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Ekonometrika (Suatu Pengenalan) 
 
I. Definisi Ekonometrika 
 
Ekonometrika adalah suatu ilmu dan seni didalam penggunaan dan 
pengembangan metoda matematika statistik untuk mengestimasi 
hubungan antar variabel yang dipreposisikan oleh teori ekonomi dari data 
yang ada. Ekonometrika bersifat multi disiplin dimana tools yang 
dipergunakan 
dipinjam dari disiplin ilmu diantaranya: 
 
a. Teori Ekonomi 
b. Matematika 
c. Statistika 
 
Ekonometrika adalah pendekatan utama didalam mengidentifikasi dan 
mengkuantifisir hubungan yang ada didalam ekonomi yang merupakan 
bagian dari analisa empiris. 
 
II. Langkah-langkah Analisa Empiris didalam Ilmu Ekonomi 
 
Analisa empiris adalah penggunaan data didalam mengestimasi 
hubunganhubungan ekonomi dan/atau preposisi yang diturunkan dari 
suatu teori. Adapun langkah-langkah didalam analisa empiris adalah : 
 
1. Model ekonomi.  
Adalah langkah awal dalam analisa empiris yang berbentuk formulasi 
model ekonomi. Model ekonomi adalah simplifikasi kenyataan khususnya 
terkait dengan perilaku ekonomi suatu/sekelompok agen. Disebut dengan 
simplifikasi karena model ekonomi diturunkan dari kenyataan yang 
kompleks dengan melakukan beberapa reduksi terhadap aspek yang 
relevan (disebut dengan asumsi). Dari model ini akan diturunkan prediksi 
mengenai perilaku ekonomi tertentu. Sebagai contoh dalam Teori Ekonomi 
Mikro diketahui bahwa fungsi permintaan diturunkan dari proses 
maksimisasi utilitas dari konsumsi sejumlah barang dengan kendala 
anggaran tertentu. Dari sini diperoleh model permintaan barang x sebagai 
fungsi dari harga barang x (-), harga barang lainnya(+/-), pendapatan(+), 
dan variabel lain yang relevan (misalnya selera, pajak, suku bunga, dsb), 
atau dengan kata lain 
 
x = f(harga barang x, harga barang y, pendapatan, z)             
........................1) 
 
Dimana z adalah vector variabel lain .Tanda +/- menunjukkan sifat 
hubungan dari variabel tersebut terhadap variabel bebas (dalam hal ini 
permintaan barang x). 
 
2. Model Ekonometri.  
Adalah spesifikasi lebih lanjut atas model ekonomi dengan tujuan agar 
model tersebut dapat diverifikasi dengan menggunakan data yang ada. 
Persamaan 1 diatas tidak dapat diverifikasi dengan menggunakan data 
karena  
 
a. Spesifikasi belum exact, sebagai contoh persamaan 1 hanya 
merumuskan bahwa hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan 
harga adalah berhubungan negatif. Terdapat beberapa pola hubungan 
yang seperti ini, misalnya linear, resiprokal atau kompleks. Disini peneliti 
harus melakukan judgement terhadap bentuk exact hubungan (misalnya 
linier). 
 
b. Beberapa variabel belum terdefinisikan dengan baik, dalam artian data 
apa yang dapat dipergunakan sebagai proxy. Sebagai contoh jika kita 
mengasumsikan bahwa x adalah teh botol merk Sosro dan harga y adalah 
harga barang kompetitor (dan dengan demikian pola hubungan 
diharapkan adalah negatif) maka proxy kompetitor harus ditetapkan. 
Apakah kita akan menggunakan harga satu barang saja (kompetitor 
utama) atau mengkonstruksi suatu indeks yang tidak hanya terdiri dari 
barang kompetitor utama tetapi termasuk yang  close substitute lainnya  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
termasuk misalnya coca cola.Hasil dari langkah ke dua ini diharapkan 
dapat mengkonversi persamaan 1 menjadi (misalnya) 
 
Jumlah Penjualan Teh Botol Sosro = ß + ß1Harga TehBotol Sosro + ß Harga 
Fresh Tea + ß Pendapatan + u. 
 
Perhatikan disini u adalah error term yang merupakan variabel residual 
yang merangkum seluruh variabel yang tidak dimasukkan dalam model 
ekonometri (misalnya selera, pajak, suku bunga, dsb) serta kesalahan 
pengukuran (pemilihan proxy dan operasional/pengambilan data). 
Variabel u selalu ada dalam model ekonometri karena kita tidak akan 
pernah sempurna didalam melakukan pemodelan. Akhirnya sering 
diasumsikan bahwa u ini memiliki pola distribusi normal dengan rata-rata 
dan varians yang konstan. Pengujian dari aspek terakhir ini merupakan 
bagian yang substansial dalam analisa empiris ekonometris. 
 
3. Penyusunan Hipotesis.  
Dari persamaan 2 dapat disusun berbagai hipotesis, misalnya 
 
H0: β1 = 0 
H1: β1 ≠ 0 
 
atau jika terdapat teori atau judgement yang mendukung 
 
H0: β1 ≥ 0 
H1: β1 < 0 
 
4. Pengumpulan data.  
Jika hipotesis telah disusun maka dapat dilakukan pengumpulan data. Ini 
merupakan proses yang cukup kompleks dan pembahasan akan dilakukan 
pada bagian yang terpisah. 
 
III. Tipologi Data dalam Analisa Ekonometrika 
 
Dilihat dari sifat pengukurannya (scaleability), data dapat diklasifikasikan 
menjadi: 
 
a. Nominal, adalah data yang bersifat kualitatif dimana setiap klasifikasi 
tidak memiliki arti urutan (kecil-besar/ordering). Data semacam ini 
misalnya jenis kelamin. Jenis kelamin dapat diberi kode 1 untuk laki-laki 
dan 0 untuk perempuan, dimana angka 1 dan 0 tidak memiliki arti urutan 
(yakni laki-laki lebih superior dari wanita). 
 
b. Ordinal, adalah data yang bersifat kualitatif dimana setiap kualifikasi 
memiliki arti urutan. Sebagai contoh klasifikasi pendidikan, dimana 
1=<SMP, 2=SMA, 3=Perguruan Tinggi dan 4 Pasca Sarjana. Angka 1 s/d 4 
memiliki intrepretasi semakin tinggi/semakin besar. c. Interval, adalah data 
yang bersifat kuantitatif/numeris namun tidak memiliki nilai nol abosolut 
(sehingga rasio antar data tidak memiliki arti). Contoh: suhu; bahwa 10’C 
dan 20’C memiliki selisih 10’ tetapi tidak dapat diartikan bahwa 20’C 
adalah dua kali lebih panas dari 10’C. 
 
d. Rasio, adalah data yang bersifat kuantitatif yang memiliki nilai nol 
absolut. Contoh: tinggi badan, jika A memiliki tinggi 190 cm dan B adalah 
95 cm maka A adalah dua kali lebih tinggi dari B.  
 
Sedangkan ditinjau dari cara pengambilan maka data dapat diklasifikasikan 
sebagai: 
 
a. Cross Section, jika data diambil dari berbagai unit (misalnya individu, 
rumah tangga, perusahaan, dsb) pada satu titik waktu. Contoh: penjualan 
teh botol pada tanggal 24/03/2008 dari 150 toko/warung diseluruh 
Jakarta. Format data semacam ini misalnya  
 

 
 
b. Time Series, jika data diambil dari suatu periode waktu. Contoh: 
penjualan teh botol harian Carrefour Depok Trade Center pada periode 
01/01/2008 s/d 30/04/2008. 
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c. Panel/longitudinal, jika data diambil dari berbagai unit pada suatu 
periode waktu. Contoh penjualan teh botol harian 10 Outlet Indomart 
pada periode 01/01/2008 s/d 30/04/2008. Tipe data semacam ini adalah 
hasil penggabungan dari cross section dengan time series. 
 

 
 
Pertimbangan pemilihan cara pengambilan data: 
 
a. Feasibility, penggunaan data cross section atau time series lebih murah 
dari pada panel data. 
b. Information, kandungan informasi yang dimiliki oleh data panel adalah 
terbaik dibandingkan time series dan cross section. 
 
c. Kebutuhan, analisa ekonometris lanjut menunjukkan beberapa aspek 
analisa empiris membutuhkan data yang bersifat panel (Wooldridge, 
2005, hal. 13). 
IV. Kausalitas dan Arti “Ceteris Paribus” dalam Analisa Ekonometri  
 
Salah satu manfaat penting dari analisa ekonometrika adalah identifikasi 
adanya 
kausalitas antar variabel ekonomi. Berbeda dengan analisa statistik pada 
ilmu 
alam (misalnya biologi, kedokteran, fisika, dsb), sebagian besar analisa 
ekonometri terkait dengan data yang bersifat non experimental. Implikasi 
dari sifat non experimental data pada analisa ekonometrika adalah 
signifikan. Sebagai suatu ilustrasi, seorang ilmuwan biologi yang terta rik 
dengan dampak suatu substansi kimiawi terhadap pertumbuhan sel dapat 
melakukan percobaan di laboratorium dengan membuat berbagai sample 
sel dan melakukan treatment yang diinginkan dan mengontrol variabel 
lainnya.  Berbagai level treatment dapat dilakukan dan observasi terhadap 
berbagai sample sel dimaksud akan menunjukkan dampak substansi 
kimiawi terhadap pertumbuhan sel. Jika pelaksanaan eksperimen 
laboratorium dilakukan secara prosedural yang benar, maka kesimpulan 
yang diperoleh dapat dikatakan sahih. 
 
Dalam ilmu ekonomi, laboratorium yang dimiliki adalah suatu dunia nyata 
yang 
kompleks. Sebagai contoh untuk mengetahui dampak volatilitas nilai tukar 
terhadap keputusan investasi barang modal (pabrik, persediaan, 
infrastruktur, dsb) tidak dapat dilakukan secara sederhana melalui 
laboratorium. Obyek studi 
(para investor/pebisnis) tidak dapat diisolasi dan variabel yang 
berpengaruh seluruhnya dikontrol (Bagaimana cara seorang ekonom 
mengontrol suku bunga 
BI?). Hal yang terbaik yang dapat diberikan terkait dengan analisa 
ekonometri adalah penggunaan asumsi ceteris paribus didalam 
melengkapi kesimpulan yang 
diperoleh. Asumsi ceteris paribus menyatakan bahwa kesimpulan yang 
diperoleh 
adalah dalam kondisi variabel berpengaruh lainnya (yang diamati dalam 
studi) 
adalah konstan. Dengan kata lain jika (misalnya) hasil studi yang 
menghubungkan variabel jumlah nominal investasi dengan volatilitas nilai 
tukar 
(dengan variabel kontrol lain adalah suku bunga SBI, harga minyak bumi 
dan 
pertumbuhan ekonomi) menunjukkan hubungan kausalitas yang negatif, 
semakin tinggi volatilitas semakin rendah investasi, hal ini sah dalah 
kondisi 
ceteris paribus (variabel kontrol adalah konstan). 
 
Permasalahan lain terkait dengan identifikasi kausalitas didalam penelitian 
empiris ekonomi (khususnya ekonometri) adalah simultanitas. Banyak 
hubungan 
variabel ekonomi adalah bersifat dua arah, A mempengaruhi B tetapi B 
juga mempengaruhi A. Hal ini dapat terjadi karena misalnya variabel 
tersebut terkait 
dengan perumusan kebijakan. Sebagai contoh teori monetaris 
menunjukkan bahwa jumlah uang beredar mempengaruhi inflasi. Disisi 
lain Bank Sentral didalam mengontrol inflasi melakukan intervensi pada 
jumlah uang beredar. Dalam kondisi ini hubungan antara inflasi dan jumlah 
uang beredar tidak dapat 
diungkapkan dengan model sederhana (regresi satu arah). Suatu system 
yang kompleks perlu disusun (berdasarkan teori ekonomi) untuk 
mendeskripsikan arah yang paling mungkin terjadi yang kemudian akan 
dijustifikasikan dengan data yang ada dengan menggunakan metoda 
ekonometrika yang tepat. 
 

 
Analisa regresi merupakan salah satu topik utama ekonometrika. Dengan 
regresi, kita berupaya mengungkapkan hubungan antar variabel dengan 
memasukkan unsur kausalitas. Dengan kata lain kita ingin mengetahui jika 
suatu variabel berubah (misalnya x=tingkat pendidikan) maka apa yang 
terjadi dengan variabel lainnya (misalnya y=tingkat gaji/upah). Analisa 
regresi dalam pengembangannya dapat bersifat sangat kompleks 
disebabkan karakteristik data, pelanggaran asumsi statistik, non 
stationarity, dsb. Untuk memperoleh pemahaman yang baik maka 
pelajaran mengenai analisa regresi akan dimulai dengan model yang paling 
sederhana. Model ini hanya melibatkan 2 variabel, yakni 1 variabel bebas 
dan 1 variabel tergantung. 
 
II. Representasi Regresi Sederhana 
Dalam analisa regresi sederhana, kita ingin mengetahui perubahan 
variabel tergantung (disebut y) yang disebabkan oleh berubahnya variabel 
bebas (disebut x). Dalam representasi model regresi tersebut terdapat tiga 
aspek yang perlu diperhatikan, yakni 
 

a. Non deterministic relation. Analisa regresi tidak pernah bersifat 
deterministic. Dengan demikian kita memerlukan suatu 
perlakuan terhadap variabel-variabel yang tidak dimasukkan 
kedalam model. 

b. Functional form. Bagaimana bentuk fungsional antara variabel y 
dan x, apakah selalu linier? 

c. Ceteris Paribus. Bagaimana kita dapat memasukkan asumsi 
ceteris paribus (lihat lecture notes 1) kedalam model? 

 
Suatu model regresi sederhana dapat direpresentasikan sbb : 

 
 
Dimana y adalah variabel tergantung dan x variabel bebas. Sebelum 
melanjutkan ada baiknya mengetahui terminology lain yang sering 
digunakan untuk x dan y . 
 

 
 
Variabel u disebut sebagai error term atau disturbances yang berfungsi  
untuk menampung seluruh factor yang mempengaruhi y selain x (tidak 
terbatas pada variabel lain namun mungkin juga kesalahan bentuk 
fungsional, kesalahan pengukuran, dsb). Variabel u juga sering disebut 
sebagai variabel tak terobservasi (unobserved). 
 
Parameter β1 disebut slope, dalam analisa ekonometri parameter ini 
adalah 
focus utama. Sedangkan parameter β0 disebut dengan intersep, dalam  
kebanyakan analisa ekonometris tidak terlalu menjadi perhatian. 
 
Parameter β1 menunjukkan kuantitas hubungan antara variabel bebas  
dengan variabel tergantung dengan mengasumsikan seluruh factor lain 
(yang tercakup dalam u) adalah konstan. Dalam persamaan 1, β1 adalah  
linear dengan demikian perubahan x sebesar Δx akan berimplikasi pada  
perubahan y sebesar Δy. 
 
Sebagai suatu ilustrasi kita dapat menggunakan persamaan 1 untuk 
mengestimasi hubungan antara gaji dengan pendidikan. Hal ini 
dirumuskan 
dalam model sbb: 
 

 
 
Katakanlah kita mengukur gaji dalam satuan ribuan rupiah dan didik 
sebagai jumlah bulan sekolah (termasuk training). Dengan demikian 
perubahan 1 bulan sekolah akan berimplikasi pada perubahan gaji sebesar 
β1 ribuan rupiah. 
 
Analisa regresi seperti yang ditunjukkan persamaan 1 dan 2 adalah sangat 
sederhana. Beberapa permasalahan yang timbul dari pemodelan seperti 
ini 
adalah: 
 
1. Beberapa hubungan ekonomi tidak dapat dideskripsikan secara linier. 
Sebagai contoh hubungan antara pendidikan dan gaji memiliki sifat 
increasing return, dengan demikian tambahan 1 unit pendidikan akan 
bernilai berbeda dengan 1 unit sebelumnya. 
 
2. Permasalahan dalam implementasi ceteris paribus. Bagaimana kita akan 
menerapkan ceteris paribus (dampak perubahan variabel tergantung 
akibat berubahnya satu variabel bebas dengan asumsi variabel lain adalah 
konstan) sementara tidak ada satupun variabel lain ada dalam model. 
 
3. Persamaan 1 dan 2 diestimasi dari data, dengan demikian perlu 
diperhatikan asumsi statistik yang mendasari prosedur pengambilan 
kesimpulan induktif semacam ini. Tiga asumsi yang terpenting diantaranya 
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Persamaan 3 menyatakan bahwa, rata-rata dari residual adalah nol. 
Asumsi 
ini tercapai khususnya jika kita mengasumsikan bahwa parameter intersep 
adalah bukan nol. 
 
Persamaan 4 menyatakan bahwa tidak ada dampak (korelasi) dari variabel 
bebas terhadap residual. Sebagai suatu ilustrasi, pada persamaan 2 jika 
kita mengasumsikan bahwa u mencakup variabel yang disebut skill, maka 
persamaan 4 berimplikasi bahwa skill tidak berubah dengan bertambahnya 
pendidikan. Persamaan 4 sering disebut sebagai zero conditional mean 
assumption. 
 
Terpenuhinya persamaan 3 dan 4 memungkinkan kita untuk 
menggunakanpersamaan 5 didalam mengintrepretasikan persamaan 1. 
Dengan kata lain rata-rata y pada x yang tertentu dapat diberikan sebagai 
E(y| x). Persamaan 5 ini disebut sebagai population regression function 
(PRF). Secara grafik hal ini digambarkan pada grafik 1. 
 

 
Grafik 1. Population Regression Function 
Sumber: Wooldridge (2005) hal 26. 
III. Penurunan Estimator Ordinary Least Squares 
 
Seperti yang telah diuraikan didepan kita mengestimasi population 
regression function/PRF (persamaan 5) dari suatu sampel. Hasil dari 
estimasi ini disebut dengan sample regression function/SRF yang 
berbentuk persamaan 1. Error term diperlukan mengingat hasil yang 
diperoleh dari sampel ini hanya merupakan suatu dugaan yang diharapkan 
berlaku atas dasar asumsi/prinsip statistik tertentu. Dengan kata lain selalu 
terdapat kemungkinan kesalahan atas dugaan populasi karena 
menggunakan data dari sample. Prinsip ini adalah umum digunakan dalam 
statistik induktif. 
 
Terdapat beberapa metoda untuk mengestimasi parameter β0 dan β1 
misalnya ordinary least squares, maximum likelihood dan methods of 
moments. Dalam diktat ini akan diilustrasikan suatu metoda yang paling  
sederhana dan paling banyak digunakan yakni ordinary least squares (OLS). 
Intuisi penggunaan metoda OLS dapat diberikan dengan mempelajari 
grafik 2. Penggunaan OLS dalam mengestimasi parameter SRF adalah 
berupaya meminimumkan kuadrat residual. Jika kita memiliki data variabel 
y dan x sebanyak n, maka parameter β0 dan β1 , dapat diperoleh dengan 
menyelesaikan masalah berikut: 
 

 
Grafik 2. Prinsip OLS 
Sumber: Wooldridge (2005), hal 31 
 
Secara intuitif, penyelesaian persamaan 6 adalah mencari berbagai garis 
linier yang melewati titik-titik data pada grafik 2 sedemikian rupa sehingga 
jumlah kuadrat residualnya adalah yang paling kecil. Dengan menggunakan 
teknik kalkulus dan penerapan aturan penjumlahan dapat ditunjukkan 
bahwa parameter β0 dan β1 adalah (lihat appendiks 1 untuk derivasi): 
 

 
Parameter yang diperoleh dari persamaan 7 dan 8 disebut dengan 
estimator 
OLS. Dari estimator ini kita dapat memperoleh fitted value dari y ketika x = 
xi, yang diberikan sebagai  
 

 
 
Ini adalah nilai prediksi dari y jika kita mengetahui nilai x adalah tertentu. 
Selanjutnya residual dari observasi ke i dapat dihitung dengan cara  
 

 
Contoh 1. 
Sebagai suatu ilustrasi cara kerja prinsip OLS berikut disajikan suatu contoh 
yang diberikan oleh Wooldridge (2005). File CEOSAL1.RAW berisi data gaji 
CEO dan berbagai variabel lainnya (misalnya ROE, Sales, dummy kategori 
perusahaan, dsb) dengan jumlah observasi sebanyak 209. Disini kita akan 
mencoba melihat regresi antara gaji CEO (diukur dalam satuan ribu USD) 
terhadap Return On Equity (diukur dalam poin persentase). Dengan  
menggunakan software EVIEWS ver. 5.10 dan menjalankan perintah: ls 
salary c roe pada command window maka diperoleh output sbb: 
 

 
Tabel 1 . Output Regresi Salary terhadap ROE 
 
Dari kolom dengan header: coefficient, kita dapat menuliskan SRF bagi 
regresi ini sebagai (dengan pembulatan)  
 

 
 
Beberapa intrepretasi yang dapat dilakukan terkait dengan persamaan 11 
adalah: 
 
a. Jika ROE=0, maka prediksi dari gaji CEO adalah 963,191 ribu USD. 
b. Jika ROE naik 1 persen maka gaji CEO akan naik sebesar 18,501 ribu 
USD (dan sebaliknya jika turun). Karena kita mengestimasi bentuk linier  
maka perubahan ini tidak dipengaruhi oleh posisi awal gaji CEO. 
c. Jika ROE=30% maka gaji CEO adalah 963,191 + 18,501(30) = 1518,221 
(ribu USD). 
 
Secara grafis regresi yang diperoleh dapat digambarkan sbb: 
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^ 
Grafik 3. SRF dan PRF regresi Gaji CEO terhadap ROE 
Sumber: Wooldridge (2005), hal 33. 
 
Perlu diperhatikan bahwa regresi yang diperoleh diatas (persamaan 11) 
adalah estimasi dari PRF. Kita tidak akan pernah tahu PRF yang sebenarnya 
(kecuali kita bekerja pada data populasi, yang hampir tidak pernah ditemui 
pada kenyataan). Data sampel yang lain akan memberikan SRF yang 
berbeda, yang mungkin lebih dekat (atau mungkin juga tidak) dengan PRF. 
 
IV. Karakteristik OLS 
Terdapat beberapa karakter yang berguna dari estimator OLS, 
diantaranya: 
 
1. Jumlah (dan dengan demikian rata-rata) dari residual adalah nol, atau 
 

 
  Karakteristik ini adalah implikasi otomatis dari OLS. 
 
2. Kovariansi dari regresor dan residual adalah nol. 

 
3. Titik rata-rata ( ) selalu berada pada garis regresi, dengan kata lain 

 
Selanjutnya kita dapat memandang OLS sebagai mendekomposisi yi 
kedalam 2 bagian, yakni fitted value dan suatu residual. Fitted value dan 
residual tidak memiliki korelasi pada sampel. Untuk melihat hal ini dapat 
merujuk pada terminology sebagai berikut: 
 

 
SST adalah ukuran variasi sample yi (menunjukkan seberapa besar dispersi 
sample yi disekitar rata-ratanya). SSE menunjukkan variasi sample pada 
dan SSR mengukur variasi dari ui. Dapat ditunjukkan disini bahwa total 
variasi pada y adalah sama dengan jumlah SSE dan SSR, atau 
 
SST = SSE + SSR 
 
Pembuktian terhadap pernyataan ini dapat dilihat pada appendiks. 
Selanjutnya dengan membagi persamaan 19 dengan SST kita dapat 
Memperoleh 
 

 
Kita dapat mendefinisikan R2, koefisien determinasi (R2) sebagai  
 

 
 

 
Seperti yang dapat dilihat pada persamaan 21, koefisien determinasi 
menunjukkan proporsi variasi variabel tergantung (y) yang dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel bebas (x). Nilai R2 selalu terletak antara 0 
dan 1 karena SSE dan SSR tidak mungkin melebihi nilai SST. R2 adalah 
suatu ukuran kesuaian model (model fit). 
 
Kembali pada contoh regresi gaji CEO dan ROE diatas (tabel 1), dapat 
dilihat disini bahwa nilai R2 adalah 0.0131. Dengan kata lain variasi pada 
variabel ROE menjelaskan 1.31% variasi pada gaji CEO. Perlu dicatat disini 
bahwa meskipun R2 adalah suatu ukuran kesuaian model, ia bukan satu-
satunya ukuran. Penekanan yang berlebih pada koefisien ini dapat 
memberikan hasil yang misleading. Pada contoh diatas nilai R2 adalah 
sangat rendah namun tidak menutup kemungkinan bahwa model yang 
diperoleh adalah mencerminkan populasi. Pada penelitian ilmu sosial, nilai 
R2 yang rendah pada suatu model adalah bukan fenonema yang 
jarang (Wooldridge, 2005, hal 40). 
 

 
 
I. Unit Pengukuran dan Bentuk Fungsional 
 
Terdapat dua isu penting didalam penelitian terapan dibidang ilmu 
ekonomi, yakni: 
 

a. Pemahaman atas dampak perubahan unit pengukuran dari 
variabel 
bebas/tak bebas terhadap estimasi OLS. 

b.    Penggunaan berbagai bentuk fungsi didalam menjelaskan 
hubungan    
         antar variabel ekonomi (tidak terbatas pada bentuk linier). 

 
Dampak perubahan unit pengukuran dapat dilihat dari apakah yang 
berubah adalah variabel bebas atau variabel tergantung. Jika yang 
berubah adalah variabel tergantung (y), maka dampak akan terjadi pada 
koefisien intersep dan slope. Secara umum jika kita mengkonversi setiap 
nilai variabel tergantung dengan suatu konstanta c, maka parameter 
intersep dan slope juga akan berubah sebesar c. 
 
Contoh 1. 
Sebagai contoh kembali kepada ilustrasi yang diberikan sebelumnya, 
dimana kita meregresikan gaji terhadap roe, dan memperoleh  

 
 
Salary dihitung dalam satuan ribu USD, jika kemudian kita hendak 
mengkonversinya menjadi USD saja maka hal ini identik dengan 
mengalikan setiap nilai variabel salary dengan 1000. Selanjutnya jika kita 
menotasikan hasil konversi ini sebagai salardol maka kita akan 
memperoleh hasil regresi baru sebagai 
 

 
 
Perhatikan disini, perubahan ROE sebesar 1% akan berdampak pada 
peningkatan salardol sebesar 18.501 USD. Persamaan regresi yang baru ini 
dapat diperoleh tanpa perlu melakukan estimasi ulang, cukup dengan 
mengalikan intersep dan slope dengan 1000. Sedangkan jika perubahan 
terjadi pada variabel bebas, maka dampak hanya terjadi pada parameter 
slope. Secara umum jika variabel bebas dikali (atau dibagi) dengan suatu 
konstanta c, maka slope yang relevan juga harus dibagi (atau dikali) 
dengan konstanta dimaksud. Sebagai contoh jika ukuran ROE hendak 
dirubah dari persentase menjadi desimal (berarti dibagi dengan 100), 
maka slope ROE harus dikalikan dengan 100. Pada contoh 
yang diberikan berarti persamaan regresi yang diperoleh adalah 
 

 
 
Dengan demikian setiap peningkatan 0.01 (satu persen) pada roedec akan 
berdampak pada peningkatan salary sebesar 18,501 (ribu USD). Tanpa 
melibatkan suatu penurunan matematis tertentu, dapat ditunjukkan 
bahwa goodness of fit dari model (R2) tidak dipengaruhi oleh perubahan 
dari skala pengukuran variabel. 
 
Pemodelan hubungan antar variabel didalam ilmu ekonomi umumnya 
terbagi dalam 2 bentuk yakni model linier dan non linier. Perlu 
diperhatikan disini bahwa istilah linier/non linier adalah berlaku pada 
parameter (β0 dan β1) dan bukan y-x. Suatu ilustrasi mungkin dapat 
memperjelas hal ini. Model yang telah dibahas selama ini adalah jelas 
linier. Disini baik hubungan y dan x maupun hubungan y terhadap β0 dan 
β1 adalah linier. Sebagai contoh akan diulangi kembali bentuk umum 
persamaan regresi dua variabel sbb; 
 

 
 

 
II.Model Regresi Sederhana  
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Namun demikian pula halnya dengan bentuk-bentuk berikut 
 

 
Persamaan 5 s/d 7 adalah linier terhadap β0 dan β1. Dalam model seperti 
ini 
penerapan OLS adalah bersifat langsung dengan melakukan treatment 
yang 
pada variabel yang sesuai. Sebagai contoh estimasi terhadap persamaan 5 
dilakukan sebagai regresi atas variabel y dengan variabel akar kuadrat dari 
x. 
 
Perumusan model seperti diatas dilakukan karena berdasarkan teori atau 
merupakan keperluan logika intrepretasi. Sebagai contoh suatu model 
yang bersifat linier yang menghubungkan antara gaji dengan pendidikan 
tampaknya kurang logis. Apakah satu tahun tambahan pendidikan antara 
orang yang telah memiliki gaji IDR 5.000.000 per bulan sama dengan 
mereka yang memiliki gaji IDR 20.000.000 per bulan. Jika kita 
mengestimasi hubungan tersebut dengan model linier, maka jawabanya 
adalah ya (misalnya 1 tahun tambahan pendidikan akan meningkatkan gaji 
sebesar 1.500.000 terlepas dari gaji saat ini). Hal ini tentunya tidak 
memuaskan dari sudut logika. 
 
Salah satu cara mengatasi hal tersebut adalah dengan menggunakan 
model 
log-lin seperti yang diberikan persamaan 7. Dengan mengambil total 
diferential terhadap persamaan ini maka kita akan memperoleh 
intrepretasi terhadap koefisien β1, sbb: 
 

 
Sekarang parameter β1 dapat diintrepretasikan sebagai suatu semi 
elastisitas. Dengan kata lain Δx akan menyebabkan β1%Δy. Dalam konteks 
hubungan pendidikan dengan gaji sebagaimana diuraikan diatas hal ini 
berarti 1 tahun peningkatan pendidikan akan mendorong β1% 
peningkatan gaji. Terdapat beberapa bentuk pemodelan yang umum 
digunakan dalam penelitian terapan ilmu ekonomi. Model-model ini 
dirangkum pada tabel 1. 
 

 
Tabel 1. Beberapa Model Hubungan Variabel Ekonomi 
 
II. Nilai Ekspektasi dan Varians dari Estimator OLS 
Seperti yang telah diketahui, analisa regresi adalah suatu teknik ilmu 
statistik, yang bersifat induktif. Sebagai suatu piranti induktif, ia mencoba 
menggeneralisir suatu kesimpulan yang diperoleh dari suatu studi 
terbatas. Dengan kata lain kita mencoba menarik kesimpulan dari suatu 
studi terhadap obyek terbatas (disebut dengan sample) atas karakteristik 
set yang lebih universal (disebut populasi).  
 
Dalam analisa regresi dua variabel, karakteristik dari obyek terbatas 
disebut 
dengan dan , yang dianggap sebagai predictor tak bias dari karakteristik 
populasi, yakni β0 dan β1. Tanda cap diatas beta menunjukkan bahwa kita 
memperoleh nilai tersebut dari sample. Agar karakteristik sample tersebut 
dapat menjadi predictor tak bias, serangkaian asumsi harus dipenuhi. 
 
Asumsi 1: 
Pada populasi, hubungan y dan x adalah bersifat linier dengan suatu 
random disturbances, atau 
 

 
 Asumsi 1 menyatakan bahwa didalam pemodelan, asumsi yang digunakan 
pada sample juga berlaku pada populasi. Karena pada sample kita 
mengasumsikan bahwa hubungan adalah bersifat linier maka demikian 
pula hal yang berlaku pada populasi. 

 
 
Asumsi 2: 
Sample diperoleh secara random. 
 
Asumsi ini menyatakan bahwa set observasi yang diperoleh dari populasi 
(sample) diperoleh melalui proses yang bersifat random. Sebagai 
gambaran umum, proses penyampelan disebut dengan random jika tidak 
ada keterkaitan sistematis antara penarikan observasi ke i dengan ke j 
untuk semua I dan j. Dengan kata lain setiap anggota populasi memiliki 
peluang yang sama untuk menjadi elemen sample. 
 
Asumsi 3: 
Zero conditional means. 
 

 
  
Asumsi ketiga dimaksudkan untuk menyatakan bahwa rata-rata residual 
adalah bersifat independen terhadap variabel bebas. Dengan kata lain 
meskipun regresi kita tidak memuat berbagai variabel lain yang relevan 
(yang dirangkum dari residual), diasumsikan bahwa perubahan nilai 
variabel bebas tidak akan berdampak pada residual. Jika hal ini tidak 
terpenuhi maka kita akan memiliki masalah spurious correlation. Yang 
dimaksud spurious correlation adalah kita  
seolah-olah ada hubungan antara y dan x pada hal yang sebenarnya terjadi 
adalah adanya factor ketiga yang berpengaruh terhadap y dan juga x. 
Seharusnya justru factor ini yang dimasukkan kedalam model regresi untuk 
menggantikan x. Pembahasan dan cara mengatasinya akan dibahas pada 
materi multiple regression. 
 
Asumsi 1 dan 3 memungkinkan kita untuk memahami karakteristik penting 
dari proses OLS, yakni fixed in repeated sample. Sifat fixed in repeated 
sample menyatakan bahwa dalam penyampelan berulang nilai x 
diasumsikan tidak berubah (konstan), sedangkan y berubah-ubah namun 
bersifat random karena ia bersumber dari komponen residual yang 
memang diasumsikan random. Perhatikan disini bahwa fixed in repeated 
sample adalah karakteristik dari penelitian eksperimental. Sebagai contoh 
adalah eksperimen pemberian suatu dosis pupuk tertentu terhadap 
kuantitas panen suatu jenis padi. Disini kita dapat mengasumsikan bahwa 
dosis pupuk adalah konstan bagi setiap pengambilan sample (dan memang 
demikian kenyataannya karena penelitilah yang mengontrol dosis). 
 
Kita dapat melihat bahwa hal ini adalah kurang sesuai dengan sifat 
penelitian pada ilmu ekonomi, dimana sebagaian besar obyek penelitian 
adalah tidak dalam kendali peneliti. Dengan demikian asumsi ini dapat 
dikatakan sebagai suatu simplifikasi terhadap kenyataan. Peneliti perlu 
memperhatikan relevansi yang terkandung dalam asumsi semacam ini 
terhadap kenyataan yang ada. 
 
Asumsi 4: 
Terdapat suatu variasi pada populasi variabel bebas. 
 
Asumsi ini berimplikasi bahwa parameter yang diperoleh dari sampling 
juga akan bervariasi. Hal ini dapat dilihat secara formal pertama dengan 
menuliskan kembali formula estimator β1 yang diperoleh dari sample 
(dengan sedikit modifikasi, lihat appendiks ), sbb: 
 

 
Dengan manipulasi matematis lebih lanjut (lihat appendiks), dapat 
ditunjukkan bahwa 
 

 
Karena ui umumnya adalah tidak sama dengan nol, maka parameter dari 
sample juga umumnya tidak akan sama dengan parameter populasi. 
Asumsi 1 sampai dengan 4 memungkinkan kita untuk menyatakan salah 
satu teori terpenting dalam penggunaan OLS, yakni 
 
Teorema 1: Ketidak biasan OLS 
 
Dengan asumsi 1 s/d 4 maka 

 
untuk semua nilai β0 dan β1. 
 
Bukti: Lihat Wooldrige, hal 50. 
 
Teorema 1 menyatakan bahwa parameter yang diperoleh dari sample jika 
ia 
memenuhi asumsi 1 s/d 4, maka parameter dimaksud adalah penduga tak 
bias terhadap parameter populasi. 
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Asumsi 5: 
Homokedastisitas, dimana 
 

 
Asumsi ini menyatakan bahwa varians dari u, kondisional terhadap x, 
adalah konstan. Dengan kata lain kita dapat membayangkan bahwa 
distribusi dari nilai y adalah sama bagi setiap nilai x. Dari sifat fixed in 
repeated sample, kita mengetahui bahwa y adalah random dan bersumber 
dari u (karena x adalah konstan). Secara grafis asumsi ini dapat 
digambarkan sbb 
 

 
 
Grafik 1. Homokedastisitas ui 
 
Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka kita akan menemui suatu kondisi 
yang disebut heterokedastisitas. Disini sifat distribusi bersyarat dari y 
adalah berubah-ubah dari satu nilai x ke nilai x lainnya (varians bersyarat 
dari y adalah fungsi dari x). Secara grafis kondisi ini dapat diperlihatkan 
sbb: 
 

 
Grafik 2. Heterokedastisitas ui 
 
Asumsi 5 memungkinkan kita untuk mengukur efisiensi dari estimator 
yang diperoleh dari sample. Yang dimaksud dengan efisiensi adalah 
seberapa besar estimator terdistribusi disekitar rata-ratanya, E(βi). 
Disamping itu berlakunya asumsi 5 memungkinkan pernyataan teorema 2, 
sbb: 
 
Teorema 2: Varians Estimator OLS adalah Konstan 
 
Dengan asumsi 1 s/d 5, maka 
 

 
 
Bukti: Lihat Wooldrige, hal 55. 
 
Beberapa implikasi dari teorema ini adalah: 

a. Semakin besar varians dari residual (σ2), semakin besar varians 
dari 
estimator OLS. 

b. Semakin besar variabilitas dari variabel independen, semakin 
kecil 
varians dari estimator OLS. Dengan demikian jika dimungkinkan 
maka 
pergunakan sample dari variabel bebas yang memiliki 
variabilitas yang besar. 

 
Penggunaan persamaan 14 didalam menghitung varians dari estimator 
OLS memiliki masalah karena σ2 (varians residual populasi) adalah sangat 
jarang diketahui. Untuk mengatasinya kita perlu mengestimasi terlebih 
dahulu penduga tak bias dari σ2. Penerapan kondisi orde pertama OLS 
memberikan formula berikut sebagai penduga tak bias dari σ2.  
 

 
Selanjutnya dari penduga varians residual populasi ini dapat diperoleh 
formula standar error (se) dari , sbb 
 

 
Persamaan 16 diperlukan untuk menghitung statistik uji signifikansi (t 
statistics) dari parameter . Topik ini akan dibicarakan pada bagian multiple 
regression. 
 
III. Regresi Tanpa Intersep 
Pada beberapa aplikasi ada kalanya kita memerlukan model regresi tanpa 
adanya intersep (regression through the origin). Pemodelan semacam ini  
relevan misalnya untuk menghitung penerimaan pajak pendapatan 
(sebagai  
fungsi dari pendapatan tentunya). Jika pendapatan adalah nol, maka 
penerimaan juga harus nol. Secara formal model semacam ini diberikan 
sbb: 
 

 
Implementasi prosedur OLS tidak ada yang berubah, kita masih akan 
meminimumkan jumlah kuadrat residual. Dengan mempergunakan teknik 
kalkulus, dapat ditunjukkan bahwa (lihat appendiks): 
 

 

 
 
I. Pendahuluan 
Model regresi dengan dua variabel adalah model yang sangat sederhana. 
Lebih lanjut model tersebut dapat dipandang terlalu sederhana karena 
sebagian besar permasalahan ekonomi yang hendak diteliti memiliki 
banyak variabel. Dengan demikian kita menghadapi masalah 
oversimplification. Disamping itu model regresi bivariate juga mengalami 
kesulitan didalam mengimplementasikan asumsi ceteris paribus. Seperti 
yang diketahui ceteris paribus menyatakan perubahan suatu variabel 
dengan asumsi variabel lainnya adalah tidak berubah. Bagaimana kita akan 
memasukkan variabel lain jika model tersebut hanya memiliki satu variabel 
bebas? 
 
Masalah terakhir yang timbul dalam penggunaan model yang terlalu 
sederhana ini adalah kesulitan dalam menetapkan bentuk fungsional 
yangsesuai. Dengan hanya dua variabel, suatu model regresi akan kurang 
memiliki justifikasi bila diperlukan suatu bentuk fungsional yang bukan 
linier. Untuk mengatasi permasalahan yang disebutkan diatas, maka dalam 
bagian ini akan dibahas model regresi berganda (multivariable). Dengan 
memasukkan berbagai variabel yang dipandang relevan dalam 
menjelaskan variasi variabel tergantung, kita dapat meningkatkan 
kemampuan model didalam menjelaskan kenyataan. 
 

 
III. Model Regresi Sederhana  

(Masalah Estimasi) 
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II. Bentuk Umum 
Suatu model regresi linier berganda dengan k variabel dapat dituliskan 
dalam bentuk  
 

 
dimana β0 adalah intersep dan βj ; j = 1 s/d k adalah parameter terkait 
dengan variabel j. Sedangkan u adalah error term (disturbances) yang 
merupakan penampung bagi faktor lain yang tidak tercakup dalam model, 
misalnya variabel bebas diluar j = 1 s/d k, kesalahan fungsional, kesalahan 
pengukuran, dsb. Seperti juga model regresi sederhana, u juga 
diasumsikan memiliki ekspektasi kondisional sama dengan nol, atau 
 

 
Persamaan 2 menyatakan bahwa seluruh faktor lain yang tidak tercakup 
dalam model adalah tidak terkait dengan variabel bebas (x1, x2, …, xk). 
III. Estimasi dan Intrepretasi Model Regresi Berganda 
Seperti halnya regresi sederhana, estimasi parameter βj juga dilakukan 
melalui teknik Ordinary Least Squares (OLS). Metoda ini dilakukan dengan 
jalan meminimalkan jumlah kuadrat residual (residual sum of squares). 
Secara formal 
 

 
 
Dengan menggunakan kalkulus, kondisi orde pertama terhadap adalah 
berupa suatu system persamaan linier sebanyak i dengan k+1 variabel sbb: 
 

 
Penyelesaian terhadap system persamaan 4 (dengan sebagai parameter 
yang dicari) akan menghasilkan estimator OLS dari model regresi linier 
sebagaimana dideskripsikan oleh persamaan 5 (yang sering juga disebut 
sebagai garis regresi OLS dan sample regression function/SRF). 
 

 
Estimator intersep adalah prediksi nilai y jika nilai seluruh variabel bebas 
dalam model adalah nol (x1 = x2 = … = xk = 0). Dalam beberapa kasus 
intrepretasi ini dipergunakan sedangkan pada kasus lainnya hal ini tidak 
relevan (apakah ada pengeluaran pemerintah ketika GDP=0?). Parameter 
yang lain sekarang memiliki intrepretasi parsial. Dengan kata lain 
parameter j menunjukkan besarnya perubahan variabel tergantung, y, jika 
variabel bebas ke j (xj) berubah dengan asumsi variabel bebas lainnya 
(yang bukan j) tidak berubah (ceteris paribus). Secara matematis 
 

 
Contoh 1. 
Sebagai suatu ilustrasi, dengan menggunakan data WAGE1.RAW akan 
dilakukan estimasi terhadap model yang menghubungkan log gaji dengan 
pendidikan (educ), pengalaman (exper) dan masa jabatan (tenure). 
Dengan menggunakan EVIEWS 5.1. dan mengetikkan ls log(wage) c educ 
exper tenure pada command window diperoleh print out sbb: 
 

 
Tabel 1. Print Output Regresi Log(Wage) terhadap Educ, Exper dan Tenure 
 
Dalam bentuk persamaan 

 
 
Seperti model regresi sederhana setiap koefisien variabel bebas memiliki 
arti persentase dampak. Dengan demikian 1 tahun peningkatan 
pendidikan akan meningkatkan gaji sebesar 9.2%. Kita juga dapat merubah 
lebih dari 1 variabel. Sebagai contoh perubahan 1 unit pendidikan dan 1 
unit pengalaman akan berdampak positif terhadap gaji sebesar 9.6% 
(9.2%+0.4%). Salah satu kekuatan utama dari model regresi berganda 
adalah kemampuannya dalam mendukung asumsi ceteris paribus. 
Dukungan ini diperoleh bahkan ketika data itu sendiri tidak diperoleh 
secara ceteris paribus. 
Pada contoh diatas 9.2% adalah dampak dari peningkatan pendidikan atas 
gaji dengan mengasumsikan (mengontrol) nilai pengalaman dan jabatan 
sebagai konstan. Hal ini seolah-olah kita hanya mengambil sampel para 
pegawai yang berada pada pengalaman dan tingkat jabatan yang sama dan 
kemudian melakukan regresi gaji terhadap pendidikan. Dengan 
menggunakan regresi berganda kita memiliki kemampuan untuk 
melakukan eksperimen terkendali terhadap lingkungan yang sebenarnya 
bersifat non experimental. 
 
Setelah memperoleh SRF (persamaan 5), kita dapat memperoleh nilai 
prediksi variabel tergantung (fitted value) dengan memasukkan nilai dari 
masing-masing variabel bebas. 
 
Contoh 2. 
Sebagai suatu ilustrasi berikut disajikan contoh yang lain, yakni regresi 
indeks prestasi kuliah (colgpa) terhadap indeks prestasi SMA (hsgpa) dan 
nilai test masuk (act). Dengan menggunakan file Gpa1.raw, perhitungan 
dengan menggunakan Eviews memberikan hasil sbb: 
 

 
 
Tabel 2. Print Output Regresi Colgpa terhadap Hsgpa dan Act 
 
Dengan menggunakan hasil ini, maka nilai prediksi indeks prestasi kuliah 
bagi seorang mahasiswa yang memiliki indeks prestasi SMA sebesar 3.5 
dan nilai test masuk sebesar 24 adalah colgpa=1.29+0.453 (3.5)+0.0094 
(24) = 3.101 (pembulatan tiga desimal). 
 
Umumnya nilai actual dari variabel dependen tidak akan sama dengan nilai 
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prediksinya. Selisih dari nilai ini disebut sebagai residual (ui). Secara 
matematis: 

 
Nilai prediksi dan residual memiliki beberapa sifat penting yang 
merupakan generalisasi langsung dari regresi sederhana. Sifat tersebut 
adalah  
 
a. Rata-rata sample dari residual adalah nol 
b. Konvarians sample dari setiap variabel bebas dengan residualnya adalah 
nol. Sebagai konsekuensinya kovarians sample dari nilai prediksi terhadap 
residual juga sama dengan nol. 
c. Nilai rata-rata dari setiap variabel , selalu terletak pada garis regresi 
dengan kata lain: 
 

 
Seperti juga model regresi sederhana, kita juga dapat menggunakan Sum 
Of 
Square Total (SST) dan dekomposisinya serta koefisien R2 sebagai ukuran 
kebaikan suai dari model (goodness of fit). Untuk mengingatkan kembali 
SST dan dekomposisinya dapat dihitung dengan jalan: 
 

 
SST adalah ukuran variasi sample yi (menunjukkan seberapa besar dispersi  
sample yi disekitar rata-ratanya). SSE menunjukkan variasi sample pada 
dan SSR mengukur variasi dari . 
 
Dapat ditunjukkan disini bahwa total variasi pada y adalah sama dengan 
jumlah SSE dan SSR, atau  
 

 
 
Selanjutnya dengan membagi persamaan 19 dengan SST kita dapat 
Memperoleh 
 

 
 
Kita dapat mendefinisikan R2, koefisien determinasi (R2) sebagai 
 

 
Seperti yang dapat dilihat pada persamaan 21, koefisien determinasi 
menunjukkan proporsi variasi variabel tergantung (y) yang dapat 
dijelaskan oleh variasi variabel bebas (x). Nilai R2 selalu terletak antara 0 
dan 1 karena SSE dan SSR tidak mungkin melebihi nilai SST. R2 adalah 
suatu ukuran kesuaian model (model fit). 
 
Secara lebih detail R2, juga dapat dirumuskan dalam formula berikut  
 

 
 
Suatu fakta yang penting diingat pada penggunaan R2 sebagai ukuran 
kebaikan suai model adalah bahwa ia tidak pernah menurun dengan 
penambahan regresor, sebaliknya ia justru cenderung meningkat. Fakta ini 
berasal dari konsekuensi dari aljabar dimana jumlah kuadrat tidak pernah 
menurun dengan bertambahnya regresor. Dengan demikian kita perlu 
berhati-hati dalam menggunakan criteria ini didalam menentukan model 
terpilih atau untuk memasukkan/mengeluarkan suatu variabel dari suatu 
model. Kuliah selanjutnya akan menjelaskan bagaimana hal ini dapat 
dilakukan. Seperti pada model regresi sederhana R2 menunjukkan besaran 
variasi variabel tergantung yang dapat dijelaskan oleh seluruh variabel 
bebas.  
 
Pada contoh 1, diperoleh nilai R2 sebesar 31.6%, dengan demikian 31.6% 
variasi kenaikan/penurunan persentase gaji dapat dijelaskan secara 
bersama oleh variabel pendidikan, pengalaman dan jabatan. Sedangkan 
pada contoh 2, kita memperoleh nilai 17.6%, dengan kata lain sebesar 

17.6% variasi pada indeks prestasi kuliah dapat dijelaskan oleh variabel 
indeks prestasi SMA dan nilai ujian masuk.Pada kedua contoh diatas, kita 
hanya memperoleh nilai R2 yang relatif kecil  (dibawah 50%). Apakah hal 
ini berarti jelek? Belum tentu, penelitian pada 
ilmu social umumnya berinteraksi dengan perilaku manusia yang sangat 
sulit diprediksi. Banyak variabel yang mempengaruhi suatu perilaku 
manusia dan mekanisme/pola yang dimiliki adalah sangat rumit. Dengan 
demikian model yang diperoleh cenderung memiliki nilai R2 yang rendah. 
Hal ini tidak berarti bahwa parameter-parameter yang ada didalamnya 
adalah bias, hanya saja memang presisi/akurasinya adalah rendah. 
 
IV. Asumsi OLS: Teorema Gauss-Markov 
Seperti juga model regresi sederhana, jika model regresi berganda yang 
diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (asumsi Gauss- 
Markov), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah 
bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). Preposisi ini dikenal 
dengan nama teorema Gauss-Markov.  Parameter tersebut adalah Best 
dalam artian memiliki varians terkecil dibandingkan parameter yang 
diperoleh melalui metoda linier lain (Non 
OLS). Ia besifat unbiased, dengan kata lain jika estimasi dilakukan terhadap 
sample yang berulang maka rata-rata estimasi akan mendekati nilai 
populasi. 
Adapun asumsi yang diperlukan adalah 
 
Asumsi 1: 
Pada populasi, hubungan variabel tergantung (y) dengan variabel bebas 
(xj) 
adalah bersifat linier dengan suatu random disturbances, atau  
 

 
Asumsi 2: 
Sample diperoleh secara random. 
 
Asumsi 3: 
Zero conditional means. 

 
 
Asumsi 3 tidak mudah dipenuhi, paling tidak terdapat 3 kondisi dimana hal 
ini tidak dapat dilakukan, yakni: 
 
a. Hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung mengalami 
mispesifikasi. Bisa jadi kita memodelkan hubungan yang linier padahal 
yang berlaku dipopulasi seharusnya kuadratik. 
b. Terdapat masalah omitted variable, akan dibahas pada bagian 
tersendiri. 
c. Kesalahan pengukuran. 
 
Asumsi 4: 
Terdapat suatu variasi pada populasi variabel bebas dan tidak terdapat 
kolinearitas sempurna diantara variabel bebas. Permasalahan kolinearitas 
adalah suatu permasalahan yang sering ditemui pada penelitian empiris. 
Jika terjadi kolinearitas sempurna, maka OLS akan tidak dapat diterapkan 
(singular matrix). Sedangkan pada kasus berat estimator yang diperoleh 
adalah bias. Namun demikian kita juga tidak mengharapkan tidak adanya 
korelasi antar variabel bebas. Jika ini terjadi maka model regresi yang kita 
miliki tidak akan memiliki nilai (pelanggaran asumsi ceteris paribus). 
Masalah ini akan dibahas lebih dalam pada bagian tersendiri. 
 
Asumsi 5: 
Varians u kondisional pada setiap xji adalah konstan (Homokedastistas). 
Secara formal : 
 

 
Teorema Gauss Markov 
Dapat ditunjukkan bahwa jika model dan data yang dimiliki adalah 
memenuhi asumsi 1 s/d 5, maka estimator yang diperoleh adalah tidak 
bias dan memiliki varians terkecil (BLUE), atau 
 

 
dimana adalah parameter yang diestimasi melalui metoda linier Non OLS. 
 
V. Beberapa Kasus 
Terdapat beberapa kasus yang dapat timbul ketika seseorang 
menggunakan metoda OLS dalam penelitian empiris. Beberapa masalah 
yang umum adalah masuknya variabel yang tidak relevan pada model 
(superfluous), adanya variabel penting yang tidak diperhitungkan dan 
multikolinearitas. Kita akan membahas konsep masalah dimaksud, 
implikasi serta cara penanganan yang diperlukan. 
 
V.a. Variabel Tidak relevan (Overspecifying Model) 
Misalnya penelitian kita mengestimasi model berikut 
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Yang sebenarnya berlaku pada populasi adalah x3 tidak memiliki dampak 
terhadap y, jika kita telah memasukkan x1 dan x2. Hal ini dapat terjadi 
misalnya x3 adalah jumlah karyawan pada model gaji CEO yang dibahas 
sebelumnya. Dalam banyak kasus kita tidak mengharapkan jumlah 
karyawan akan berpengaruh pada gaji CEO (paling tidak jika hanya 
berubah dalam skala kecil, misalnya <100 orang). Disini nilai parameter 
jumlah karyawan diharapkan bernilai nol. 
 
Masuknya variabel bebas yang tidak relevan tidak berpengaruh pada 
ketidak biasan. Melalui teorema Gauss-Markov, diketahui bahwa dalam 
penyampelan berulang maka nilai rata-rata parameter sample akan 
mendekati populasi. Dengan demikian secara rata-rata nilai parameter 
jumlah karyawan akan diharapkan sama dengan nol. 
 
Dampak negatif yang ditimbulkan atas masuknya variabel tidak relevan 
adalah memperbesar standar eror dari model regresi. Jika model 
mengandung banyak variabel tidak relevan, maka model regresi akan 
memiliki nilai presisi yang rendah. Pada kasus lebih lanjut ia berdampak 
pada inferensi, uji signifikansi parameter. Kita akan membahas hal ini lebih 
lanjut pada sesi kedepan. 
 
V.b. Omitted Variable (Underspecifying Model) 
Ini merupakan kebalikan dari kasus diatas, dimana kita justru 
mengeluarkan variabel yang seharusnya ada pada model. Hal ini dapat 
terjadi karena berbagai hal, misalnya mispesifikasi, keterbatasan teori dan 
masalah feasibilitas (susah untuk memperoleh data variabel terkait). 
Omitted variabel akan menyebabkan parameter yang ditemukan menjadi 
bias. Hal ini dapat ditunjukkan secara teoritis (lihat appendiks) bahwa 
ratarata parameter yang diperoleh tidak akan sama dengan nilai populasi 
(true value), atau 
 

 
 
Adapun arah bias (over atau undervaluation) tergantung dari sign (tanda 
aljabar) parameter tersebut pada populasi dan korelasi dengan variabel 
bebas lainnya. Untuk kasus 2 variabel bebas dimana x2 adalah omitted 
variabel, arah bias dapat ditunjukkan oleh tabel 3. 
 

 
Tabel 3. Arah Kebiasan Akibat Omitted Variabel 
 
Terdapat 2 kondisi dimana, omitted variabel tidak menjadi masalah dalam 
estimasi, yakni: 
 
a. Pada populasi omitted variabel adalah variabel tidak relevan. Hal ini  
jelas jika pada populasi jumlah karyawan adalah tidak berpengaruh 
terhadap gaji CEO, maka tidak memasukkan variabel jumlah karyawan 
pada estimasi sample juga tidak akan memberikan dampak yang negatif. 
 
b. Jika omitted variabel tidak memiliki korelasi yang signifikan dengan 
variabel yang ada pada model. Pada kasus yang lebih general k variabel, 
maka syarat ini mengharuskan omitted variabel tidak memiliki korelasi  
terhadap setiap variabel bebas lainnya yang ada pada model. 
 

 
 
I. Pendahuluan 
Parameter yang diperoleh jika diasumsikan memenuhi syarat Gauss- 
Markov adalah bersifat Best Linier Unbiased Estimator (BLUE). Dalam 
bahasan kali ini, akan diuraikan signifikansi (dari sudut pandang teori 
statistik) parameter yang ditemukan. Masalah signifikansi adalah kita 
mempertanyakan apakah nilai parameter yang diperoleh telah sesuai 
dengan hipotesa yang diturunkan dari suatu teori ekonomi.  
 
Sebagai suatu contoh Teori Konsumsi menyatakan bahwa marginal 
prospensity of consumption/mpc memiliki nilai lebih besar dari nol. Dari 
data kita dapat memodelkan suatu pola konsumsi (katakan linier, 
konsumsi = β0+ β1 pendapatan) dan melakukan uji hipotesa apakah benar 
mpc (yang disini ditunjukkan oleh nilai parameter β1 adalah lebih besar 
dari nol. Permasalahan yang telah diuraikan diatas merupakan cabang ilmu 
statistik yang disebut inferensi atau pengujian hipotesis. Pada prinsipnya 
hal ini dapat dilakukan melalui salah satu dari 3 cara (disebut dengan 
rejection rule), yakni  
 

a. Melihat apakah statistik hitung adalah lebih besar (dalam artian absolut) 
dari nilai kritis. 
b. Apakah calculated level of significance (p value) lebih kecil dari required 
level of significance (α). 
c. Apakah nilai parameter yang diestimasi berada pada selang kepercayaan 
(hanya untuk two side test). 
 
Jika statistik hitung atau p value dari suatu parameter telah memenuhi 
salah satu dari 2 syarat diatas maka dapat dikatakan bahwa parameter 
tersebut secara statistik adalah konsisten dengan hipotesa. Perhatikan 
disini digunakan istilah konsisten, karena kita menggunakan kerangka 
berpikir pengujian hipotesa klasik. Dalam kerangka ini, suatu statistik 
hitung yang menunjukkan bahwa suatu parameter adalah signifikan dapat 
diartikan sebagai pada penyampelan berulang maka nilai ekspektasi (dari 
sample) parameter terkait akan berada dalam selang yang ditentukan 
(oleh α). Pembaca diharapkan merujuk pada buku teks statistik untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, lihat misalnya Anderson, 
Sweeney dan Williams (2005). 
 
Dalam bahasan kali ini akan dibahas persyaratan teoritis dan teknik yang 
digunakan untuk melaksanakan tujuan dimaksud. Secara sistematis 
pembahasan akan meliputi: 
a. Pengujian Hipotesis Individual: The t test 
b. Interval Keyakinan 
c. Pengujian Hipotesis Berganda: The F test 
 
II. Pengujian Hipotesis Individual (t test) 
Suatu bentuk pengujian hipotesis yang paling sederhana adalah uji 
hipotesis 
individual (t test). Perhatikan model regresi linier berganda dengan k 
variabel berikut  
 

 
 
Dalam pengujian hipotesis individual, kita ingin mengetahui apakah nilai 
β0 dan βj ; j = 1 s/d k telah sesuai dengan yang dihipotesakan oleh teori. 
Beberapa teori memberikan hipotesa atas nilai β0 dan βj pada suatu angka  
yang spesifik (misalnya 2). Namun demikian umumnya teori dan hipotesa 
tidaklah demikian spesifik. Sering kita menemukan bahwa hipotesa yang 
ada hanya mensyaratkan nilai β0 dan βj adalah lebih kecil atau lebih besar 
dari suatu nilai tertentu. 
 
Kerangka berpikir pengujian hipotesis secara statistik adalah menggunakan 
sepasang hipotesis, disebut hipotesis null (H0) adan hipotesis alternatif 
(H1)  Kita dapat meletakkan hipotesa yang diinginkan pada H0 atau H1 
tetapi tidak pada keduanya. Selanjutnya kita dapat menghitung statistik 
hitung (uji) dan melihat apakah ia melebihi (secara absolut) nilai kritis yang 
diinginkan (rejection rule a). Kita akan membahas rejection rule b pada 
tempat terpisah. 
 
Terdapat suatu asumsi yang diperlukan agar kita dapat menggunakan 
statistik hitung sebagai sarana uji yang valid, yakni: 
 
Asumsi 1: Normalitas 
Residual populasi u adalah independen terhadap variabel bebas dan 
terdistribusi secara normal dengan rata-rata nol dan varians yang konstan, 
atau  
 

 
Model regresi yang memenuhi asumsi ini dan 5 asumsi Gauss-Markov 
disebut dengan Classical Linear Model (CLM). Model dengan asumsi CLM 
selanjutnya memungkinkan kita menyatakan teori berikut 
Teori 1: Distribusi t untuk standardized estimator 

 
 
Dimana n adalah jumlah sample, k+1 adalah jumlah parameter pada model 
populasi persamaan 1. adalah parameter yang diperoleh dari hasil estimasi 
sedangkan βj adalah dugaan parameter populasi (yang merupakan 
hipotesis null). Sedangkan adalah standar error dari parameter. Disini tidak 
akan diuraikan bagaimana ia diperoleh, karena kompleksitas perhitungan 
yang dilakukan. Pembaca dapat melihat appendiks untuk derivasi. 
 
Berdasarkan teori 1, maka rejection rule a dapat dilakukan dengan  
menghitung tht dan membandingkannya dengan t tabel pada derajat 
kebebasan (degree of freedom: df) sebesar n-k-1 dan α yang diinginkan. 
Selanjutnya berdasarkan prosedur rejection rule, maka pengujian 
signifikansi individual dapat dibagi menjadi 
 
a. One Side Test 
Disini rejection rule hanya focus pada salah satu sisi, misalnya lebih besar 
atau lebih kecil dari angka tertentu (misalnya d). Secara formal 
 

 
 

 
IV.Model Regresi Sederhana  

(Masalah Inferensi) 
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Jika kita menghipotesakan bahwa nilai parameter βj adalah lebih besar 
dari d. Jika kita menghipotesakan bahwa nilai parameter βj adalah kecil 
besar dari d. Penggunaan rejection rule a dilakukan dengan menghitung 
tht dan membandingkannya dengan nilai kritis (c) tabel t untuk derajat 
kebebasan dan level signifikansi:α yang relevan. Sebagai contoh jika kita 
memiliki sampel (n) sebanyak 30 dan mengestimasi suatu model regresi 1 
variabel dengan intersep pada α=5%. Untuk hipotesa 1 arah positif, βj>0 , 
maka nilai kritis yang relevan adalah 1.701. 
 

 
Tabel 1. Distribusi t 
 
Dengan demikian rejection rule adalah tolak Ho jika tht adalah lebih besar 
dari 1.701. Catatan: Jika kita menghipotesakan one side negatif, maka tht 
harus lebih kecil dari nilai kritis. 
 
 
 

 
Grafik 1. Rejection Rule, α=5%, One Side test 
 
b. Two Side Test 
Disini rejection rule digunakan untuk menguji apakah suatu parameter 
bernilai tepat sama dengan d, sedangkan alternatifnya bukan d (bisa lebih 
besar atau lebih kecil). Secara formal  
 

 
 
Rejection rule untuk two side test dilakukan dengan menghitung tht dan 
membandingkannya dengan nilai kritis. Penolakan hipotesis null dapat 
dilakukan jika tht lebih besar (secara absolut) dari nilai kritis (dengan kata 
lain lebih besar jika positif dan lebih kecil jika ia negatif). Perhatikan disini 
bahwa pada two side test, kita membagi α dengan 2 (penolakan terjadi 
pada daerah α/2). Sebagai contoh untuk hipotesis βj=0, df=25 dan α=5% 
diperoleh nilai kritis yang relevan pada =/-2.06.  
 

 
Grafik 2. Rejection Rule, α=5%, Two Side test 
 
Kita juga dapat menggunakan kriteria p value sebagai rejection rule. Hal ini 
dilakukan dengan menghitung terlebih dahulu tht. Selanjutnya 
berdasarkan tht tersebut serta df yang relevan maka dari tabel t dapat 
dihitung calculated level of significance (p value). Sebagai contoh jika kita 
menemukan tht=1.85 dan df=40, maka dari tabel t p value untuk two side 
test berada diantara 0.05 dan 0.10. Kita dapat menggunakan cara yang 
adhoc untuk menghitung p value misalnya extrapolasi. Namun demikian 
umumnya software statistik (termasuk Eviews) telah menghitungnya, pada 
contoh ini nilai p value adalah 0.0718. Secara grafis hal ini ditunjukkan sbb:  
 

 
0 
Grafik 3. Perhitungan p value untuk tht=1.85 dan df=40. 
Perhatikan bahwa 0.0718 adalah 2 kali area penolakan (=0.0359). Apakah 
intrepretasi dari p value? Secara formal, p value adalah 
 

 
 
p value memberikan probabilitas menemui tht apabila hipotesis null 
adalah benar. Secara intuitif bahwa probabilitas kita akan memperoleh 
nilai random variabel t dari parameter yang kita amati dalam penyampelan 
berulang lainnya yang melewati nilai t yang ditemukan saat ini (=1.85) 
sebesar p. Dengan demikian rejection rule yang digunakan adalah 
 

 
Pada contoh diatas jika kita menggunakan α=5% (=0.05) dan ini lebih besar 
dari pada p/2 (two side test), maka hipotesis null bahwa βj=0 adalah 
ditolak. Dengan kata lain probabilitas kita akan mengobservasi nilai t≥ 1.85 
jika hipotesis null berlaku hanya sebesar 0.0359, yang lebih kecil dari α 
yang digunakan. Ingat kembali bahwa α (level of significance) adalah 
derajat kesalahan yang kita toleransi untuk melakukan kesalahan statistik 
tipe 1 (menolak Ho yang benar). 
 
Penggunaan p value sebagai suatu alat pengujian hipotesa adalah lebih 
popular. Hal ini disebabkan fleksibilitas yang dimiliki. Dengan p value kita 
dapat menentukan sendiri level of significance yang dapat digunakan pada 
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suatu aplikasi empiris tertentu. Wooldridge (2005) mengatakan bahwa 
tidak terdapat suatu level of significance yang benar, ia sangat tergantung 
dengan kasus yang dihadapi. Pada penelitian yang menggunakan sample 
yang kecil suatu p value yang besar mungkin dapat ditoleransi, dan 
sebaliknya jika sampelnya sudah sangat besar maka kita menginginkan p 
value yang sangat kecil untuk menyatakan bahwa suatu parameter adalah 
signifikan secara statistik. 
 
Contoh 1: 
Dengan menggunakan data 401k.raw akan diestimasi regresi tingkat 
partisipasi suatu program pensiun (prate) sebagai fungsi linier dari 
konstanta, persentase kontribusi perusahaan terhadap program pensiun 
(match rate:mrate), usia kepesertaan rata-rata (age) dan total pegawai 
perusahaan. Sampel adalah 1534 perusahaan. Output software Eviews 
memberikan hasil sbb: 

 
Tabel2. Print Output OLS 401k 
 
Dapat dilihat disini semua variabel adalah signifikan karena baik t statistik 
maupun p value (kolom prob) adalah memenuhi rejection rule, baik 
dengan 
hipotesis one side apalagi two side. 
 
III. Konstruksi Interval Keyakinan 
Seperti yang diuraikan didepan khususnya untuk two side test, kita dapat 
menggunakan rejection rule melalui selang keyakinan (confidence 
interval). 
Suatu selang keyakinan dapat diperoleh dengan mengembangkan formula 
persamaan 3 dengan menggantikan tht dengan nilai kritis (c, melalui α 
yang 
telah ditentukan), atau 
 

 
Perhatikan disini kita menggunakan cα/2 karena c adalah nilai kritis yang 
diperoleh pada tabel t untuk suatu α dan df tertentu pada two side test. 
Selang keyakinan adalah interval dimana nilai parameter sebenarnya 
(populasi) diharapkan ada pada (1-α)% sample berulang. Dengan kata lain 
jika kita mengestimasi βj melalui 100 sampel, maka diharapkan (1-α)% 
konstruksi selang interval akan mengandung βj populasi. Dengan demikian 
pengujian hipotesis melalui cara ini adalah dengan membandingkan 
apakah nilai βj (hipotesis null atas nilai parameter populasi) berada 
didalam selang atau tidak. Jika ia berada didalam selang maka hipotesis 
null tidak dapat ditolak, dan sebaliknya jika berada diluar selang. 
 
Contoh 2. 
Masih dengan menggunakan contoh 1, selang kepercayaan bagi parameter  
mrate dengan α=5% adalah 

 
 
Disini kita menggunakan distribusi normal sebagai aproksimasi nilai kritis 
distribusi t, karena jumlah sample adalah besar (>120). Dapat dilihat disini 
karena angka nol (H0: β1 = 0) tidak merupakan bagian dari interval maka 
hipotesis null adalah ditolak. Hal ini sejalan dengan kesimpulan yang telah 
diperoleh melalui dua rejection rule yang telah diuraikan sebelumnya. 
 
IV. Pengujian Hipotesis Berganda 
Pada bagian ini kita akan menguji apakah sekelompok variabel tidak 
memiliki dampak terhadap variabel bebas (disebut dengan exclusion 
restriction), dengan mengontrol dampak set variabel bebas yang lain (non 
exclusion restriction). Pengujian seperti ini disebut dengan pengujian 
hipotesis berganda (joint hypotheses test). 
 
Misalnya kita memiliki suatu model regresi linier k variabel sbb 

 
Persamaan 11 disebut dengan unrestricted model. Kemudian katakanlah 
kita ingin melakukan exclusion restriction terhadap q variabel (dengan kata 
lain hipotesis null koefisien dari q variabel ini adalah sama dengan nol). 
Tanpa kehilangan generalisasi asumsikan lebih lanjut bahwa variabel yang 
direstriksi ini adalah q variabel terakhir atau  
 

 
 
Hipotesa alternatif adalah H0 tidak benar, dengan kata lain paling tidak 
ada satu koefisien yang secara statistik adalah signifikan. Dengan demikian 
ketika kita mengimplementasikan restriksi ini, maka variabel pada  
persamaan 11 akan tereduksi sebesar q, atau  
 

 
Persamaan 13 disebut restricted model. Perhatikan bahwa jumlah kuadrat 
residual (Sum Square Residual/SSR) model yang terestriksi akan selalu 
lebih besar dari model tanpa restriksi. Bahwa penambahan variabel akan 
memiliki dampak non positif (sangat mungkin negatif) terhadap SSR. 
Dengan demikian pengujian terhadap signifikan/tidaknya restriksi dapat 
dilakukan dengan mengevaluasi apakah peningkatan SSR dari model tanpa 
restriksi ke model restriksi adalah substansial/signifikan. Jika ia signifikan 
maka berarti kita telah membuang suatu informasi yang berharga dengan 
mengeluarkan kelompok variabel dimaksud. 
 
Teori matematika statistik menunjukkan bahwa formula berikut 

 
Memiliki distribusi F dengan derajat bebas pada numerator sebesar q dan 
nk- 
1 pada denominator, atau 
 

 
Indeks dibawah SSR menunjukkan model unrestricted (ur, persamaan 11) 
dan restricted (r, persamaan 13). Bagian kedua formula 14, menunjukkan 
bahwa kita dapat menghitung Fht dengan menggunakan koefisien korelasi 
dengan menggunakan fakta bahwa SSRur = SST (1-R2ur). 
 
Disini terdapat dua rejection rule, yakni nilai Fht yang melebihi nilai kritis 
(c) dan p value. Penggunaan p value tidak pernah dilakukan secara manual 
karena sifat distribusi F yang tidak simetris. Kita membutuhkan bantuan 
software untuk menghitungnya. Dengan demikian disini akan diilustrasikan 
penggunaan rejection rule dengan nilai kritis. 
 
Misalnya kita menggunakan α=5%, q=3 dan n-k-1 = 60, maka dari tabel F 
dapat diketahui nilai kritis sebesar 2.76 (lihat tabel 3) 
 
Catatan: Uji F selalu bersifat 2 arah (hipotesis null versus bukan hipotesis 
null) dengan demikian apakah ia bersifat positif atau negatif adalah tidak 
relevan. 
 
Jika Fht> 2.76, maka kita dapat mengatakan bahwa hipotesis null ditolak. 
Dengan kata lain restriksi tidak sejalan dengan data, variabel-variabel 
dimaksud mungkin memiliki nilai penjelas terhadap variabel tergantung 
(jointly statistically significant). Mengeluarkan exclusion restriction adalah 
tindakan yang tidak tepat. Sebaliknya jika Fht<2.76, maka restriksi tersebut 
adalah valid, dengan kata lain model menjadi lebih baik jika exclusion 
restriction dilakukan. Salah satu varian uji hipotesis berganda yang sering 
digunakan (dan merupakan output rutin dari OLS pada berbagai software) 
adalah overall significance of a regression. Ini adalah suatu kasus khusus 
dari uji hipotesis berganda dimana sebagai hipotesis null adalah seluruh 
variabel.  
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Tabel 3. Distribusi F pada α = 5%. 
 
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah secara kolektif seluruh variabel 
bebas yang ada pada model regresi memberikan dampak penjelas yang 
signifikan pada variabel tergantung. Dengan demikian kita 
membandingkan model tanpa restriksi persamaan 11 dengan model 
regresi hanya dengan konstanta, atau 
 

 
Pada pengujian ini, Fht dihitung dengan formula sbb 
 

 
Kita kembali menggunakan salah satu rejection rule yang telah diuraikan 
diatas. 
 
Contoh 3. 
Disini kita akan mengstimasi model regresi linier yang menghubungkan 
berat badan bayi yang baru lahir (bwght) dengan jumlah rokok yang 
dikonsumsi sang ibu selama hamil (cigs), urutan kelahiran (parity), 
penghasilan pertahun keluarga (faminc), pendidikan ibu (motheduc) dan 
pendidikan ayah (fatheduc). Data berasal dari BWGHT.raw dengan 1388 
observasi. Perhatikan disini bahwa terdapat 197 observasi yang tidak 
memiliki salah satu nilai variabel (missing data). Dengan demikian kita 
hanya bekerja pada sample berjumlah 1191. Hasil pengolahan oleh Eviews 
ver 5.10 memberikan hasil sbb (untuk unrestricted model): 
 

 

 
 
Tabel 4. Model Unrestricted 
 
Seperti yang dapat dilihat pada tabel, F statistic bernilai 9.55 yang lebih 
besar nilai kritis (k = 5 dan n-k-1 = ∞), yakni 2.21. Dengan demikian 
hipotesis null dimana secara bersama seluruh variabel bebas tidak 
memiliki kontribusi terhadap variabel tergantung dapat ditolak. 
Kesimpulan serupa juga ditemukan jika menggunakan p-value=0.00 (lebih 
kecil bahkan dari 1%). 
 
Uji restriksi dilakukan dengan melihat apakah variabel fatheduc dan 
motheduc tidak memiliki dampak terhadap bwght ketika faminc, parity 
dan cigs telah dikontrol. Eviews memiliki routine sendiri untuk menangani 
hal ini yang bisa diakses pada sub menu view , coefficient test, wald 
restriction test yang ada pada output OLS. Dengan mengisikan restriksi 
C(5)=0 dan C(6)=0, koefisien fatheduc dan motheduc maka akan diperoleh 
hasil sbb: 
 

 
 
 
Tabel 5. Wald Test 
 
Seperti yang dapat dilihat pada tabel 5, baik melalui nilai kritis F maupun p 
value tampaknya hipotesis null: jointly insignificant parameters tidak dapat 
ditolak. 
 

 
 
I. Pendahuluan 
Hingga saat ini, modal regresi yang dipelajari adalah yang memiliki variabel 
(bebas dan tergantung) berbentuk kuantitatif (numeris). Variabel 
semacam ini misalnya konsumsi per kapita (dalam IDR), gaji (dalam USD), 
usia, dsb. Dalam penelitian yang sebenarnya akan sangat mungkin kita 
berinteraksi dengan variabel yang bersifat kualitatif (kategorik). Variabel 
semacam ini misalnya jenis kelamin, agama, suku, kategori pendidikan, 
dsb. Terdapat perlakukan khusus jika suatu model regresi memiliki variabel 
kualitatif (dummy variabel atau kategorik). Hal ini disebabkan sifat non 
continuity dari variabel ini. Sebagai contoh jika kita mengkategorikan 
variabel jenis kelamin sebagai bernilai 1 untuk laki-laki dan 0 untuk 
perempuan, maka angka 0.5 tidak memiliki arti dan relevansi dalam 
penelitian. 

 
V.Model Regresi Linier Berganda 

dengan Variabel Dummy 
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Seperti yang dilihat nanti perlakuan yang diberikan untuk model regresi 
semacam ini hanyalah merupakan perluasan langsung dari regresi standar 
yang telah dipelajari selama ini. Tidak ada perbedaan pada perhitungan 
koefisien maupun statistik uji, yang berbeda adalah pada intrepretasi dan 
spesifikasi Perlu diperhatikan bahwa dalam bagian ini, pembahasan hanya 
dilakukan pada model regresi dengan variabel kualitatif sebagai regressor. 
Penggunaan variabel kualitatif sebagai regresand memiliki teknik estimasi 
yang intrepretasi yang sangat berbeda. Kita akan mengkategorikan model 
semacam ini sebagai model regresi probabilistic yang dibahas pada bagian 
tersendiri. 
 
II. Model Paling Sederhana 
Disini akan diuraikan suatu model yang paling sederhana, yakni variabel 
kategorik binary. Seperti namanya variabel ini hanya memiliki 2 kategori. 
Variabel semacam ini misalnya jenis kelamin, variabel kepemilikian 
(memiliki dan tidak memiliki), dan variabel lainnya yang hanya memiliki 2 
jawaban (ya dan tidak). Permasalahan lebih disederhanakan lagi dengan 
mengasumsikan dampak 
dari perbedaan kategori hanya bersifat konstan pada setiap tingkat 
variabel bebas lainnya. Dalam model ini dampak variabel kualitatif 
ditunjukkan melalui intersep. Sebagai ilustrasi, misalnya kita ingin 
menduga adanya diskriminasi berdasarkan gender pada suatu institusi. 
Salah satu cara untuk melihatnya adalah dengan memodelkan suatu 
regresi, misalnya  
 

 
 
 
Jika kita mengasumsikan adanya diskriminasi maka hipotesis akan disusun 
sbb: 
 

 
 
Perhitungan parameter OLS serta uji statistik tidak berbeda dengan model 
regresi standar. Dengan menggunakan rejection rule, maka kita dapat 
mengambil kesimpulan apakah data mendukung/menolak hipotesis null. 
Seandainya kita memperoleh hasil yang menolak hipotesis null, δ0 adalah 
lebih kecil dari nol (negatif), maka dapat dikatakan bahwa data 
mendukung dugaan adanya diskriminasi. Hal ini terjadi karena gaji wanita 
adalah lebih kecil dari pria pada setiap level educ, dengan kata lain 
 

 
 
Secara grafis 

 
Grafik 1. Regresi Kualitatif Variabel Kategorik=2 
 
 
Sebagaimana ditunjukkan oleh grafik, gaji yang diterima oleh wanita pada 
setiap level pendidikan adalah lebih rendah dari pria. Selisih antara gaji 
pria 
dan wanita untuk suatu tingkat pendidikan tertentu adalah sebesar δ0. 
 
Contoh 1. 
Dari data wage1.raw kita menggunakan gaji (wage) sebagai variabel 
tergantung, pendidikan (educ), pengalaman kerja (exper), lama penugasan 
(tenure) sebagai variabel penjelas yang relevan serta satu variabel 
kategorik jenis kelamin (female, dimana female=1 jika ybs adalah wanita 
dan 0 jika pria). Regresi dengan menggunakan 526 sampel diperoleh hasil 
sbb: 
 

 
Tabel 1. Print Out Regresi Contoh 1 
 
Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1, dugaan terdapatnya diskriminasi 
melalui variabel gaji tampaknya memperoleh dukungan data. Disini 
koefisien variabel dummy adalah sebesar –1.81. Dengan kata lain setelah 
mengontrol/memperhitungkan variabel educ, exper dan tenure, wanita 
memperoleh gaji lebih rendah 1.81 unit daripada pria. Suatu variasi yang 
banyak ditemui pada aplikasi empiris adalah jika variabel tergantung 
adalah berupa log (model semi elasticity). Disini dengan sedikit modifikasi, 
maka koefisien variabel dummy dapat diintrepretasikan sebagai 
persentase perbedaan antar kategori. 
 
Contoh 2. 
Masih menggunakan data pada contoh 1, misalnya kita merubah 
spesifikasi 
model menjadi 

 
Estimasi OLS untuk model ini memberikan hasil sbb: 
 

 
Tabel 2. Print Out Regresi Contoh 2 
 
 
Disini koefisien variabel dummy (female) adalah –0.297, intrepretasi yang 
tepat terhadap koefisien ini dilakukan dengan perhitungan berikut:  
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Dengan demikian persentase selisih antara gaji wanita dan pria, setelah 
memperhitungkan variabel bebas pada model adalah sebesar -25.7%. 
Perhitungan ini dapat digeneralisir. Untuk sembarang model dimana 
variabel dependen adalah berbentuk log(y), maka persentase perbedaan 
antara variabel kualitatif xi=1 versus xi=0 (dengan koefisien regresi βi) 
adalah 
 
III. Variabel Multi Kategori 
Dalam banyak kasus variabel kategori dispesifikasi sebagai bentuk 
multikategori. Daripada mengklasifikasikan pendidikan sebagai terdidik 
versus tidak terdidik, variabel ini biasanya dispesifikasikan berdasarkan 
tingkat pendidikan formal terakhir (<SD, SMA, Akademi, S1 dan Pasca 
Sarjana). Kebutuhan variabel multi kategori juga dapat timbul dari upaya 
meng”kualitatif”kan suatu variabel kuantitatif, misalnya usia yang dirubah 
menjadi interval-interval misalnya untuk menunjukkan pra remaja, remaja, 
dewasa, mature, dan senior. Salah satu aplikasi yang umum digunakan 
adalah berkenaan dengan variabel ordinal. Untuk mengingatkan, variabel 
ordinal adalah variabel kualitatif dimana setiap kategori memiliki arti 
urutan (tinggi-rendah). Aplikasi seperti ini misalnya untuk melihat dampak 
dari credit rating terhadap suku bunga surat hutang suatu institusi. 
Perlakukan sebagai variabel numeris biasanya kurang didukung teori atau 
menyebabkan kesulitan intrepretasi. Jika variabel bersifat multi kategori 
sejumlah k maka biasanya akan dibuat variabel dummy sebanyak k-1, 
dimana satu kategori akan dijadikan sebagai benchmark. Sebagai contoh 
jika kita ingin mengetahui suku bunga bagi obligasi dengan rating A, B, C, 
dan D (A terbaik, dan D terburuk), maka yang dilakukan pertama kali 
adalah menetapkan kategori benchmark (misalnya D). Model regresi 
selanjutnya dapat disusun sbb; 
 

 
 
Dimana brate adalah suku bunga obligasi, CRA: variabel dummy yang 
bernilai 1 jika obligasi ybs memiliki credit rating A dan 0 jika lainnya, CRB: 
variabel dummy yang bernilai 1 jika obligasi ybs memiliki credit rating B 
dan 0 jika lainnya, CRC: variabel dummy yang bernilai 1 jika obligasi ybs 
memiliki credit rating C dan 0 jika lainnya. Dengan pemodelan semacam ini 
maka suku bunga setiap kategori dapat dihitung sbb: 
 
Tentu saja jika kita mengharapkan tidak ada perbedaan suku bunga antara 
credit rating i (I=A,B dan C) dengan D maka δi =0. 
 
Contoh 3. 
Suatu penelitian dilakukan untuk melihat ranking suatu perguruan tinggi 
ilmu hukum (law school) terhadap gaji awal (salary) lulusannya. Adapun 
kategori variabel dummy terdiri atas top_10, r11_25, r26_r40, r41_60 dan 
r61_100. Benchmark yang digunakan adalah r61_100 dan variabel kontrol 
lain adalah nilai SAT (LSAT), indeks prestasi (GPA), koleksi perpustakaan 
(libvol) dan biaya kuliah (cost). Model dispesifikasikan sebagai bentuk log 
pada regressan dan regressor libvol dan cost. Hasil estimasi dari data 
Lawsch85.raw memberikan hasil sbb: 
 

 

 
Tabel 3. Print Out Regresi Contoh 3 
 
Dengan menggunakan formula persamaan 5, maka selisih starting salary 
bagi lulusan sekolah dengan ranking top10 terhadap ranking 61-100 
adalah 
71.6% (=100x(exp(0.54)-1)). Secara statistik koefisien variabel dummy ini 
adalah signifikan pada p-value 0.00. 
 
IV. Komponen Interaksi 
Suatu komponen interaksi cukup sering digunakan dalam penelitian 
empiris. Komponen ini menunjukkan dampak bersama 2 atau lebih 
variabel bebas individual terhadap variabel tergantung yang bersifat 
interaksi. Dalam bagian ini dampak bersama yang hendak diamati adalah 
pengaruh terhadap slope dan uji perbedaan antara model regresi. Variabel 
dummy sering digunakan untuk melihat apakah dampak suatu kategori 
dapat bersifat variabel. Dengan kata lain perbedaan antar kategori 
semakin besar (semakin kecil) dengan berubahnya nilai variabel bebas. 
Pembahasan akan dibatasi pada dampak yang bersifat perubahan konstan 
dan monoton (meningkat atau menurun searah dengan pergerakan 
variabel bebas). 
 
Masih dengan menggunakan contoh diskriminasi gaji misalnya 
dihipotesakan bahwa perbedaan gaji adalah tidak konstan pada setiap 
tingkat pendidikan. Terdapat dua kemungkinan bahwa dengan 
meningkatnya pendidikan maka (1) selisih gaji seorang wanita akan 
semakin kecil atau (2) selisih gaji seorang wanita akan semakin besar. 
Kondisi ini dapat dimodelkan sbb: 
 

 
Komponen female*educ disebut dengan komponen interaksi, ia adalah 
hasil perkalian antara variabel dummy female dan educ. Pada intinya 
dengan mengestimasi persamaan 8, kita akan memperoleh 2 model 
regresi sbb: 

 
 
Hipotesis disusun melalui pengenaan restriksi yang relevan terhadap δ0 
dan δ1. Sebagai contoh jika kita menghipotesakan bahwa gaji wanita 
adalah lebih kecil dengan perbedaan yang semakin besar (secara linier) 
terhadap pria, maka δ0<0 dan δ1<0 dan sebaliknya jika gaji wanita 
awalnya adalah lebih kecil tetapi perbedaan akan semakin kecil maka δ0<0 
dan δ1>0. Secara grafis 
 

 
Grafik 2. Grafik persamaan 8: (a) δ0<0 dan δ1<0 dan (b) δ0<0  dan δ1>0 
Seperti biasa signifikansi dampak perbedaan slope dapat dilihat melalui 
apakah koefisien variabel interaksi memenuhi criteria rejection rule yang 
sesuai (t statistik atau p value). 
 
Contoh 4. 
Disini kita melakukan modifikasi pada contoh 2, dimana disini 
ditambahkan variabel interaksi female*educ pada variabel yang sudah 
ada. Estimasi dengan menggunakan Eviews ver. 5.1 diperoleh hasil sbb:  
 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      224 

 

 

 
Tabel 4. Print Out Regresi Contoh 4 
 
Seperti yang dapat dilihat pada tabel 4, baik melalui criteria t statistik 
maupun p value tampaknya data tidak mendukung adanya perbedaan 
pada slope (koefisien return to education) antara model gaji pria versus 
wanita. 
Wald Test: 
 

 
Tabel 5. Print Out Wald Test Contoh 4 
 
Namun demikian kesimpulan yang lebih kuat mengenai hal ini (tidak 
adanya perbedaan slope) masih harus dilihat melalui pengujian Wald test. 
Dengan melakukan retriksi pada koefisien variabel dummy dan interaksi 
dapat diuji hipotesa apakah koefisien dimaksud dapat dikeluarkan dari 
model. Hasil pengujian yang diberikan pada tabel 5 menunjukkan hal ini 
tidak dapat dilakukan, kedua koefisien dimaksud jointly statistically 
significant. Dugaan terhadap rendahnya signifikansi komponen interaksi 
dengan demikian berasal dari multikolinearitas.  
 
Komponen interaksi juga dapat digunakan untuk melihat apakah satu atau 
lebih model regresi adalah sama. Sebagai ilustrasi jika kita mengasumsikan 
bahwa tidak terdapat diskriminasi atas gaji wanita versus pria, maka kita 
dapat mengharapkan bahwa model gaji adalah identik diantara kedua jenis 
kelamin tersebut. Misalnya kita ingin mengetahui apakah terdapat 
perbedaan antara model regresi bagi dua group sample: g=1 dan g=2. 
Model regresi memiliki k 
variabel dengan intersep, sbb: 

 
jika tidak terdapat perbedaan model regresi maka hipotesis null bahwa 
β1,i = 
β2,i untuk semua i = 0,…, k adalah tidak dapat ditolak. Pengujian 
dilakukan dengan membagi sample menjadi dua bagian sesuai dengan 
groupnya (n1 untuk g=1 dan n2 untuk g=2). Terhadap masingmasing sub 
sample (n1 dan n2) dilakukan estimasi terpisah atas persamaan 10, dan 
peroleh SSR1 dan SSR2. SSRUR adalah jumlah dari keduanya 
(SSRUR=SSR1+SSR2). SSRR diperoleh dari pooled data, yang menunjukkan 
bahwa model regresi adalah identik bagi setiap group dengan demikian 
data bisa dijadikan satu (pooled). 
 
Pengujian hipotesis null tidak ada perbedaan antara kedua group 
dilakukan 
melalui suatu versi F test yang disebut Chow Test. Adapun formulasi dapat 

diberikan sbb: 

 
 
Contoh 5. 
Dengan menggunakan GPA3.raw khususnya data dari spring semester, kita 
ingin melihat apakh ada perbedaan antara indeks prestasi kumulatif antara 
atlet mahasiswa pria versus wanita dengan mengontrol variabel nilai SAT 
(sat), ranking persentile waktu high school (hsprc), jumlah jam kehadiran 
kuliah (tothrs). Sesuai dengan kerangka kerja Chow Test maka kita 
pertama kali mengestimasi nilai SSRR, yakni pooled data. Regresi yang 
relevan diberikan pada tabel 6. 

 
Dapat dilihat disini nilai SSRR=85.515, estimasi model pada sub sample 
(group wanita, g=1 dan group pria, g=2) memberikan SSR1=19.603 dan 
SSR2=58.752 
sehingga SSRUR=78.355 (lihat tabel 7 dan 8).  

 
Tabel 7. Group 1 regression contoh 5 
 

 
Tabel 8. Group 2 regression contoh 5 
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Dengan demikian statistik F dapat diperoleh sbb: 

 
 
Nilai F ini lebih besar F kritis pada α=5%, df numerator=4, df 
denominator=358 
yakni 2.37, dengan demikian hipotesis null bahwa β1,i = β2,i untuk semua i 
= 0,…,  k adalah ditolak. Dengan kata lain paling tidak terdapat satu 
parameter yang membedakan antara kedua group tersebut. 
 
Pengujian model yang baru dilakukan (Chow Test) bersifat sangat restriktif, 
tidak 
boleh ada perbedaan pada satu parameter pun. Adakalanya kita lebih 
memperhatikan pada adakah perbedaan slope dengan tetap 
memperbolehkan 
perbedaan pada intersep. Kita dapat menguji hipotesa ini dengan 
memodelkan 
suatu regresi dengan variabel interaksi dan menguji apakah komponen 
interaksi 
tersebut adalah signifikan secara statistik (Wald test). Masih dengan data 
yang 
sama, regresi dengan variabel interaksi dapat dilihat pada tabel 9.  
 

 

 
Tabel 9. Model dengan komponen interaksi: contoh 5 
 
Seperti yang terlihat pada tabel 9, koefisien interaksi umumnya adalah 
tidak signifikan (kecuali female*sat, yang secara marginal sedikit lebih 
besar dari 5%) .Apakah ini berarti komponen interaksi tidak diperlukan 
didalam model? Belum 
tentu, kita masih harus mengujinya dengan menggunakan Wald Test yang 
diberikan oleh tabel 10. 

 
 

 
 
Tabel 10. Wald Test Model dengan komponen interaksi: contoh 5 
 
Wald test pada tabel 10 menunjukkan bahwa hipotesis null resctriction 
exclusion tidak dapat ditolak. Dengan demikian tampaknya data 
memungkinkan kita untuk mengestimasi model yang lebih sederhana, 
yakni model tanpa variabel interaksi (tabel 11). 
 

 
Tabel 11. Model tanpa komponen interaksi: contoh 5 
 
V. Dummy Variable Trap (Suatu Catatan) 
Dalam penggunaan variabel kategorik k kategori, kita akan menambahkan 
k-1 variabel dummy kedalam model regresi jika dampak kategori hanya 
melalui intersep dan 2(k-1) jika dampak kategori terdapat pada intersep 
dan slope. 1 kategori akan digunakan sebagai bench mark (base) yang 
dipilih sepenuhnya berdasarkan pertimbangan peneliti. Perlu diperhatikan 
bahwa kesalahan spesifikasi berupa penggunaan k variabel dummy (dan 
bukannya k-1) akan menimbulkan masalah perfect colinearity. Sebagai 
konsekuensinya model tidak akan dapat diestimasi. Hal ini disebabkan oleh 
masalah singular matriks karena dengan menggunakan k variabel dummy, 
maka salah satu variabel dummy adalah kombinasi linier dari variabel 
dummy lainnya. 
 
Sebagai contoh jika kita menggunakan variabel dengan kategori=3 dan 
dispesifikasikan melalui variabel dummy C1, C2 dan C3 maka akan berlaku 
C1+C2+C3 =1, atau C1 =1-C2-C3 yang merupakan kolinearitas sempurna. 
Estimasi OLS adalah suatu penyelesaian atas system persamaan simultan 
melalui teknik matriks, dari kuliah matematika diketahui apabila terdapat 
satu atau lebih kolom/baris yang tidak bebas linier maka determinan 
matriks tersebut adalah nol dan sebagai konsekuensinya penyelesaian 
yang unik terhadap system tidak akan dapat diperoleh. Dengan demikian 
sangat penting bagi kita untuk menspesifikasikan model secara benar. 
 

 
 
I. Pendahuluan 
 
Pada bagian sebelumnya telah dibahas penggunaan Ordinary Least Square 
untuk mengestimasi suatu garis regresi linier berganda serta prosedur 
inferensinya. Seperti yang diketahui jika asumsi klasik (Gauss-Markov) 
dipenuhi maka parameter yang diperoleh dengan teknik ini adalah bersifat 
Best Liniear Unbiased Estimator (BLUE). Dalam prakteknya sangat mungkin 
sekali satu atau lebih asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi. Dengan 
demikian maka estimator OLS tidak lagi BLUE. Pada kasus yang ekstrim 
estimator dan/atau pengujian hipotesa bahkan tidak dapat dilakukan. 
 
Dalam bagian ini akan dibahas suatu pelanggaran asumsi klasik yang sering 
terjadi yakni heterokedastisitas. Pelanggaran asumsi ini terjadi ketika 
residual tidak lagi konstan melainkan bersifat variabel. Kita akan 
membahas konsep/pengertian dari heterokedastisitas dan implikasi yang 
ditimbulkannya. Pada beberapa kasus heterokedastisitas dapat diobservasi 
secara kasual (pengamatan melalui pola residual), namun sering kali tidak. 
Untuk itu perlu dikembangkan teknik pengujian formal berdasarkan suatu 
kaidah statistik. teknik deteksi dan metoda koreksi. 
 
II. Konsep Heterokedastisitas 
 
Salah satu asumsi penting (asumsi Gauss Markov) didalam penggunaan 
estimator OLS agar ia bersifat Best Liniear Unbiased Estimator (BLUE) 
adalah varians yang konstan. Varians dari residual tidak berubah dengan 
berubahnya satu atau lebih variabel bebas (Homokedastisitas). Secara 
grafis hal ini ditunjukkan pada grafik 1. 
 

 
VI. Heteroskedastisitas 
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Grafik 1. Residual dengan Sifat Homokedastis 
 
Secara formal homokedastisitas dinyatakan sbg 

 
Jika asumsi ini terlanggar maka dapat dinyatakan 

 
Dimana indeks I menunjukkan bahwa varians berubah dari observasi ke 
observasi (bersifat variabel). Secara grafis hal ini ditunjukkan sbb 
 

 
Grafik 2. Residual dengan Sifat Heterokedastis 
 
Terdapat beberapa alasan mengapa residual regresi dapat bersifat seperti 
ini, diantaranya: 
 
a. Terdapat situasi error learning, misalnya kita ingin mengetahui 
hubungan tingkat kesalahan mengetik terhadap berbagai variabel. Jika kita 
menggunakan sample yang bersifat panel/time series akan sangat 
mungkin model yang dimiliki akan bersifat heterokedastis. Hal ini 
disebabkan kesalahan pengetikan akan menurun dari waktu ke waktu dan 
terjadi konvergensi diantara elemen sample (kesalahan anggota sample 
yang paling tidak terampir akan menurun mendekati mereka yang awalnya 
sudah terampil). 
 
b. Peningkatan diskresi. Hal ini tampak jelas pada penelitian dengan 
menggunakan variabel pendapatan. Aktivitas oleh individu yang memiliki 
pendapatan tinggi akan jauh lebih variatif dibandingkan mereka yang 
berpendapatan rendah. Dengan demikian suatu model regresi dengan 
menggunakan variabel semacam ini akan mengalami peningkatan residual 
kuadrat dengan semakin besarnya pendapatan. 
 
c. Perbaikan teknik pengambilan data. Kembali hal ini relevan jika data 
bersifat panel (data diambil dari individu yang sama pada titik waktu 
berbeda-beda). Peneliti akan belajar untuk menarik informasi dengan 
benar dengan demikian kesalahan akibat proses ekstraksi data akan 
semakin menurun. 
 
d. Keberadaan Outlier. Outlier adalah data yang memiliki karakteristik 
sangat berbeda dari kondisi yang umum. Misalnya kita memiliki suatu set 
data pendapatan dengan kisaran IDR 2-5 juta per bulan, keberadaan 
individu dengan pendapatan 100 juta dapat dikatakan outlier. 
 
e. Masalah spesifikasi. Jika model pada populasi adalah non linier 
(misalnya eksponensial) namun kita memaksa penggunaan model linier. 
Disini kuadrat residual akan meningkat dengan cepat dengan 
meningkatnya nilai variabel bebas. 
 
III. Implikasi Heterokedastisitas 
Terlanggarnya asumsi ini (disebut Heterokedastisitas) tidak menyebabkan 
estimator (βi) menjadi bias karena residual bukanlah komponen didalam 
perhitungan. Sebagai ilustrasi, kita gunakan model regresi sederhana dua 
variabel sbb: 
 

 
Parameter model regresi dapat dihitung dengan formula sbb: 

 
Dapat dilihat pada persamaan 4, residual kuadrat bukanlah komponen 
didalam perhitungan parameter. Namun demikian heterokedastisitas 
menyebabkan standar error dari model regresi menjadi bias, dan sebagai 
konsekuensinya matriks varians-kovarians yang digunakan untuk 
menghitung standar error parameter menjadi bias pula. Untuk model 
sederhana diatas, standar error parameter dapat dihitung sbb: 

 
Dengan demikian pada asumsi heterokedastisitas dapat ditunjukkan 
formula yang valid bagi persamaan 5 adalah Hasil kedua formula ini 
umumnya adalah  
berbeda, akan sama jika σi2 = σ2, suatu konstanta. 

 
Seperti yang diketahui pengujian hipotesa baik t test maupun F test 
sangatlah tergantung pada standar error yang benar. Dengan demikian 
masalah heterokedastisitas akan menyebabkan pengambilan kesimpulan 
berdasarkan rejection rule yang ada akan menjadi tidak valid. 
 
IV. Teknik Deteksi 
 
Kita dapat mendeteksi keberadaan heterokedastisitas melalui suatu 
metoda 
kasual, yakni mengamati pola residual kuadrat. Jika heterokedastisitas ada 
pada model hal ini dapat terlihat dengan adanya suatu pola tertentu pada 
grafik residual kuadrat. 
 

 
Grafik 3. Berbagai Pola Residual Kuadrat 
 
Grafik 3 menunjukkan pola-pola residual kuadrat yang mungkin sering 
diamati pada penelitian. Disini kita melakukan plotting residual kuadrat 
terhadap fitted value namun pola yang sama juga dapat diperoleh jika kita 
mengganti fitted valued dengan nilai observasi salah satu variabel bebas. 
Pola 3a. menunjukkan situasi homokedastisitas, disini residual kuadrat 
berada pada interval yang sama pada setiap tingkat fitted value. 
Sedangkan pola 3b s/d 3e menunjukkan bahwa selang residual kuadrat 
adalah bersifat variabel (misalnya kuadratik pada pola 3d). 
 
Kita tentunya membutuhkan suatu prosedur formal yang dapat digunakan 
untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas (pengamatan kasual tidaklah 
mencukupi). Terdapat banyak test yang dikembangkan untuk menguji 
keberadaan heterokedastisitas, namun disini kita akan membahas 2 
metoda yang paling popular, yakni: Breusch-Pagan Test dan White Test 
(lihat Gujarati, 2003 untuk jenis test lainnya). Prosedur Breusch-Pagan 
(1980) mengasumsikan bahwa ketika varians residual adalah tidak konstan 
maka ia akan berhubungan dengan satu atau lebih variabel dalam 
spesifikasi yang linier. Adapun langkah-langkah test 
dapat diuraikan sbb: 
 
a. Estimasi model, misalnya dengan k regresor sbb 

 
b. Jika kita menduga bahwa model ini mengalami heterokedastisitas, maka 
laksanakan regresi auxiliary sbb 
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Nilai u diperoleh dari residual persamaan 7, yakni 

 
c. Set up hipotesis yang digunakan disini adalah 

 
Hipotesis null yang digunakan adalah tidak terdapat heterokedastisitas 
(residual memiliki pola homokedastis). 
 
d. Hitung statistik uji Fht atau LM sbb: 

 
y = β0 +β1x1 +β2x2 +...+βk xk + u 
 
Dimana Raux2 diperoleh dari regresi auxiliary (persamaan 8), n adalah 
jumlah sample dan k adalah jumlah variabel bebas (diluar intersep). 
 
e. Statistik Fht dan LM masing-masing didistribusikan mengikuti F(df : k, n-
k-1) dan Chi Square, χ2 (df=k). Dengan demikian kita dapat menggunakan 
salah satu criteria rejection rule: nilai kritis atau p value pada α yang 
relevan (misalnya 5% atau 1%). Jika hipotesis null tidak dapat ditolak, maka 
dapat disimpulkan bahwa model regresi yang dimiliki tidak mengalami 
masalah heterokedastisitas (paling tidak jika ia berbentuk linier). 
Sedangkan penolakan terhadap hipotesis null 
memberikan indikasi bahwa model mengalami heterokedastisitas dan 
perlu dilakukan koreksi. 
 
Contoh 1: 
Dengan menggunakan data Hprice1.raw, kita akan melakukan estimasi 
model regresi linier yang menghubungkan harga rumah (price) terhadap 
variabel lotsize, sqrft dan bdrms. Hasil regresi yang dilakukan diberikan 
pada tabel 1. 
 

 
Tabel 1. Print Output Regresi Contoh 1 
 
Kita akan menggunakan prosedur Breusch-Pagan untuk mendeteksi 
keberadaan heterokedastisitas. Untuk itu kita mentabulasikan dahulu 
residual dari regresi diatas dengan nama u dan melakukan regresi auxiliary 
residual kuadrat terhadap seluruh variabel bebas. Ketika ini dilaksanakan 
hasil yang diperoleh adalah 
 

 
Tabel 2. Auxiliary Regression Contoh 1 
 
Dengan demikian nilai F atau LM dapat dihitung dengan cara 

 
 
Nilai p value terkait dengan Fht dan LM adalah masing-masing 0.02 dan 
0.028, dan keduanya dibawah 5%. Dengan demikian hasil test 
menunjukkan model regresi mengalami heterokedastisitas. White (1980) 
melakukan evaluasi terhadap pola-pola residual kuadrat serta 
mengkaitkannya dengan asumsi Gauss Markov: Homokedastisitas. Dalam 
analisisnya tersebut ia berkesimpulan bahwa asumsi ini dapat diperlunak 
dengan menyatakan bahwa residual kuadrat tidak berkorelasi dengan 
seluruh variabel bebas (xj), kuadrat variabel bebas (x2j) dan cross product 
(xjxh dimana j≠h). 
 
Preposisi ini dapat diuji melalui model regresi auxiliary berikut 

 
Dimana 

 
 
Adapun set up hipotesis yang digunakan adalah 

 
 
Rejection rule dilakukan dengan menggunakan statistik F atau LM dengan 
perhitungan sebagaimana diberikan pada persamaan 11. Pengujian 
sebagaimana diuraikan diatas memiliki kelemahan karena memakan 
banyak degree of freedom. Disini terlalu banyak parameter yang 
diestimasi, sebagai contoh dengan model hanya 3 variabel kita akan 
mengestimasi 9 parameter (=3+3+3). Untuk itu Wooldridge (2005) 
menyarankan modifikasi dengan menggunakan fitted value, ingat bahwa 
fitted value dapat diperoleh dengan cara 

 
dimana i adalah observasi. Dengan demikian kita dapat memodifikasi 
persamaan 13 menjadi 

 
Rejection rule terhadap null hipotesis δ1=δ1=0 dapat dilakukan dengan  
menggunakan statistik F atau LM dengan perhitungan sebagaimana 
diberikan pada persamaan 11. 
 
Contoh 2. 
Masih dengan menggunakan data pada contoh 1, disini kita mengganti 
prosedur Breusch-Pagan dengan White test. Prosedur White Test dapat 
diakses pada sub menu output hasil regresi (tabel 1), menu View, Residual 
Test, White Heterocedasticity (cross terms). Hasil yang diperoleh diberikan 
oleh tabel 3. 
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Tabel 3. White Heterocedasticity Test 
Seperti yang dapat dilihat pada tabel 3, prosedur yang ada pada Eviews 
menggunakan spesifikasi persamaan 13. Baik F maupun LM test 
menunjukkan hipotesis null homokedastisitas dapat ditolak. Dengan 
demikian sejalan dengan Breusch-Pagan Test, White Test juga 
mengindikasikan model mengalami heterokedastisitas. 
 
Suatu catatan terkait dengan pengujian heterokedastisitas perlu diberikan 
disini. Dari pembahasan penyebab heterokedastisitas diketahui bahwa 
fenomena ini dapat terjadi karena masalah misspesifikasi bentuk 
fungsional. Disisi lain uji yang telah dipelajari mengasumsikan bahwa pola 
heterokedastisitas adalah linier terhadap variabel bebas. Dengan demikian 
Wooldridge (2005) menyarankan untuk melakukan uji spesifikasi terdahulu 
terhadap model sebelum melakukan uji heterokedastisitas. Uji 
heterokedastisitas dilakukan jika bentuk fungsional model sudah benar. 
 
V. Prosedur Koreksi 
Jika pada suatu model regresi terdeteksi heterokedastisitas maka standar 
error dari regresi menjadi bias. Sebagai konsekuensinya seluruh tipe uji 
hipotesis (parsial dan exclusion) menjadi menyesatkan. Untuk itu perlu 
dilakukan koreksi terhadap model. Terdapat 2 tipe koreksi yakni (1) koreksi 
terhadap standar error regresi dan (2) Generalized Least Square/GLS. Tipe 
koreksi yang pertama dilakukan hanya terbatas pada standar error regresi. 
Tidak ada modifikasi atau estimasi ulang atas parameter yang diperoleh 
dari OLS. Koreksi terhadap standar error regresi dilakukan melalui 
prosedur yang diuraikan oleh White (1980) dan dikenal dengan nama 
Heterocedasticity Robust Standard Error. 
 
Uraian bagaimana koreksi dilakukan terhadap varians error model regresi 
bersifat sangat teknis, dan kita tidak akan membahasnya. White (1980) 
menunjukkan bahwa suatu standar error yang bersifat robust terhadap 
heterokedastisitas (yang bahkan bersifat unknown form) dapat dihitung 
dengan formulas sbb: 

 
dimana menunjukkan residual ke i dari regresi variabel xj terhadap seluruh 
variabel independen lainnya. Dengan diperolehnya standar error yang 
robust terhadap heterokedastisitas (persamaan 17) maka perhitungan 
statistik uji t dapat dilakukan dengan menggantikan standar error OLS 
semula dengan formula yang baru ini. 
 
Hampir semua paket software ekonometrika/statistik telah memasukkan 
Heterocedasticity Robust Standard Error kedalam routine yang dimilikinya. 
Namun demikian perhitungan exclusion test dan overall significance test 
bersifat jauh lebih rumit dan kita tidak akan membahasnya. Bagi pembaca 
yang tertarik dapat merujuk pada Wooldrige hal 253-254. 

 
Contoh 3. 
Dengan menggunakan data pada GPA3.raw, kita akan mengestimasi 
regresi 
cumgpa terhadap sat, hsperc, tothrs, female, black dan white. Dengan 
menggunakan prosedur biasa diperoleh hasil pada tabel 4 
 

 
Tabel 4. Print Out Regresi Contoh 3. 
 
Model ini mengalami masalah heterokedastisitas. Hal ini dapat dilihat 
melalui 
pengujian White Heterocedasticity Test, dimana baik nilai p value maupun 
F, 
menunjukkan dengan sangat kuat bahwa hipotesis null homokedastisitas 
adalah 
ditolak. 
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Tabel 5. White Heterocedasticity Test Contoh 3. 
 
Dengan demikian perlu dilakukan koreksi terhadap standar error dari 
parameter. 
Hasil yang diperoleh dari prosedur ini diberikan oleh tabel 6. 
 

 
Tabel 6. Reestimasi Contoh 3 dengan Heterocedasticity Robust Standard 
Error 
 
Generalized Least Squares (GLS) adalah prosedur koreksi 
heterokedastisitas dengan cara melakukan transformasi dan reestimasi. 

Jika kita mengetahui bentuk spesifik dari heterokedastisitas (misalnya 
linier terhadap variabel bebas) 
maka kita dapat memodifikasi nilai variabel tergantung dan variabel bebas 
sesuai dengan bentuk heterokedastisitas dan mengestimasinya kembali. 
Salah satu bentuk yang paling sering digunakan dalam mengasumsikan 
heterokedastisitas adalah multiplicative constant, yakni  

 
dimana x menyatakan seluruh variabel bebas dan h(x) adalah suatu fungsi 
dari 
variabel bebas yang menentukan heterokedastisitas. Dengan demikian 
heterokedastisitas dalam asumsi ini dapat dinyatakan sebagai  

 
 
Selanjutnya kita dapat melakukan transformasi atas model awal yang 
mengalami 
heterokedastisitas, yakni 

 
menjadi suatu model dengan residual yang homokedastisitas. Hal ini dapat 
dilakukan dengan membagi seluruh regressor dan regresand dengan 
(disebut 
dengan penimbang/bobot). Dapat ditunjukkan disini  residual model hasil 
transformasi, yakni 
 

 
Transformasi ini adalah suatu kelas khusus dari GLS yang disebut weighted 
least 
squares (WLS). Standar error hasil regresi yang ditransformasi (persamaan 
21) 
adalah tidak bias dan dengan demikian prosedur pengujian (t dan F test) 
menjadi 
valid. Tidak ada yang berubah dalam formula perhitungan dan rejection 
rule, kita tetap menggunakan standar intrepretasi regresi linier berganda. 
Disamping itu meskipun kita melakukan transformasi terhadap model 
regresi, intrepretasi 
koefisien tetap dilakukan seperti regresi awal. 
 
Contoh 4 
Dengan menggunakan data saving.raw, kita akan mengestimasi hubungan 
tingkat simpanan rumah tangga (sav) terhadap pendapatan (inc), ukuran 
RT 
(size), pendidikan (educ), usia (age) dan ras (black). Hasil estimasi awal 
dirangkum pada tabel 
 

 

 
Tabel 7. Print Out Regresi Contoh 4 
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Selanjutnya jika kita menduga bahwa heterokedastisitas terjadi dengan 
mengambil bentuk linier terhadap inc (σ2i=σ2 inc) maka transformasi 
dilakukan 
dengan menggunakan akar kuadrat inc sebagai bobot. Pada Eviews hal ini 
dilakukan melalui sub menu output/estimate/option isikan opsi Weighted 
LS/TSLS dengan (inc)^-0.5. Hasil yang diperoleh adalah pada tabel 8. 
 
 
 

 

 
Tabel 8. Weighted Least Squares Contoh 4 
 
Seperti yang dapat dilihat pada tabel 8, terjadi perubahan signifikan pada 
nilai koefisien. Namun demikian jika model ini memang benar mengalami 
heterokedastis, maka nilai koefisien pada tabel 8 adalah lebih valid. Ada 
kalanya teori maupun pertimbangan ilmiah tidak memberikan dukungan 
untuk mengasumsikan suatu pola heterokedastisitas tertentu. Jika ini 
terjadi maka kita harus mengestimasi bentuk dari h(xi) dan 
mentransformasikan model awal dengan nilai estimasi dari h(xi). Prosedur 
ini disebut Feasible GLS (FGLS) atau Estimated GLS (EGLS). Kita tidak akan 
membicarakan landasan teoritis penggunaan FGLS, pembaca yang tertarik 
dapat merujuk pada Wooldridge, 2005 
(hal 266-267). 
 
Adapun prosedur FGLS dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Regresikan model awal (persamaan 20) dan peroleh residual, . 
2. Buat series log (ui ) . 
3. Estimasi regresi auxiliary berikut dan peroleh nilai 

 
4. Hitung dimana 

 

5. Transformasi persamaan 20 dengan bobot  
 
Contoh 5. 
Dengan menggunakan data smoke.raw akan diestimasi regresi cigs 
terhadap log(income), log(cigpric), educ, age, age^2 dan restaurn. Hasil 
yang diperoleh 
dirangkum pada tabel 9. 
 

 
Tabel 9. Print Out Regresi Contoh 5 
 
Dengan melaksanakan prosedur FGLS sebagaimana diuraikan diatas, 
diperoleh 
hasil sbb: 
 

 

 

 
 
I. Pendahuluan 
Asumsi 4 agar estimator OLS bersifat BLUE adalah tidak adanya 
kolinearitas sempurna diantara variabel bebas. Istilah ini dikenalkan oleh 
Ragnar Frisch (1934) yang berarti hubungan linier yang sempurna diantara 
variabel bebas. 
Adanya hubungan diantara variabel bebas adalah hal yang tak terelakkan 
dan memang diperlukan agar regresi yang diperoleh dapat bersifat valid. 
Namun demikian hubungan yang bersifat linier hendaknya dihindarkan 
karena akan membawa konsekuensi gagal estimasi (multikolinearitas 
sempurna) atau kesulitan dalam inferensi (multikolinearitas tidak 
sempurna). 
 

 
VII. Multikolinearitas  
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Dalam bagian ini akan dibahas berbagai aspek mengenai multikolinearitas,  
mulai dari pengertian/konsep, implikasi bagi model regresi, teknik deteksi 
dan prosedur koreksi. Disamping itu diuraikan pula salah satu pelanggaran 
asumsi OLS yang lain, yakni adanya korelasi diantara residual. 
Sebagaimana diketahui agar OLS berisifat BLUE, redisual regresi 
diasumsikan bersifat independen dari satu observasi ke observasi lainnya. 
Pelanggaran terhadap sifat ini dikenal dengan nama autokorelasi (atau 
serial correlation). Seperti juga multikolinearitas pembahasan aspek 
autokorelasi, akan mengikuti sistematika yang dimulai dari 
pengertian/konsep, implikasi bagi model regresi, teknik deteksi dan 
prosedur koreksi. 
 
II. Konsep Multikolinearitas 
 
Suatu hubungan antara k variabel bebas disebut linier sempurna jika ia 
memenuhi 

 
Dengan sedikit manipulasi matematis, dapat ditunjukkan untuk setiap 
observasi ke i, maka berlaku 

 
 
Dilain pihak hubungan antara k variabel disebut linier tidak sempurna jika 
Memenuhi 

 
 
Dan dengan demikian 

 
Ingat kembali bahwa prosedur OLS pada intinya adalah suatu usaha untuk 
menyelesaikan suatu sistem persamaan simultan berjumlah i dengan k+1 
variabel yang dicari (βk), atau  
 

 
Dari prinsip matematika matriks, kita mengetahui bahwa jika system 
persamaan 5 mengalami kondisi ketidak bebasan secara linier maka 
system persamaan tersebut tidak akan memiliki solusi. Inilah yang terjadi 
jika variabel bebas yang ada pada model mengalami multikolinearitas 
sempurna. Sedangkan jika multikolinearitas adalah tidak sempurna, maka 
kesulitan yang terjadi adalah kesulitan dalam inferensi karena standar 
error yang bersifat variabel. 
 
Terdapat beberapa penyebab multikolinearitas diantaranya (Montgomery 
and Peck, 1982): 
 
a. Cara pengambilan data dan kecilnya ukuran sample. 
 
b. Pembatas pada model atau populasi yang disampel. Misalnya kita 
meregresi konsumsi listrik terhadap pendapatan dan ukuran rumah. Disini 
populasi darimana sample diperoleh memiliki karakteristik kolinearitas, 
dimana individu yang memiliki pendapatan tinggi umumnya memiliki 
rumah berukuran besar. 
 
c. Spesifikasi model. Penambahan polynomial (x2, x3, dst) berpotensi 
menimbulkan masalah multikolinearitas terutama jika range nilai x yang 
dimiliki adalah kecil. 
 
d. Model yang overdetermined. Hal ini terjadi jika model dimaksud 
memiliki lebih banyak variabel dibandingkan jumlah sample (umumnya 
terjadi pada penelitian medis). 
 
e. Common trend. Terutama jika kita menggunakan data time series, 
banyak variabel seperti GDP, konsumsi agregat, PMA, dsb bergerak searah 
berdasarkan waktu. 
 
III. Implikasi Multi Kolinearitas 
 
Multikolinearitas tidak mengubah sifat parameter OLS sebagai Best Linear 
Unbiased Estimator (BLUE). Parameter yang diperoleh adalah valid untuk 
mencerminkan kondisi populasi dan ia adalah yang terbaik (dalam artian 
memiliki varians yang minimum) diantara estimator linier. Namun 
demikian keberadaaan multikolinearitas bukannya tidak berdampak 
negatif. Dapat ditunjukkan bahwa keberadaan kolinearitas akan 
menyebabkan varians parameter yang diestimasi akan menjadi lebih besar 
dari yang seharusnya, dengan demikian tingkat presisi dari estimasi akan 
menurun. Konsekuensi lanjutnya adalah rendahnya kemampuan menolak 
hipotesis null (power of test). 
 

Hal ini dapat dilihat melalui suatu ilustrasi, misalnya kita mengestimasi 
suatu model regresi linier dengan 1 variabel tergantung dan 2 variabel 
bebas tanpa intersep sbb: 
 

 
Varians β1 dan β2 serta kovarians β1β2 dapat diperoleh sbb (lihat 
appendiks 
LN04): 

 
Dimana r12 adalah koefisien korelasi antara x1 dan x2. Dapat dilihat disini  
dengan semakin besarnya koefisien tersebut maka varians β1 dan β2 akan  
semakin besar. 
 
Selanjutnya kita mengetahui bahwa standar error parameter (yang 
merupakan akar dari varians) diperlukan untuk menghitung signifikansi. 
Dengan demikian meningkatnya varians akibat terjadinya kolinearitas akan 
menyebabkan nilai t statistik menjadi kecil. Akibatnya akan semakin 
rendah kemampuan pula model untuk menolak hipotesis null (derajat 
signifikansi koefisien adalah rendah). Secara praktis model dikatakan bias 
kepada hipotesis null (dalam jargon statistik memiliki power yang rendah). 
 
IV. Teknik Deteksi 
 
Gujarati (2003) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah fenomena 
sampling. Ia terjadi pada sample dan bukan pada populasi. Hal ini tentu 
saja jika kita telah menspesifikasikan variabel yang masuk kedalam model 
dengan benar (misalnya tidak ada variabel yang merupakan multiplikasi 
dari variabel lainnya). Dengan kata lain jika dimungkinkan untuk bekerja 
pada populasi maka multikolinearitas tidak akan pernah menjadi suatu 
masalah. 
 
Dalam istilah lain yang terkait, Kmenta (1986) menyatakan permasalahan 
multikolinearitas adalah persoalan derajat bukan apakah ada atau tidak 
ada 
suatu kolinearitas pada data yang dimiliki. Beberapa metoda yang dapat 
digunakan untuk mengukur derajat kolinearitas adalah 
 
1. R2 yang tinggi tetapi sedikit variabel yang signifikan.  
Meskipun kolinearitas menyebabkan standar error dari parameter menjadi 
lebih besar tetapi hal ini tidak terjadi pada model secara keseluruhan. 
Residual model adalah tidak bias dan dengan demikian R2 yang dimiliki 
adalah valid. Dengan demikian jika kita memiliki model dengan R2 yang 
tinggi (misalnya >0.7) tetapi sedikit variabel yang signifikan, kita dapat 
menduga bahwa model yang dimiliki mengalami multikolinearitas. 
 
2. Koefisien korelasi yang tinggi antara regressor.  
Cara langsung mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan 
menghitung koefisien korelasi diantara variabel bebas. Koefisien korelasi 
yang dihitung dapat bersifat pairwise correlation (zero order correlation):  
yang menunjukkan korelasi antara variabel xi atau bersifat parsial (Farrar-
Glauber, 1967): menghitung korelasi antara dua koefisien korelasi yang 
terpisah (r12.34, hitung korelasi variabel x1 dengan x2 (r12) dan x3 dan x4 
(r34) kemudian hitung korelasi antara r12 dengan r34) 
. 
3. Overall significance dari Auxiliary Regression.  
Kita membuat regresi auxiliary antara variabel-variabel yang dicurigai 
mengalami multikolinearitas dan menghitung overall significance (F Test). 
Suatu regresi auxiliary yang signifikan mendukung dugaan atas adanya 
multikolinearitas. 
 
V. Prosedur Koreksi 
 
Terdapat pandangan yang cukup berbeda diantara econometricians 
mengenai tingkat kepentingan dari masalah multikolinearitas. Seperti yang 
diuraikan diatas bahwa kolinearitas adalah masalah sample, dan seperti 
pada penelitian sosial umumnya tidak banyak yang dapat dilakukan untuk 
“menukangi” data yang ada ditangan. Ini adalah masalah defisiensi data 
(atau dalam istilah Goldberger,1991: micronumerosity). Jika dimungkinkan 
kita dapat mengurangi dampak kolinearitas dengan menambah data, atau 
jika tidak memungkinan maka diterima apa adanya. Dilain pihak terdapat 
mereka yang menyatakan bahwa terdapat suatu kemungkinan 
memperbaiki dengan data yang ada. Beberapa hal yang disarankan untuk 
dilakukan diantaranya: 
 
1. Penggunaan Informasi Apriori.  
Informasi apriori adalah informasi yang bersifat non sample. Ia tidak 
berasal dari data melainkan dari teori,  penelitian lainnya, atau judgement 
peneliti. Misalnya kita meregresi model berikut 
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dan menduga bahwa xi dan x2 mengalami kolinearitas. Jika kita memiliki 
informasi apriori yang menyatakan bahwa katakanlah β2=0.1 β1 maka kita 
dapat mereestimasi kembali persamaan 8 menjadi 

 
Dimana 

 
 
2. Penggunaan data panel. Data semacam ini memiliki beberapa karakter 
yang berguna bagi penelitian dan robust terhadap beberapa pelanggaran 
asumsi (termasuk multikolinearitas), lihat Wooldrige (2005) bab 13 untuk 
suatu diskusi. 
 
3. Penggantian/mengeluarkan variabel. Hal ini dilakukan jika tidak 
menyebabkan specification error (variabel yang dihilangkan tidak berasal 
dari teori) dan bersifat substitusi terhadap variabel lainnya. Misalnya kita 
melakukan regresi konsumsi gas terhadap pendapatan, ukuran rumah dan 
jumlah kendaraan. Ukuran rumah dan jumlah kendaraan adalah konsep 
kekayaan sehingga kita dapat mengeluarkan salah satunya. 
 
4. Tranformasi variabel. Beberapa bentuk transformasi yang umum 
digunakan adalah first difference, rasio transformation (seperti pada WLS) 
dan bentuk log. 
 
Contoh 1. 
Dengan menggunakan Longley Data (1967), kita akan melakukan regresi y 
(jumlah orang yang bekerja) terhadap x1 s/d x5 (gnp deflator, gnp 
nominal, 
jumlah pengangguran, jumlah personel angkatan bersenjata, non 
institutionalized population) . Hasil yang diperoleh dapat dirangkum pada 
tabel 1, sbb: 
 

 

 
Tabel 1. Print Out Regresi Contoh 1 
 
Seperti yang dapat dilihat pada hasil regresi R2=0.99 suatu hasil yang 
sangat tinggi tetapi 3 dari 5 variabel x adalah tidak signifikan. Dengan 
demikian kita menduga pada data terdapat masalah multikolinearitas. Hal 
ini ditunjukkan dengan melakukan perhitungan pairwise correlation sbb: 

 
Tabel 2. Pairwise Correlation antara variabel bebas 
7 
Koefisien korelasi antara variabel X1X2, X1X5 dan X2X5 adalah sangat 
tinggi (>0.90) yang menjustifikasi dugaan kita atas multikolinearitas yang 
diperoleh diatas. Koreksi dilakukan dengan melakukan respesifikasi model, 
yakni 
 
a. Bentuk variabel baru yakni gnp riil karena akan lebih sesuai dengan 
teori. GNP riil (RGNP) diperoleh dengan membagi GNP nominal dengan 
GNP deflator (=x2/x1). 
b. Variabel X5 karena pertumbuhan alami akan berkorelasi dengan 
variabel waktu, sehingga perlu dipilih salah satu. Dalam kasus ini kita 
memilih untuk mengeluarkan time. 
c. Tidak ada alasan untuk memasukkan variabel jumlah pengangguran 
sebagai penjelas dari jumlah orang bekerja, karena itu ia dikeluarkan. 

Dengan melakukan penyesuaian tersebut dan melakukan regresi kembali 
diperoleh hasil sbb: 
 

 
Tabel 3. Respesifikasi dan reestimasi model 
 
Dapat dilihat meskipun R2 sudah menurun tetapi sekarang seluruh 
variabel 
sudah signifikan (tidak ada sinyal multikolinearitas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VI. Konsep Auto Korelasi 
Autokorelasi menunjukkan sifat residual regresi yang tidak bebas dari satu 
observasi ke observasi lainnya, atau secara formal  

 
Fenomena ini umum ditemukan pada regresi dengan data yang bersifat  
time series tetapi kadang juga ditemukan pada data cross section. 
Keberadaan autokorelasi dapat dilihat secara kasual (melalui grafik). Grafik 
1 menunjukkan berbagai pola residual yang diplot terhadap waktu. 
 
 
 
 

 
VIII. Autokorelasi 
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Grafik 1. Pola-pola plot residual terhadap waktu: Autokorelasi vs Non 
Autokorelasi. 
 
Pola 1a s/d d menunjukkan kondisi autokorelasi, sebagai contoh pada pola 
1b ia bersifat positif monotonic (meningkat sejalan dengan berjalannya 
waktu). Sedangkan pola e menunjukkan kondisi dimana tidak ada 
autokorelasi, disini residual tersebar disekitar nol pada berbagai titik 
waktu. 
 
Terdapat beberapa penyebab mengapa fenomena ini timbul, diantaranya 
 
1. Inertia.  
Salah satu karakteristik umum dari data bersifat time series adalah adanya 
inertia (sluggishness). Penyesuaian akibat suatu gonncangan terhadap 
variabel makro ekonomi adalah bersifat bertahap, dan berlangsung 
sepanjang waktu tertentu. Hal ini juga terjadi pada sekelompok variabel. 
Dengan demikian kita dapat mengobservasi adanya pergerakan bersama 
diantara, misalnya: GDP, pengangguran dan tingkat harga yang sebenarnya 
disebabkan adanya goncangan pada variabel-variabel tersebut dan mereka 
saat ini berada dalam penyesuaian menuju ekuilibrium. Dalam kondisi ini 
tentu saja model regresi yang menggunakan variabel-variabel dimaksud 
akan mengalami autokorelasi. 
 
2. Specification bias.  
Yakni kesalahan dalam menspesifikasi model. Terdapat dua tipe kesalahan, 
yakni (1) mengeluarkan variabel yang seharusnya ada pada model dan (2) 
bentuk fungsional yang tidak benar. Pada kasus pertama misalnya kita 
memodelkan fungsi permintaan daging sapi terhadap pendapatan, jumlah 
keluarga dan harga daging ayah. Jika karena suatu hal kita tidak 
memasukkan harga daging ayam, 
padahal pada populasi variabel ini adalah penting maka kita akan memiliki 
residual regresi sebagai fungsi dari harga daging ayam. Sedangkan kasus 
bentuk fungsional terjadi kita memodelkan regresi sebagai fungsi linier 
yang seharunya mungkin kuadratik. 
 
3. Fenomena Cobweb.  
Sering terjadi pada pemodelan dimana terdapat suatu fenomena lagged 
response. Hal ini sering terjadi misalnya pada estimasi fungsi supply 
produk pertanian. Petani akan mendasarkan keputusan jumlah produksi 
berdasarkan harga satu periode yang lalu. Dengan demikian residual pada 
model ini tidak akan bersifat independen, terjadinya overproduksi disuatu 
periode (sehingga harga turun) akan mendorong petani untuk 
memproduksi lebih sedikit diperoleh selanjutnya. Dampak variabel lag 
tidak hanya yang bersifat successive, satu periode langsung dibelakangnya, 
namun bisa terjadi pada beberapa periode. Perilaku persediaan umumnya 
mengikuti pola seperti ini, persediaan pada waktu t tergantung tidak 
hanya pada t-1, tetapi juga beberapa periode sebelumnya t-2, t-3, dst. 
 
4. “Manipulasi” Data.  
Karena satu hal dan lainnya seorang peneliti kadang harus “menukangi” 
data. Salah satu hal yang sering terjadi adalah akibat perbedaan frekuensi. 
Misalnya kita akan meregresi nilai tukar terhadap gdp dan suku bunga 
dengan frekuensi data bulanan. Data GDP adalah bersifat kuartalan 
dengan demikian dilakukan suatu teknik interpolasi yang menungkinkan 
data gdp kuartalan dipecah menjadi data bulanan. Penggunaan metoda 
interpolasi ini menimbulkan dampak smoothing yang berpotensi 
autokorelasi. 
 
VII. Implikasi Autokorelasi 
 

Jika kita memiliki model regresi yang mengalami autokorelasi, maka 
estimator OLS yang diperoleh adalah tetap tidak bias, konsisten dan secara 
asimtotik akan terdistribusi dengan normal (Gujarati, 2003). Namun 
demikian ia menjadi tidak BLUE karena varians residual regresi adalah 
tidak minimum pada estimator kelas linier. 
 
Untuk melihat sifat ini kita dapat kembali pada model regresi dua variabel 
(dengan intersep) sbb: 

 
 
Seperti juga heterokedastisitas, terdapat berbagai bentuk autokorelasi. 
Untuk ilustrasi ini kita menggunakan bentuk paling sederhana yang disebut 
autoregressive orde 1 (AR1), dimana  

 
Koefisien ρ disebut dengan koefisien autokorelasi (autokovarian antara ut 
dengan ut-1). Semakin ρ mendekati –1 atau 1 maka, sifat autokorelasi 
semakin substansial. 
 
Dengan mengasumsikan bahwa regressor juga mengikuti pola 
autoregressive dengan koefisien autokorelasi r, maka dapat ditunjukkan 
bahwa varians pada persamaan 14 tidak lagi valid. Formulasi yang tidak 
bias untuk varians parameter β1 diberikan oleh 

 
Perhatikan bahwa dari persamaan 13, dapat ditarik kesimpulan estimator 
OLS adalah tidak bias karena koefisien autokorelasi r dan ρ tidak ada dalam 
perhitungan. Namun demikian dalam perhitungan varians mereka ada. 
Semakin substansial masalah autokorelasi, ditunjukkan dengan semakin 
besarnya angka r dan ρ maka varians dari parameter yang diestimasi akan 
semakin besar. Sebagai konsekuensinya koefisien regresi menjadi kurang 
presisi dan terkait dengan kerangka inferensi (pengujian hipotesis) model 
akan bias kearah null hipotesis. 
Hal ini tidak valid karena terdapat metoda estimasi pada kelas linier 
lainnya yang dapat memberikan varians parameter yang lebih kecil. 
Dengan kata lain estimator OLS tidak lagi paling efisien. 
 
VIII. Teknik Deteksi 
 
Mengingat dampak autokorelasi adalah negatif terhadap inferensi maka 
perlu dilakukan suatu tindakan. Namun demikian sebelum melakukan 
tindakan perlu diketahui terlebih dahulu apakah model yang dimiliki 
mengalami autokorelasi. Beberapa metoda yang dapat digunakan 
diantaranya: 
 
1. Observasi Grafik Residual terhadap Waktu.  
Teknik ini bersifat kasual namun cukup efektif sebagai evaluasi awal. Kita 
dapat menggunakan plot regresi sebagaimana diberikan pada grafik 1. 
Disini jika kita 
menemui residual mengikuti pola 1a, 1b, 1c dan 1d maka dapat diduga 
bahwa model mengalami autokorelasi. 
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12 
Grafik 2. Pola-pola Autokorelasi: (a) Positif dan (b) Negatif 
Cara lain yang lazim digunakan adalah plot ut terhadap ut-1 . Disini jika 
pola yang ditemui adalah menyerupai 2a. maka dikatakan terdapat 
autokorelasi positif dan jika menyerupai 2b, dikatakan terdapat 
autokorelasi negatif. Kita jug dapat menghitung koefisien korelasinya dan 
melihat apakah nilainya cukup besar (>0.7). 
 
2. Statistik Durbin Watson/DW (1951).  
Penggunaan statistik ini dilakukan jika mengasumsikan bahwa pola 
autokorelasi adalah AR(1) sebagaimana diberikan pada persamaan 15. 
Disini asumsinya adalah  
 

 
Adapun statistik DW dapat dihitung dengan formula sbb: 

 
dengan rejection rule 

 
Dimana dl dan du adalah batas bawah dan batas atas nilai kritis yang dapat 
dicari dari Tabel Durbin Watson berdasarkan k (jumlah variabel bebas) dan 
n (jumlah sample) yang relevan. Statistik DW adalah suatu prosedur rutin 
yang umum ditemukan pada banyak software statistik, sehingga yang 
dilakukan adalah melihat apakah nilai dimaksud terletak diantara 2<DW<4-
du untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. 
 
3. Pengujian Autokorelasi Linier Berorde Tinggi (Breusch-Godfrey Test).  
 
Adakalanya kita menduga bahwa autokorelasi yang terjadi adalah pada 
orde yang tinggi (bukan AR(1)). Untuk itu pengujian dilakukan dengan 
tahap-tahap berikut: 
 
a. Asumsikan bahwa autokorelasi bersifat AR(k), atau 

 
dimana setiap koefisien autokorelasi ρl; l=1,…,q diasumsikan memiliki nilai 
absolut kurang dari 1. 
b. Regresikan model dan peroleh estimasi residual . 
c. Laksanakan auxiliary regression berikut 

 
d. Pada hipotesisi null no autocorrelation, yakni 

 
dapat dihitung statistik uji LM sebagai rejection rule. Statistik LM dihitung 
dengan formula sbb: 

 
Statistik LM memiliki distribusi χ2 dengan df=k dan R2u adalah koefisien 
determinasi yang diperoleh pada regresi persamaan 19. Catatan: meskipun 
teknik ini umumnya digunakan untuk mendeteksi autokorelasi dengan 
orde tinggi, tetapi dapat juga digunakan untuk mendeteksi autokorelasi 
berpola AR(1). 
 
IX. Prosedur Koreksi 
Jika pada model regresi yang diperoleh ternyata terdeteksi adanya 
autokorelasi, maka dilakukan prosedur koreksi. Prosedur koreksi dilakukan 
berdasarkan kasus yang relevan (bentuk dan asumsi autokorelasi) yang 
dapat diuraikan sbb: 
 
1. Autokorelasi yang disebabkan oleh fenomena cobweb. Jika kita yakin 
bahwa autokorelasi disebabkan karena adanya mekanisme cobweb 
(lagged response) maka prosedur koreksi dapat dilakukan dengan 
menambahkan term lag (yt-1) pada model regresi awal. 
 
2. Autokorelasi berbentuk AR(1) dan ρ diketahui. Jika kita dapat 
memperoleh estimasi tidak bias atas koefisien autokorelasi, misalnya 
melalui data, penelitian lainnya, maupun estimasi terhadap persamaan 15 
(disebut dengan Feasible GLS) maka prosedur koreksi yang dilakukan 
adalah suatu varian dari GLS. Kita melakukan transformasi data sbb: 
dari model awal 

 
Kita mentransformasikan setiap variabel (regresand, regressor dan 
intersep) menjadi quasi differenced, sehingga diperoleh 

 
Dimana 

 
Transformasi ini dilakukan untuk semua observasi dimana t≥2. Sedangkan 
untuk t=1 dilakukan bentuk berikut: 

 
Dimana 

 
Dapat ditunjukkan bahwa GLS estimator (melalui persamaan 23 dan 25) 
adalah bersifat BLE, karena standard error dari persamaan yang 
ditransformasi adalah tidak bersifat autokorelasi dan homokedastis. 
 
3. Serial Correlation Robust Standar Error. Seperti yang telah diuraikan 
diatas dampak dari adanya autokorelasi adalah standar error parameter 
menjadi bias. Dengan demikian salah satu cara untuk mengkoreksi kondisi 
ini adalah dengan membuat formulasi standar error parameter yang tidak 
bias (disebut dengan serial correlation robust standard error). Newey-
West (1987) telah mengkonstruksi standar error semacam ini melalui 
tahap-tahap sebagai berikut: 
 
a. Misalnya kita memiliki model regresi linier k variabel seperti persamaan 
22. Estimasi persamaan tersebut dengan OLS yang biasa dan peroleh 
residual: serta standar error dari setiap parameter. 
b. Lakukan regresi auxiliary dengan meregresikan x1 terhadap variabel 
bebas lainnya (x2 s/d xk) dan peroleh residualnya, . 
c. Pilih sembarang integer g>0 dan hitung 

 
 
Dimana 

 
d. Hitung Serial Correlation Robust Standar Error dengan formulasi 

 
 
Contoh 2. 
Dengan menggunakan data PRMINWGE, kita akan melakukan regresi 
antara variabel persentase orang bekerja (prepop) terhadap upah minimal 
(mincov), gnp negara sendiri (prgnp) dan gnp negara benchmark (usgnp). 
Dalam bentuk log dan memasukkan unsur trend diperoleh hasil sbb: 
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Tabel 4. Print Output Regresi Contoh 2 
 
Dengan menggunakan k=4 dan n=38, dari tabel Durbin-Watson diketahui 
bahwa dl=1.072 dan du=1.515. Dapat dilihat bahwa nilai DW(=1.013)< 
dl(=1.072), dengan demikian pada model terindikasi adanya autokorelasi. 
Pengujian dengan menggunakan Breusch-Godfrey Test juga mendukung 
hal ini (lihat tabel 5). 
 
 
 

 
Tabel 5. Breusch-Godfrey Test 
 
Kita dapat melakukan koreksi terhadap situasi ini dengan cara menghitung 
serial correlation robust standar error (Newey West) yang tersedia pada 
Eviews. Hasil yang diperoleh dirangkum pada tabel 6. 
 

) 

 
Tabel 6. Newey-West Serial Correlation Robust Standard Error Adjustment 
 

 
 
I. Pendahuluan 
Pada bagian ini akan dibahas beberapa topik yang merupakan 
pengembangan dari model regresi linier. Topik-topik ini membahas 
beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar model regresi linier yang 
diperoleh dapat memberikan nilai tambah yang lebih tinggi didalam suatu 
penelitian empiris. Topik yang dibahas akan mencakup dampak perubahan 
skala, pilihan bentuk fungsional, pengujian dan pemilihan model, 
permasalahan kelemahan data dan penggunaan model regresi linier untuk 
prediksi.  
 
II. Perubahan Skala 
Pada penelitian empiris beberapa variabel sering memiliki denominasi 
yang 
sangat banyak. Sebagai contoh GDP, umumnya GDP suatu negara memiliki 
denominasi dalam milyar atau trilyun. Begitu juga halnya dengan gaji, 
jumlah populasi, kapitalisasi pasar, dsb. Jika data semacam ini digunakan 
secara apa adanya maka akan sangat mungkin sekali kita memiliki model 
regresi dimana koefisien-koefisiennya memiliki digit yang banyak. 
Meskipun tidak bersifat bias (regresi adalah valid), sepanjang spesifikasi 
telah dilakukan dengan benar, namun untuk kepentingan “user 
friendliness” kadang diperlukan suatu upaya rescaling. Dengan rescaling 
diharapkan intrepretasi terhadap hasil penelitian menjadi lebih mudah 
dilakukan dan nyaman. 
 
Kesimpulan pertama yang dapat diambil dari perubahan skala adalah 
bahwa ia tidak akan mengubah hasil penelitian dalam aspek apapun. 
Perubahan skala hanya merubah cara membaca/mengintrepretasikan hasil 
regresi bukan esensi. 
Disini akan dibahas dampak rescaling terhadap variabel tergantung 
(regresor) dan bebas (regresand). Perubahan skala pada masing-masing 
tipe variabel membawa implikasi tersendiri dan diperlukan suatu kehati-
hatian agar dapat dilakukan dengan benar. 
 
Jika rescaling dilakukan pada regresor, maka perubahan akan terjadi pada 
seluruh koefisien model regresi. Sebagai ilustrasi misalnya kita melakukan 
regresi atas berat badan bayi baru lahir (bwight) terhadap variabel jumlah 
rokok yang dikonsumsi ibuya waktu hamil (cigs), jumlah penghasilan dan 
keluarga (faminc), atau 

 
 jika semula kita mengukur berat badan dalam satuan gram dan 
mengubahnya menjadi satuan kilogram, maka transformasi berikut adalah 
valid  

 
Dengan kata lain koefisien setelah rescaling adalah 1/1000 nilai semula.  
  
Selanjutnya jika rescaling dilakukan hanya pada variabel bebas maka 
perubahan koefisien hanya terjadi pada variabel itu sendiri. Masih dengan 
menggunakan contoh diatas, jika semula cigs diukur sebagai batang rokok 
perhari diubah menjadi pak rokok perhari, maka transformasi yang terjadi 
adalah 

 

 
IX. Modifikasi Model Regresi Linier 
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Dimana koefisien hasil rescaling memiliki nilai 20 kali lebih besar namun 
variabel cigs sekarang harus diukur sebagai pak per hari. 
 
III. Pilihan Bentuk Fungsional 
Pada kuliah mengenai model regresi linier berganda telah disinggung 
beberapa bentuk fungsional yang dapat digunakan selain bentuk linier. 
Masih terdapat banyak model yang dapat dipilih sesuai dengan tujuan 
penelitian, diantaranya 
 
a. Polinomial 

 
 
b. Log Linier 

 
 
c. Eksponensial 

 
Dengan mengambil nilai log terhadap ruas kiri dan kanan maka persamaan 
6 dapat ditransformasikan menjadi persamaan 5. 
 
d. Resiprokal 

 
yang dapat dimodifikasi lebih lanjut menjadi 
 
e. Semilog 

 
 
f. Model dengan Koefisien Interaksi 

 
Selain disesuaikan dengan tujuan penelitian, beberapa model memiliki 
fitur 
statistik yang lebih baik dari lainnya. Transfromasi kedalam bentuk 
loglinier 
misalnya akan mengurangi dispersi/sebaran dari variabel sehingga 
koefisien yang diestimasi akan robust terhadap outlier dan beberapa tipe 
pelanggaran asumsi Gauss-Markov seperti Heterokedastisitas dan skewed 
distribution (non normality). Sedangkan model kuadratik (suatu kelas 
khusus dari model polynomial) memungkinkan kita untuk menunjukkan 
increasing-decrasing marginal effect. 
 

 
Grafik 1. Model Kuadratik 
Sebagai contoh dari pada memodelkan gaji (wage) sebagai fungsi yang 
linier 
terhadap pengalaman (exper), akan lebih logis memodelkannya sebagai 
kuadratik (parabolic terbalik). Dengan model ini pengalaman akan 
meningkatkan gaji hanya hingga level tertentu. Tentu saja secara logis kita 
dapat menolak area dimana pengalaman justru menurunkan gaji, namun 
paling tidak kita telah memodelkan bahwa dampak pengalaman adalah 
tidak monoton. 
 
Akhirnya sebagai suatu catatan mengenai bentuk fungsional perlu 
diperhatikan disini bahwa teknik OLS hanya dapat digunakan untuk model 
yang secara intriksik adalah linier. Dengan kata lain kita hanya dapat 
mengestimasi model yang linier pada parameternya, sehingga model-
model berikut ini tidak dapat diestimasi oleh OLS. 

 
 
IV. Pengujian dan Pemilihan Model Regresi 
Diatas telah dibahas berbagai model yang dapat dipilih dalam penelitian 
yang menggunakan teknik regresi linier. Namun demikian permasalahan 
pemodelan tidak hanya masalah bentuk fungsional. Disini juga dibahas 
variabel yang perlu dimasukkan. Pemodelan yang tepat merupakan 

masalah seni tidak semata-mata ilmiah. Suatu “jam terbang” yang 
memadai diperlukan oleh seorang peneliti 
sebelum dapat membuat model yang baik dan sering kali proses dimaksud 
memerlukan trial error yang banyak. Mengeluarkan variabel yang 
diperlukan model (omiited variabel) memberikan dampak yang sama 
dengan kesalahan spesifikasi fungsional. Disini koefisien yang diperoleh 
adalah bias dan tidak konsisten bahkan secara asimtotik (sample yang 
sangat banyak). Sedangkan memasukkan variabel-variabel yang tidak 
diperlukan menimbulkan masalah estimator yang tidak efisien (memiliki 
varians yang besar) dan multikolinearitas. 
 
Tidak ada suatu sistematika yang standar dan efektif untuk digunakan 
dalam modeling (dalam hal pemilihan dan sortir model). Namun paling 
tidak terdapat suatu teknik formal yang dapat digunakan untuk 
mengurangi kesalahan yang terjadi. Disini kita akan mempelajari tiga 
teknik, yakni deteksi kesalahan bentuk fungsional melalui Ramsey Reset 
Test, pemilihan non nested model (Davidson and McKinon Test) dan 
seleksi variabel. Ramsey (1969) telah menyusun suatu teknik yang dapat 
digunakan untuk mendeteksi apakah model yang digunakan mengalami 
kesalahan  mispesifikasi. Misalnya apakah kita menggunakan model linier 
padahal yang berlaku dipopulasi adalah kuadratik. Teknik ini dapat 
diilustrasikan melalui langkah-langkah berikut: 
 
a. Misalnya kita mengestimasi model regresi linier k variabel dan 
menganggapnya sebagai cermin yang valid bagi populasi. 

 
b. Sebagai pembanding misalnya kita menggunakan suatu model 
kuadratik. Kita dapat memasukkan term kuadratik untuk setiap variabel 
bebas yang relevan tetapi hal ini akan mengkonsumsi banyak degree of 
freedom. Wooldridge (2005) menunjukkan bahwa teknik ini dapat 
digantikan dengan memasukkan fitted valued dari persamaan 12, atau 

 
c. Jika model telah dispesifikasi dengan benar, dalam artian persamaan 12 
berlaku dipopulasi maka koefisien δ1 dan δ2 akan tidak signifikan. Kita 
dapat menguji hipotesa ini dengan menggunakan cofficient exclusion yang 
telah dipelajari sebelumnya. Dengan kata lain 

 
d. Jika nilai F atau LM melebihi nilai kritis pada tabel maka hipotesis null 
dapat ditolak. Dengan demikian Ramsey Test menunjukkan kemungkinan 
adanya kesalahan bentuk fungsional pada model.  
 
Adakalanya dalam penelitian empiris kita dihadapkan pada beberapa 
pilihan model untuk menunjukkan pola hubungan yang mungkin berlaku 
diantara regresor dengan regresand. Jika alternatif yang tersedia bukanlah 
subset satu dengan lainnya, misalnya mereka merupakan bentuk 
fungsional berbeda atau terdapat variabel yang berbeda maka model-
model itu disebut non nested. Davidson and McKinon (1981) mengajukan 
suatu teknik yang dapat digunakan untuk menunjukan preferensi atas 
suatu model. 
 
Misalnya kita akan memilih apakah hubungan antara y dengan x1 dan x2 
mengikuti salah satu dari dua pola berikut: 
 
a. Model Linier 

 
b. Model Semi Log 

 
Untuk melihat apakah 15 lebih superior dari 16, maka lakukan estimasi 
persamaan 16 dan peroleh fitted value (sebut saja sebagai ). Kemudian 
lakukan regresi berikut 

 
. 
Test t yang signifikan (dengan hipotesis null dua sisi) terhadap θ1 
menunjukkan bahwa bahwa 15 ditolak oleh data (persamaan 16 lebih 
superior). Hal yang sebaliknya dilakukan jika kita ingin membandingkan 16 
lebih superior dari 15, dimana kita akan mengestimasi 15 peroleh fitted 
valued dan masukkan pada persamaan 16 dan regresikan. Langkah 
selanjutnya adalah sama. Perlu diperhatikan bahwa Davidson dan Mckinon 
Test adalah tidak konklusif. Kita dapat memperoleh hasil negatif pada 
salah satu sisi (yang berarti salah satu model adalah superior), negatif pada 
dua sisi (tidak ada model yang lebih superior) atau positif pada kedua sisi 
(kedua model sama-sama superior). 
 
V. Missing Data dan Outlier 
 
Permasalahan missing data terjadi jika suatu observasi (atau elemen 
sample) kehilangan nilai pada satu-atau lebih variabelnya (dependen 
maupun independen). Dalam situasi ini maka observasi dimaksud tidak 
dapat digunakan pada regresi linier, dengan kata lain kita telah kehilangan 
satu buah sample. 
Selain mengurangi jumlah sample, missing data dapat menyebabkan suatu 
permasalahan statistik yang serius. Hal ini terjadi jika data yang hilang 
tersebut tidak bersifat random. Sebagai ilustrasi misalnya kita mengambil 
data tingkat pendidikan dari sample berbagai tingkat pendapatan (untuk 
melakukan regresi tingkat pendapatan terhadap pendidikan). Adalah 
sangat mungkin elemen sample (observant) dari tingkat pendapatan yang 
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rendah tidak akan mengungkapkan tingkat pendidikannya sehingga data 
yang dimiliki akan mengalami missing data yang bersifat non random. Jika 
ini terjadi maka ia merupakan pelanggaran terhadap asumsi Gauss-Markov 
No.2: sample diambil secara random. Pelanggaran terhadap asumsi ini 
dapat menyebabkan estimator yang diperoleh bersifat bias. Pada contoh 
diatas karena systematic sampling telah terjadi dimana data dari elemen 
sample yang berpendapatan rendah adalah under represent, maka 
estimator yang diperoleh akan bersifat overestimate (koefisien pendidikan 
akan menaksir terlalu tinggi dampak terhadap pendapatan). 
 
Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan 
exogenous sample selection. Dengan teknik ini resampling dilakukan 
kembali pada data yang ada dengan cara yang random pada variabel 
bebas. Kita memilih unit-unit sample yang baru berdasarkan teknik 
random yang diterapkan pada salah satu variabel bebas. Hal ini akan 
menghasilkan estimator yang tidak bias meskipun kurang efisien 
dibandingkan jika kita memiliki dataset yang tidak rusak. Outlier 
(influential observations) adalah suatu observasi dimana dengan 
mengeluarkannya dari regresi maka hasil estimasi yang diperoleh akan 
berubah secara (substansial) signifikan. Dengan demikian dapat dikatakan 
permasalahan outlier menimbulkan potensi bias pada koefisien yang 
diestimasi. Hal ini terjadi karena OLS memperoleh estimator melalui 
minimisasi pada jumlah residual kuadrat terbobot. Outlier dengan  
sendirinya akan memiliki bobot yang besar sehingga akan mengubah 
secara signifikan parameter yang diperoleh. 
 
Outlier dapat terjadi karena kesalahan saat pengambilan data (sampling) 
atau memang suatu fakta. Jika outlier terjadi karena suatu kesalahan 
pengambilan data maka kita dapat mengeluarkannya dari model regresi. 
Karena itu dalam suatu kajian empiris ada baiknya membuat tabel 
deskriptif dari data yang digunakan yang meliputi antara lain mean, 
median, mode, maximum dan minimum, sehingga kita dapat mendeteksi 
permasalahan ini sejak dini. Implikasi dari keberadaan outlier dapat 
bersifat kompleks. Hal ini terjadi jika outlier tersebut dapat dijustifikasi, 
bukan karena kesalahan pada tahap koleksi data. Untuk mengatasi hal ini 
maka kita perlu mempertimbankan suatu transformasi spesifikasi 
fungsional. Bentuk log adalah salah satu bentuk fungsional yang dapat 
mengurangi dispersi dari data. Dalam regresi dampak dari outlier akan 
berkurang secara signifikan jika kita mentransformasikan variabel kedalam 
bentuk log. 
 
Beberapa teknik yang mutakhir juga tersedia untuk mengestimasi 
parameter regresi. Teknik ini bersifat robust terhadap keberadaan outlier 
namun sangat rumit dan kita tidak akan membahasnya disini. Beberapa 
teknik itu misalnya adalah Least Absolute Deviation Methods, yang 
merupakan suatu kelas khusus dari Robust Regression. Pembaca dapat 
merujuk pada Berk (1990) untuk uraian lebih lanjut. 
 
Contoh 1. 
Dengan menggunakan data Rdchem.raw kita akan mengestimasi regresi 
antara intensitas R&D (Rdintens) terhadap tingkat penjualan (sales) dan  
profit margin (profmarg) pada 32 perusahaan. Pada data semula hasil 
estimasi yang diperoleh adalah 

 
Tabel 1. Print Output Regresi Contoh 1 
 
Eksplorasi pada data mentah menunjukkan bahwa 31 perusahaan memiliki 
sales dibawah 20 milyar USD dan 1 perusahaan mendekati 40 milyar USD 
(39,994). Apabila kita mengeluarkan perusahaan tersebut dari sample dan 
melakukan regresi ulang maka diperoleh hasil sbb: 
 

 

 
Tabel 2. Print Output Regresi Contoh 1 (sample adjusted) 
 
Kita dapat melihat adanya perubahan yang signifikan pada berbagai 
koefisien dan statistik goodness of fit. Dengan demikian kita dapat 
menyatakan bahwa perusahaan dimaksud adalah suatu outlier. Secara 
grafis observasi ini dapat ditunjukkan sbb: 
 

 
Grafik 2. Outlier pada Contoh 1 
 
Jika kita mentransformasikan variabel menjadi log maka regresi akan 
menjadi 
 

 

 
Tabel 3. Print Output Regresi Contoh 1 (transformasi log) 
 
Perhatikan bahwa hasil yang diperoleh tidak terlalu jauh berbeda jika kita 
mengeluarkan observasi outlier, yakni 
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Tabel 4. Print Output Regresi Contoh 1 (transformasi log, sample adjusted) 
 
VI. Penggunaan Model Regresi Linier Untuk Peramalan 
 
Salah satu penggunaan model regresi yang umum adalah untuk keperluan 
peramalan. Kita ingin mengetahui dampak pada variabel tergantung jika 
variabel bebas memiliki suatu nilai tertentu. Misalnya kita telah 
mengestimasi suatu model regresi k variabel sbb: 

 
Jika kita mengasumsikan bahwa xj (j=1 s/d k) memiliki suatu nilai cj, maka 
prediksi nilai y dapat diberikan sebagai 

 
Meskipun persamaan 19 sebenarnya telah cukup memberikan gambaran, 
namun suatu analisa lebih lengkap dapat diperoleh jika kita dapat 
mengkontruksi confidence interval (katakan 95%) dari prediksi 
tersebut.Hal ini dapat diperoleh dengan menggunakan fakta persamaan 19 
bahwa  

 
Dengan kata lain kita melakukan regresi kembali atas hubungan y dengan 
(sekarang pada) variabel xj-cj. Standar error parameter θ0 akan digunakan 
untuk mengkontruksi confidence interval prediksi pada persamaan 19, 
atau  

 
Dimana tα/2, adalah nilai kritis pada α dan df yang relevan. 
 
Contoh 2. 
Dengan menggunakan data GPA2.raw, kita memperoleh model regresi 
berikut 
 

 

 
Tabel 5. Print Output Regresi Contoh 2 
 
Dengan menggunakan nilai sat=1200, hsperc=30 hsize=5, maka colgpa 
yang diprediksi adalah 2.70. Dengan menggunakan teknik yang telah 
diuraikan diatas maka confidence interval dapat disusun dengan 
menggunakan informasi yang tersedia pada tabel 6. 

 

 
Tabel 6. Print Output Auxiliary Regression Contoh 2 
 
Dari tabel 6, diketahui bahwa θ0=2.70 dengan standar error=0.02. Dengan  
demikian confidence interval (95%) dimaksud diberikan sebagai  

 

 
 
I. Pendahuluan 
 
Model regresi linier yang telah dibahas sebelumnya adalah menggunakan 
variabel tergantung yang bersifat numeris dan diasumsikan dapat 
mengambil nilai apa saja (unbounded). Asumsi yang terakhir ini pada 
beberapa penelitian dapat bersifat kurang realistis. Penelitian dengan 
variabel tergantung yang bersifat kualitatif (kategorik) misalnya keputusan 
membeli atau tidak suatu produk yang dikaitkan dengan serangkaian 
variabel bebas (demografis, daya beli dan psikologis). Dalam hal ini nilai 
regresand hanyalah 1 (jika beli) dan 0 (jika tidak). Model regresi yang 
digunakan untuk data semacam ini disebut model binary response 
diantaranya model linear probability, logit dan probit. Sifat variabel 
tergantung lain yang memberikan hambatan bagi penerapan OLS adalah 
count data. Disini nilai variabel response harus bersifat integer dan non 
negatif. Variabel semacam ini misalnya adalah frekuensi kunjungan, 
jumlah anak, pembelian kendaraan bermotor, dsb. Regresi Poisson dapat 
mengakomodasikan variabel semacam ini. 
 
Jika nilai variabel tergantung adalah kontinu tetapi hanya terbatas pada 
range tertentu juga merupakan hambatan bagi penerapan OLS secara 
langsung. Variabel semacam ini misalnya Indeks Prestasi, persentase 
kepesertaan pensiun, nilai TOEFL, dsb. Data yang dimiliki disebut censored 
jika nilai variabel tergantung dibatasi. Model untuk mengatasi masalah ini 
disebut censored regression. Akhirnya suatu kualifikasi terhadap OLS juga 
diberikan pada data yang bersifat truncated. Masalah truncated terjadi jika 
ada satu atau lebih sub 
sample (dengan porsi yang substansial) yang diperoleh melalui teknik non 
random sampling. Seluruh teknik yang dipergunakan untuk mengatasi 
permasalahan yang disebut diatas termasuk pada kelas Limited Dependent 
Variable Model, atau disingkat LDV. 
 
II. Binary Response Regression 
 
Berbeda dengan regresi yang telah dipelajari sebelumnya intrepretasi 
hubungan antara variabel dependen dan bebas pada model binary 
response adalah bersifat probabilistic. Dengan kata lain jika kita 
menotasikan y=1 sebagai terjadinya suatu event (dan y=0, bukan event 
tersebut), maka regresi OLS 
 

 
 
harus diintrepretasikan sebagai probabilitas terjadinya y=1, given xj 
bernilai 
tertentu, atau 

 
Jika kita menggunakan Linear Probability Model (LPM), maka persamaan 2  
diestimasi dari data dengan menggunakan teknik OLS. Seluruh prosedur 
dan intrepretasi yang dilakukan adalah sama dengan yang telah dipelajari 

 
XI. Model Limited Dependent Variable 

(Model Probit dan Logit) 
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sebelumnya. Model ini memiliki 2 kelemahan. Pertama, ada pembatasan 
yang bersifat adhoc. Ini terjadi apabila fitted value dari variabel response 
lebih dari 1, 
maka ia dianggap 1 dan sebaliknya jika dibawah 0, maka akan dianggap 0 
(1 
dan 0 adalah batas atas dan batas bawah dari nilai variabel respon). 
Dengan 
demikian fitted value=1.50 adalah dianggap sama dengan fitted 
value=1.05, 
sama-sama memiliki probabilitas terjadinya y= 1.  
 
Kelemahan lain adalah model ini mengalami heterokedastisitas (melanggar 
asumsi Gauss-Markov). Meskipun demikian model ini tetap banyak 
digunakan dan cukup valid terutama jika nilai dari variabel bebas adalah 
terdistribusi disekitar ratarata (tidak terlalu menyebar). 
 
Contoh 1. 
Misalnya kita ingin mengestimasi kemungkinan seseorang berada pada 
angkatan kerja (inlf) berdasarkan serangkaian variabel (nwifeinc, educ, 
exper, exper2, age, kidslt6 dan kidsge6). Dengan menggunakan data 
Mroz.raw maka dapat diperoleh hasil sbb  
 

 

 
 
Tabel 1. Print Output Regresi Contoh 1. 
 
Salah satu intrepretasi yang dapat diberikan disini misalnya pada koefisien 
educ. Koefisien ini bernilai 0.038 dengan kata lain dengan meningkatnya 
pendidikan sebesar 10 tahun maka probabilitas ia berada pada angkatan 
kerja akan meningkat sebesar 0.38 poin, secara grafis 
 

 
Grafik 1. Model LPM Contoh 1. 
 
Seperti yang telah diuraikan diatas salah satu kelemahan utama dari LPM 
adalah adanya batas atas dan bawah yang bersifat adhoc. Model yang 
dapat mengatasi ini adalah model yang menggunakan fungsi kumulatif 
densitas atau suatu fungsi asimtotik (antara 0 dan 1) pada fungsi 
obyektifnya. Salah satu model semacam ini adalah model logit dan probit. 
Dalam bentuk umum model dengan fungsi yang bersifat khusus ini dapat 
ditulis sebagai  

 
dimana xβ menunjukkan term perkalian vector untuk meringkas Σβjxj. 
Pada model logi G(.) adalah fungsi logistic, yakni 

 
 
Sedangkan pada model probit G(.) adalah fungsi densitas kumulatif 
normal, 
Yakni 

 
Dapat ditunjukkan disini bahwa baik fungsi 4 maupun 5 adalah asimtotik 
kearah 0 dan 1 (G(z) 0 ketika z -∞ dan G(z) 0 ketika z ∞). Sebagai ilustrasi 
grafik 2, menunjukkan suatu fungsi logistik. 
 

 
Grafik 2. Fungsi Logistik 
 
Kita dapat menurunkan suatu model logit atau probit melalui variabel 
laten, 
yang ditentukan sebagai 

 
Persamaan 6 menunjukkan bahwa y=1 jika y*>0.Seperti biasa perhatian 
kita terutama adalah apa dampak dari perubahan satu/lebih variabel 
bebas terhadap variabel tergantung. Hal i 
ni dapat dihitung sbb: 
 

 
 
Jika xj adalah variabel dummy (misalnya 0 dan 1), dampak parsial 
terjadinya perubahan variabel tersebut dari nol ke satu dapat dihitung 
sebagai 

 
Karena sifat G(z) yang non linier maka estimasi parameter model logit dan 
probit dilakukan melalui prosedur Maximum Likelihood Estimation (MLE), 
lihat appendiks untuk derivasi. Uji signifikansi pada parameter dilakukan 
dengan melihat nilai p value yang dibandingkan dengan α (level of 
significance) yang digunakan pada hipotesis null dua arah. Sedangkan 
untuk overall significance, kita menggunakan likelihood ratio statistics (LR 
statistics). Statistik LR dapat 
dihitung dengan formula berikut  

 
Dimana λur dan λ0 adalah nilai log likelihood masing-masing untuk fungsi 
unrestricted (model lengkap) dan restricted (hanya intersep). Nilai log 
likelihood umumnya adalah negatif dimana λur lebih tidak negatif dari λ0 
(λur ≥ λ0). Nilai LR mengikuti distribusi χ2 dengan df = k. Untuk menilai 
kelaikan suai (goodness of fit) dari model ini dapat digunakan dua criteria, 
yakni 
 
a. Percent Correctly Predicted 
 yang menunjukkan persentase prediksi yang benar dengan threshold/cut 
off tertentu (biasanya 0.5). Disini semua nilai P(x)>0.5 akan dikategorikan 
sebagai prediksi yang benar dan jumlahnya akan dibandingkan dengan 
jumlah sample (sebagai suatu  persentase). 
 
b. Pseudo R-Squared (Mc Faden, 1974).  
Ini adalah suatu ukuran yang analog dengan R2 pada estimasi OLS yang 
biasa. Adapun formula yang digunakan adalah 

 
Contoh 2. 
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Masih dengan menggunakan data Mroz.raw disini kita akan melakukan 
reestimasi dengan menggunakan model logit dan probit. Estimasi logit 
dapat dilakukan dengan mengakses menu quick/estimate equation/pilih 
methods binary. Untuk model logit hasil diberikan pada tabel 2 sedangkan 
model probit diberikan pada tabel 3. 
 

 
 

 
Tabel 2. Print Output Regresi Contoh 2 (Model Logit). 
 

 
 
Tabel 3. Print Output Regresi Contoh 2 (Model Probit). 
 
Perhatikan bahwa nilai estimasi parameter pada model LPM, logit dan 
probit adalah berbeda dan mereka tidak dapat diperbandingkan. Agar 
dapat diperbandingkan untuk itu Wooldridge (2005) menyarankan suatu 
rule of 
thumb untuk konversi. Hal ini dilakukan dengan membagi koefisien model  
logit dengan angka 4 dan 2.5 pada model probit agar dapat 
diperbandingkan dengan parameter LPM. Sebagai contoh pada koefisien 
variabel kidslt6, melalui estimasi model logit diperoleh angka –0.361 (≈-

1.443/4 ) dan –0.347 (≈-0.868/2.5) untuk model probit sedangkan model 
LPM memberikan hasil –0.262. Dengan demikian model logit dan probit 
memberikan nilai koefisien yang lebih besar (secara absolut) daripada 
model LPM. 
 
Ukuran Pseudo R2 bagi model logit dan probit adalah masing-masing 0.220 
dan 0.221 yang lebih rendah dari LPM (=0.264). Percent Correctly 
Predicted dapat diakses melalui window output, pilih view/expectation8 
prediction table dan isi 0.50 sebagai cut off. Untuk model logit hasil yang 
diperoleh adalah tabel 4 sedangkan model probit pada tabel 5. 

 

 
 
Tabel 4. Percent Prediction Correct (Model Logit). 
 

 

 
Tabel 5. Percent Prediction Correct (Model Probit). 
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Percent Correctly Predicted untuk LPM dilakukan secara manual, dan 
diperoleh hasil 73.4. Dengan demikian dilihat dari kriteria ini, model logit 
adalah yang terbaik. 
 
III. Poisson Regression 
 
Poisson Regression digunakan ketika regresan memiliki sifat count 
variabel, 
ia hanya dapat mengambil nilai non negative integer value (0,1,2, …). 
Contoh variabel semacam ini misalnya jumlah anak dari seorang wanita, 
berapa kali seorang ditahan dalam setahun, jumlah paten yang diajukan, 
dsb. Model regresi Poisson adalah berbentuk eksponensial, yakni 

 
Dengan mengambil nilai log terhadap sisi sebelah kanan dan kiri 
persamaan 
11, maka masing-masing parameter dapat diintrepretasikan sebagai 

 
 
Dengan kata lain koefisien regresi akan diintrepretasikan sebagai 
persentase erubahan variabel tergantung akibat perubahan 1 unit variabel 
bebas. Model persamaan 11 adalah bersifat non linier lebih lanjut 
distribusi dari variabel tergantung (y) adalah non normal (yakni Poisson 
Distribution). Dengan demikian diperlukan suatu teknik khusus untuk 
melakukan estimasi terhadap parameter model. Disini digunakan Quasi 
Maximum Likelihood Estimation (QMLE). Kita tidak akan menguraikan 
bagaimana estimasi dilakukan karena sangat kompleks dan diluar 
pembahasan, lihat Wooldridge, 1999 bab 19. 
 
Contoh 3. 
Dengan menggunakan data Crime1.raw kita akan mengestimasi hubungan 
antara frekuensi seseorang ditahan dengan berbagai variabel demografis, 
efektivitas pengadilan, dsb. Dengan menggunakan model Poisson 
Regression yang dapat diakses pada menu quick/estimate equation/pada 
drop down window pilih count diperoleh hasil pada tabel 6. 
 

 

 
Tabel 6.Model Poisson Regression Contoh 3. 
 
Sebagai ilustrasi koefisien black=0.66 dengan benchmark kulit putih maka 
parameter ini berarti dengan mengasumsikan hal lain konstan, orang kulit  
hitam memiliki 66% frekuensi penahanan yang lebih tinggi dibandingkan 
orang kulit putih. 
 
IV. Censored Regression 
 
Model censored regression dilakukan ketika karena satu hal kita harus 
membatasi nilai yang dapat diambil oleh suatu variabel dependen. Sebagai 
contoh dalam penelitian yang bersifat survey terhadap variabel 
pengeluaran 
per bulan dimana variabel ini dijadikan bersifat kategorik. Kuesioner 
tentunya tidak akan mencantumkan setiap pilihan jumlah pengeluaran 

yang jelas biasanya akan ada batas atas dan batas bawah. Batas atas 
terjadi misalnya dalam kuesioner terdapat pilihan lebih dari 5 juta per 
bulan (right censoring) dan dibawah 1 juta per bulan (left censoring). 
Begitu seorang responden memilih opsi ini kita tidak akan mengetahui 
dengan akurasi yang baik pengeluaran yang sebenarnya, ia mungkin 
memiliki pengeluaran 5,5 juta tetapi bisa juga 100 juta. Tentu saja 
implikasi analisis dari dua data semacam ini sangat berbeda tetapi kita 
telah mengabaikannya. 
 
Sebagai contoh suatu (right) censored regression dapat dimodelkan 
sebagai 

 
dimana ci adalah batas atas. Dengan demikian nilai variabel y adalah mana 
yang lebih kecil yi atau ci. Parameter regresi dapat diestimasi dengan 
menggunakan teknik MLE, dimana observasi yang disensor diharapkan 
memiliki probabilitas sebagai berikut: 

 
Dengan menggunakan data Recid.raw dilakukan estimasi durasi (dalam 
bulan) seorang residivis yang telah bebas untuk kembali ditangkap. Durasi 
tentu saja tidak mungkin negatif dengan demikian ia adalah left censored 
dititik nol sedangkan durasi ditangkap kembali dapat mencapai beberapa 
tahun kemudian sehingga perlu suatu batas atas (disini digunakan 70 
bulan). Berbagai variabel digunakan untuk menjelaskan durasi diantaranya 
lama kepesertaan pelatihan kerja dipenjara (wrkprg), sudah berapa kali 
masuk penjara (priors), total waktu dipenjara (tserved), dsb. Hasil regresi 
terhadap 1445 sampel diperoleh pada tabel 7. 
 

 
Tabel 7.Model Censored Regression Contoh 4. 
 
Intrepretasi pada model censored regressi0n adalah sama seperti Poisson 
regression, sebagai contoh koefisien priors bernilai –0.06 dengan demikian 
peningkatan 1 unit frekuensi masuk penjara akan mengurangi durasi 
sebesar 6% (lebih cepat ditangkap 6%). 
 
V. Sample Selection Correction 
 
Dalam operasional penelitian kita mungkin menghadapi kasus dimana 
suatu non random sampling harus ditempuh. Hal ini dapat terjadi secara 
tidak sengaja, misalnya setelah melakukan rekapitulasi data diketahui 
bahwa missing data atau informasi yang ada tidak dapat dipercaya untuk 
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suatu interval nilai variabel (misalnya pengeluaran). Dalam hal ini data 
disebut bersifat truncated. Mengeluarkan data ybs akan berpotensi 
menimbulkan bias karena pola data defect yang tidak random. Grafik 2 
menunjukkan bias yang mungkin timbul karena truncated data. 
 

 
Grafik 2. Bias yang terjadi ketika data adalah truncated. 
 
Contoh lain yang biasa disebut incidental truncation adalah pada 
penelitian ketenaga kerjaan. Kita tertarik untuk mengamati berapa gaji 
yang diinginkan seseorang dikaitkan dengan berbagai variabel misalnya 
pendidikan, usia, pengalaman, dsb (fungsi wage offer). Penelitian yang 
biasa dilakukan akan menggunakan mereka yang telah bekerja, bagaimana 
mereka yang belum (sedang menganggur)?. Tidak memasukkan observasi 
dari golongan ini akan menimbulkan bias pada penelitian. Kita mengetahui 
bahwa OLS akan tetap tidak bias dan konsisten jika permasalahan 
truncated data bisa diatas dengan exogenous sample selection. Dengan 
teknik ini resampling dilakukan kembali pada data yang ada dengan cara 
yang random pada variabel bebas. 
 
Hal ini tidak dapat dilakukan ketika masalah adalah bersifat incidental 
truncation. Kita telah mengabaikan suatu sub populasi yakni mereka yang 
berada pada fase menganggur. Heckman (1976) telah mengajukan saran 
untuk mengatasi masalah ini (disebut dengan metoda Heckit). Adapun 
langkah-langkah yang dilakukan adalah 
 
1. Misalnya kita akan mengestimasi suatu model regresi y terhadap 
serangkaian variabel bebas x, sbb 

 
Dimana s=1 jika kita dapat mengobservasi y dan nol jika tidak. 
 
2. Disini kita mengasumsikan bahwa set variabel bebas x adalah subset 
dari z (dengan kata lain setiap xj adalah elemen dari z tetapi terdapat 
beberapa elemen z yang tidak termasuk pada x). Error term v diasumsikan 
tidak tergantung pada z (dan dengan demikian x). 
 
3. Error term u dipengaruhi oleh v melalui permasalahan sample selection 
(adanya observasi yang secara sistematis tidak dapat diperoleh datanya), 
dan diharapkan bersifat linier, atau 

 
 
4. Dapat ditunjukkan bahwa jika s=1 maka E(v|z,s) adalah Mills inverse 
rasio dan dapat diestimasi sebagai λ(zγ) dengan teknik probit atau  

 
5. Jika data yang dimiliki mengalami sample selection problem dan dengan 
demikian perlu diperbaiki dengan menggunakan model Heckitt 
(persamaan 17) maka hal ini dapat dilihat dari pengujian dua arah 
terhadap ρ. Jika ρ adalah signifikan secara statistik maka data memang 
mengalami masalah sample selection dan estimator dari Hekcitt lebih 
diinginkan. 
 
Contoh 5. 
Sebagai ilustrasi Heckman Procedure, kita kembali menggunakan data 
Mroz.raw. Perhatikan bahwa hanya 428 elemen sample yang berstatus 
pekerja pada data, dengan demikian data yang dimiliki memenuhi criteria 
truncated. Selanjutnya kita asumsikan bahwa wage offer hanya 
dipengaruhi oleh educ, exper dan exper2 (persamaan 15). Sedangkan 
estimasi persamaan 18, diasumsikan meliputi variabel wage offer 
ditambah nwifeinc, age, kidslt6 dan kidsge6. Estimasi model probit pada 
seluruh sample diperoleh hasil pada tabel 8. Perhatikan kita perlu 
mentransformasikan variabel wage menjadi s dengan menotasikan 0 bagi 
wage=NA (non working woman) dan 1 bagi working woman. Hal ini 
dilakukan pada menu quick/generate series dan isikan s=wage<>NA. 
 

 
Tabel 8.Heckman Procedure Tahap 1. 
 
 
Bentuk series baru, dengan mengetikkan pada command window, series 
v=resid. Series ini adalah inverse mills rasio dan estimasi hanya pada 
sample dimana s=1, menghasilkan model koreksi sample (Hekcman 
procedure) yang diinginkan (persamaan 17). 
 

 

 
Tabel 9. Heckman Procedure Tahap 2. 
 
Perhatikan disini nilai koefisien , adalah sangat kecil sehingga dapat 
dikatakan bahwa kita tidak memiliki sample selection problem. Hipotesis 
null ρ=0 tidak dapat ditolak. Dengan membandingkan dengan teknik OLS 
tanpa penyesuaian apapun terlihat bahwa koefisien dan tingkat 
signifikansi tidak banyak berubah. Sehingga tidak ada alasan yang cukup 
kuat untuk memilih estimator yang diperoleh dari Prosedur Heckman. 
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Tabel 10. Print Out OLS Contoh 5. 
 

 
 
I. Pendahuluan 
Salah satu bentuk struktur data yang sering digunakan dan akhir-akhir ini 
memperoleh perhatian adalah pooled data. Seperti yang diketahui data 
yang 
bersifat pooled adalah data yang berstruktur time series sekaligus cross 
section. Data semacam ini dapat diperoleh misalnya dengan mengamati 
serangkaian observasi cross section (antar individu) pada suatu periode 
tertentu. Data semacam ini memiliki keunggulan terutama karena bersifat 
robust terhadap beberapa tipe pelanggaran asumsi Gauss Markov, yakni 
heterokedastisitas dan normalitas. Disamping itu dengan treatment 
tertentu struktur data seperti ini dapat diharapkan untuk memberikan 
informasi yang lebih banyak (high informational content). Suatu aspek 
yang sangat diinginkan bagi penelitian empiris yang bernilai tinggi. Namun 
demikian penggunaan data semacam ini bukannya tidak memberikan 
beban ekstra. Disamping biaya akuisisi yang cukup tinggi, beban ekstra 
juga timbul dari masalah kompleksitas analisis dan perlakuan data. Namun 
demikian trade off yang terjadi akibat biaya yang lebih tinggi versus 
manfaat empiris dinilai masih cukup menguntungkan. 
 
II. Tipologi Panel Data 
Terdapat 3 cara cara untuk menyusun suatu struktur data yang bersifat 
panel, yakni: 
1. Independent Pooled Data. 
2. Longitudinal Data 
3. Event Study 
 
Independent pooled data diperoleh dengan mengambil secara random 
berbagai data yang diinginkan pada suatu set populasi (berdimensi 2: cross 
section dan time series) yang besar. Sebagai contoh misalnya kita tertarik 
untuk mengamati tingkat investasi perusahaan (pembelian barang kapital: 
mesin, pabrik, mobil, dsb) dihubungkan dengan tingkat penjualannya. 
Lebih lanjut misalnya Departemen Perindustrian memiliki data semacam 
ini untuk 30000 perusahaan (dengan berbagai ukuran) pada frekuensi 
semesteran pada kurun 1980-2005, dengan kata lain kita memiliki 
1.500.000 (30000x50) pilihan sampel. Kita dapat menggunakan suatu 
teknik random sampling (atau variannya:stratified random sampling) pada 
pilihan sample tersebut, dan memperoleh sample data yang bersifat 
independent pooled. Data yang kita miliki akan berupa pasangan data nilai 
investasi dan penjualan pada berbagai perusahaan dan titik waktu. 
 
Salah satu alasan mengapa kita melakukan penggunaan data dengan 
teknik independent pooled sample adalah menambah jumlah sample. 
Dengan mengambil secara random data pada berbagai titik cross section 
dan waktu 
diharapkan estimator yang diperoleh dapat memiliki presisi yang lebih baik 
(varians lebih rendah) dan statistical power yang lebih tinggi. Teknik ini 
efektif untuk meningkatkan presisi hanya jika kita dapat mengasumsikan 
bahwa hubungan antara variabel tergantung dengan variabel bebas adalah 
konstan pada periode yang digunakan pada analisis. Jika asumsi ini 
dilanggar maka kita berpotensi memperoleh parameter yang bias dan 
tidak konsisten. Jika kasus pelanggaran adalah sederhana, dimana 
perubahan hubungan adalah bersifat linier, kita dapat mengatasinya 
dengan menggunakan dummy variabel dan melakukan Chow test seperti 
yang telah diuraikan pada catatan kuliah sebelumnya. Sedangkan bentuk 
pelanggaran lain (perubahan tidak diketahui) harus diperlakukan secara 
khusus, misalnya melalui teknik random effect yang akan dibahas 
belakangan. 
 
Contoh 1. 

Chow test dapat dilakukan dengan melakukan F test atas dummy variabel 
unrestricted model (tidak terjadi perubahan) versus restricted model 
(terjadi perubahan). Terdapat varian lainnya yang akan diilutrasikan pada 
contoh berikut. 
 
Dengan menggunakan data CPS78-85.raw akan dianalisa mengenai 
hubungan antara gaji dengan serangkaian variabel bebas (diantaranya 
pendidikan:educ, pengalaman kerja:exper, keanggotaan serikat 
pekerja:union dan jenis kelamin:female). Data ini adalah hasil suvey dari 
sejumlah pekerja pada tahun 1978 dan 1985 (dua titik waktu). Disini kita 
akan menguji bahwa pola hubungan antara pendidikan dengan gaji adalah 
stabil antara tahun 1978 dan 1985. Hal ini dapat dilihat dengan 
menggunakan koefisien interaksi y85*educ, dimana y85 adalah variabel 
dummy penunjuk tahun (1985=1, 1978=0) dan educ adalah pendidikan 
yang diperoleh (dalam tahun). Regresi terhadap 1084 anggota sample 
memperoleh hasil sbb: 
 

 

 
Tabel 1. Print Out Regresi Contoh 1 
 
Tabel 1 menunjukkan bahwa koefisien interaksi Y85*educ memiliki t 
statistik yang signifikan dengan p value sebesar 0.0487 yang berarti 
signifikan pada α=5%. Koefisien bernilai positif (=0.018) yang berarti setiap 
tambahan pendidikan (dalam tahun) memberikan tambahan gaji (dalam 
persentase) yang lebih tinggi ditahun 1985 dibandingkan tahun 1978. Data 
bersifat longitudinal (panel data) jika kita menetapkan sejumlah sample 
cross section dan kemudian mengikuti perilaku variabel yang diamati dari 
waktu kewaktu. Kembali kecontoh nilai invetstasi dan penjualan, suatu 
panel data disusun dengan menetapkan jumlah obyek cross section: nama-
nama perusahaan yang kemudian akan diamati perilaku nilai investasi dan 
penjualannya dari waktu ke waktu. 
 
 
Estimasi bagi data panel memiliki kompleksitas khusus sehingga kita akan 
membahasnya dibagian tersendiri. Bagian selanjutnya akan membahas 
salah satu bentuk panel data yang paling sederhana yang disebut dengan 
event study. 
 
III. Event Study 
 
Suatu Event Studi adalah suatu kasus khusus dari panel data dimana kita 
ingin mengetahui dampak dari suatu treatment atau perubahan kondisi 
yang bersifat eksogen (diluar kendali obyek penelitian). Pada kasus 
hubungan nilai investasi dan penjualan, peneliti ingin mengamati dampak 
dari paket insentif yang baru diluncurkan pemerintah (pada waktu t). Disini 
peneliti akan menentukan terlebih dahulu elemen cross section dan 
menentukan periode batas awal (t-r1) dan akhir studi (t+r2). Penentuan 
parameter-parameter ini diharapkan mampu mengungkapkan dampak 
dari implementasi paket kebijakan secara komprehensif. 
 
Data yang diperoleh dengan cara seperti ini disebut data dari natural 
eksperimen (quasi eskperimen). Didalam quasi eksperimen akan terdapat 
suatu grup sampel yang disebut control group, yakni mereka yang tidak 
terpengaruh oleh dampak perubahan kebijakan/perubahan kondisi (sebut 
saja grup A) dan mereka yang terpengaruh (disebut treatment group, 
group B).Selanjutnya dengan menggunakan variabel dummy dB untuk 
menentukan apakah suatu elemen sample termasuk control group (dB=0) 
atau treatment group (dB=1) dan variabel dummy dT menunjukkan waktu 
sebelum (dT=0) dan sesudah kebijakan/perubahan kondisi (dT=1), maka 
dampak kebijakan dapat dilihat melalui regresi berikut 

 

 
XI. Basic Panel Data 
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 dimana V adalah vector variabel lain. Jika koefisien interaksi δ1 adalah 
signifikan secara statistik, maka terdapat dampak akibat perubahan 
kebijakan/kondisi. 
 
Contoh 2. 
 
Sebagai suatu ilustrasi event studi berikut disajikan penelitian atas dampak 
pendirian pembakaran sampah (garbage incinerator) terhadap harga 
perumahan. Pembakaran sampah didirkan tahun 1981 dan diperkirakan 
langsung berdampak negatif terhadap harga rumah disekitar lokasi. Disin  
digunakan variabel dummy nearinc=1 untuk menunjukkan bahwa rumah 
berada disekitar lokasi (treatment group) dan 0 jika jauh (control group). 
Data bersifat panel, mencakup berbagai rumah pada lokasi yang dekat dan 
jauh dari lokasi pembakaran dan diambil pada tahun 1978 dan 1981 (file: 
kielmc.raw). Tahun 1978 dipilih karena diperkirakan penduduk belum 
mengetahui rencana pendirian pembakaran sehingga harga lokasi rumah 
masih netral. Kita dapat melakukan regresi hanya terhadap data tahun 
1981 dan memperoleh hasil sbb: 
 

 

 
Tabel 2. Print Output Contoh 2, sample 1981. 
 
Sesuai dengan perkiraan, keberadaan incinerator memberikan dampak 
negatif terhadap harga rumah. Namun sayangnya hasil ini kurang valid 
karena begitu kita mengganti sample data menjadi tahun 1978 kita akan 
memperoleh hasil 
 

 
Tabel 3. Print Output Contoh 2 sampel:1978. 
 
Rumah dilokasi tersebut memang kurang desireable. Kalau begitu berapa 
dampak dari incinerator yang sebenarnya. Kita dapat memperoleh 
jawaban 
dengan melakukan perhitungan selisih dari koefisien nearinc yang sebesar 
- 
11.863,9 (=-30.688,28-(-18.824,37). Koefisien ini disebut sebagai 
difference 
in difference estimator. Dengan demikian pendirian estimator 
memberikan 
tambahan dampak negatif terhadap harga rumah dilokasi tersebut 
(nearinc=1) sebesar USD 11.863,9. Kita juga dapat memperoleh hasil ini 
dengan melakukan estimasi dengan menyertakan variabel dummy tahun 
(y81=1) dan interaksi y81*nearinc. 
 
Difference in difference estimator adalah koefisien pada variabel interaksi 
(perhatikan regresi ini dilakukan pada seluruh sample). 

 
 
Tabel 4. Print Output Contoh 2 Model Interaksi. 
 
IV. Fixed Effects Model (FEM) 
 
Suatu panel data dapat dipandang memiliki dua faktor tidak terobservasi 
yang mempengaruhi variabel tak bebas yang bersifat (1) konstan antar 
observasi cross section dan (2) konstan antar observasi urut waktu. 
Dengan kata lain dalam kasus sederhana dimana T=2 dan i=n, maka model 
panel data dengan satu variabel bebas dapat ditulis sebagai 

 
  
α0 adalah suatu konstanta yang diasumsikan berpengaruh terhadap 
setiap observasi. Sedangkan δ0 adalah suatu konstanta yang bersifat 
spesifik terhadap unit waktu. Dengan kata lain pada periode waktu 
tertentu t=T terdapat suatu unobserved factor yang memiliki dampak yang 
sama terhadap seluruh unit cross section. Faktor semacam ini misalnya 
kondisi perekonomian, jika sedang ekonomi sedang booming seluruh 
perusahaan akan mengalami kenaikan pada penjualannya. Sedangkan ai 
adalah konstanta yang bersifat spesifik pada unit cross section (disebut 
juga sebagai fixed effect atau unobserved heterogeneity), ia tidak berubah 
dari waktu ke waktu. Faktor semacam ini misalnya adalah style 
manajemen pada perusahaan. uit disebut sebagai idiosyncratic error (time 
varying error) adalah error yang berubah sepanjang waktu dan 
berpengaruh pada y. Keberadaan ai menimbulkan masalah didalam 
mengestimasi persamaan 2 dengan melakukan pooled OLS. Disini terdapat 
masalah dalam estimasi, hal 
ini dapat dilihat jika kita sedikit memodifikasi persamaan 2 abb: 
 

 
vit adalah composite error. Jika kita dapat mengasumsikan bahwa vit dan 
xit 
tidak berkorelasi maka estimator OLS adalah tidak bias. Namun dalam 
operasionalnya hal ini sulit dipenuhi karena berdasarkan definisi ai adalah 
konstanta yang spesifik pada unit cross section sehingga berubahnya xit 
karena berubahnya unit cross section akan merubah vit. Terdapat dua 
teknik untuk mengatasi masalah ini yakni (1) melakukan first differencing 
dan (2) menggunakan fixed effect model. First differencing (FD) dilakukan 
dengan mengurangkan nilai suatu variabel yang adjacent (langsung 
berurutan). Sebagai contoh jika kita memiliki data tahun 2006, 2005 dan 
2004, maka FD dilakukan dengan mengurangi nilai variabel, xj,2006-
xj,2005 (sebut saja sebagai Δxj,2006) dan xj,2005-xj,2004 (sebut saja 
sebagai Δxj,2005). Satu nilai variabel akan berkurang (semula adalah 3 
menjadi 2) karena FD tentu saja tidak dilakukan pada 2004, karena tidak 
ada data tahun 2003. 
 
Sebagai ilustrasi dalam model sederhana yang diberikan sebelumnya FD 
akan menghasilkan  

 
Dapat dilihat pada persamaan 4, dampak unobserved heterogeneity telah 
dapat dihilangkan. Kita dapat menggeneralisir prosedur diatas untuk data 
T periode dan N observasi cross section (sehingga jumlah unit observasi 
secara keseluruhan adalah NxT). Jika tidak ada missing data pada observasi 
urut waktu maka kita memiliki data yang disebut balanced panel (dan 
sebaliknya jika ada 
yang hilang disebut unbalanced panel). 
 
Dengan melakukan FD pada setiap variabel tergantung dan variabel bebas, 
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kita akan memperoleh model regresi sebagai berikut  

 
Dimana dTt, adalah variabel dummy tahun (misalnya d2000=1 jika sample I  
berasal dari tahun=2000 dan 0 jika lainnya). Jika Δuit tidak berkorelasi 
antar i dan t serta terhadap salah satu/sekelompok variabel bebas maka 
estimasi pada persamaan 1 adalah tidak bias. 
 
Contoh 3. 
Dari data EZUNEM.raw, kita akan menganalisa hubungan antara jumlah 
tunjangan pengangguran (uclms) dengan status kota (kawasan industri 
atau 
bukan, EZ). Data bersifat panel karena merupakan hasil evaluasi dari tahun 
1981 s/d 1988 (T=8) dan 22 kota (N=22). Analisis dilakukan secara 
sederhana dimana model yang digunakan adalah 
 

 
Dengan melakukan prosedur sebagaimana diuraikan diatas, maka model  
yang diestimasi diberikan pada tabel 2. 

 

 
Tabel 5. Print Out Regresi Contoh 3 
 
Dapat dilihat dari tabel 2 koefisien dampak EZ adalah –0.182. Dalam model 
yang telah digunakan koefisien ini diintrepretasikan sebagai status 
kawasan 
industri memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan klaim 
tunjangan pengangguran dikota ybs sebesar 16,6% (=e-0.182-1). Fixed 
effect transformation (FE) dapat diilustrasikan dengan menggunakan 
model 2 variabel tanpa intersep sbb: 
 

 
Selanjutnya dengan mengambil rata-rata terhadap waktu (time average) 
dari nilai y dan x maka diperoleh hasil 

 
Dengan kata lain, persamaan 8 adalah regresi cross section atas nilai 
ratarata 
setiap variabel terhadap waktu. Jika kita mengurangkan persamaan 8 dari 
persamaan 7 maka diperoleh hasil 

 

Variabel disebut dengan time demeaned data. 
Transformasi semacam ini juga dikenal sebagai within transformation. 
Persamaan 9 ini selanjutnya dapat diestimasi dengan pooled OLS. Model 
semacam ini dapat langsung digeneralisir untuk k variabel sebagai  

 
 
Perhatikan bahwa dalam persamaan 10, fixed effect ai telah dapat 
dihilangkan. Kita dapat memperoleh estimasi dari parameter ini, jika 
memang penelitian membutuhkan dengan cara 

 
Dimana (j=1,…,k) adalah parameter yang diperoleh dari fixed effect model 
(persamaan 10), dan adalah time average dari variabel y dan x. Kecuali 
pada kasus dimana T=2, estimator yang diperoleh dari FD dan FE 
umumnya adalah tidak sama. Tidak ada suatu aturan umum yang 
menunjukkan kasus dimana satu pendekatan adalah lebih superior dari 
lainnya (lihat Wooldridge, hal 447 untuk diskusi). Dalam praktek, kedua 
pendekatan ini digunakan dan pemilihan dilakukan berdasarkan judgment. 
 
V. Random Effect Model (REM) 
 
Misalnya kita melakukan estimasi terhadap suatu system panel data 
dengan 
k variabel bebas sbb: 
 

 
Model random effect digunakan ketika unobserved effect ai, dapat 
diasumsikan tidak berkorelasi dengan satu/lebih variabel bebas, atau 

 
Kita dapat memodelkan persamaan 12 dengan mengunakan composite 
error term sbb: 

 
Karena ai selalu ada pada composite error term pada setiap periode waktu 
maka vit mengalami serial correlation. Dapat ditunjukkan bahwa 

 
Kita dapat mengkoreksi keberadaan serial correlation dengan suatu 
prosedur GLS. Namun demikian agar prosedur ini efektif maka data harus 
memiliki N yang lebih besar terhadap T. GLS dilakukan dengan melakukan 
transfromasi pada setiap regresor dan regresan melalui suatu koefisien λ, 
dimana 
 

 
 
Dalam praktek nilai λ tidak diketahui sehingga harus diestimasi melalui 
data. Terdapat beberapa usulan perhitungan λ namun disini kita 
menggunakan yang disarankan oleh Wooldrige (1999), yakni 

 
Dimana adalah kuadrat standar error dari pooled OLS. Estimator λ ini 
selanjutnya digunakan untuk mentransformasikan persamaan 14 menjadi 
Hasil transformasi ini menghasilkan quasi demeaned data dan estimator 
yang diperoleh dari regresi disebut random effect estimator. 
 
VI. Uji Spesifikasi 
 
Pemilihan FEM atau REM didasarkan pada apakah heterogenitas bersifat 
konstan (dan berkorelasi dengan variabel bebas) atau random. Namun 
demikian dalam praktek hal ini sulit ditentukan secara apriori. Untuk itu 
diperlukan suatu test untuk menguji superioritas suatu model terhadap 
model lain. Hausman (1978) mengajukan suatu test yang menggunakan 
REM sebagai benchmark (null hipotesis). Dasar pemikiran yang digunakan 
adalah dengan menguji adanya hubungan antara ai dan xitj. Jika statistik 
uji menunjukkan penolakan hipotesis null maka FEM adalah lebih tepat 
dan sebaliknya REM jika hipotesis null tidak dapat ditolak. Prosedur 
pengujian bersifat sangat kompleks sehingga kita tidak akan 
membahasnya disini. Pembaca dapat merujuk pada Wooldrige (1999), bab  
 
Contoh 4 
Dengan menggunakan data dari Grundfeld, berikut akan dilakukan 
estimasi 
atas hubungan antara besarnya investasi (inv) dengan harga pasar saham 
perusahan (val) dan besarnya kapital yang telah ada (cap). Dengan 
menggunakan data 10 perusahaan yang listing di bursa efek New York 
dalam kurun waktu 1935-1947 (frekuensi tahunan) dibuat suatu model 
panel data fixed effect dan random effect serta membandingkannya 
dengan uji spesifikasi. 
 
Pada data set ini, panel disusun sebagai time series per variabel per 
perusahaan. Dengan demikian kita memiliki 30 time series (3 variabel dan 
10 perusahaan). Setiap series diberi nama dengan kode perusahaan (dua 
huruf) pada posisi terakhir. Sebagai contoh investasi oleh perusahaan 
Goodyear diberi nama invgy (inv=investasi, gy=Goodyear). langkah 
pertama yang dilakukan untuk analisa panel data dengan menggunakan 
software Eviews adalah dengan membuat obyek panel data. Hal ini 
dilakukan dengan mengklik pada window utama menu object dan pilih 
new object dan kemudian pool. Selanjutnya akan terbuka command 
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window dari pool yang meminta kita mengisikan cross section identifier, 
kita bisa mengisikan kode dari perusahaan (yakni 
ar,ch,dm,gm,ge,gy,ib,uo,us dan wh). Kemudian klik estimate pada 
command window dan isikan log(inv?) pada dependent variabel dan 
log(val?) dan log(cap?) pada opsi regressor. Tanda ? disini untuk 
menunjukkan tempat dari code perusahaan (cross section identifier). 
 
 
Pertama kita akan mengestimasi dengan menggunakan FEM, untuk itu 
pilih 
fixed cross section dan none periode pada dropdown window estimation 
methods. Tick balance panel dan klik OK. Hasil regresi diberikan sbb: 
 

 

 
 
Tabel 6. Print Out Regresi Contoh 4 Fixed Effect Model 
 
Hasil regresi dapat diintrepretasikan sebagaimana biasanya. Sebagai 
contoh koefisien log val adalah 0.45 dengan demikian 1% kenaikan harga 
saham perusahaan akan menyebabkan 0.45% kenaikan investasi (ceteris 
paribus). R2=0.967, dengan demikian secara bersama variasi variabel 
harga saham dan jumlah kapital yang ada mampu menjelaskan 96.7% 
variasi pada investasi. Nilai fixed effect menunjukkan berbagai nilai ai bagi 
setiap perusahaan sebagai contoh Goodyear adalah -0.286. Dengan 
demikian prediksi nilai investasi pada nilai variabel bebas yang sama bagi 
perusahan Goodyear adalah lebih rendah 0.286 poin dibandingkan 
perusahaan yang memiliki unobserved effect bernilai 0 (misalnya IB). 
Sedangkan estimasi dengan menggunakan random effect dilakukan 
dengan menggantikan pilihan estimation methods menjadi random. Ketika 
hal ini dilakukan maka hasil yang diberikan adalah  
 

 

 

 
Tabel 7. Print Out Regresi Contoh 4 Random Effect Model 
 
Dapat dilihat disini REM memberikan estimator yang lebih besar dari pada 
FEM namun dengan R2 yang lebih kecil. Mana yang lebih baik, FEM atau 
REM? Uji spesifikasi Hausman dilakukan dengan mengklik menu View pada 
window output REM dan memilih Fixed/Random Effect testing/Correlated 
Random Effect-Hausman Test memberikan hasil sbb: 
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Tabel 8. Uji Spesifikasi: Hausman Test. 
 
Dapat dilihat disini karena nilai p value= 0.0028, maka hipotesis null: tidak 
ada masalah spesifikasi (model REM adalah sesuai) adalah ditolak. Dengan 
demikian model yang lebih tepat adalah FEM. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I. Pendahuluan 
 
Salah satu asumsi yang perlu dipertahankan agar kita dapat memperoleh 
estimator tidak bias dari suatu persamaan regresi dengan OLS adalah tidak 
adanya korelasi antara variabel bebas dengan residual, atau Cov(x,u)=0. 
Namun demikian dalam praktek empiris asumsi ini sangat mungkin tidak 
terpenuhi. Terdapat dua penyebab utama mengapa pelanggaran asumsi 
ini terjadi, yakni 
 
1. Omitted Variable, yang terjadi jika kita tidak memasukkan suatu variabel 
kedalam model (dan seharusnya ia ada). Akibatnya ketika y dan x 
bervariasi maka u juga bervariasi pada arah yang dapat diduga. 
 
2. Simultaneity, yang terjadi akibat adanya variabel penjelas yang 
seharusnya bersama dengan variabel tergantung nilainya ditentukan 
melalui suatu system. Hal ini terjadi ketika regresor dan salah 
satu/beberapa regresan dipengaruhi oleh satu/lebih variabel yang tidak 
ada pada model regresi (diluar model). 
 
Kedua pelanggaran asumsi ini masuk dalam masalah yang disebut  
endogenitas. Akibat adanya endogenitas adalah estimator yang diperoleh 
menjadi bias dan tidak konsisten (bahkan dengan meningkatkan jumlah 
sample). Permasalahan ini perlu diatasi dengan teknik khusus diantaranya 
Instrumental Variabel (IV), Two Stage Least Squares (2SLS) dan Indirect 
Least Squares (ILS). 
 

II. Implikasi Endogenitas 
 
Untuk menunjukkan bias yang timbul akibat mengestimasi model dengan 
masalah endogenitas dapat ditunjukkan dengan model 
permintaanpenawaran 
sederhana suatu komoditas sbb:  
 

 
Persamaan 1 adalah fungsi supply dan persamaan 2 adalah fungsi demand. 
Kedua persamaan ini disebut dengan behavioural equation karena 
menunjukkan perilaku suatu agen ekonomi. Persamaan 1 dan 2 adalah 
suatu contoh klasik dari simultanitas. 
 
Kita dapat menyelesaikan system persamaan diatas dalam 2 variabel  
endogen (yakni qt dan pt) sebagai fungsi dari parameter, variabel eksogen 
dan error term sbb: 
 

 
 
Jika kita mengestimasi persamaan 1 dengan OLS tanpa memperhatikan 
kenyataan bahwa nilainya ditentukan didalam suatu system (persamaan 3 
dan 4), maka kita akan memperoleh hasil yang bias. Hal ini dapat dilihat 
dari estimator α1 sbb  
 

 
Komponen dengan error term disebelah kanan persamaan 5 tidak akan 
bernilai nol bahkan secara asimtotik. Hal ini disebabkan karena E(ptεt)≠0. 
Dari persamaan 3 diketahui bahwa pt adalah fungsi dari εt sehingga 
covariansnya tidak akan sama dengan nol. 
 
III. Masalah Identifikasi (Order Condition) 
 
Jika masalah simultanitas/endogenitas terjadi maka diperlukan suatu 
teknik yang memungkinkan estimasi parameter persamaan 1 dan 2 secara 
tidak bias. Sebelum pembahasan kepada teknik yang relevan perlu terlebih 
dahulu ditentukan apakah parameter dimaksud memang dapat diestimasi. 
Tidak semua masalah simultanitas dapat diselesaikan. Salah satu necessary 
condition adalah terdapatnya kondisi teridentifikasi (identified). Dalam 
bahasa sederhananya kondisi identified diperoleh jika kita memiliki cukup 
banyak informasi/data yang memungkinkan estimasi suatu parameter 
model. Ketersediaan informasi ini dapat berwujud sebagai kecukupan 
jumlah variabel eksogen dan terdapatnya instrumen variabel.  
 
Sebagai gambaran permasalahan indetifikasi, kita dapat 
mengilustrasikannya pada model permintaan-penawaran yang telah 
diuraikan sebelumnya. Dalam praktek empiris data yang dimiliki 
sebenarnya adalah data posisi ekuilibrium, dimana demand bertemu 
dengan supply. Dengan demikian tanpa adanya informasi tambahan baik 
dari sisi demand maupun supply maka tidak mungkin bagi kita untuk 
memulihkan fungsi demand dan supply dari data ekuilibrium dimaksud. 
 

 
Grafik 1. Identifikasi fungsi demand 
 
Jika kita memiliki suatu variabel eksogen pada fungsi supply misalnya 
tingkat upah, maka dengan menggunakan nilai berbagai tingkat upah 
(yang lain konstan, ceteris paribus) kita dapat mendeteksi fungsi demand. 
Pada grafik 1 dapat dilihat peningkatan upah akan menggeser kurva supply 
keatas sehingga kita dapat memperoleh kurva demand. Dalam kondisi ini 
fungsi demand dapat dikatakan teridentifikasi. Pada model permintaan 
dan penawaran yang ada, fungsi supply dapat dikatakan terindetifikasi 
karena kita memiliki shifting variabel pada fungsi demand yakni y 

 
XII . Endogenitas 
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(penghasilan) namun demikian fungsi demand adalah tidak teridentifikasi 
(under identified) karena kita tidak memiliki variabel penggeser pada 
fungsi supply. Dengan demikian kita dapat mengestimasi parameter pada 
fungsi supply (α1) tetapi tidak parameter fungsi demand. 
 
Dalam kasus dua persamaan simultan, permasalahan identifikasi seperti 
diatas dapat diatasi dengan memasukkan paling tidak satu shifting variable 
(disebut juga variabel eksogen) kedalam masing-masing fungsi permintaan 
dan penawaran. Shifting variabel ini tidak boleh sama, karena kita kembali 
tidak dapat mengidentifikasi masing-masing kurva. Seandainya kita 
memasukkan variabel suku bunga kedalam fungsi demand dan juga 
supply, maka dengan mengubah suku bunga tidak hanya kurva demand 
yang bergerak tetapi juga supply sehingga proses identifikasi menjadi 
gagal. Syarat ini disebut dengan order condition. 
 
Hal ini dapat digeneralisir untuk suatu system persamaan yang lebih 
kompleks (terdiri dari 3 atau lebih variabel endogen). Syarat pertama yang 
diperlukan tentunya system ini memenuhi kaidah matematis penyelesaian 
system persamaan linear (lihat Chiang & Wright, 2005). Orde condition 
selanjutnya dapat ditentukan dengan melihat apakah satu persamaan 
memiliki jumlah variabel eksogen yang dikeluarkan (excluded) yang sama 
dengan atau lebih besar dari pada variabel endogen yang ada disisi 
sebelah kanan.  
 
Sebagai contoh misalnya kita akan mengestimasi parameter suatu model 
ISLM, 
Sbb 

 
 
Ini adalah suatu system dengan 3 variabel endogen (Y,r dan e) serta 5 
variabel eksogen(M, c0,G,rf,dan ). Persamaan 1 adalah teridentifikasi 
karena jumlah variabel eksogen yang dikeluarkan yakni dan rf adalah sama 
dengan jumlah variabel endogen disebelah kanan (yakni r dan e). 
Persamaan 2 adalah teridentifikasi karena jumlah variabel eksogen yang 
dikeluarkan (5 buah) lebih besar dari variabel endogen sisi sebelah kanan 
(2 buah). Demikian juga persamaan 3, ia adalah identified. Jika order 
condition terpenuhi dalam kondisi strict (lebih besar) maka persamaan 
disebut dengan overidentified. 
 
IV. Teknik Estimasi 
 
Permasalahan endogenitas tidak selalu diturunkan dari teori ekonomi 
seperti yang telah diuraikan diatas. Omitted variable juga menyebabkan 
permasalahan endogenitas. Disini perubahan variabel y tidak hanya 
disebabkan oleh variabel bebas x, namun dengan berubahnya y, x juga 
mungkin berubah. Terkait dengan omitted variabel, hal ini terjadi karena 
adanya korelasi antara variabel x dan error term (u). Jika permasalahan 
endogenitas disebabkan hal semacam ini maka metoda Instrumental 
Variabel (IV) akan dapat digunakan. 
 
 
IV.a. Instrumental Variable (IV) 
 
Misalnya kita akan mengestimasi hubungan antara upah yang diperoleh 
(log(wage)) dengan pendidikan (duc) dan variabel kapasitas kerja (abil), 
sbb: 

 
Selanjut asumsikan kita tidak dapat memperoleh proxy yang baik untuk 
abil, sehingga diputuskan untuk menggabungkannya dengan error term., 
atau 

 
Jika educ dan abil tidak berhubungan maka estimator OLS yang diperoleh 
adalah tidak bias. Sebaliknya jika kedua variabel ini berhubungan, maka 
memasukkan secara eksplisit variabel abil akan menyebabkan estimator 
yang diperoleh bersifat bias. Kita dapat tetap menggunakan persamaan 10 
dengan menggunakan suatu instrumental variabel terhadap educ. Suatu 
instrumental variabel adalah suatu variabel lain, sebut saja sebagai z, 
dimana ia memenuhi asumsi 
 
1. z adalah tidak berkorelasi terhadap u 

 
 

2. z adalah berkorelasi dengan x (dalam contoh ini berarti educ). 

 
Perhatikan bahwa IV bukan proxy variabel terhadap abil. Sebaliknya ia 
justru tidak boleh berkorelasi dengan abil, karena abil sekarang telah 
digabungkan dengan error term (u). Dengan demikian proxy yang baik 
untuk abil justru bukan kandidat IV yang baik. Beberapa kandidat IV yang 
dapat dipertimbangkan pada contoh ini misalnya pendidikan ayah/ibu, 
lokasi rumah dari tempat pendidikan, kuartal kelahiran, dsb. Dapat dilihat 
bahwa variabel-variabel tersebut memiliki korelasi dengan educ tetapi 
tidak/kurang berkorelasi dengan u. Wooldrige (2005) menyarankan agar 
dalam pemilihan IV agar dilakukan berdasarkan auxiliary regression antara 
variabel bebas (educ) dengan kandidat IV. IV terpilih dilakukan 
berdasarkan tingkat signifikansi dan model fit tertinggi. 
 
Jika kita menggunakan IV sebagai penggati regressor semula maka perlu 
diperhatikan adanya perubahan dalam perhitungan statistik inferensi. 
Dengan asumsi 11, 12 dan homokedastisitas maka varians dari β1 adalah   

 
dimana sebagai penduga tak bias dari σ2, kita dapat menggunakan 
residual 
kuadrat model semula, atau 

 
 
Sedangkan penduga bagi σx2 adalah varians dari data x dan ρ2x,z 
diperoleh 
dari koefisien determinasi regresi x terhadap z. Perhatikan bahwa kita 
tidak dapat menggunakan statistik R2 pada perhitungan IV. Hal ini 
disebabkan ketika x dan u berkorelasi maka, varians dari tidak dapat 
didekomposisi menjadi varians x dan varians residual, sehingga statistik R2 
tidak memiliki arti sesuai yang dikehendaki. Penggunaan teknik IV dalam 
kerangka multiple regression memiliki nama dan teknik khusus yang 
disebut dengan Two Stage Least Squares (2SLS). 
 
Contoh 1 
Kita menggunakan data dari Mroz.raw. Disini kita mencoba mengestimasi 
hubungan antara tingkat upah (log(wage)) terhadap pendidikan. Terdapat 
banyak sekali variabel yang berpengaruh terhadap tingkat upah sehingga 
model yang hanya memasukkan variabel pendidikan sebagai penjelas 
sangat mungkin sekali mengalami omitted variabel (dan berarti 
endogenitas). Untuk mengatasi hal ini kita akan menggunakan variabel 
pendidikan ayah sebagai IV bagi educ. Untuk pembanding pertama kita 
akan melakukan regresi tanpa IV (hanya OLS), dengan hasil sbb 
 

 

 
Tabel 1. Print Output Hasil Regresi Contoh 1 Metoda OLS 
 
Dapat dilihat pada tabel 1, return terhadap pendidikan adalah hampir 
sebesar 11% (1 tahun peningkatan pendidikan akan meningkatkan upah 
sebesar 11%). Teknik IV pada Eviews dapat diterapkan dengan mengklik 
window estimate, pilih metoda TSLS (Two Stage Least Squares) dan 
masukkan fatheduc sebagai instrument. Hasil yang diperoleh adalah 
 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      249 

 

 
 
Tabel 2. Print Output Hasil Regresi Contoh 1 Metoda IV 
 
Dapat dilihat disini return terhadap pendidikan turun menjadi 6% 
Mengingat model OLS sangat mungkin mengalami masalah omitted 
variabel maka nilai yang diperoleh melalui IV dapat dikatakan lebih valid. 
 
IV.b. Two Stage Least Squares (2SLS) 
 
Kita dapat menggeneralisir kesimpulan diatas untuk kasus regresi 
berganda  
k variabel dimana paling tidak terdapat satu variabel penjelas adalah 
bersifat endogen (berkorelasi dengan error term). Hal yang dilakukan 
adalah menambah variabel eksogen baru diluar yang sudah ada untuk 
menjadi IV bagi variabel endogen. 
 
Sebagai ilustrasi perhatikan model regresi berikut: 

 
 
Disini kita menotasikan y sebagai variabel endogen dan z sebagai variabel 
eksogen. Kita mengasumsikan bahwa y2 adalah berkorelasi dengan ui, 
sehingga ia adalah endogen. Estimasi persamaan 15 dengan menggunakan 
OLS akan menghasilkan hasil yang bias dan tidak konsisten untuk itu kita 
menggunakan IV. 
Selanjutnya misalkan kita dapat memperoleh variabel eksogen baru zk 
yang 
berkorelasi terhadap y2 tetapi tidak dengan u. Dengan demikian kita dapat 
menyusun suatu reduced form, sbb 
 

 
Persamaan 16 disebut dengan reduced form, karena ia menunjukkan 
variabel endogen sebagai fungsi dari seluruh variabel eksogen. Agar zk 
valid sebagai IV bagi y2 maka koefisien πk harus signifikan pada test dua 
arah. Catatan: kita tidak terlalu memperhatikan tingkat signifikansi dari 
koefisien lainnya (πj j=1,…,k-1). Asumsi lainnya yang perlu diperhatikan 
adalah  bahwa tidak terdapar kolinearitas sempurna dari variabel z.  
 
Perhatikan bahwa dalam persamaan 16 kita telah memiliki suatu IV 
sebagai 
bentuk multiple instruments (setiap variabel eksogen adalah IV bagi 
dirinya 
sendiri). Dalam bentuk seperti ini maka IV bagi y2 disebut dengan 
estimator 
Two Stage Least Squares (2SLS). Sesuai namanya estimasi dengan teknik ini 
dilakukan dalam dua tahap. Pertama, kita meregresikan variabel endogen 
terhadap seluruh variabel eksogen yang telah ada dan minimal satu 
variabel eksogen lain. Kedua kita meregresikan model awal (persamaan 
15) dengan fitted value y2 (dari persamaan 16) sebagai IV. Dengan cara ini 
maka estimator yang diperoleh adalah tidak bias dan konsisten. Catatan: 
dalam praktek kita tidak 
melakukan tahap-tahap ini secara manual, prosedur rutin biasanya telah 
tersedia pada software statistik (termasuk) Eviews. Pelaksanaan secara 
manual akan menghasilkan estimator yang salah. 
 
Prosedur 2SLS juga digunakan untuk mengestimasi parameter pada suatu 
system persamaan simultan. Dengan syarat suatu persamaan adalah 
teridentifikasi, maka prosedur 2SLS dilaksanakan dengan (1) estimasi 
reduced form setiap variabel endogen dengan seluruh variabel eksogen 
yang ada pada system dan (2) gunakan fitted value pada langkah pertama 
sebagai IV variabel endogen terkait. 
 
Contoh 2. 
 
Romer (1993) menyusun suatu model inflasi yang menunjukkan bahwa 
semakin terbuka suatu negara maka inflasinya akan semakin rendah. 
Namun demikian keputusan untuk membuka diri terhadap dunia 
internasional juga tergantung seberapa baik kinerja kebijakan khususnya 
inflasi. Dengan demikian kita memiliki suatu system persamaan simultan 
sbb: 
 

 
 

 
 
Perhatikan bahwa hanya persamaan 17 yang teridentifikasi, sedangkan 
persamaan 18 adalah unidentified. Terdapat 2 variabel eksogen dan salah 
satunya (yakni log(land)) dapat digunakan sebagai IV bagi α1. Sesuai 
dengan prosedur 2SLS, maka pertama kita melakukan auxiliary regression 
terhadap IV. Dengan menggunakan data yang disediakan pada file 
openness.raw maka diperoleh hasil sbb: 
 

 
Tabel 3. Prosedur 2SLS Contoh 2 tahap 1. 
 
Disini kita memperoleh t statistik adalah sangat signifikan (=-9.29). Dengan 
demikian log(land) adalah valid sebagai IV bagi open. Dengan 
menggunakan rutin 2SLS yang ada pada Eviews maka hasil estimasi yang 
diperoleh adalah 
 

 
 
Tabel 4. Prosedur 2SLS Contoh 2 tahap 2. 
 
Dapat dilihat pada tabel 4, koefisien openness menunjukkan tanda yang 
sesuai dengan hipotesis model dan ia juga signifikan pada α=5%.  
 
V. Pengujian Endogenitas dan Overidentifying Restriction 
 
Seluruh uraian diatas menunjukkan bahwa kita telah mengasumsikan atau 
mengetahui struktur endogenitas yang ada pada data. Dalam praktek 
sering 
kali hal ini tidak dimungkinkan. Kita memiliki serangkaian variabel (dan 
data sampelnya) namun tidak mengetahui struktur endogenitas yang ada. 
Kita mengetahui bahwa variabel x1 mempengaruhi x2 tetapi tidak tahu 
apakah x2 juga mempengaruhi x1 (yang berarti ada endogenitas). Kita 
perlu menguji endogenitas karena penggunaan IV (dan 2SLS) yang tidak 
tepat akan menghasilkan estimator yang tidak efisien (memiliki varians 
yang besar). Dengan kata lain jika kita memiliki model seperti persamaan 
15 yang sebenarnya y2 adalah murni eksogen dan kita mengestimasinya 
dengan menggunakan IV atau 2 SLS maka statistical power dari model 
akan rendah. 
 
Salah satu teknik pengujian yang umum digunakan adalah yang diusulkan 
oleh Hausman (1978). Pengujian ini dilakukan dengan langkah-langkah 
sbb: 
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1. Misalnya kita memiliki model sbb: 

 
Dimana y2 diduga endogen. Kita memiliki informasi variabel eksogen zj, 
j=1,…,k-1 sehingga yang perlu dilakukan adalah mencari minimal satu 
variabel eksogen lain untuk menjadi IV bagi y2. 
2. Asumsikan kita telah memperoleh variabel dimaksud, maka kemudian 
lakukan regresi reduced form 

 
3. Gunakan residual yang diperoleh dari estimasi persamaan 20 (V2 ) 
sebagai variabel baru pada persamaan 19 dan estimasi dengan OLS. 

 
4. Gunakan test 2 arah untuk menguji apakah δ1 adalah signifikan. Jika 
signifikan maka dapat disimpulkan bahwa y2 adalah endogen. 
 
5. Kita juga dapat menggunakan kerangka pengujian berganda (F test) 
untuk melihat apakah dua atau lebih regresor adalah bersifat endogen. Hal 
ini adalah generalisasi langsung dari prosedur diatas dimana untuk setiap 
regresor yang diduga endogen bentuk reduced form. Residual dari 
reduced form yang relevan kemudian dimasukkan dalam persamaan 
structural (persamaan 19) dan lakukan pengujian bahwa δ1=…= δh=0 
dimana h adalah indeks variabel yang diduga endogen. 
 
Kondisi lain yang sering ditemui dalam penelitian empiris dengan kondisi 
endogenitas adalah overidentification. Overidentification terjadi ketika 
suatu persamaan memiliki variabel eksogen (yang tidak ada pada 
persamaan atau IV) lebih banyak dari variabel endogen disisi sebelah 
kanan. Bound, Jaeger dan Baker 9995) menunjukkan penggunaan 2SLS 
dalam kondisi seperti ini memungkinkan terjadinya bias. Secara intuitif 
penggunaan banyak IV untuk suatu variabel endogen akan meningkatkan 
probabilitas variabel endogen tersebut untuk berkorelasi dengan error 
pada persamaan strukturalnya. 
 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kita memerlukan jumlah 
instrumen yang tepat untuk membentuk suatu IV bagi variabel endogen 
tertentu. Cara ini bersifat trial and error namun demikian terdapat suatu 
pengujian untuk menduga apakah IV yang digunakan telah memadai. 
Pengujian ini disebut dengan overidentifying restriction test. 
 
Wooldrige (2005) megusulkan suatu kerangka kerja yang sederhana untuk 
menguji hal ini, yakni 
 
1. Estimasi persamaan structural dengan 2SLS dan peroleh residualnya 
(sebut saja ui). 
2. Regresikan terhadap seluruh variabel eksogen, dan peroleh nilai R2 
(sebut saja R12). 
3. Dengan hipotesis null bahwa seluruh IV adalah tidak berkorelasi dengan 
u1, maka 
 

 
dimana q adalah jumlah variabel eksogen dari luar model (IV) dikurangi 
jumlah variabel endogen. 
 
4. Jika nilai statistik uji melebihi nilai kritis pada α=5%, maka kita akan  
menolak H0 dan mengatakan bahwa paling tidak ada satu IV yang tidak 
eksogen. 
 
Contoh 3. 
 
Dengan menggunakan data Mroz.raw kita akan menguji apakah variabel 
educ adalah bersifat endogen. Disini kita akan menggunakan variabel 
exper, exper2, motheduc dan fatheduc sebagai IV. Regresi IV akan 
memberikan hasil sbb 

 

 
Tabel 5. Pengujian Endogenitas (Regresi Reduced Form) 
 
Kita simpan residual dari regresi ini sebagai variabel v2, dengan 
mengetikkan series v2=resid pada command window. Persamaan 
struktural yang ingin diestimasi adalah regresi atas log(wage) terhadap 
educ, exper dan exper2. Hasil yang diperoleh dengan memasukkan 
variabel v2 pada persamaan struktural adalah 
 
 

 
Tabel 6. Pengujian Endogenitas (Persamaan Struktural) 
 
Dapat dilihat dari tabel 6 bahwa t statistik adalah sebesar 1.67 dengan p 
value 9,5%. Dengan menggunakan α=10%, kita dapat mengatakan bahwa 
educ adalah bersifat endogen. Selanjutnya kita juga dapat menguji apakah 
penggunaan motheduc dan fatheduc sebagai IV adalah tidak bias (tidak 
mengalami masalah 
overidentfying restriction). Ingat bahwa kita memiliki satu variabel 
endogen namun 2 IV (motheduc dan fatheduc) yang berarti persamaan 
regresi yang dimiliki adalah overidentified. 
 
Sesuai prosedur yang telah diuraikan diatas, maka hal pertama yang 
dilakukan adalah estimasi persamaan structural dengan seluruh IV. Hasil 
regresi diberikan sbb: 

 
 
Tabel 7. Pengujian Overidentifying Restriction (Persamaan Struktural) 
 
Simpan residual dari persamaan ini sebagai series u. Kemudian lakukan 
regresi auxiliary u terhadap seluruh variabel eksogen sbb: 
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Tabel 8. Pengujian Overidentifying Restriction (Auxiliary Regression) 
 
Dapat dilihat pada tabel 8, nilai R12 adalah sebesar 0.0009 sehingga nilai 
statistik uji adalah nR12= 428(0.0009)=0.3852. Nilai χ2 dengan df=1 (2 IV-1 
variabel endogen) adalah 3.84 dengan demikian hipotesis null seluruh IV 
adalah tidak berkorelasi dengan u1 dapat diterima. Penggunaan motheduc 
dan fatheduc adalah valid. 
 

 
 
I. Pendahuluan 
 
Sebagian besar pembahasan regresi linier yang telah dilakukan 
mengasumsikan bahwa data yang digunakan adalah bersifat cross 
section.Meskipun regresi linier juga dapat digunakan pada data time 
series, namun karena karakteristik tertentu dari data semacam ini maka 
perlu diperhatikan beberapa implikasi. 
Kita dapat memandang suatu time series sebagai suatu proses yang 
random. 
Realisasi pada saat t tidak akan pernah diketahui secara pasti pada saat t-
1. 
Dengan demikian serangkaian data time series: xt-h, xt-h+1, …, xt-1, xt 
adalah 
suatu proses random yang dikenal dengan istilah stochastic proses. Salah 
satu karakteristik yang banyak ditemui pada data time series dan ia 
berdampak penting bagi estimasi dengan OLS adalah keberadaan non 
stasionaritas. Dalam artian luas, sifat ini berarti adanya keterkaitan erat 
antara nilai data pada suatu titik waktu dengan titik waktu lainnya. Jelas 
sifat ini merupakan pelanggaran bagi salah satu asumsi Gauss-Markov dan 
estimator yang diperoleh dapat menjadi bias. Dengan demikian dalam 
penelitian empiris yang mempergunakan data time series, perlu 
diperhatikan implikasi karakteristik ini. Penerapan OLS tanpa melakukan 
perlakuan yang memadai terhadap non staionaritas berpotensi 
membawa peneliti kepada hasil yang salah. 
 
II. Karakteristik Data Time Series 
Sebagian besar asumsi Gauss Markov memiliki isu yang sama dengan data 
cross sectional, yakni linear in parameter, zero conditional mean, no 
perfect colinearity, homosedasticity dan no serial correlation. Jika asumsi-
asumsi ini dipenuhi maka estimator OLS adalah BLUE. Khususnya pada 
data time series, salah satu asumsi yang memperoleh perhatian khusus 
adalah zero conditional mean, atau  

 
Ketika asumsi ini terpenuhi maka kita mengatakan bahwa x adalah 
contemporaneously exogenous dan jika ia juga terpenuhi untuk indeks 
waktu yang berbeda maka x disbeut dengan strictly exogenous. Asumsi ini 
memiliki implikasi penting terhadap analisa time series. Hal ini disebabkan 
karena berbeda dengan data cross section, dimana terpenuhinya asumsi 
adalah sangat masuk akal. Dengan data cross section, adalah sangat 
mungkin untuk mengatakan bahwa nilai residual observasi ke i adalah 
tidak tergantung pada nilai variabel bebas pada observasi ke j (dimana i≠ 
j). Kita membicarakan dua individu berbeda. 
 
Sedangkan pada time series sangat mungkin bahwa data pada suatu titik 
waktu memiliki implikasi terhadap data pada titik waktu yang lain. 
Fenomena ini dikenal sebagai sifat non stationarity atau persistensi pada 
time series. Salah satu contoh yang populer adalah keberadaan trending 

variabel, yakni variabel yang (secara rata-rata) adalah meningkat/menurun 
dari waktu ke waktu. Namun demikian terdapat juga data time series yang 
bersifat stationary. Sebagai lawan dari non stationarity, stasioneritas 
berarti bahwa data pada suatu titik waktu tidak berkorelasi dengan data 
pada titik waktu lain. Secara formal suatu proses stochastic disebut 
sebagai stationary jika mean dan varians (disebut juga sebagai momen 
pertama dan kedua dari data) diantara dua periode hanya tergantung 
jarak antara kedua periode dan bukan posisi waktu. Dengan kata lain rata-
rata dan varians yang dihitung dari data (xt1, xt2, … xtm) adalah sama 
dengan yang dihitung dari data (xt1+h, xt2+h, … xtm+h). Terdapat banyak 
konsep terkait stasioneritas misalnya kondisi yang lebih longgar seperti 
covariance stationary process dan weakly dependent. Kita tidak akan 
membahasnya disini, Wooldrige (2005) memberikan uraian yang lebih 
ekstensif. Data yang bersifat stasioner sering juga disebut sebagai 
identically and independently distributed (iid). 
 
Jika data memiliki sifat stasioner maka teknik OLS dapat 
diimplementasikan secara langsung seperti halnya data cross section. Jika 
asumsi Gauss-Markov terpenuhi maka estimator yang diperoleh adalah 
BLUE. Sedangkan jika data bersifat non stationary (sering disebut juga 
sebagai random walk atau proses dengan unit root) suatu perlakuan 
khusus perlu dilakukan sebelum menarik kesimpulan dari sampling data. 
Sifat perlakuan akan tergantung dengan karakteristik non stasionaritas 
yang ada pada data. Beberapa model proses stochastic non stasioner yang 
umum adalah 
 
1. Pure Random Walk 

 
 
2. Random Walk With Drift 

 
 
3. Random Walk With Drift and Deterministic Trend 

 
 
 
4. Trend Stationary Process 

 
5. Stationary Around Deterministic Trend 

 
Data dengan sifat non stationary memiliki salah satu momen (rata-rata 
atau 
varians) yang tidak konstan antara satu periode dengan periode lainnya. 
Kita akan menguraikan dua dari contoh proses non stationary diatas yakni 
Pure Random Walk dan Random Walk With A Drift. Untuk pure random 
walk dapat ditunjukkan dengan substitusi berulang dan nilai awal yo 
tertentu maka nilai yt adalah jumlah dari yo dan residual, atau 

 
dengan demikian rata-rata dan variansnya adalah 

 
Dapat dilihat disini bahwa varians dari nilai yt adalah fungsi yang linier dari 
waktu. Semakin jauh kedepan maka dispersi nilai y adalah semakin besar. 
Grafik 1 menunjukkan suatu proses Random Walk dengan y0=0, t=50 dan 
residual yang terdistribusi normal standar (0,1). 
 

 
 
Grafik 1. Proses Pure Random Walk t=50, y0=0 dan ut~N(0,1) 
 

 
XIII. Basic Time Series 

 



 Masterbook of Business and Industry (MBI) 

  

Muhammad Firman   (University of Indonesia -  Accounting )                      252 

 

Sedangkan bagi proses Random Walk dengan drift dapat ditunjukkan 
bahwa 

 
Sehingga rata-rata dan variansnya dapat diberikan sebagai 

 
 
Disini tidak hanya varians yang merupakan fungsi linier dari waktu tetapi 
juga rata-ratanya. Secara grafis proses seperti ini dapat ditunjukkan oleh 
grafik 2 untuk y0=0, δ=2, t=50, dan ut~N(0,1). 

 
 
Grafik 2. Random Walk With A Drift 
 
Dampak dari regresi atas variabel-variabel non stasioner adalah Spurious 
regression atau regresi palsu. Ketika kita meregresi variabel y terhadap x 
(yang keduanya non stasioner) maka kita akan mendapatkan test statistik 
yang signifikan, padahal sebenarnya keduanya tidak ada hubungan. 
Sebagai 
ilustrasi misalnya kita membuat suatu series hipotetis y dan x yang disusun 
sebagai 
 
Terlihat jelas bahwa kedua variabel ini adalah tidak ada hubungan. 
Keduanya adalah series sintetis sebagai model Random Walk dengan drift. 
Jika kita membuat data (t) hingga 1000 maka secara grafis kedua series 
tersebut dapat digambarkan sebagai 
 

 
Grafik 3. Spurious Regression 
 
Regresi diantara kedua variabel tersebut, dimana y adalah regresan dan x 
adalah regresor diperoleh hasil sbb: 

 

 
Tabel 1. Print Out Spurious Regression 

  
Dapat dilihat disini koefisien variabel x adalah signifikan sehingga 
mendorong pengambilan kesimpulan bahwa x berkorelasi terhadap y 
(variasi x berdampak terhadap variasi y). Kesimpulan ini jelas salah, karena 
seperti yang diuraikan diatas kedua variabel ini hanyalah variabel sintetis. 
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa ketika kita memiliki 
data bersifat time series, maka suatu perlakuan khusus perlu dilakukan 
untuk memastikan bahwa data bersifat stasioner. 
 
III. Pengujian Non Stationaritas 
 
Terdapat banyak metoda untuk mengidentifikasikan sifat non stasionaritas 
pada data. Disini akan dibahas sifat non stasionaritas yang masuk pada 
kelas random walk model (disebut juga unit root process). Sedangkan non 
stasionaritas yang disebabkan time trend process dan stationary process 
around trend akan dibahas pada bagian selanjutnya. Cara paling 
sederhana adalah visualisasi. Suatu series diduga sebagai non stasionary 
jika tidak terdapat gambaran bahwa ia berfluktuasi secara random 
disekitar suatu rata-rata tertentu. Pergerakan seperti yang diberikan oleh 
grafik 1, 2 dan 3 menunjukkan bahwa ia mungkin bersifat non stationary. 
 
Salah satu cara sederhana untuk mengidentifikasi sifat non stasionaritas 
data adalah dengan memahami proses auto regressive orde1, yang dapat 
diberikan sebagai 

 
Model ini disebut dengan Autoregresive orde 1 (AR(1)). Jika yt adalah 
stasioner maka nilai ρ<1 dan sebaliknya jika ia non stasioner maka ρ=1. 
Kita mengabaikan kasus ρ>1, karena series ini bersifat eksplosif 
(meningkat/menurun secara eksponensial) dan tidak memiliki relevansi 
pada variabel ekonomi pada umumnya. 
 
Secara intuitif jika ρ<1, maka varians dari error term akan konvergen ke 
satu nilai. Hal ini dapat dilihat dengan motoda yang digunakan pada 
persamaan 6 dan 7 dimana dengan substitusi berulang pada fungsi 
autoregressive orde 1 (persamaan 10), maka variansnya adalah 

 
Suatu nilai tertentu dengan syarat homokedastisitas. Sedangkan apabila ρ
=1, maka varians akan menjadi fungsi dari posisi waktu (persamaan 7). 
Dengan demikian salah satu cara untuk menguji apakah nilai ρ=1 atau 
tidak. ρ sendiri dapat diestimasi melalui sample dengan cara Persamaan 12 
adalah koefisien autokorelasi antara nilai variabel pada saat t dengan satu 
variabel dibelakangnya (t-1) (first order autocorrelation function). Formula 
ini dapat digeneralisir untuk meliputi autokorelasi terhadap k periode 
dibelakang (disebut lag) untuk melihat apakah nilai variabel saat ini 
dipengaruhi nilai variabel itu sendiri k periode yang lalu, atau 

 
Untuk melihat apakah terdapat sifat non stasioner, beberapa 
econometricians menyarankan angka 0.8-0.9 sebagai batas (Wooldridge, 
2005, hal 364). Cara lain untuk menggunakan koefisien autokorelasi 
sebagai alat uji non stasionaritas adalah dengan melihat tingkat signifikansi 
statistiknya. Hal ini dilakukan dengan menguji hipotesis null bahwa 
koefisien autokorelasi hingga lag tertentu (disebut m) adalah tidak 
berbeda secara statistik dengan nol. Statistik uji yang umum digunakan 
adalah Q Statistic (Box and Pierce, 1970) dan LB- Statistic (Ljung –Box, 
1978). Adapun formula statistik uji dapat diberikan sbb: 

 
Nilai kritis bagi kedua statistik uji ini mengikuti distribusi χ2 dengan df=m.  
 
Software ekonometrika umumnya menghitung kedua statistik uji diatas 
beserta confidence intervalnya. Hasil perhitungan biasa direpresentasikan 
dalam bentuk grafik (disebut dengan correlogram). Yang dilakukan peneliti 
adalah melihat apakah koefisien autokorelasi berada didalam range 
penerimaan hipotesis null atau tidak. Jika koefisien dimaksud berada diluar 
confidence interval, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi 
pada lag terkait. 
 
Contoh 1. 
 
File NYSE.raw memberikan data mingguan (penutupan hari rabu) indeks 
NYSE periode 1976-1990. Kita akan melihat melalui correlogram apakah 
series indeks mingguan adalah stasioner atau tidak. Dengan mengklik 
series yang relevan kemudian mengklik view graph/line maka diperoleh 
hasil sbb: 
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Grafik 4. Plot Time Series Indeks NYSE 
 
Dari cara sederhana ini dapat diduga bahwa series indeks NYSE adalah non 
stasionary. Selanjutnya dengan mengklik view/correlogram dan isikan opsi  
level serta lag=20 maka diperoleh hasil 
 

 

 
Tabel 2. Correlogram Contoh 1 
Dapat dilihat pada correlogram, bahwa Autocorrelation Function (ACF) 
adalah signifikan hingga lag ke 20. Dengan demikian data adalah non 
stasioner. Hal  ini juga dapat dilihat melalui nilai statistik LB (Eviews 
menyebutnya Q) yang memiliki p value=0 hingga lag ke 20. Suatu teknik 
yang lebih modern didalam mendeteksi stasionaritas adalah melalui uji 
unit root. Salah satu uji unit root yang sering digunakan adalah uji Dickey 
Fuller. Premis dasar uji Dickey Fuller adalah jika terdapat unit root didalam 
data maka  

 
Dengan perkataan lain, pendugaan non stasionaritas adalah melihat 
apakah koefisien δ adalah berbeda secara statistik dari nol (null hipotesis 
adalah terdapat unit root). Dickey-Fuller (1976) menemukan bahwa dalam 
kondisi 
non stationaritas statistik uji koefisien δ adalah tidak mengikuti distribusi 
normal. Dengan demikian inferensi yang biasa dilakukan adalah tidak valid. 
Melalui simulasi Monte Carlo mereka telah menemukan distribusi yang 
sesuai untuk statistik uji koefisien δ. Dengan demikian kerangka kerja yang 
digunakan adalah membandingkan apakah statistik uji yang diperoleh 
lebih besar (secara absolut) dari nilai kritis dari tabel. 
 
Dickey dan Fuller selanjutnya mengembangkan pola pengujian dengan 
cara 
memasukkan kemungkinan orde autoregresiv yang tinggi, serta 
keberadaan 
drift dan time trend (disebut uji Augmented Dickey Fuller test/ADF). 
Dengan demikian model umum dari pengujian Dickey Fuller menjadi  
 

 
Jika γ=0, maka persamaan 17 diatas hanya akan berupa first difference dan 
berarti terdapat suatu proses unit root. Nilai kritis γ tidak mengikuti test 
yang standar (dalam hal ini nilai statistik t). Dalam eksperimen Monte 
Carlonya Dickey-Fuller (1979) menunjukkan nilai kritis dari koefisien ini 
tergantung pada bentuk model regresi (dalam hal ini apakah pure random 
walk, with drift, atau dengan time trend). Statistik ini disebut dengan 
statistik Dickey Fuller, selanjutnya dinotasikan dengan τ (model pure 
random walk), τu (random walk dengan drift) dan τt(random walk dengan 
linear time trend), nilai kritisnya dapat dilihat pada tabel Dickey- 
Fuller(1979). 
 
Suatu pengujian unit root (sering disebut juga sebagai data berorde 
integrasi 1: I(1)) yang komprehensif adalah permasalahan yang kompleks 
dan diluar scope dari catatan kuliah ini. Pembaca dapat merujuk pada 
Enders (1995) serta Mahadeva dan Robinson (2004).  
 
Contoh 2. 
 
Masih menggunakan File NYSE.raw, kali ini kita akan menggunakan 
pengujian ADF untuk melihat non stasionaritas pada data. Dengan 
mengasumsikan bahwa didalam series terdapat dampak trend dan drift 
serta AR berorde 19, maka hasil diberikan sbb: 
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Tabel 2. Augmented Dickey Fuller Unit Root Test 
 
Uji unit root dapat diakses pada Eviews dengan mengklik series yang ingin 
diuji, pilih menu view/ unit root test. Parameter yang perlu dimasukkan 
adalah Test Type: ADF, Test for unit root: Level, Include in Test Eq.: 
Trend12 Intercept, Lag Length=18 dan Automatic Selection: Akaike 
Information Criteria. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis null 
adanya unit root tidak adapat ditolak. Hal ini dapat dilihat baik dari nilai p 
value maupun statistik uji yang berada dibawah nilai kritis. 
 
IV. Pemodelan Time Series 
 
Jika pengujian non stationarity menunjukkan hasil yang positif, dalam 
artian terdapat proses unit root. Maka suatu perlakuan khusus perlu 
dilakukan didalam pemodelan. Penerapan OLS secara naif akan berpotensi 
memberikan hasil yang menyesatkan. Terdapat tiga pendekatan yang 
umum digunakan didalam mengatasi masalah non stasionaritas. 
Pendekatan pertama adalah dengan melakukan first differencing terhadap 
data. Dengan demikian daripada menggunakan data pada level, model 
regresi yang diestimasi adalah 
 

 
 
Perhatikan bahwa dengan melakukan first differencing jika data yang 
dimiliki adalah memiliki unit root maka komponen data yang tersisa adalah 
et yang bersifat stasioner (sesuai dengan asumsi). Namun demikian jika 
data telah stasioner maka penerapan first differencing akan menimbulkan 
masalah autokorelasi dalam bentuk baru, dengan kata lain Jika ini terjadi 
maka regresi yang dilakukan akan berpotensi bias. Untuk itu sangatlah 
kritikal untuk memastikan bahwa keseluruhan variabel yang digunakan 
pada model adalah pada derajat integrasi yang sama. First differencing 
dilakukan hanya pada data yang bersifat I(1). Pemodelan kedua dilakukan 
dengan menggunakan teknik error correction model (Engle dan Granger, 
1987). Pemodelan ini tidak memerlukan first differencing pada data. 
Teknik first differencing banyak diduga oleh econometricians 
menyebabkan hilangnya informasi berharga pada data 
sehingga termasuk metoda dengan biaya yang tinggi. Namun demikian 
metoda ini terhitung kompleks sehingga akan dibahas pada bagian 
tersendiri. 
 
Pemodelan ketiga dilakukan jika sifat non stasioneritas data adalah trend 
stasionary (persamaan 4 dan 5). Jika data bersifat seperti ini maka 
pengujian unit root ADF dengan kondisi lengkap mungkin akan menolak 
hipotesis null (data bersifat stasioner). Namun demikian implementasi OLS 
secara langsung dapat menghasilkan estimator yang bias. Perlakukan bagi 
data semacam ini akan dibahas pada bagian berikutnya. 
 
Contoh 3. 
 
Dengan menggunakan data dari Earns.raw kita akan mengestimasi 
hubungan antara upah perjam dengan output per jam. Dari data tahunan 
periode 1947-1987, kita mengetahui bahwa kedua series tersebut 

mengalami masalah unit root (hasil pengujian tidak disertakan). Regresi 
pada level log upah perjam dengan log output per jam memberikan hasil 
sbb: 
 
 

 
Tabel 3. OLS pada Level Contoh 3 
 
Sedangkan jika kita menerapkan OLS pada first difference data maka 
diperoleh hasil 
 

 

 
 
Tabel 4. OLS pada First Difference Contoh 3 
 
Dapat dilihat disini R2 menurun drastic dari 0.89 menjadi 0.36, namun 
demikian koefisien produktivitas meningkat dari 0.69 menjadi 0.81. Karena 
kita mengetahui bahwa data mengalami unit root maka estimator dari 
tabel 4 adalah lebih valid. 
 
V. Trend dan Seasonality 
 
Salah satu karakteristik data time series adalah keberadaan trend dan pola 
musiman (seasonality). Trend adalah kecenderungan nilai data untuk 
meningkat dari waktu ke waktu. Data yang memiliki karakteristik ini 
misalnya adalah indeks harga (CPI atau PPI), Output Nasional (GDP), 
Tingkat Upah Nominal, dsb. Sedangkan sifat musiman terjadi ketika data 
memiliki pola berulang pada frekuensi atau titik waktu yang tetap/dapat 
diprediksi. Sebagai contoh kita 
dapat mengharapkan bahwa penjualan bahan kebutuhan pokok untuk 
meningkat disetiap periode perayaan hari besar (Puasa dan Hari Raya) 
Demikian pula kita dapat memprediksi peningkatan tajam pada jumlah 
penumpang pesawat disetiap liburan sekolah. 
 
Jika kita mencoba membuat model yang menghubungkan antara dua 
variabel dimana kedua variabel tersebut memiliki karakteristik trend 
dan/atau musiman yang sama, maka sangat mungkin sekali kita 
berkesimpulan adanya hubungan yang sebenarnya mungkin tidak ada 
(common trend problem). Dengan demikian perlu diperhatikan 
karakteristik time series semacam ini serta perlakuan yang diperlukan. 
Terdapat beberapa pola trend yang umum, yakni 
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Linear time trend adalah bentuk yang paling sederhana dan umum 
digunakan. Model eksponensial digunakan untuk menunjukkan kondisi 
pertumbuhan tetap. Sedangkan kuadratik digunakan untuk memodelkan 
kondisi diminishing effect (contoh produktivitas marginal). 
Suatu trend dapat dideteksi dari data yang dimiliki dengan meregresikan 
nilai variabel terhadap nilai trend (t, t=1,2,…,T). Jika koefisien trend adalah 
signifikan pada uji dua arah maka data dimaksud adalah memilki 
karakteristik trend . Variabel-variabel yang memiliki karakteristik semacam 
ini harus dilakukan detrending terlebih dahulu sebelum digunakan dalam 
model regresi linier. 
Detrending dapat dilakukan dengan memasukkan secara eksplisit koefisien 
time trend dalam model regresi, sebagai contoh  

 
Detrending juga dapat dilakukan dengan mengurangi nilai variabel semula 
dengan fitted value dari regresi trend (misalnya persamaan 20). Sebagai 
contoh kita dapat menotasikan variabel baru sbb 

 
 

Regresi terhadap akan memberikan hasil yang sama 
dengan persamaan 23. Prosedur semacam ini dapat dilakukan terlepas 
dari 
karakteristik trend (misalnya eksponensial dan kuadratik). Suatu 
penyesuaian perlu dilakukan didalam menghitung koefisien determinasi, 
R2, (Wooldridge, 2005, hal 239). Pertama kita menghitung terlebih dahulu 
nilai seperti yang telah diberikan diatas. Selanjutnya kita meregresikan 
nilai terhadap x1t, x2t dan t dan peroleh nilai Sum Square Regression (SSR) 
nya. R2 untuk model time trend kemudian dapat dihitung dengan formula 

 
 
Contoh 4. 
Dengan menggunakan data Hseinv.raw, kita mencoba mengstimasi 
hubungan antara investasi sektor perumahan perkapita terhadap tingkat 
harga rumah. Grafik dan regresi time trend menunjukkan bahwa variabel 
investasi perumahan dan harga rumah memiliki pola trend (hasil tidak 
dicantumkan). Regresi OLS langsung memberikan hasil sbb: 
 

 
Tabel 4. OLS Basic Regression Contoh 4 
 
Sedangkan jika kita melakukan detrending dengan memasukkan time 
trend 
pada persamaan regresi, maka diperoleh hasil sbb: 
 

 

 
Tabel 5. OLS Detrended Regression Contoh 4 
Perhatikan bahwa koefisien t adalah signifikan dengan demikian didalam 
data terdapat karaketeristik trending. Berbeda dengan implementasi OLS 
langsung disini tampaknya variabel indeks harga rumah tidak memiliki 
dampak terhadap investasi perumahan. Dengan demikian diduga hasil 
yang semula positif ini bersifat spurious. Penanganan data yang bersifat 
musiman dilakukan dengan perantara model dummy variabel. Disini 
digunakan dummy variabel S (season) yang bernilai 1 jika observasi 
bersangkutan adalah masuk dalam kategori musim dan 0 jika lainnya. 
Sebagai contoh misalnya kita memiliki suatu set variabel yang 
terdiri dari regresan (y) dan regresor (x1, s/d xk). Data ini memiliki 
frekuensi 
bulanan dan kita menduga bahwa ada pola musiman didalam series. 
Pemodelan musim dapat dilakukan sbb (januari sebagai benchmark): 

 
Efek musiman bisa diverifikasi dengan menggunakan Joint Hypothesis 
Testing (Wald test) dengan hipotesis null δ1 s/d δ11 =0. Jika hipotesis null 
ditolak maka dapat diambil kesimpulan terdapat pola musiman didalam 
data.  
 
Selanjutnya untuk data yang memiliki sifat musiman dapat dilakukan hal  
berikut: 
 
1. Regresikan setiap y, x1 dan xk terhadap suatu konstanta dan dummy 
variabel bulanan. Hitung residual untuk semua t=1,2,…,T disebut sebagai 
deseasonalized variabel . Sebagai contoh 

 
 
2. Lakukan regresi dengan menggunakan deseasonalized data. 

 
 
Contoh 5. 
 
Dengan menggunakan data Barium.raw akan diestimasi hubungan antara 
impor barium dari Cina dengan berbagai variabel:chempi, gas, rtwex dan 3 
variabel dummy: befile6, affile6 dan afdec6. Regresi pada bentuk log 
memberikan hasil sbb:  
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Tabel 6. OLS Basic Regression Contoh 5 
 
Data yang dimiliki diduga memiliki pola musim bulanan. Dengan demikian 
mengikuti prosedur yang telah diuraikan diatas maka 
 

 
 
 

Tabel 6. OLS Deseasonalized Regression Contoh 5 
 
Sekilas dari tabel 6 terlihat bahwa tidak ada satupun dari variabel dummy 
yang signifikan. Namun demikian kesimpulan yang lebih kuat masih harus 
dilakukan dengan Wald Test. Dengan restriksi c(8)=…=C(18)=0, pengujian  
Wald Test memberikan hasil sbb: 
 

 

 
Tabel 7. Wald Test Seasonal Dummies 
 
Dapat dilihat dari tabel 7 bahwa kita tidak dapat menolak hipotesis null, 
sehingga dapat diambil kesimpulan dugaan adanya pola musiman tidak 
didukung oleh data. 
 
 

 
 
 
Model Selection Criteria 
1. Be data admissible 
-  Predictions made from the model must be logically possible. 
 
2. Be consistent with theory 
-  Must make good economic sense. 
 
3. Have weakly exogenous regressors 
-  The explanatory variables, must be uncorrelated with the error term. 
 
4. Exhibit parameter constancy 
-  In the absence of parameter stability, predictions will not be reliable. 
 
5. Exhibit data coherency 
-  Estimated residuals must be purely random (technically, white noise). 
 
6. Be encompassing 
-  Other models cannot be an improvement over the chosen model. 
 
Types of Specification Errors 
-  The model that we accept as a good model: 

Yi = β1 + β2X1i + β3X2i + β4X3i + u1i 
 

4/34  
 
Specification and Mis-specification Errors 
The first four of error are essentially the nature of model specification 
errors. -  We have in mind a “true” model but somehow we do not 
estimate the correct one.   In model mis-specification errors, we do not 
know what the true 
model is to begin with. 
-  The controversy between the Keynesians and the monetarists. 
-  The monetarists give primacy to money in explaining changes in GDP. 

 
XIV . Uji Spesifikasi Model  
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-  The Keynesians emphasize the role of government expenditure to 
explain 
    changes in GDP. 
-  There are two competing models. 
-  We will first consider model specification errors and then examine  
model mis-   
   specification errors. 
 
Consequences of Model Specification Errors 
To keep the discussion simple, 
-  We will answer this question in the context of the three-variable model 
and consider the first two types of specification errors discussed earlier: 
 

1. Underfitting a model :  Omitting relevant variables, 
2. Overfitting a model :  Including unnecessary variables. 

 
Underfitting a Model 
  Suppose the true model is: 

 
 
 
 For some reason we fit the following model: 

Yi = α1 + α2X2i + vi 
 
The consequences of omitting variable X3 are as follows: 
1. If X2 and X3 are correlated, estimated α1 and α2 are biased and 
inconsistent. 
2. If X2 and X3 are not correlated, only estimated α1 is biased. 
3. The disturbance variance is incorrectly estimated. 
4. The conventionally measured variance of estimated α2 is biased. 
5. In consequence, the hypothesis-testing procedures are likely to give 
misleading conclusions. 
6. As another consequence, the forecasts will be unreliable. 
 
Underfitting a Model 
 It can be shown that: 

 
-  b32 is the slope in the regression of X3 on X2. 
-  b32 will be zero if X3 on X2 are uncorrelated. 
 
It can also be shown that: 

 
-  Although estimated α2 is biased, its variance is smaller. 
-  There is a tradeoff between bias and efficiency involved here. 
-  Estimated σ2 are not the same because RSS and df of the models are 
different. 
-  If X has a strong impact on Y, it may reduce RSS more than the loss in df. 
-  Thus, inclusion of such variables will reduce bias and standard error. 
 
Once a model is formulated on the basis of the relevant theory, one is ill-
advised to drop a variable from such a model. 
Overfitting a Model 
  Suppose the true model is: 

Yi = β1 + β2X2i + ui 
 
For some reason we fit the following model: 

 
 
The consequences of adding variable X3 are as follows: 
1. The OLS estimators of the parameters of the “incorrect” model are all  
    unbiased and consistent. 
2. The error variance σ2 is correctly estimated. 
3. The usual hypothesis-testing procedures remain valid. 
4. The estimated α’s will be generally inefficient (larger variance): 
 
Inclusion of unnecessary variables makes the estimations less precise. 
 
Tests of Specification Errors 
 
Detecting the presence of Unnecessary variables 
 Suppose we develop a k-variable model, but are not sure that Xk really 
belongs in the model:  
 
Yi = β1 + β2X2i + … + βkXki + ui 
 
One simple way to find this out is to test the significance of the estimated 
βk with the usual t test.   If we are not sure whether X3 and X4 legitimately 
belong in the model, we can be easily ascertained by the F test discussed 
before.  It is important to remember that in carrying out these tests of 
significance we have a specific model in mind.   Given that model, then, we 
can find out whether one or more regressors are really relevant by the 
usual t and F tests. 
 
We should not use t and F tests to build a model iteratively.  We should 
not say Y is related to X2 only because estimated β2 is statistically 
significant and then expand the model to include X3 and decide to keep 
that variable in the model, and so on.    This strategy of building a model is 
called the bottom-up approach or by the somewhat critical term, data 
mining.   Nominal significance in data mining approach: 

1. For c candidate Xs out of which k are finally selected on the 
basis of data mining, the true level of significance (α*) is related 
to the nominal level of significance (α) as : α* = 1 − (1 − α)c/k  

2. The art of the applied econometrician is to allow for data-
driven theory while avoiding the considerable dangers in data 
mining. 

 
Omitted Variables and Incorrect Functional Form 
On the basis of theory or prior empirical work, we develop a model that 
we believe captures the essence of the subject under study.   Then we look 
at some broad features of the results, such as adjusted R2, t ratios, signs of 
the estimated coefficients, Durbin–Watson statistic.  If diagnostics do not 
look encouraging, then we begin to look for remedies: 
-  Maybe we have omitted an important variable, 
-  Maybe we have have used the wrong functional form, 
-  Maybe we have not first-differenced (to remove autocorrelation) 
-  To determine whether model inadequacy is on account of one of these   
    problems, we can use some of the coming methods. 
 
Examination of Residuals : 
-  Omission of an important variable or incorrect functional form, causes a 
plot of residuals to exhibit distinct patterns. 

 

 
 
Durbin-Watson d Statistic : 
From the assumed model, obtain the OLS residuals. . If you believe the 
model is misspecified because it excludes Z, order the residuals according 
to increasing values of Z.  The Z variable could be one of the X variables 
included in the assumed model or it could be some function of that 
variable. 3. Compute the d statistic from the residuals thus ordered.  If the 
estimated d value is significant, one can accept the hypothesis of model 
misspecification. 

 
Ramsey Reset Test 
1. From the chosen model obtain the estimated Yi 

Yi = λ1 + λ2Xi + u3i 
 

2. Rerun the model introducing the estimated Yi in some form as an 
additional regressor. (get idea from the plot of residuals and estimated Y) 

 
 
3. Use F test to find out if R2 is significantly improved. 

 

 
Lagrange Multiplier Test for Adding Variables 
1. Estimate the restricted regression by OLS and obtain residuals. 

Yi = λ1 + λ2Xi + u3i 
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2. If the unrestricted regression  

 
 

is the true one, the residuals should be related to  
 
3. Regress the estimated ui from Step 1 on all the regressors 

 
 
4. n times R2 from the auxiliary regression follows the chi square 
distribution: 

  
5. If the chi-square value exceeds the value, we reject the restricted 
regression. 
 
Errors of Measurement 
 We assume that data “accurate”. the is accurate .  Not guess estimates, 
extrapolated, rounded off, etc in any systematic manner.   Unfortunately, 
this ideal is not usually met in practice :  Non-response errors, reporting 
errors, and computing errors.    Whatever the reasons, it is a potentially 
troublesome problem.   It forms another example of specification bias.   
Will be discussed in two parts: 
-  Errors of measurement in the dependent variable Y 
-  Errors of measurement in the explanatory variable X 
 
Errors of Measurement in Y 
Consider the following model: 

 
 
Y*i is not directly measurable, we may use Yi such that 

 
 
Therefore, we estimate 

Yi = (α + β Xi + ui) + εi = α + βXi + vi  
 
 vi is a composite error term: population disturbance and measurement 
error. 
 
For simplicity assume that: 
-  E(ui) = E(εi) = 0, cov (Xi, ui) = 0 (which is the assumption of CLRM);  
-  cov (Xi, εi) = 0: errors of measurement in Y*i are uncorrelated with Xi; 
-  cov (ui, εi) = 0: equation error and the measurement error are 
uncorrelated. 
 
With these assumptions, it can be seen that 
-  β estimated from either equations will be an unbiased estimator of the 
true β. 
-  The standard errors of β estimated from the two equations are different:  
 

 
  
The latter variance is larger than the former.  Therefore, although the 
errors of measurement in Y still give unbiased estimates of the parameters 
and their variances, the estimated variances are now larger than in the 
case where there 
are no such errors of measurement. 
 
 
Errors of Measurement in X 
-  Consider the following model: 

Yi = α + βX*i + ui 
 
X*i is not directly measurable, we may use Xi such that 

Xi = X*i + wi 
 
 Therefore, we estimate 
-  Yi = α + β(Xi – wi) + ui = α + βXi + zi 
-  zi = ui − βwi is a compound of equation and measurement errors.  
 
Assumptions: 

• Even if we assume that wi has zero mean, is serially 
independent, and is uncorrelated with ui, -  We can no longer 
assume cov (zi, Xi) = 0: we can show cov (zi , Xi) = −βσ2 , -  A 
crucial CLRM assumption is violated! 

 
 As the explanatory variable and the error term are correlated, the OLS 
estimators are biased and inconsistent.   It is shown that: 

 
What is the solution? 
 The answer is not easy.   If σ2w is small compared to σ2 X* , we can 
“assume away” for practical purposes. o The rub here is that there is no 
way to judge their relative magnitudes.   One other remedy is the use of 

instrumental or proxy variables.  Although highly correlated with X, are 
uncorrelated with the equation and measurement error terms.   Measure 
the data as accurately as possible. 
 
Incorrect Specification of Error Term 
Since the error term is not directly observable, there is no way to 
determine the form in which it enters the model.  Consider  

Yi = βXiui and Yi = αXi + ui  
 
 Assume the multiplicative is the “correct” model (ln ui ∼ N(0,σ2)) but we 
estimated the other one.   It can be shown that ui ∼ log normal [eσ2/2, 
eσ2(eσ2 − 1)], and thus E(estimated α) = β eσ2/2   Estimated α is a biased, 
as its average is not equal to the true β. 
 
Nested Versus Non-Nested Models 
 Two models are nested, if one can be derived as a special case of the 
other: 
-  Model A: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + ui 
-  Model B: Yi = β1 + β2X2i + β3X3i + ui 
 
 We already have looked at tests of nested models. 
 
 Tests of non-nested hypotheses: 
-  The discrimination approach:  Given competing models, one chooses a 
model based on some criteria of goodness of fit (R2, adjusted R2, Akaike’s 
information, etc). 
 
-  The discerning approach: o We take into account information provided 
by other models, in investigating one model. (non-nested F test, Davidson–
MacKinnon J test, Cox test, JA test, P test, Mizon–Richard encompassing 
test, etc). 
 
The Non-Nested F Test 
 Consider: 
-  Model C: Yi = α1 + α2X2i + α3X3i + ui  
-  Model D: Yi = β1 + β2Z2i + β3Z3i + vi  
 
 Estimate the following nested or hybrid model and use the F test:  

Yi = λ1 + λ2X2i + λ3X3i + λ4Z2i + λ5Z3i + wi 
 
 If Model C is correct, λ4 = λ5 = 0, whereas Model D is correct if λ2 = λ3 = 0.  
 
Problems with this procedure: 
-  If X’s and Z’s are highly correlated, we have no way of deciding which 
one is 
the correct model. 
-  To test the significance of an incremental contribution, one should 
choose 
Model C or D as the reference. Choice of the reference hypothesis could 
determine the outcome of the choice model. 
-  The artificially nested model F may not have any economic meaning. 
 
Davidson–MacKinnon J Test 
1. Estimate Model D and the values. obtain estimated Y 
2. Add estimated Y as a regressor to Model C and estimate: 

 
This model is an example of the encompassing principle. 
 
3. Using the t test, test the hypothesis that α4 = 0. 
4. If this is not rejected, we accept Model C as the true model. 
-  This is because the influence of variables not included in Model C, have 
no 
additional explanatory power beyond that contributed by Model C. 
-  If the null hypothesis is rejected, Model C cannot be the true model. 
 
5. Reverse the roles of hypotheses, or Models C and D. 
 
 Some problems of J test: 
 
No clear answer if the test leads to acceptance or rejection of both 
models. 

 
 
 The J test may not be very powerful in small samples. 
 
Model Selection Criteria  
 We distinguish between in-sample and out-of-sample forecasting.  In-
sample forecasting tells us how the model fits the data in a given sample. 
Out-of-sample forecasting tries to determine how a model forecasts 
future.   Several criteria are used for this purpose: 

1. R2 
2. Adjusted R2 
3. Akaike information criterion (AIC) 
4. Schwarz Information criterion (SIC) 
5. Mallow’s Cp criterion 
6. forecast χ2 (chi-square) 
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There is a tradeoff between goodness of fit and a model’s complexity (as 
judged by the number of X’s) in criteria 2 to 5. 
 
The R2 Criterion 
R2 is defined ESS/TSS 
-  Necessarily lies between 0 and 1. 
-  The closer it is to 1, the better is the fit. 
 
 Problems with R2 

1. It measures in-sample goodness of fit. There is no guarantee 
that it will forecast well out-of-sample observations. 

2. The dependent variable must be the same, in comparing two or 
more R2’s. 

3. An R2 cannot fall when variables are added to the model.   
There is every temptation to play the game of “maximizing the 
R2”.   Adding variables may increase R2 but it may also increase 
the variance of forecast error. 

 
Adjusted R2 
The adjusted R2 is defined as  

 
 
Adjusted R2 is a better measure than R2, as it penalizes for adding more 
X’s.  Again keep in mind that Y must be the same for the comparison to be 
valid. 
 
Akaike Information Criterion (AIC) 
AIC as is defined as 

 
AIC imposes a harsher penalty than adjusted R2 for adding X’s.   In 
comparing two or more models, the model with the lowest value of AIC is 
preferred.   One advantage of AIC is that it is useful for not only in-sample 
but also out of-sample forecasting performance of a regression model.   
Also, it is useful for both nested and non-nested models. 
 
Schwarz Information Criterion (SIC) 
SIC is defined  

 
-  SIC imposes a harsher penalty than AIC. 
-  Like AIC, the lower the value of SIC, the better the model. 
-  Like AIC, SIC can be used to compare in-sample or out-ofsample 
forecasting   
     performance of a model. 
 
Mallows’s Cp Criterion 
-  Mallows has developed a criterion for model selection: 

 
-  RSSp is the residual sum of squares using the p regressors. 
-  If the model with p regressors does not suffer from lack of fit, it can be 
shown  
   that E(RSSp) = (n− p)σ2. 
-  It is true approximately that E(Cp) ≈ p. 
-  In practice, one usually plots Cp against p and look for a model that has a 
low 
   Cp value, about equal to p. 
 
Forecast Chi-Square 
 Suppose we a have regression model based on n observations and 
suppose we want to use it to forecast for an additional t  observations. 
Now the forecast χ2 test is defined as follows: 

 
If we hypothesize that the parameter values have not changed between 
the 
sample and post-sample periods, it can be shown that the statistic above 
follows 
the chi-square distribution with t degrees of freedom.   The forecast χ2 
test has a weak statistical power, meaning that the probability that the 
test will correctly reject a false null hypothesis is low and therefore the 
test should be used as a signal rather than a definitive test. 
 
 
 


