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BAB. IX  
ANALISIS REGRESI FAKTOR  

(REGRESSION FACTOR ANALYSIS)   

9.1 PENDAHULUAN 

Analisis regresi faktor pada dasarnya merupakan teknik analisis yang mengkombinasikan 
analisis faktor dengan analisis regresi linier berganda, di mana dalam hal ini analisis 
faktor dijadikan sebagai tahap analisis antara untuk memperoleh hasil akhir dalam 
analisis regresi linier berganda.  Berdasarkan kenyataan ini, maka pembaca yang ingin 
memahami secara baik tentang konsep analisis regresi faktor, terlebih dahulu harus 
memahami konsep analisis faktor dan konsep analisis regresi linier berganda.  
Penggunaan analisis regresi faktor biasanya dilakukan dalam studi penelitian yang 
melibatkan banyak variabel eksogen dari sistem konkret serta diketahui bahwa terdapat 
saling hubungan atau ketergantungan atau korelasi di antara variabel eksogen tersebut. 

Dalam kasus semacam tersebut, maka analisis regresi linier berganda klasik                       
bukan merupakan metode analisis yang tepat untuk menyelesaikan masalah.  Hal ini 
disebabkan oleh berbagai asumsi dasar dari model regresi linier berganda klasik            
menjadi sulit terpenuhi, karena adanya asumsi-asumsi deperti tentang tidak terdapatnya 
multikolinearitas (multicollinearity) di antara variabel eksogen sulit untuk tidak terpenuhi.  
Dalam kasus terdapatnya masalah  multikolinearitas yang tinggi di antara variabel 
eksogen, maka teknik pendugaan berdasarkan metode kuadrat terkecil (OLS) menjadi 
tidak dapat dihandalkan; karena akan menimbulkan konsekuensi yang serius seperti: 
banyak koefisien regresi parsial yang tidak nyata secara statistika, tanda koefisien regresi 
yang tidak sesuai dengan teori, dan sebagainya.  Penggunaan model regresi klasik juga 
tidak tepat dalam kasus berikut.  Misalkan pada data pengamatan yang terbatas seperti 
ukuran sampel n yang terbatas atau cukup kecil, katakanlah besar ukuran sampel 
sebanyak 15 buah data pengamatan (n = 15), dalam membangun model regresi linear 
berganda klasik tidak boleh melibatkan variabel eksogen X yang banyak, apalagi 
melebihi banyaknya data pengamatan n atau p > n (p = banyaknya variabel eksogen), 
karena akan memberikan derajat bebas galat atau error yang sangat kecil atau negatif; 
sehingga kesalahan pendugaan akan menjadi semakin tinggi.  Kalau ukuran sampel 
pengamatan sebesar 15 sampel (n = 15), kemudian variabel eksogen yang dilibatkan 
dalam model regresi sebanyak p buah, katakanlah p = 10; maka untuk pendugaan 
parameter model regresi berganda dibutuhkan 11 derajat bebas yaitu p + 1, karena 
parameter yang akan diduga adalah β0, β1, β2, . . . , βp; sehingga dalam hal ini p = 10.  
Akibatnya derajat bebas sisa atau db galat menjadi:  n  -  k  =  n  -  (p + l)  =  15  - 1l  =  4; 
di sini k adalah banyaknya parameter yang diduga dalam analisis regresi linier berganda 
klasik (termasuk parameter intersep atau β0).  Tentu saja kalau akan melibatkan             
lebih banyak variabel eksogen, maka derajat bebas sisa atau db galat akan                 
semakin berkurang.   
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Dalam kasus banyaknya pengamatan atau sampel (n)  sebanyak 15; maka maksimum               
banyaknya variabel eksogen (p) yang boleh dilibatkan dalam model regresi linier              
berganda adalah 13 buah (p = 13), sehingga dalam hal ini akan menyisakan derajat 
bebas galat sebanyak n  -  k. =  n  -  (p + 1)  =  15  -  14  =  1.   

Apabila melibatkan variabel eksogen sebanyak p = 14, maka analisis regresi linier 
berganda tidak dapat dilakukan, karena untuk p  =  14, maka derajat bebas galat menjadi 
n  -  k  =  n  -  (p + 1)  =  15  -  15 = 0; jelas proses analisis regresi linier berganda tidak 
dapat dilakukan.  Karena proses pengujian hipotesis tentang koefisien regresi βi  tidak 
dapat dilakukan.   

Apabila dalam permasalahan terjadinya multikolinearitas di antara variabel eksogen yang 
banyak, serta kekurangan data pengamatan n, sehingga tidak mungkin dapat melibatkan 
variabel eksogen yang banyak, maka analisis regresi linear berganda klasik bukan 
merupakan alat analisis yang tepat.  Dalam hal ini, perlu dicari teknik analisis lain yang 
mampu mengatasi kendala yang ada, dan untuk kasus seperti yang dikemukakan           
sebagai ilustrasi di atas, maka salah satu metode analisis yang tepat adalah model 
regresi faktor (factor regression model).   

Demikian pula, sekarang bayangkan bahwa terdapat data pengamatan sebanyak                
15 sampel (n = 15), namun berdasarkan teori tertentu, spesifikasi model yang tepat harus 
melibatkan 16 variabel eksogen, maka apa yang bisa dilakukan oleh analisis regresi 
linear berganda klasik untuk kasus semacam ini apabila melibatkan variabel eksogen          
sebanyak p > 15?  Dengan demikian permasalahan ini dapat diselesaikan dengan           
mudah memakai analisis regresi faktor.  Memang, untuk dapat mempergunakan teknik 
analisis regresi faktor membutuhkan pemahaman yang lebih baik dibandingkan 
pemahaman terhadap analisis regresi linear berganda klasik.  

Selain itu, proses komputasi menjadi semakin kompleks, namun dengan kehadiran paket 
solf-wares komputer dewasa ini, seperti paket SAS, SPSS, BMDP, STATISTICA, 
STATGRAPHICS, dan yang lainnya, maka masalah komputasi bukan lagi menjadi 
persoalan serius.  Yang terpenting adalah pemahaman terhadap konsep dasar analisis 
regresi faktor tersebut.  Mengantisipasi permasalahan yang semakin kompleks, maka 
penggunaan alat analisis regresi faktor menjadi semakin mendapat perhatian, meskipun 
hanya dilakukan secara sekilas.  Pembaca yang berhasrat mempelajari analisis regresi 
faktor lebih mendalam, dipersilakan membaca buku-buku teks analisis statistik 
multivariate, yang telah banyak beredar. 

9.2 KONSEP DASAR ANALISIS REGRESI  FAKTOR 

Oleh karena analisis regresi faktor merupakan kombinasi atau penggabungan antara 
analisis faktor dan analisis regresi linier berganda klasik, maka pembahasan tentang 
konsep dasar analisis regresi faktor pada dasamya akan berkaitan dengan konsep 
dasar analisis faktor dan analisis regresi linier berganda klasik.   
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Pembahasan tentang konsep dasar analisis regresi faktor tidak akan diberikan secara 
terperinci pada ulasan ini, tetapi hanya dikemukakan secara garis besar tentang 
penggunaan analisis regresi faktor, hal ini karena pada dasarnya hanya mengulang 
konsep dasar tentang analisis faktor dan konsep dasar tentang analisis regresi linier 
berganda.  Oleh karena itu, pembaca terlebih dahulu harus memahami secara baik 
tentang konsep analisis faktor dan analisis regresi linier berganda klasik.  Pembahasan 
akan dimulai dengan konsep analisis faktor secara garis besar, kemudian diikuti             
dengan konsep analisis regresi linier berganda yang diterapkan pada hasil analisis             
faktor itu, sehingga kombinasi keduanya akan membentuk analisis regresi                         
faktor (ression factor analysis). 

Analisis faktor pada dasamya bertujuan untuk menyederhanakan variabel yang diamati 
dengan cara menyusutkan atau mereduksi dimensi atau memperkecil jumlah variabel 
eksogen yang terlibat dalam analisis regresi.  Dalam hal analisis faktor dapat 
menghilangkan korelasi di antara variabel eksogen, melalui transformasi variabel asal ke 
variabel baru atau faktor yang terbentuk yag tidak berkorelasi sesamanya. 

Variabel baru (Y) disebut sebagai faktor yang merupakan hasil transformasi atau 
bentukan dari variabel asal X yang modelnya dalam bentuk notasi matriks adalah:  

[9.1] F  =  AX         

Di mana A adalah matriks yang melakukan transformasi 
terhadap variabel asal X, sehingga diperoleh vektor 
komponen F. 

1). Faktor pertama adalah kombinasi linear terbobot variabel asal yang dapat 
menerangkan keragaman data dalam persentase atau proporsi yang terbesar. 

Faktor pertama dapat dituliskan sebagai: 

 [9.2] F1  =  a11 X1  +    a21 X2  + . . . .+  ap1,Xp         

       =     a'1X 

 Sedangkan, vektor pembobot a' adalah vektor normal, dan a'1 a1  =  1;  dipilih 
sedemikian rupa sehingga keragaman faktor menjadi maksimum. 

Ragam faktor pertama adalah: 

[9.3] S2
F1  = ∑∑

==

P

i

P

i 11

ai1ajr Sij       

 =  a'1 S a1 

Telah ditunjukkan analisis faktor, bahwa koefisien ai1 adalah unsur-unsur dari 
vektor ciri yang berhubungan dengan akar ciri terbesar λ1 yang diturunkan dari 
matriks peragam S2.   Jika koefisien ai1, dinormalkan sehingga  a'1 a1  =  1, maka 
akar ciri λ1 dapat diinterpretasikan sebagai ragam dari faktor pertama F1.   

2). Faktor kedua adalah kombinasi linear terbobot variabel asal yang tidak berkorelasi 
dengan faktor pertama, serta memaksimumkan sisa keragaman data setelah 
diterangkan oleh faktor pertama. 
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Faktor kedua dapat dituliskan sebagai: 

 [9.4] F2  =  a12 X1  +  a22 X2  +  . . .  +  ap2 Xp           

  =  a'2 X 

Sedangkan, vektor pembobot a'2 adalah vektor normal yang dipilih sehingga 
keragaman komppnen utama kedua maksimum, serta ortogonal terhadap vektor 
pembobot a'1, dan faktor pertama.  Agar ragam dari faktor kedua maksimum, serta 
antara faktor kedua tidak berkorelasi dengan faktor pertama, maka vektor 
pembobot a'2 haruslah dipilih dengan kendala a'2 a2  =  1 dan a'1 a2  =  0. 

3). Secara umum, faktor ke-j dapat dituliskan sebagai: 

 [9.5] FJ  =  a1j X1  +    a2j X2  + . . . .+  apj,Xp           

     =  a'jX 

Di mana vektor pembobot a' diperoleh dengan memaksimumkan keragaman  
faktor ke-j, yaitu: 

[9.6] S2
Fj  = a'j Sij aj            

Dengan kendala: a'j aj  =  1   dan   a'i aj  =  0. 

Dengan kendala tersebut di atas , maka akar ciri λj dapat diinterpretasikan sebagai 
ragam faktor ke-j serta faktor yang tidak berkorelasi sesamanya. 

Vektor pembobot a'j  yang merupakan koefisien pembobot variabel asal bagi faktor ke-j 
diperoleh dari matriks peragam ∑ yang diduga dengan matriks ragam-peragam S2      
sebagai berikut. 

[9.7] ∑
=−

=
n

hn
S

1

2
)1(

1 (Xh - X )(Xh - X )'                 

Matriks peragam S2 digunakan dalam masalah ini, jika semua variabel yang diamati 
mempunyai satuan pengukuran yang sama.  Jika variabel yang diamati tidak mempunyai 
satuan pengukuran yang sama, maka variabel tersebut perlu dibakukan sehingga faktor 
ditentukan dari variabel baku.  Variabel asal perlu ditransformasi ke dalam variabel baku 
Z, yang dalam catatan matriks dapat ditulis dengan: 

[9.8] Z  =  
-1

V (X –μ)       

Di mana
-1

V adalah matriks simpangan baku dengan unsur diagonal utama adalah 
(σii)

½.  

Sedangkan, unsur lainnya adalah nol.  Nilai harapan E (Z)  =  0, dan ragamnya adalah: 

[9.9] Cov Z  =  
-1

V Σ 
-1

V         

Dengan demikian, faktor dari Z dapat ditentukan dari vektor ciri yang diperoleh melalui 
matriks korelasi variabel asal p yang diduga melalui matriks r. 

Model dari faktor ke-j dengan menggunakan variabel baku dapat dituliskan dalam bentuk 
persamaan: 

[9.10] Fj  =  a'j Z  
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Vektor pembobot a'j yang merupakan koefisien pembobot variabel baku Z bagi 
komponen utama ke-j diturunkan dari matriks korelasi ρ yang diduga dengan matriks 
korelasi sampel r, di mana vektor pembobot a'j diperoleh dengan memaksimumkan 
keragaman faktor ke-j dengan kendala a'j aj  =  1 dan a'i aj  =  0, untuk i  ≠  j. 

Ragam dari faktor ke-j adalah sama dengan akar ciri ke-j, serta antara faktor ke-i dan 
faktor ke-j tidak  terdapat berkorelasi untuk  i  ≠  j. 

Pentingnya suatu faktor tertentu Yj, diukur dengan besarnya bagian atau persentase 
keragaman total yang mampu diterangkan oleh faktor ke-j, yaitu sebesar ragam 
komponen ke-j dibagi dengan ragam total.  Untuk faktor yang diturunkan dari matriks 
korelasi r, ukuran ini tidak lain merupakan rasio akar ciri ke-j dibagi teras matriks r, yang 
dapat dituliskan dengan persamaan sebagai berikut: 

[9.11] prtr
jj λλ

=
)(           

Di mana λj adalah akar ciri terbesar ke-j dari matriks korelasi r dan tr (r) adalah teras 
matriks r yang merupakan jumlah diagonal utama dari matriks r, yang tidak lain sama 
dengan banyaknya variabel yang diamati, atau sama dengan jumlah semua akar ciri 
yang diperoleh dari matriks r. 

Untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel asal dan faktor dapat dilihat melalui 
besarnya koefisien korelasi antara variabel asal dan faktor tersebut.  Besarnya koefisien 
korelasi antara variabel ke-i dan faktor ke-j, ditentukan melalui perhitungan dengan 
persamaan sebagai berikut. 

[9.12] rij  =  aij λj
½  

Untuk tujuan analisis selanjutnya, seperti untuk meregresikan faktor dengan variabel tak 
bebas (dependent variable), maka perlu dihitung skor komponen dari setiap pengamatan 
tersebut.  Dalam analisis faktor yang diturunkan dari matriks korelasi r, maka skor 
komponen dari unit pengamatan ke-i ditentukan sebagai berikut: 

      Fi  =  a'i Zi, . . .  

 [9.13]     Fih  =  a'h Zh, . . .           

         i  =  1,2, … , n  

Di mana Z adalah vektor skor baku variabel yang diamati dari unit 
pengamatan ke-i. 

Menurut Koutsoyiannis (1977); Draper dan Smith (1981); serta Gaspersz (1992), 
metode regresi faktor cocok untuk dua kasus, yaitu:   

(1) bila jumlah variabel yang dimasukkan ke dalam fungsi relatif sangat besar 
dibandingkan ukuran contoh (sample size), dan  

(2) sebagai penyelesaian masalah terdapatnya multikolinearitas antarvariabel eksogen 
(multicollinearity). 
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Berdasarkan persamaan [9.13] dapat dihitung nilai skor faktor (SF), dan apabila skor 
faktor diregresikan dengan variabel endogen (dependent variable), maka model analisis 
semacam ini dikenal sebagai model regresi faktor (factor regression model).   

Dengan demikian, tampak bahwa analisis regresi faktor tidak lain merupakan analisis 
regresi linier berganda yang disederhanakan dari variabel eksogen menjadi komponen-
faktor yang saling tidak berkorelasi sesamanya.  Setiap faktor merupakan kombinasi 
linear dari semua variabel pengamatan yang telah dispesifikasikan sejak awal.   

Karena yang menjadi variabel eksogen dalam analisis regresi faktor adalah nilai skor 
faktor yang tidak saling berkorelasi, maka jelas tidak ada lagi masalah multikolinearitas di 
antara variabel eksogen atau faktor tersebut. Oleh karena itu, pendugaan parameter 
model regresi berdasarkan metode kuadrat terkecil (least squares method atau OLS) 
menjadi sahih atau valid.   

Teknik analisis regresi faktor merupakan suatu teknik analisis yang dapat mengatasi 
masalah multikolinearitas dalam analisis regresi linier berganda klasik yang melibatkan 
banyak variabel eksogen yang telah ditranformasi menjadi skor faktor. Di samping itu, 
keunggulan teknik analisis regresi faktor dalam analisis regresi linier berganda yaitu 
selain dapat mengatasi masalah multikolinearitas di antara variabel-variabel bebas X, 
juga mampu meningkatkan ketepatan pendugaan parameter model regresi linier 
berganda dengan jalan meningkatkan derajat bebas galat (error df), karena banyaknya 
faktor yang dilibatkan dalam analisis regresi regresi faktor dalam jumlah yang lebih 
sedikit dibangingkan dengan analisis regresi klasik sebelumnya.  

Sifat dari teknik analisis regresi faktor inilah yang memungkinkan untuk melibatkan lebih 
banyak variabel eksogen dalam model regresi linier berganda, meskipun banyaknya data 
pengamatan  atau jumlah sampel terbatas.  Oleh karena itu, teknik analisis regresi faktor 
sering dipergunakan dalam analisis multivariate yang melibatkan banyak variabel 
eksogen dalam model. 

Dengan demikian notasi F1, F2, . . . , Fm, sebagai banyak faktor yang dilibatkan dalam 
analisis regresi, serta Y sebagai variabel endogen, maka model regresi faktor dapat 
dirumuskan sebagai berikut: 

 [9.14] Yi  =  w0  +  w1 F1  +  w2 F2  +   . . .   + wm Fm          

  Di mana: 

 Yi =   variabel  endogen 
 Fj  = variabel eksogen berupa faktor yang merupakan kombinasi 

linear dari semua variabel baku Z        (j = 1, 2, . . , m) 
 w0 = konstanta 
 wj = konstanta parameter model regresi faktor = koefisien regresi      (j = 1, 2, . . 

. , m) 
 v = bentuk gangguan atau galat (disturbance/error term). 
 

Setiap faktor dalam model persamaan [9.14] memiliki hubungan dengan semua variabel 
baku Z, karena faktor merupakan kombinasi linear dari semua variabel baku Z. 
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Hubungan itu dapat dinyatakan dengan persamaan matriks [9.15] sebagai berikut di 
bawah ini: 

     F1  =  a11Z1  +  a21Z2  +  . . . .  +  ap1Zp 

     F2  =  a12Z1  +  a22Z2  +  . . . .  +  ap2Zp 

 [9.15]      .      .   .   

       .      .   .        

     .      .   . 

     Fm  =  a1mZ1  +  a2mZ2  +  . . . .  +  apmZp 

Dari persamaan [9.15] di atas, p adalah banyaknya variabel eksogen asal yang 
dispesifikasikan sejak awal dalam model analisis, sedangkan m adalah banyaknya skor 
faktor yang dipilih untuk dilibatkan dalam analisis regresi faktor sebagai pengganti 
variabel eksogen asal.  

Dengan memanfaatkan hubungan yang ada antara faktor F1, F2, . . . , Fm, dengan 
variabel baku Z1, Z2, . . . , Zp sebagaimana tampak dalam persamaan [9.15].   

Apabila dalam persamaan [9.15 disubstitusikan kembali ke dalam persamaan [9.14] 
kemudian dijabarkan, maka diperoleh persamaan regresi dalam bentuk variabel baku Z, 
sebagai  berikut di bawah ini. 

 [9.16] Y  =  w0  +  w1 Z1  +  w2 Z2   + . . .  +  wp Zp        

   Di  mana: 

    c0  =  w0   

    c1  =  w1 a11  +  w2 a12  +  . . .  +  wm a1m       

    c2  =  w1 a21  +  w2 a22  +  . . .  +  wm a2m      
 [9.17]     . . .  .          . . 
      .  .    .  

    . . .  . 

    cp  =  w1 ap1  +  w2 ap2  +  . . .  +  wm apm 

Dari persamaan [9.17] tampak adanya hubungan antara koefisien regresi dari variabel 
asli yang dibakukan (variabel Z) dengan koefisien pembobot faktor. Dengan demikian 
pendugaan parameter persamaan struktural yang asli (koefisien regresi bi) dapat dihitung  
berdasarkan koefisien regresi faktor adalah w.  Sehingga, apabila nilai dugaan bagi 
parameter model regresi faktor w, telah diketahui maka otomatis nilai dugaan bagi 
parameter model struktural yang asli b, dapat ditentukan.   
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Telah ditunjukkan bahwa ragam dari koefisien regresi faktor dari persamaan [9.14] dapat 
ditentukan berdasarkan formula seperti di bawah ini. 

[9.18] Var (Wj)  = 2*1 S
jλ

           

Di mana λj  adalah akar ciri (eigen value) ke-j, sedangkan S*2 adalah ragam residu (error 
variance) setelah dibagi dengan jumlah kuadrat total terkoreksi ∑ (Y  -  Y )2, jadi: 

[9.19] 
2

2
2*

)(
−

−∑
=

YY

SS  

Catalan : 

S*2 adalah ragam galat dan model regresi asli (regresi 
yang dibangun langsung nienggunakan variabel eksogen 
asli X), atau dapat diduga dari ragam galat untuk model 
regresi faktor. 

Berdasarkan sifat dari persamaan [9.18], maka dapat ditentukan ragam atau varians dari 
koefisien regresi c dalam persamaan regresi asli seperti pada persamaan [9.16] dengan 
memanfaatkan hubungan yang ada dalam persamaan [9.17] sebagai berikut ini. 

[9. 20] Var (ci)  =  S*2  ∑
=

m

j j

ija

1

2

λ
         

   i  =  1,2, . . . ,  p;  dan   j  =  1,2, . . . ,  m 

Sebagai contoh, untuk menentukan ragam (varians) dari c1 =  varc1, sebagai berikut. 

Var c1 = var (w1 a11  +  w2 a12  +  . . .   +  wm a1m) 

 = a2
11 var (w1)  +  a2

12 var (w2)  +  . . .  +  a2
1m var (wm) 

 = a2
11 )(

1

2*

λ
S

  +  a2
12 )(

2

2*

λ
S

  +  . . .  +  a2
1m )(

2*

m

S
λ

 

 = S*2 ∑
=

m

j j

ija

1

2

λ
 

Pengujian signifikansi terhadap koefisien regresi b dalam persamaan [9.16] secara 
parsial guna mengetahui pengaruh dari setiap variabel eksogen yang dispesifikasikan 
terhadap variabel endogen Y dapat dilakukan menggunakan uji t-student sebagai berikut: 

[9.21]  t-b(i)  =  
)(var i

i

b
b

         

 Di mana: 

 Besaran t(bi) dalam persamaan [9.21] akan berdistribusi t-student 
dengan derajat bebas k =  n - r, di mana k adalah DB Residu,           
n adalah banyaknya pengamatan, dan r adalah banyaknya 
parameter model regresi faktor (termasuk intersep wo). 
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Selanjutnya, persamaan regresi dalam bentuk variabel baku dari persamaan [9.16] dapat 
ditransformasikan kembali ke dalam bentuk variabel asli, dengan memanfaatkan 
hubungan yang ada di antara variabel baku Z dan variabel asli X, sebagai berikut: 

 [9.22] Z1    =  )(
iX

ii
S

XX −  

               Di mana:  
    Zi   = variabel eksogen baku ke-i 
    Xi   =  variabel eksogen asal Xi 

    iX   = nilai rata-rata variabel eksogen asal Xi 

    
iXS  = nilai simpangan baku Xi  

                        i `= 1,2,  ….,  p 

Akhimya melalui proses komputasi secara aljabar, maka dapat dibentuk persamaan 
regresi dalam bentuk variabel asal X, sebagai berikut: 

 [9.23] Y = bo +  b1 X1  +  b2 X2  +  . . .  +  bp Xp             
                Di mana:  
    Y   =   variabel eksogen (dependent variable) 
    Xi  =   variabel eksogen asal ke-i yang dispesifikasikan sejak awal 
    b0  =   konstanta (intersep) 
    bi   =   koefisien regresi (slope) dari variabel eksogen Xi 
      i   =   1, 2,  … , p 

Kemudian untuk mengetahui sejauh mana tingkat responsif (sensitivitas) dari variabel  
tak bebas Y terhadap perubahan dalam variabel-variabel eksogen X, maka dari  
persamaan [9.23] dapat dihitung elastisitas rata-rata dari variabel tak-bebas Y terhadap 
setiap variabel eksogen X.  

Dalam model regresi pada persamaan [9.23] dengan menggunakan formula: 

 [9.24] Ei   =  )
Y
X

X
Y i

iδ
δ              

          =   ( )/( iii YXb  

    Di mana:  
  Ei = elastisitas rata-rata dari variabel tak bebas Y terhadap variabel eksogen Xi 

  bi = koefisien regresi (slope) dari variabel eksogen Xi dari persamaan [9.23]  
  Xi = variabel eksogen asal ke-i yang dispesifikasikan sejak awal 
  iX  = nilai rata-rata variabel eksogen asal Xi 

  Y  = nilai rata-rata variabel tak bebas Y. 
    I = 1,2,  ….,  p 

Pada dasarnya elastisitas rata-rata Y terhadap setiap variabel eksogen Xi mengukur 
persentase perubahan dalam nilai rata-rata Y apabila terjadi perubahan 1% dalam nilai 
rata-rata variabel eksogen Xi dalam model regresi dengan persamaan [9.23].  

Model analisis regresi faktor sebagaimana diuraikan di atas dipergunakan sebagai salah 
satu teknik analisis dalam mengkaji hubungan kausal-efek antara banyak variabel 
eksogen X yang saling berkorelasi (adanya kasus multikolinearitas) dengan variabel 
takbebas Y. 
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9.3 Contoh Aplikasi Analisis Regresi Faktor 

Jika semua asumsi tentang model regresi klasik dapat dipenuhi, katakanlah bahwa 
asumsi tentang tidak adanya multikolinearitas di antara variabel eksogen atau variabel X 
telah dapat terpenuhi, maka pendugaan analisis regresi berganda klasik dengan fungsi: 
Y = f (FX1) dapat langsung digunakan pada metode kuadrat terkecil, dengan solf-wares 
SPSS dan sebagainya.   

Selanjutnya, apabila menggunakan analisis regresi faktor di mana faktornya menjadi 
variabel eksogen, maka rumus analisis regresi faktornya yang menggunakan metode 
kuadrat terkecil menjadi seperti pada persamaan berikut:  

 [9.25] Ŷ   =  bo  +  b1 F  dan contoh persamaan faktornya sperti: 

 FPemeliharaan sapi  =  0,1562 ZX1 + 0,1512 ZX2 + 0,1504 ZX3 + 0,1570 
ZX4  +  0,1570 ZX5 + 0,1487 ZX6 + 0,1295 ZX7  

Dalam analisis regresi klasik, diasumsikan bahwa model tidak memenuhi asumsi klasik 
karena adanya multikolinieritas antara sesama variabel independen X dari analisis 
regresi linier berganda, sehingga untuk menghindari asumsi klasik dilakukan pendugaan 
dengan model persamaan regresi faktor antara variabel tak bebas Y dengan variabel 
bebas X yang berupa faktor. Untuk melihat bagaimana keandalan hasil pendugaan 
analisis regresi faktor, selanjutnya akan dipergunakan teknik analisis regresi faktor guna 
membandingkan dengan teknik pendugaan yang lebih dapat diandalkan di bandingkan 
dengan analisis regresi berganda klasik seperi berikut ini.   

Hasil analisis regresi linier klasik, di dapatkan  bo  =  1986,5333  dan b1  =  735,8104;  
maka persamaan [9.25] dapat di ubah menjadi: 

 [9.22] Ŷ   =  1986,5333  +  735,8104 F Pemeliharaan sapi     sehingga menjadi: 

 Ŷ   =  1986,5333  + 735.8104  [0,1562 ZX1 + 0,1512 ZX2 + 0,1504 ZX3 + 
0,1570 ZX4  +  0,1570 ZX5 + 0,1487 ZX6 + 0,1295 ZX7] 

Analisis regresi faktor antara variabel Y dengan variabel bentukan atau faktor 
pemeliharaan sapi  yaitu antara kolom 9 dengan kolom 10 Tabel 9.6 di atas.  Pertanyaan 
yang diajukan adalah bagaimana baiknya menduga model regresi berganda pada 
persamaan [9.22] berdasarkan data dalam Tabel 9.6 di atas?.  

Untuk persamaan [9.22] di atas, diketahui bahwa  b0 = 1986,5333;  b1  =  735,8104;  dan  

Zxi = 
iX

ii
S

XX −
,  sehingga regresi faktornya menjadi seperti persamaan [9.23]. 
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[9.23] Ŷ =  1986,5333 +  735,8104 (0,1562 
XS

XX 11 −
  +  0,1512 

2

22

XS
XX −

           

+ 0,1504 
3

33

XS
XX −

  +  0,1570 
XS

XX 44 −
   + 0,1570 

XS
XX 55 −

                

+ 0,1487 
XS

XX 66 −
ZX6  +  0,1295 

XS
XX 77 −

). 

Dengan mengganti nilai X  dan Sx pada setiap sub-dimensin faktorya, maka 
persamaan [9.23] regresi faktornya  menjadi persamaan [9.24]:    

[9.24] Ŷ = 1986,533   +   735,810 [0,1562 
82,433

1130,571 −X
  

    +  0,1512 
87,18326

44933,332 −X
 + 0,1504 

03,11005
31828,003 −X

     

   +   0,1570 
95,818

2214,004 −X
 +  0,1570 

32,29
71,405 −X

            

   +   0,1487 
52,3
10,236 −X

   +   0,1295 
31,23

31,1827 −X
]. 

Dengan menyelesaikan persamaan di atas, maka didapatkanlah persamaan dengan 
melibatkan variabel Xi  yang mempengaruhi pemeliharaan sapi, dalam variabel bebas XI 

di mana telah terbebas dari adanya multikolinieritas, sebab melalui analisis faktor.   

Penyelesaian persamaan [9.24] menjadi:   

[9.25] Ŷ    =  3285,036 + 14.9336 X1 + 111.2545 X2 + 19.6659 X3                      
+  5.5222 X4 + 115.5222 X5 +  109.4150 X6 + 95.2874 X7 

 R2
         =     99,78% 

Dari hasil akhir analisis regresi faktor didapatkan persamaan [9.22] yang signifikan 
pengaruh faktor terhadap hasil sapi atau variabel endogen Y dengan koefien determinasi 
R2

 = 99,78%. Dan setelah faktor pemeliharaan sapi dikembalikan kepersamaan variabel 
bebas X, maka menjadi seperti pada persamaannya [9.25], hal ini valid karena semua 
variabel bebas X sah untuk difaktorkan.   
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