih kecil dari nilai α . 
Jika dari hasil Uji-F memberikan hasil yang signifikan, selanjutnya perhatikan besarnya 
nilai R Square (R2). Nilai ini disebut dengan nama koefisien determinasi. Dapat pula 
disebut dengan nama goodness of fit (ketepatan model). Umumnya nilai ini ditulis dalam 
bentuk prosen (%), besaran nilai R2 ini memberikan makna proporsi keragaman pada 
variabel Y yang dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas secara bersama-sama. Nilai 
R2 tidak dituntut harus tinggi, namun disarankan untuk serendah-rendahnya dapat 
memenuhi  nilai minimal yang disarankan ooleh Cohen seperti yang adalah buku 
Multivariate Data Analysis  karangan Hair et all sebagai berikut: 
 

Jumlah Variabel Bebas Ukuran 
Sampel 2 5 10 20 

20 29 38 64 Tidak Ada 
50 19 23 29 42 
100 10 12 15 21 
250 4 5 6 9 
500 3 4 5 8 
1000 1 1 2 2 

 
Nilai R2 minimum pada sejumlah ukuran sampel dengan jumlah variabel bebas tertentu 
pada nilai alpha (α ) = 0.05 
 

Regression 
Variables Entered/Removed b

Empati,
Bukti
langsung,
Daya
Tanggap,
Jaminan,
Keandalan

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kepuasan Nasabahb. 
 

Model Summary

.792a .627 .607 .530
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Empati, Bukti langsung, Daya
Tanggap, Jaminan, Keandalan

a. 
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ANOVAb

44.372 5 8.874 31.625 .000a

26.378 94 .281
70.750 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Empati, Bukti langsung, Daya Tanggap, Jaminan,
Keandalan

a. 

Dependent Variable: Kepuasan Nasabahb. 
 

Coefficients a

-.126 .332 -.379 .705
.083 .032 .253 2.578 .011
.031 .047 .079 .654 .515
.039 .044 .100 .875 .384
.100 .043 .264 2.320 .022
.106 .069 .198 1.544 .126

(Constant)
Bukti langsung
Keandalan
Daya Tanggap
Jaminan
Empati

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kepuasan Nasabaha. 
 

Hasil proses menunjukkan bahwa nilai F adalah sebesar 31,625 dengan nilai probabilitas 
sebesar 0,000. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari nilai alpha maka dapat diambil 
keputusan bahwa H0 ditolak, artinya persamaan regresi yang diperoleh adalah signifikan 
dalam menjelaskan keragaman variabel Y. besarnya nilai R2 (R Square) adalah sebesar 
62,7% memberikan makna bahwa proporsi keragaman dalam variabel Kepuasan nasabah 
(Y) yang dijelaskan oleh ketilma variabel bebas di dalam model regresi adalah sebesar 
62,7%. 
 
Hasil Uji-t 
Hasil uji-t dapat dilihat dari output COEFFICIENTS. Persamaan regresi yang didapat 
adalah: 
Y1 = - 0,126 +  0,083X1 + 0,031X2 + 0,039X3 + 0,100X4 + 0,106X5 + e  
 
Nilai t(thitung) diperoleh dari rumus 
 
Hasil uji-t merupakan hasil pengambilan keputusan terhadap hipotesis statistik: 
H0  : b1 =  0; i = 0,1,2,3 
H1 : b1 ≠ 0 
Pengambilan keputusan dilakukan dengan dua cara: 
1. Bandingkan nilai t dengan t tabel. H0 ditolak jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t 

tabel 
2. Bandingkan nilai probabilitas (dalam output SPSS tertulis SIG) dengan besarnya nilai 

alpha (α ). H0 ditolak jika nilai probabilitas lebih kecil dari nilai α . 
 
Dari hasil output didapatkan bahwa nilai probabilitas yang lebih kecil dari alpha adalah 
dari variabel X1 (bukti langsung) dan X4 (Jaminan). Sedangkan pada variabel  
keandalan(X2), daya tanggap(X3), dan empati (X5) memberikan nilai probabilitas yang 
lebih besar dari alpha. Kesimpulan yang dapat diambil adalah peningkatan yang terjadi 
pada variabel X1 dan X4 memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 
nasabah. Sedangkan pada perubahan pada variabel X2, X3, dan X5 memberikan 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap perubahan kepuasan nasabah (Y). ingat, tidak 
signifikan tidak sama dengan tidak berpengaruh !!!  
Jika dari hasil uji-t dijumpai lebih dari satu variabel yang signifikan, maka variabel yang 
paling dominan pengaruhnya adalah variabel yang memiliki nilai (BETA) terbesar 
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