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Uji Asumsi Klasik 
Untuk mendapatkan parameter-parameter estimasi dari model dinamis yang 

dipakai, dalam penelitian ini digunakan metode penaksiran OLS (Ordinary Least Square). 
Penggunaan metode ini disertai dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya. Asumsi-
asumsi tersebut yaitu : 

3.9.2.1. Normalitas. 
Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang 

kontinyu (Dajan, 1986). Kurva yang menggambarkan distribusi normal adalah kurva 
normal yang berbentuk simetris. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan 
jenis distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit 
Test terhadap masing-masing variabel . Hipotesis dalam pengujian ini adalah : 

H0 :  F(x) = F0(x), dengan F(x) adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh 
sampel, dan F0(x) adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal. 

H1 :   F(x) ≠ F0 (x) atau distribusi populasi tidak normal. 

Pengambilan Keputusan. 

Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima. • 
• Jika Probabilitas  < 0,05, maka H0  ditolak. 

( Singgih Santoso, 2001, 392 - 393 ). 

 
Langkah-langkah untuk mencari proses Uji Asumsi Ini adalah : 
Berikut uraian secara teknis proses analisis regresi. Buka file C:Pelatihan SPss/Regresi 
Oke/Awal. lakukan langkah-langkah berikut: 
1. Pilih menu ANALYZE, pilih Nonparametric Test, pilih 1-Sample KS......  
2. Masukkan variabel Y (curahan jam kerja) X1 (umur petani), X2 (Pendidikan), X3 (luas 

lahan), X4 (jumlah tanggungan), dan X5 (pendapatan relatif) ke kotak  dialog 
3. klik ok  untuk mendapatkan hasil  
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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-.117 -.090 -.169 -.156 -.177 -.195
1.346 .793 1.461 1.262 1.665 1.531
.053 .556 .028 .083 .008 .018

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

 Curahan
jam kerja

 Umur petani
(tahun)

 Pendidika
n (tahun)

 Luas lahan
(hektar)

 Jumlah
tanggungan

 Pendapat
an relatif

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Asumsi Tidak Terjadi Autokorelasi 
 
 Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota 
serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data runtun waktu) 
atau ruang (seperti dalam data cross section). Dalam konteks regresi, model regresi linier 
klasik mengasumsikan bahwa otokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbance 
atau gangguan ui . Secara matematis hal tersebut dapat dituliskan sebagai berikut :  
                                       E(uIUj) = 0          i =j 
 Untuk dapat mendeteksi adanya autokorelasi dalam situasi tertentu, ada 
beberapa pengujian, antara lain adalah metode grafik dan percobaan Durbin Watson. 
 Pengujian metode Durbin Watson adalah sebagai berikut: 
Lakukan regresi OLS dan dapatkan residual ei.
Hitung d dengan formula berikut : 
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Langkah-langkah untuk mencari proses Uji Asumsi Ini adalah : 
Berikut uraian secara teknis proses analisis regresi. Buka file C:Pelatihan 
SPss/REGRESI/Uji Asumsi Klasik. lakukan langkah-langkah berikut: 
4. Pilih menu ANALYZE, pilih REGRESSION, pilih LINIER 
5. Masukkan variabel Y (curahan jam kerja) ke kotak DEPENDENT 
6. Masukkan Variabel X1 (umur petani), X2 (Pendidikan), X3 (luas lahan), X4 (jumlah 

tanggungan), dan X5 (pendapatan relatif) ke kotak INDEPENDENT 
7. Klik statistik. Pada regrssion Coeficients pilih Colinearity doagnostic dan pada menu 

resodual pilih durbin Watson 
8. klik continue dan lanjutkan dengan ok  untuk mendapatkan hasil proses  
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 
 

Model Summaryb

.587a .345 .249 3128.17903 2.227
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant),  Pendapatan relatif ,  Jumlah tanggungan, 
Pendidikan (tahun) ,  Luas lahan (hektar) ,  Umur petani (tahun)

a. 

Dependent Variable:  Curahan jam kerjab. 
 

 Pada bagian ini ditunjukkan hasil pembuktian asumsi bahwa tidak terjadi 
autokorelasi. Perhatikan nilai Durbin Watson yang terhitung pada kelompok selec ed, 
didapatkan nilai sebesar 2,227. Pengambilan keputusan dengan uji Durbin Watson dapat 
dilakukan dengan terlebih dahulu mendapatkan nilai dL dan dU pada tabel Durbin 
Watson untuk k =5 dan n =40. Didapatkan nilai dL sebesar 1,05 dan nilai dU sebesar 
1,58. Selanjutnya buat daerah keputusan sebagai berikut: 

t

 
Tabel  4.5  Pengujian Asumsi Autokorelasi  Variabel  Umur petani  (X1), 

Pendidikan (X2),  Luas lahan (X3), Jumlah tanggungan (X4), dan Pendapatan relatif (X5)) 
terhadap Curahan jam kerja (Y) 

 
dl du 4-du 4-dl dw Interprestasi 

1,05 1,58 2,42 2,35 2,227 Tidak ada autokorelasi 
Sumber data : Data Primer yang diolah 
Keterangan :   -  Jumlah data (observasi) = 40 

- Dependent Variabel Y 
- Nilai dl dan du pada level 10 % dengan K = 5, N=40 (lihat 

Gujarati, 1997:402)        
 

Pengambilan keputusan: 
1.   Tidak terjadi autokorelasi jika dU < DW < (4 - dU) 
2.   Terjadi autokorelasi positif jika DW < dL 
3.   Terjadi autokorelasi negatif jika DW > (4 - dU) 
4.   Tanpa keputusan jika dL < DW < dU atau ( 4 - dU) < DW < (4 - dL) 

 



Dengan demikian tidak ada korelasi serial diantara disturbance terms, sehingga 
variabel tersebut independen (tidak ada autokorelasi) yang ditunjukkan dengan  du < 
dw< 4-du (  1,58 < 2,227 < 2,42 ). 
 

 
 

 
Asumsi Tidak Terjadi Multikolinier 
 
 Multikolinearitas berarti adanya hubungan linier yang "sempurna" atau pasti 
diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari regresi. Metode yang 
digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dalam penelitian ini dengan  
menggunakan tolerance and variance inflation factor (VIF) (Aliman, 2000:57).  Rule of 
thumb  yang digunakan sebagai pedoman jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, di 
mana hal ini terjadi  ketika nilai R2 melebihi 0,90 maka suatu variabel dikatakan 
berkorelasi sangat tinggi 
 

Coefficientsa

3567.085 3356.547 1.063 .295
52.843 47.747 .217 1.107 .276 .502 1.992

115.093 184.252 .119 .625 .536 .532 1.880
940.240 1130.970 .146 .831 .412 .623 1.604

-837.854 410.111 -.330 -2.043 .049 .736 1.358
-2821.781 1105.400 -.408 -2.553 .015 .753 1.328

(Constant)
 Umur petani (tahun)
 Pendidikan (tahun)
 Luas lahan (hektar)
 Jumlah tanggungan
 Pendapatan relatif

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable:  Curahan jam kerjaa. 
 

 
Asumsi Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
  

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan 
(disturbance) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua 
gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Secara matemastis asumsi ini dapat 
dituliskan sebagai berikut : 
                                 E(u  I

2) =  i = 1,2,3,…,N 2σ
Adapun metode yang akan dibahas disini yaitu metode Glejser (1969) dalam Sritua 
(1993:35) (Lihat juga Gujarati, 1997:187). Uji  Glejser ini dilakukan dengan cara 
meregresikan  nilai absolut residuals yang diperoleh  yaitu ei atas variabel XI untuk model 
ini yang dipakai dalam penelitian ini adalah : 

 
 

11211 VXe ++= αα
 
 
Ada atau tidaknya heteroskedasticitas  ditentukan oleh nilai  α 1dan ∝2. 
 
 ( Sritua Arif, 1993 : 35 ). 
 
 
Langkah-langkah  untuk proses prngujian asumsi ini adalah : 

1. Pilih menu ANALYZE, pilih REGRESSION, pilih LINIER 
2. Masukkan variabel Y (curahan jam kerja)  ke kotak DEPENDENT 
3. Masukkan Variabel X1 (umur pe ani), X2 (Pendidikan), X3 (luas lahan), X4 

(jumlah tanggungan), dan X5 (pendapatan relatif) ke kotak INDEPENDENT 
t

4. Klik save. Pada menu residual pilih unstandardize. Klik continue teruskan dengan 
oke. 

 



 

 
 
 

5. Langkah berikutnya  kembali ke menu Data. 
6. Pilih menu transform, pilih compute 
7. Isi TARGET VARIABLE dengan nama absu 
8. Isi kotak NUMERIC EXPRESSION dengan tulisan abs(Unstandardized Residual),  

klik OK 
9. Pilih menu ANALYZE, pilih REGRESSION, pilih LINIER 
10. Masukkan variabel absu  ke kotak DEPENDENT 
11. Masukkan Variabel X1 (umur pe ani), X2 (Pendidikan), X3 (luas lahan), X4 

(jumlah tanggungan), dan X5 (pendapatan relatif) ke kotak INDEPENDENT 
t

12. Klik Oke. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Coefficientsa

3147.177 1968.287 1.599 .119
4.366 27.999 .032 .156 .877

-87.798 108.046 -.164 -.813 .422
793.722 663.204 .222 1.197 .240

-386.767 240.490 -.275 -1.608 .117
-1426.034 648.209 -.272 -1.600 .110

(Constant)
 Umur petani (tahun)
 Pendidikan (tahun)
 Luas lahan (hektar)
 Jumlah tanggungan
 Pendapatan relatif

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ABSUa. 
 

 
 Untuk menguji tidak terjadinya heterosdastisitas dilakukan dengan melakukan uji 
park. Rule of thumb yang digunakan adalah bila nilai t-hitung > t-tabel , berarti terjadi 
heterosdastisitas namun sebaliknya apabila nilai t-hitung < t-tabel  maka akan terjadi 
homoskedastisitas.  Nilai Ttabel : α  = 5% = dan (N = 40) = 1,684
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