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ABSTRACT 

Average length of schooling, life expectancy, length of schooling expectancy and 

middle age enrollment rates are variables that contribute to the percentage of 

poverty. The data used are data from BPS Riau Province 2015 - 2018 in the form 

of cross section and time series data, then regression analysis which is a statistical 

analysis to explain the relationship of a response variable using one or more 

explanatory variables is carried out using panel data regression which has 3 

models. the best, between the common effect model, fixed effect and random 

effect. By comparing the common effect, fixed effect and random effect models in 

order to obtain the best modeling for the percentage of poverty in Riau Province 

Regency / City, namely the random effect model. 

Keywords : Regression analysis, common effect, fixed effect, random effect, 

poverty 

ABSTRAK 

Rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, harapan lama sekolah dan angka 

partisipasi sekolah usia menengah merupakan variabel yang memberikan 

kontribusi terhadap persentase kemiskinan. Data yang digunakan adalah data BPS 

Provinsi Riau tahun 2015 - 2019 berupa data cross section dan time series. Untuk 

itu dilakukan uji menggunakan regresi data panel yang memiliki 3 model terbaik, 

antara model common effect, fixed effect dan random effect. Dengan melakukan 

perbandingan model common effect, fixed effect dan random effect sehingga 

diperoleh pemodelan terbaik untuk persentase kemiskinan Kab/Kota Provinsi 

Riau yaitu random effect model. 

Kata Kunci : Analisis regesi, common effect, fixed effect, random effect, kemiskinan 

1. PENDAHULUAN 

Secara keseluruhan persentase penduduk miskin daerah perdesaan di Provinsi 

Riau periode 2018 sampai dengan 2019 cenderung menurun. Penduduk yang 

mempunyai rata-rata pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan dalam 

setiap bulan disebut juga penduduk miskin. Kondisi ketidakmampuan untuk 
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memenuhi kebutuhan dasar yakni seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, 

pendidikan, dan kesehatan yang merupakan kemiskinan (BPS, 2019). Angka 

kemiskinan pada tahun 2019 di Riau telah mencapai target pemerintah Riau 

dengan rentang 6-7 persen namun dalam data BPS Provinsi Riau ada 6 

kabupaten/kota dalam periode tahun 2015 sampai dengan 2019 yang memiliki 

angka persentase kemiskinan di bawah rata-rata target pemerintah Riau (BPS, 

2019).  

Gabungan antara data cross section dan data time series merupakan data 

panel. Dalam menggunakan regresi data panel memiliki beberapa keuntungan, 

yaitu dapat mengontrol keheterogenan individual dengan data cross section. 

(Batalgi, 2005). Regresi data panel memiliki tiga pendekatan, yaitu common effect 

model, fixed effect model dan random effect model. Common effect model 

mengkombinasikan data time series dan cross section lalu melakukan pendugaan 

(pooling), fixed effect model dengan asumsi bahwa koefisien slope bernilai 

konstan sedang intersep tidak bersifat konstan. random effect model teknik ini 

memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan 

cross section (Gujarati,2004). Tiga model tersebut menggunakan program R 

merupakan suatu sistem analisis data statistik yang komplet sebagai hasil dari 

kaloborasi berbagai ahli stastik di seluruh dunia (Suhartono, 2008).  

Penelitian ini akan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

persentase kemiskinan yang berjudul “Analisis Regresi Data Panel Dalam Studi 

Kasus Persentase Kemiskinan Kab/Kota Provinsi Riau”. Dengan penelitian 

sebelumnya model terbaik fixed effect yang dilakukan oleh Nwakuya & Ijomah 

tahun (2017) serta Melati & Suryowati (2018). 

2. KEMISKINAN BERDASARKAN PENDEKATAN 

REGRESI DATA PANEL 

Kemiskinan berdasarkan pendekatan regresi data panel dengan analisis regresi 

yang merupakan suatu analisis statistika yang digunakan untuk menjelaskan 

hubungan suatu variabel terikat dilambangkan dengan  , dengan menggunakan 

satu atau lebih variabel bebas (Draper & Smith, 1998). Analisis regresi bertujuan 

dalam menduga parameter yang belum diketahui terhadap model regresi yakni 

dengan data yang disesuaikan pada model tersebut (Montgomery et al. 2012). 

Model regresi linier berganda dengan   variabel bebas dapat ditulis sebagai 

berikut: 

                                                                                     (1)            

   merupakan variabel terikat,     ,    , . . . ,    adalah variabel penjelas, 

     adalah intersep dari regresi,    ,      . . . ,   parameter regresi ,    menyatakan 

error regresi,   menyatakan obsevarsi sedangkan   menyatakan banyaknya 

observasi. Komponen kesalahan diasumsikan sebagai variabel bebas dengan rata – 

rata = 0 dan variansi =    (Montgomery et al. 2012). 
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Data panel adalah gabungan dari data cross section dan data time series. 

Data cross section merupakan data dari satu variabel atau lebih yang dikumpulkan 

untuk beberapa individu dalam satu waktu, sedangkan data time series merupakan 

data dari satu variabel atau lebih yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Dalam 

data panel, unit cross section yang sama dikumpulkan dari waktu ke waktu 

(Gujarati, 2004). Penggunaan data panel dapat menjelaskan dua macam informasi 

yaitu informasi antar unit dan antar waktu. Berikut persamaan umum regresi data 

panel yaitu :                                             

                  ,          (2) 

        

dengan     menyatakan individu ke i untuk periode waktu ke t pada variabel 

terikat,     individu ke i untuk periode waktu ke t pada variabel bebas, 

  parameter regresi,     error regresi dari individu ke i untuk periode waktu ke  t. 

Model regresi data panel memiliki beberapa kemungkinan yang akan 

muncul. Hal tersebut dikarenakan saat menggunakan data panel, koefisien 

kemiringan dan intersep berbeda pada setiap individu dan setiap periode waktu 

(Gujarati, 2004). Ada tiga pendekatan yang sering digunakan dalam melakukan 

estimasi model regresi panel yaitu common effect model, fixed effect model dan 

random effect model. 

Common effect model merupakan dugaan yang menghubungkan seluruh 

data time series dan cross section dengan menggunakan pendekatan metode 

kuadrat terkecil untuk menduga parameternya (Batalgi, 2005).  Secara umum 

persamaannya ditulis sebagai berikut : 

                                         (3) 

dengan      menyatakan individu ke – i untuk periode waktu ke – t pada variabel 

respon,   intersep model regresi,     individu ke – i untuk periode waktu ke  – t 

pada variabel bebas,   koefisien slope atau koefisien arah,     error regresi dari 

individu ke – i untuk periode waktu ke – t. 

 Fixed effect model merupakan metode regresi data panel dengan asumsi 

bahwa koefisien slope bernilai konstan sedangkan nilai intersep tidak bersifat 

konstan melainkan dari unit cross section atau time series yang berbeda (Gujarati, 

2004). Menurut Nwakuya & Ijomah (2017) regresi panel dengan fixed effect 

model teknik penambahan dummy untuk penaksir parameter sehingga metode ini 

disebut dengan least square dummy variable model. Berikut persamaan umum 

pada  fixed effect model  : 

 

dengan     menyatakan individu ke  i untuk periode waktu ke   t pada variabel 

terikat,    intersep model regresi,     individu ke  i untuk periode waktu ke   t 

pada variabel bebas,   koefisien slope atau koefisien arah,     peubah individu ke 

k unit cross sectional ke i,     error regresi dari individu ke i untuk periode waktu 

ke   t. 

       ∑               

 

   

 

 

 

 (4) 
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 Random effect model sebagai variabel acak yang tidak berkorelasi dengan 

variabel bebas seperti pada penelitian sebelumnya (Nwakuya & Ijomah, 2017). 

Model ini akan memperkirakan data panel di mana variabel tersebut dapat saling 

berhubungan antara waktu dan antara individu. Perbedaan karakteristik individu 

random effect model dan waktu diakomodasi  pada error. Teknik ini juga 

memperhitungkan bahwa error mungkin berkorelasi sepanjang time series dan 

cross section (Gujarati, 2004). Struktur model dinyatakan dalam bentuk 

persamaan (Greene, 2012)  

                                            (5) 

dengan     menyatakan individu ke  i untuk periode waktu ke   t pada variabel 

terikat,   intersep model regresi,     individu ke i untuk periode waktu ke  – t 

pada variabel bebas,   koefisien slope atau koefisien arah,     kombinasi 

komponen error. 

Dalam metode regresi data panel salah satu cara untuk mengukur atribut 

tersebut dengan membangun variabel buatan yang mengambil angka 1 atau 0 

dengan 1 yang menunjukkan keberadaan atribut dan 0 menunjukkan tidak adanya 

atribut tersebut.Variabel yang mengasumsikan angka 0 dan 1 disebut variabel 

dummy (Gujarati, 2004). Pada model regresi panel untuk memilih pendekatan 

yang paling tepat digunakan tiga pengujian yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji 

Lagrange multipler. 

 Uji Chow digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data 

panel, yaitu antara common effect model atau fixed effect model dengan 

menggunakan jumlah residu kuadrat dari OLS pada model gabungan dan jumlah 

residu kuadrat dari kuadrat dari regresi LSDV. Jika   besar maka dapat dilakukan 

transformasi dan gunakan jumlah kuadrat sisa sebagai URSS (Batalgi, 2004). 

Berikut adalah hipotesi serta prosedur pengujiannya. 

   :                     (jika common effect model memiliki intersep 

sama), 

   : minimal terdapat satu i dengan     ≠ (jika fixed effect model memiliki 

intersep sama), 

                                      
                 

             
              ,                        (6) 

dengan RRSS menyatakan restricted residual sum of square dari model CEM, 

URSS unrestricted residual sum of square dari model CEM, N banyak unit cross 

section, T  banyak unit pada time series, K  banyak parameter yang diestimasi. 

Jika    ditolak, maka gunakan model fixed effect. Sedangkan jika terima    maka 

menggunakan model common effect. 

 Uji Hausman digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data 

panel, yaitu antara random effect model atau fixed effect model (Asteriou & Hall, 

2007). Fungsi dari uji ini adalah untuk menguji terdapat hubungan antara error 

pada model dengan satu atau lebih variabel bebas dalam model. Berikut statistik 

uji serta hipotesis uji (Greene, 2012). 

Hipotesis, 

            = 0 (terdapat efek acak),  

            ≠ 0 (tidak terdapat efek acak). 
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    [   ]  (7) 

 

 Uji Lagrange Multipler (LM) dikembangkan oleh Breusch-Pagan yang 

digunakan untuk menguji ada efek waktu, individu atau keduanya (Batalgi, 2005). 

Pengujian LM didasarkan pada nilai residual dari common effect model dengan uji 

statistik sebagai berikut: 

Hipotesis: 

   ∶   = 0   (Efek dari individu tidak berarti dalam model),  

   ∶   ≠ 0   (Efek dari individu  berarti dalam model). 

 

                                           
  

      
[

∑      
  

   

∑ ∑      
  

   
 
   

]
 

               (8) 

Setelah ini dilakukan uji statistik serentak pada dasarnya berguna untuk 

pengaruh semua variabel bebas yang berada dalam model serta mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat, perlu dilakukan kembali 

pemilihan variabel terikat untuk dimasukkan ke dalam model (Greene, 2012). Uji 

serentak dilakukan dengan pengujian statistika sebagai berikut: 

Hipotesis: 

                 

    setidaknya ada satu       

 

  
          

               
  

   (9) 

 Uji statistik parsial pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel 

terikat untuk menentukan variabel bebas memberikan pengaruh signifikan secara 

parsial/individual terhadap variabel terikat(Rasch et al. 2020). Berikut adalah 

persamaan uji parsial: 

          
            

  
  

      
  

   (10) 

 untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi variabel terikat dijelaskan 

oleh semua variabel terikat, digunakan koefisien determinasi R
2
 yang merupakan 

fungsi yang tidak mengurangi variabel penjelas dalam model regresi, dinyatakan 

dalam persamaan berikut (Draper, N. R, & Smith, 1998). 

                                                  
∑    ̂  

∑    ̅  
 

         

       
                                      (11) 

 Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji pada model regresi yang terjadi 

ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Pada model tersebut jika mengalami heteroskedastisitas, maka 
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dilakukan estimasi dengan Generalized Linear Square (Gujarati, 2004). Secara 

simbolis dapat dinyatakan dengan bentuk berikut : 

           (12) 

  Uji autokorelasi bertujuan menguji data dalam suatu model regresi linear 

yang ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan 

pada periode t-1 (sebelumnya).  Pada data jika terjadi residual mengalami 

autokorelasi, maka dilakukan estimasi dengan Generalized Linear Square dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson (Gujarati, 2004). Berikut statistic uji Durbin 

Watson  

                                             
∑   

     ̂   ̂    
 

∑   
    ̂ 

                                     (13) 

 

Dalam penelitian Thadewald & Buning (2017) salah satu uji statistik 

normalitas residual yang dapat digunakan adalah uji Jarque-Bera (JB), nilai 

residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual tersebut sebagian besar 

mendekati nilai rata-rata. Secara umum uji Jarque Bera (JB) dapat dinyatakan 

sebagai berikut : 

    
 

 
[   

      

 
].      (14) 

  

dengan   menyatakan ukuran sampel,   menyatakan kemiringan dan   

menyatakan kurtosis. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penulisan ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari BPS Provinsi Riau, dengan banyak observasi unit yang digunakan 

yakni 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Adapun tahap dalam penelitian sebagai 

berikut: 

1. Mengumpulkan data persentase kemiskinanan Provinsi Riau tahun 2015 

hingga 2019 serta variabel yang berpengaruh.  

2. Membuat variabel pada data  

3. Mengolah data dengan common effect model, fixed effect model, random 

effect model dalam software R.  

4. Melakukan uji individual  

5. Melakukan uji hausman  

6. Pemeriksaan model regresi data panel dilakukan uji serentak, uji parsial 

dan koefisien determinasi (R
2
). 

7. Melakukan asumsi klasik  

8. Mengambil kesimpulan  

 

4. PERSENTASE KEMISKINAN BERDASARKAN PENDEKATAN  

COMMON EFFECT MODEL, FIXED EFFECT MODEL DAN RANDOM 

EFFECT MODEL 

Pendekatan common effect model berasumsi intersep dan slope tetap sepanjang 

periode waktu dan unit. Common effect model dapat di estimasikan dengan 

melihat Tabel 1. 
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Tabel 1. Taksiran koefisien dengan common effect model 

Koefisien Estimasi Standar error t-value Prob (>|t|) 

Intercept 35,9681 21,3252 1,6866 0,0973 

RLS -3,1162 1,5644 -1,992 0,0513 

AHH -0,9227 0,3848 -2,3979 0,0199 

HLS 2,9835 1,2409 2,4042 0,0196 

APS 0,3532 0,092 3,8376 0,0003 

Berdasarkan persamaan (3) dengan mengunakan software R maka didapatkan 

hasil Tabel 1 Model regresi panel untuk pendekatan common effect model dapat 

diduga dengan Rata-rata lama sekolah tidak memiliki pengaruh signifikan karena 

memiliki nilai     , sehingga didapat persamaan common effect model menjadi 

                                            . 

Hasil model regresi data panel pendekatan fixed effect model dengan 

persamaan (4) dapat disajikan dalam bentuk Tabel 2. sebagai berikut 

Tabel 2. Taksiran koefisien dengan  fixed effect model 

Koefisien Estimasi Standar error t-value Prob 

(>|t|) 

RLS -0,8122 0,4825 -1,6832 0,1001 

AHH -0,01 0,0415 -0,2422 0,8098 

HLS -1,1134 0,3827 -2,9095 0,005 

APS -0,0146 0,0134 -1,0891 0,2826 

d_RLS -378,321 195,921 -1,931 0,0605 

d_AHH 5,0477 2,7288 1,8498 0,0717 

d_HLS -22,5352 5,3004 -4,2516 0,0001 

d_APS 0,3123 0,1062 2,9393 0,0054 

Pada model ini yang memiliki pengaruh signifikan dengan taraf nilai signifikan      

α = 0,05 sehingga     . Hasil yang didapat                           
        . 

Pada hasil random effect model dapat di estimasikan dengan melihat Tabel 

3. sebagai berikut 

Tabel 3. Taksiran koefisien dengan random effect model 

Koefisien Estimasi Standar error t-value Prob (>|t|) 

intercept 30,0336 3,4712 8,6521 0 

RLS -0,8866 0,427 -2,0761 0,0378 

AHH -0,0108 0,0401 -0,27 0,7871 

HLS -1,0209 0,3562 -2,8659 0,0041 

APS -0,0149 0,013 -1,1489 0,2506 

D 2780,67 1252,97 2,2193 0,0264 

d_RLS -378,25 191,04 -1,9799 0,0477 

d_AHH 5,0485 2,6609 1,8973 0,05778 

d_HLS -22,628 5,1672 -4,3791 1,19E-05 

d_APS 0,3127 0,1036 3,0181 0,0025 
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Berdasarkan persamaan (5) didapatkan hasil seperti Tabel 3 Jika     , 

persamaan yang didapat menjadi                                   
                                  

Uji Chow dilakukan untuk memilih model yang tepat antara common effect 

model atau fixed effect model untuk mengestimasi data panel. Berdasarkan 

persamaan (6), (7) dan (8)  seperti Tabel 4. 

Tabel 4. Uji Chow, Hausman dan LM 

Test F Statistik p-value 

Uji Chow 483,75           

Uji Hausmann 0.679 0.9996 

Uji  LM 10.14           

 

Pada hasil uji Chow adalah         = 483,75 dan         = 1.92 dengan 

       memiliki nilai          . Keputusan yang didapat tolak   , jika dilihat 

dari         < α maka keputusan yang didapat tolak   . Berarti model yang lebih 

baik digunakan yakni fixed effect model. Selanjutnya pada hasil uji Hausman 

cross section dimana nilai pvalue lebih besar dari nilai taraf signifikan α = 0,05, 

maka terjadi gagal tolak H0 yang berarti terima H0. Ini menunjukkan model yang 

lebih baik digunakan adalah random effect model. Berdasar hasil dari uji LM 

didapat kan bahwa nilai p_value =           ini berarti keputusannya bahwa 

       <   maka tolak    yang menyatakan model terpilih tetap random effect 

model. 

 Pengujian serentak dilakukan untuk mengetahui variabel prediktor secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas. Berikut 

merupakan statitik uji yang dilakukan berdasarkan persamaan (9) sebesar 2,54 dan 

       sebesar 0,000. Karena        kurang dari nilai taraf signifikansi (α=0,05) 

maka tolak   , artinya uji serentak memiliki model signifikan atau minimal 

terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan. 

 Pada uji parsial untuk mengetahui variabel bebas yang secara individu 

berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin kab/kota Provinsi 

Riau tahun 2015 sampai dengan 2019, dengan melakukan pemodelan terhadap 

variabel yang signifikan, didapatkan estimasi parameter sebagai berikut pada 

Tabel 5 

Tabel 5. Estimasi parameter variabel signifikan 

Koefisien Estimasi Standar error t-value Prob(>|t|) 

intercept 30,0336 3,4712 8,6521 0 

RLS -0,8866 0,427 -2,0761 0,0378 

HLS -1,0209 0,3562 -2,8659 0,0041 

d_RLS -378,25 191,04 -1,9799 0,0477 

d_HLS -22,628 5,1672 -4,3791 1,19E-05 

d_APS 0,3127 0,1036 3,0181 0,0025 

Berdasarkan persamaan (10) pada Tabel 4 hasil pengujian parsial dapat 

disimpulkan bahwa variabel bebas yang berpengaruh secara signifikan terhadap 

persentase penduduk miskin kab/kota Provinsi Riau tahun 2015 sampai dengan 

2019. 
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 Koefisien determinasi biasa dinotasikan R
2
 digunakan untuk mengukur 

seberapa besar variabel-variabel  terikat  mampu menjelaskan variabel bebas. 

Berdasarkan persamaan (11) didapatkan R
2
 sebesar 0,89111. Hal ini berarti 

variabel harapan lama sekolah, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan 

angka partisipasi sekolah, mampu menjelaskan variabel persentasi jumlah 

kemiskinan sebesar 87,15%. 

 Pada uji heterokedastisitas untuk mengetahui struktur variance-covariance 

residual bersifat homokedastik atau heterokedastisitas dapat digunakan uji 

Lagrange Multiplier (LM) sehingga didapatkan hasil nilai LM sebesar 7,241 dan  
   sebesar 9,487. Hal ini menunjukkan bahwa nilai LM<  

         
 sehingga 

dapat disimpulkan tidak ada alasan untuk menolak    yang berarti bahwa variansi 

residual dari model regresi data panel terpilih adalah konstan. 

 Pada uji autokorelasi untuk mendeteksi adanya autokorelasi pada model 

regresi dapat digunakan uji statistik d Durbin-Watson (DW) dengan menggunakan 

atruan serta hipotesis sebagai berikut 

   ∶   = 0 (tidak terdapat autokorelasi)  

   ∶   ≠ 0 (terdapat autokorelasi) 

 

 4 −    <    < 4 ;  Autokorelasi negatif,  

4 −   <    < 4 −    ; Daerah keragu-raguan,  

2 <    < 4 −    ;  Tidak ada autokorelasi, 

   <    <   ; Daerah keragu-raguan,  

0 <    <     ;  Autokorelasi positif. 

Tabel 6. Hasil pengujian autokorelasi dengan uji DW 

DW            
 

     

1.8233 1.4083 1.7671 2.5917 2.2329 

Berdasarkan Tabel 6 dapat disimpulkan tidak ada alasan menolak    yang berarti 

bahwa data model regresi data panel terpilih tidak terjadi autokorelasi pada 

residual.  

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah residual 

berditribusi normal,uji normalitas pada model regresi data panel  menggunakan uji 

Jarque-Bera, berikut qq plot. 

 
Gambar1. Qqplot Normal Residual 

Berdasarkan persamaan (12) hasil pengujian normalitas residual Jarque-Bera 

sebesar 4,2653 dan        sebesar 0,118 serta    sebesar 5,9915 untuk taraf 
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signifikansi   sebesar 0,05 dan daerah penolakan jika  nilai Jarque-Bera <  

  
        

atau  -value >  , maka tidak ada alasan Tolak   . Berarti bahwa data 

model regresi data panel terpilih berasal dari sampel yang berdistribusi normal.  

 Model regresi data panel dengan pemilihan model regresi terbaik, sehingga 

dalam penelitian ini terpilih Random Effect Model yang estimasi model terbaik 

dapat ditulis sebagai: 

                                                         
                                                              

Pada pendekatan random effect model regresi terbaik dapat dilihat nilai    sebesar 

87,15% persen termasuk tinggi dan berarti bahwa variabel prediktor yang 

digunakan dapat menjelaskan variabilitas Y. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis serta pembahasan sebelumnya maka dapat kesimpulan 

bahwa penerapan metode regresi data panel terhadap persentase penduduk miskin 

kab/kota di Provinsi Riau tahun 2015 hingga 2019 dengan tiga pendekatan yaitu 

common effect model, fixed effect model dan random effect model. Kesimpulan 

masing-masing uji maka random effect model adalah model yang terpilih paling 

baik. Model ini telah memenuhi pemeriksaan persamaan regresi panel, uji asumsi 

klasik dan uji normalitas dengan nilai    sebesar 87,15% persen termasuk tinggi 

dan berarti bahwa variabel bebas yang digunakan dapat menjelaskan variabilitas 

Y. 
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