
ANALISA BIVARIAT:
KORELASI DAN REGRESI
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Metode Riset Bisnis



Analisa Korelasi 

� Analisa korelasi adalah analisa

hubungan antara dua variabel.

Variabel yang dikaitkan posisinya setara� Variabel yang dikaitkan posisinya setara

atau sejajar, semuanya independen.

� Korelasi bukan hubungan sebab-akibat, 

atau bukan hubungan pengaruh.
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Analisa Regresi

� Analisa Regresi merupakan analisa hubungan 

sebab-akibat, analisa pengaruh, atau analisa 

dampak.dampak.

� Variabel yang dihubungkan tidak setara, ada yang 

mempengaruhi/menjadi penyebab/menjadi prediktor 

(variabel independen), ada yang 

dipengaruhi/menjadi akibat (variabel dependen).
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Korelasi Product Moment

� Korelasi product moment, digunakan untuk

menguji signifikansi hubungan antara dua atau

lebih variabel metrik (diukur dengan skalalebih variabel metrik (diukur dengan skala

interval atau rasio). 

� Dikembangkan pertama kali oleh Karl Pearson, 

sehingga korelasi ini dikenal juga dengan

Korelasi Pearson.
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Korelasi Product Moment 

Contoh: 

� Apakah penjualan berhubungan dengan 

biaya iklan?biaya iklan?

� Apakah persepsi konsumen terhadap 

kualitas produk ada hubungannya dengan 

persepsi konsumen terhadap harga?
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Korelasi Rank Spearman 

� Korelasi Spearman Rank, digunakan untuk

menguji signifikansi hubungan antara dua atau

lebih variabel non-metrik (skala inominal ataulebih variabel non-metrik (skala inominal atau

ordinal). 

� Disebut juga sebagai non-metric correlation, 

Spearman’s rho, ρs



Korelasi Rank Spearman 

� Sebaiknya digunakan bila data rangking atau 

banyaknya kategori relatif besar (misal lebih 

besar dari 12 kategori rangking).besar dari 12 kategori rangking).

� Bila banyaknya kategori dapat dihitung dengan 

jari tangan, gunakan Kendall’s tau atau τ



Informasi dari uji Korelasi

1. Ada tidaknya hubungan yang signifikan antar 
variabel yang dihiopotesiskan. Ketentuan:
Sig value > 0.05, H0 diterima, Ha ditolak
Sig value ≤ 0.05, H ditolak, H diterimaSig value ≤ 0.05, H0 ditolak, Ha diterima

2. Kekuatan hubungan antar variabel (lihat nilai R/r)
� R (koefisien korelasi) mendekati ± 1.00, berarti 

hubungan antar variabel kuat
� R mendekati 0, berarti hubungan antar variabel 

lemah
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Informasi dari uji Korelasi

3.  Arah hubungan antar variabel (dilihat dari nilai R/r)

� Positif (+) berarti hubungan searah

� Negatif (-) berarti hubungan berlawanan arah� Negatif (-) berarti hubungan berlawanan arah

4. Bentuk hubungan (dilihat dari nilai signifikansi (Sig 

value)

� Sig value > 0.05, tidak linier

� Sig value ≤ 0.05, linier
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Koefisien Korelasi

� Koefisien korelasi (sampel) disimbolkan dengan R 

atau r, dan untuk populasi disimbulkan rho (ρ) 

� Nilai koefisien berkisar antara -1.0 dan +1.0

� r = +1.0 menunjukkan hubungan linier positif

sempurna

� r = -1.0 menunjukkan hubungan linier negatif

sempurna

� r = 0 menunjukkan tidak ada hubungan
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Koefisien Korelasi

Variasi nilai koefisien korelasi r:

� 0.81 - 0.99 hubungan sangat kuat (very strong)

0.61 - 0.80 hubungan kuat (strong)� 0.61 - 0.80 hubungan kuat (strong)

� 0.41 - 0.60 hubungan sedang (moderate)

� 0.21 - 0.40 hubungan lemah (weak)

� 0.01 - 0.20 hubungan sangat lemah (very weak)
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Tabel Data:  Penilaian sikap terhadap kota yang ditinggali

  

 

Respondent No 

 

Attitude Toward 

the City 

 

Duration of 

Residence 

Importance 

Attached to 

weather 

1 6 10 3 

2 9 12 11 

3 8 12 4 
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3 8 12 4 

4 3 4 1 

5 10 12 11 

6 4 6 1 

7 5 8 7 

8 2 2 4 

9 11 18 8 

10 9 9 10 

11 10 17 8 

12 2 2 5 
 



Korelasi Product Moment

� Contoh: menguji apakah terdapat hubungan 
yang signifikan antara lama tinggal di sebuah 
kota (duration of residence), dengan sikap 
terhadap kota yang bersangkutan (attitude 
toward the city).

� Rumusan hipotesis statistiknya sbb:
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 H0: ρ = 0
H1: ρ ≠ 0



Korelasi Product Moment

Rumusan hipotesis kerjanya sbb:

� H0: sikap responden terhadap kota yang 

mereka tinggali tidak berhubungan signifikanmereka tinggali tidak berhubungan signifikan

dengan lama mereka tinggal di kota tersebut

� Ha : sikap responden terhadap kota yang 

mereka tinggali berhubungan signifikan

dengan lama mereka tinggal di kota tersebut.
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Uji Korelasi Pearson

Correlations

1.000 .936**Pearson CorrelationAttitude
Attitude Duration

Berikut keluaran SPSS dari Uji Korelasi Pearson:
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1.000 .936**

. .000

12 12

.936** 1.000

.000 .

12 12

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Attitude

Duration

Correlation is significant at the 0.01 level
(2-tailed).

**. 



Uji Korelasi Pearson

Signifikansi (Sig) value 0.000<0.05, berarti terbukti
ada hubungan yang signifikan � tolak Ho. Hubungan
juga bersifat linier.
Koefisien korelasi Pearson = +0.936 artinya positive 
strong correlation. 
Strong berarti sikap responden terhadap kota yang 
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Strong berarti sikap responden terhadap kota yang 
mereka tinggali berhubungan erat dengan lama 
responden tinggal di kota tersebut. 
Positive berarti semakin lama responden tinggal di
sebuah kota maka sikap mereka terhadap kota yang 
mereka tinggali juga semakin positif, demikian juga
sebaliknya.



Analisis Regresi Linier

� Analisis Regresi mengukur hubungan sebab-

akibat atau hubungan pengaruh antara variabel 

dependen yang bersifat metrik dengan satu 

atau lebih variabel independen yang juga 

bersifat metrik.
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Analisis Regresi Linier

� Apabila variabel independen hanya 1, maka 

regresinya adalah regresi linier sederhana 

(simple linier regression) atau bivariate (simple linier regression) atau bivariate 

regression.

� Apabila variabel independennya lebih dari 1, 

maka menggunakan analisis regresi linier 

berganda (multiple linier regression)
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Analisis Regresi Sederhana 

Persamaan model regresi sederhana:

Y = α + βX + e
dimana:

Y = variabel dependenY = variabel dependen
X = variabel independen (prediktor) 
α = konstanta  
β = koefisien regresi 
e = error
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Analisis Regresi Berganda

� Menguji secara serentak kemampuan variabel 
independen (x) dalam menjelaskan variasi nilai 
variabel dependen (Y).

� Persamaan regresi linier berganda adalah:

� Model penduganya adalah:
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Y= α +β1X1 +β2X2+β3X3...+βkXk

Y= a +b1X1 +b2X2+b3X3...+bkXk



Perhitungan statistik terkait dengan hasil uji regresi

� Coefficient of determination…R2 (Koefisien Determinasi)

Kekuatan hubungan antar variabel (x) dan (Y) 
ditentukan oleh nilai koefisien determinasi, (r 2).  Nilainya 
bervariasi antara 0.00 sampai 1.00. Koefisien determinasi 
menentukan seberapa besar variasi nilai Y (dlm 
prosentase) yang mampu dijelaskan oleh variasi dari (x). 

� Adjusted R2 (Koefisien Determinasi yang Disesuaikan)
Koefisien determinasi yang telah disesuaikan menurut 
jumlah variabel independen dan jumlah sampel  yang 
diteliti. Nilai Adjusted R2 < R2 nya.
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Perhitungan statistik terkait dengan hasil uji regresi

� F test (Uji F) 
� Menguji apakah seluruh variabel independen (x) secara 

serentak /bersama-sama (simultaneously) berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

� Dengan kata lain, Uji F dipakai untuk menguji signifikansi 
dari Koefisien Determinasi (R2 ).

� Hipotesis yang diuji adalah:
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� Hipotesis yang diuji adalah:
H0 : β1 = 0
Ha : β1 ≠ 0

� Pada regresi berganda, dimana jumlah (x) lebih dari 1 
variabel,  maka hipotesis yang diuji dengan F test 
adalah:

H0 : β1 = β2 = β3 = βk = 0
Ha : β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ βk   ≠0



Perhitungan statistik terkait dengan hasil uji regresi

� t test (Uji t)

� Menguji apakah variabel independen secara individu 
(parsial) berpengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen.

� Hipotesis yang diuji adalah:

H0 : β1 = 0
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0 1

Ha: β1 ≠ 0
� Pada regresi berganda, dimana jumlah (x) lebih dari 1 

variabel,  maka hipotesis yang diuji dengan t test adalah:
H0 : β1 ; β2 ; β3 ; βk = 0
Ha : β1 ; β2 ; β3 ; βk   ≠ 0



Contoh Analisis Regresi Linier Berganda

� Diuji apakah “lama responden tinggal di sebuah kota” 
(x1) dan “skala kepentingan mengenai cuaca” (x2) 
signifikan mempengaruhi “sikap terhadap kota yang 
ditinggali”.

� Bila mengacu pada koefisien determinasinya, maka 
rumusan hipotesis statistiknya sbb: 

H :  R2 = 0

� Rumusan hipotesis kerjanya sbb:
H0 : lama responden tinggal di sebuah kota dan skala kepentingan 

mengenai cuaca tidak signifikan berpengaruh terhadap sikap 
responden terhadap kota yang ditinggali.

Ha : lama responden tinggal di sebuah kota skala kepentingan 
mengenai cuaca signifikan berpengaruh terhadap sikap responden 
terhadap kota yang ditinggali.
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H0:  R
2
pop = 0

Ha:  R
2
pop > 0



Contoh Analisis Regresi Linier Berganda

� Bilamengacu pada uji F, maka rumusan
hipotesisnya:

H0 : βlama tinggal = βkepentingan cuaca = 0
Ha : β lama tinggal ≠ β kepentingan cuaca ≠0

� Rumusan hipotesis kerjanya sbb:
H : lama responden tinggal di sebuah kota dan skala kepentinganH0 : lama responden tinggal di sebuah kota dan skala kepentingan

mengenai cuaca secara simultan tidak signifikan berpengaruh
terhadap sikap responden terhadap kota yang ditinggali.

Ha : lama responden tinggal di sebuah kota skala kepentingan
mengenai cuaca secara simultan signifikan berpengaruh
terhadap sikap responden terhadap kota yang ditinggali.
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Analisis Regresi Linier Berganda: R2

• Nilai korelasi (R) = 0.972, variabel x1, x2 dan Y memiliki

Model Summary

.972a .945 .933 .860
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors:  (Constant), Importance, Durationa. 
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• Nilai korelasi (R) = 0.972, variabel x1, x2 dan Y memiliki

hubungan positif yang sangat kuat.

• Koefisien Determinasi (R2) menunjukkan bahwa variasi

nilai dari variabel “Sikap Terhadap Kota” (Y) dapat dijelaskan

sebanyak 94.5% oleh variasi nilai variabel “Lama Tinggal” (x1)

dan variabel “Kepentingan Thd Cuaca” (x2); sedangkan 5.5%

sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang diteliti.



Analisis Regresi Linier Berganda: Uji F

ANOVAb

114.264 2 57.132 77.294 .000a

6.652 9 .739

120.917 11

Regression

Res idual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
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Nilai signifikansi uji F = 0.000 < 0.05, sehingga dengan

demikian dapat dikatakan bahwa variabel “Lama Tinggal

di Kota” dan “Kepentingan Thd Cuaca” secara simultan

berpengaruh secara signifikan terhadap “Sikap Terhadap

Kota” � Ha diterima.

Predictors:  (Constant), Importance, Durationa. 

Dependent  Variable: Attitudeb. 



Analisis Regresi Linier Berganda: Uji t

Coefficientsa

.337 .567 .595 .567

.481 .059 .764 8.160 .000

.289 .086 .314 3.353 .008

(Constant)

Duration

Importance

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.
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Nilai signifikansi uji t :

X1 (duration) = 0.000 < 0.05, variabel “Lama Tinggal di Kota”

secara individu berpengaruh signifikan terhadap “Sikap

Terhadap Kota” � Ha diterima.

X2 (importance wheather) = 0.008 < 0.05, variabel

“Kepentingan Thd Cuaca” secara individu berpengaruh

signifikan terhadap “Sikap Terhadap Kota” � Ha diterima.

Dependent  Variable: Attitudea. 



Persamaan regresinya:

Y= α +β.Xduration +β.Xwheather importance

Sikap thd kota = 0.337 +0.481X +0.289 X

Analisis Regresi Linier Berganda: Persamaan Regresi

Coefficientsa

.337 .567 .595 .567

.481 .059 .764 8.160 .000

.289 .086 .314 3.353 .008

(Constant)

Duration

Importance

Model
1

B Std.  Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Attitudea. 
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duration wheather importance

Sikap thd kota = 0.337 +0.481Xduration +0.289.Xwheather importance

Interprestasi dari persamaan regresi di atas adalah:

• Nilai konstanta (α) sebesar 0.337 menunjukan bahwa apabila variabel bebas = 0 maka

nilai variabel “sikap responden terhadap kota” (Y) sebesar 0.337.

• Nilai koefisien “lama tinggal” (β
1
) sebesar 0.481 menunjukkan dengan naiknya satu

satuan “lama tinggal”, maka nilai “sikap responden terhadap kota” akan naik sebesar

0.481 satuan, dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan.

• Nilai koefisien “kepentingan thd cuaca” ( β
2

) sebesar 0.289 menunjukkan

dengan naiknya satu satuan “kepentingan thd cuaca”, maka nilai “sikap

responden terhadap kota” akan naik sebesar 0.289 satuan, dengan asumsi variabel

bebas yang lain konstan.


