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ABSTRACT 

 

Pekanbaru City is one of the areas that still has a population in the range of 7-24 years 

in the education, with the status of neither attending school nor dropping out of school, 

which should follow mandatory study. This study aims to model and determine the factors 

that are thought to affect differences in the educational status of residents of Pekanbaru 

City in 2018, which are divided into three categories, namely those who are not attended 

school, are still in school, and are no longer in school using multinomial logistic 

regression. Based on the parameter testing using the Wald test, it shows that the area 

type variable has an effect on the two logit functions obtained. The odd ratio 

interpretation show that children who live in rural areas have a tendency to be not 

attended school by 37.456 times compared to children who live in urban areas. 

 

Keywords: Pekanbaru City, educational, multinomial logistic regression, Wald test, odds 

ratio 

ABSTRAK 

 

Kota Pekanbaru merupakan salah satu wilayah yang masih memiliki penduduk berumur 

kisaran 7-24 tahun dengan status pendidikannya tidak bersekolah maupun putus sekolah, 

seharusnya mereka mengikuti wajib belajar. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan 

dan mengetahui faktor yang diduga mempengaruhi perbedaan status pendidikan 

penduduk Kota Pekanbaru tahun 2018 yang dibedakan menjadi tiga kategori yaitu 

berstatus tidak/belum bersekolah, masih bersekolah, dan tidak sekolah lagi menggunakan 

regresi logistik multinomial. Berdasarkan pengujian parameter menggunakan uji Wald 

diperoleh bahwa variabel tipe daerah berpengaruh pada kedua fungsi logit yang diperoleh. 

Interpretasi odd ratio menunjukkan bahwa anak yang tinggal di perdesaan memiliki 

kecendrungan berstatus tidak/belum bersekolah sebesar 37,456 kali dibanding anak yang 

tinggal di perkotaan. 

Kata Kunci: Kota Pekanbaru, pendidikan, regresi logistik multinomial, uji Wald, odd 

ratio 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan suatu sarana penting dalam kehidupan manusia yang diyakini 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 6 

dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berumur tujuh sampai dengan lima belas 

tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Meskipun pendidikan merupakan salah satu hak 

asasi manusia, namun tidak semua anak telah mendapatkan pendidikan. Berdasarkan hasil 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) Indonesia masih terdapat warga negara Indonesia yang tidak atau belum 

mendapatkan pendidikan sekolah sesuai rentang umur yang dijelaskan pada pasal 6 

tersebut. Terdapat perbedaan status pendidikan penduduk berumur 7-24 tahun yaitu 

penduduk yang tidak/belum sekolah, masih sekolah dan tidak sekolah lagi (Badan Pusat 

Statistik Provinsi Riau, 2018). 

Klasifikasi status pendidikan yang terdiri dari penduduk yang berumur 7-24 tahun 

di Kota Pekanbaru menjadi sebuah pertanyaan terhadap faktor apa saja yang 

menyebabkan penduduk tersebut tidak/belum sekolah, masih sekolah dan tidak sekolah 

lagi. Untuk menentukan faktor-faktor tersebut dapat dilakukan analisis dengan 

menggunakan metode regresi logistik multinomial. Regresi logistik multinomial adalah 

regresi logistik yang digunakan pada data dengan variabel respon polichotomus atau 

multinomial. Hosmer & Lemeshow (2000) menyatakan bahwa model regresi untuk 

variabel respon yang lebih dari dua kategori harus memperhatikan skala pengukuran 

nominal atau ordinal. Secara umum, model regresi logistik multinomial digunakan untuk 

memprediksi probabilitas pada suatu kategori yang relatif terhadap kategori lain (Azen & 

Walker, 2011). 

Beberapa penelitian telah dilakukan menggunakan regresi logistik multinomial 

yaitu pada penelitian bidang pendidikan digunakan untuk menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi pilihan perguruan tinggi pada siswa SMA dan SMP di pulau Karakelang  

Kabupaten Kepulauan Talaud dibahas oleh Tulong et al. (2018) dengan hasil penelitian 

pada uji  kesesuaian  model  penelitian tersebut ialah tidak ada perbedaan model antara 

hasil observasi dengan hasil prediksi, sehingga  model  yang diperoleh dapat  digunakan. 

Pada bidang kesehatan penerapan regresi logistik multinomial digunakan untuk 

pemilihan alat kontrasepsi wanita  dengan studi kasus di Desa Tonggara Kecamatan 

Kedung banteng Kabupaten Tegal dibahas oleh Sulistyo & Ispriyanti (2012). Hasil yang 

didapat dari penelitian ini ialah peluang seorang ibu dalam menentukan pilihan alat 

kontrasepsi dipengaruhi beberapa faktor yaitu oleh umur ibu, umur anak terakhir, dan 

rencana kehamilan. 

Dalam penelitian ini dilakukan pemodelan serta menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi status pendidikan penduduk Kota Pekanbaru dengan tiga kategori yaitu 

tidak/belum bersekolah, masih bersekolah dan tidak bersekolah lagi dan 

mempertimbangkan beberapa variabel prediktor menggunakan regresi logistik 

multinomial. 

2. REGRESI LOGISTIK DAN REGRESI LOGISTIK MULTINOMIAL  

Regresi logistik adalah suatu analisis regresi dengan variabel respon berupa kategorik 

yang dapat digunakan untuk mencari hubungan antara variabel respon yang bersifat 
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dichotomus (nominal atau ordinal terdiri dari dua kategori) dengan satu atau lebih variabel 

prediktor yang berskala  kategori ataupun kontinu (Hosmer & Lemeshow, 2000). Bentuk 

umum peluang untuk model regresi logistik dengan melibatkan 𝑙 variabel prediktor 𝑋  

dapat ditulis sebagai berikut (Collett, 2003): 

𝜋(𝑥𝑖) =
𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥𝑖1+𝛽2𝑥𝑖2+⋯+𝛽𝑙𝑥𝑖𝑙)

1+𝑒(𝛽0+𝛽1𝑥𝑖1+𝛽2𝑥𝑖2+⋯+𝛽𝑙𝑥𝑖𝑙),    (1) 

dengan 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 
Persamaan (1) merupakan fungsi nonlinear pada model probabilitas regresi logistik, 

sehingga untuk mendapatkan model linear dilakukan transformasi menggunakan link 

function logit. Hosmer & Lemeshow (2000) mendefinisikan link function tersebut sebagai 

berikut: 

𝑔(𝑥𝑖) = ln [
𝜋(𝑥𝑖)

1−𝜋(𝑥𝑖)
].      (2) 

Model regresi logistik ini dapat ditulis dalam bentuk persamaan linear dengan 

mensubstitusikan persamaan (1) ke persamaan (2), sehingga diperoleh 

𝑔(𝑥𝑖) = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑙𝑥𝑖𝑙.   (3) 

Regresi logistik multinomial yaitu regresi yang digunakan saat variabel respon 

mempunyai skala yang bersifat polichotomus yakni data yang berskala nominal dengan 

kategori lebih dari dua (Agresti, 2007). Jika dalam penggunaan variabel respon yang 

memiliki tiga kategori, dilakukan coding dengan 𝑌 = 1, 𝑌 = 2 dan 𝑌 = 3, maka salah 

satu kategori pada variabel respon harus digunakan sebagai variabel pembanding. 

Transformasi logit pada persamaan (3) terhadap 𝜋(𝑥𝑖) dengan variabel respon tiga 

kategori dapat ditulis dalam bentuk dua fungsi logit sebagai berikut: 

𝑔1(𝑥) = ln [
𝑃(𝑌 = 1|𝑥)

𝑃(𝑌 = 1|𝑥)
] = 𝑙𝑛 1 = 0,      (4) 

𝑔2(𝑥) = ln [
𝑃(𝑌=2|𝑥)

𝑃(𝑌=1|𝑥)
] = 𝛽20 + 𝛽21𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝛽2𝑙𝑥2𝑖 = 𝑥′𝛽2,  (5) 

𝑔3(𝑥) = ln [
𝑃(𝑌=3|𝑥)

𝑃(𝑌=1|𝑥)
] = 𝛽30 + 𝛽31𝑥1𝑖 + ⋯ + 𝛽3𝑙𝑥3𝑖 = 𝑥′𝛽3,  (6) 

dengan 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. 
Peluang bersyarat didapatkan pada fungsi logit yang diperoleh dari persamaan (4), 

(5) dan (6)  pada masing-masing kategori respon sebagai berikut: 

P(𝑌 = 1|𝑥) = 𝜋1(𝑥) =
𝑒

𝑔1(𝑥)

𝑒
𝑔1(𝑥)+𝑒

𝑔2(𝑥)+𝑒
𝑔3(𝑥)

,    (7) 

P(𝑌 = 2|𝑥) = 𝜋2(𝑥) =
𝑒

𝑔2(𝑥)

1+𝑒
𝑔2(𝑥)+𝑒

𝑔3(𝑥)
,    (8) 

 P(𝑌 = 3|x) = 𝜋3(𝑥) =
𝑒

𝑔3(𝑥)

1+𝑒
𝑔2(𝑥)+𝑒

𝑔3(𝑥)
,              (9) 

Pada model regresi logistik multinomial, 𝑌𝑖 terdiri lebih dari dua kategori sehingga 

termasuk ke dalam Generalized Linear Model (GLM) yang berdistribusi multinomial 

𝑦𝑖~𝑀(𝑛, 𝜋) (McCullagh & Nelder, 1989). Fungsi kepadatan peluang dari distribusi 

multinomial dengan tiga kategori adalah sebagai berikut: 

𝑓(𝑦𝑗𝑖|𝜋𝑗(𝑥)) =  𝜋1(𝑥𝑖)
𝑦1𝑖𝜋2(𝑥𝑖)

𝑦2𝑖𝜋3(𝑥𝑖)
𝑦3𝑖 ,   (10) 

dengan 𝑗 = 1, 2, 3, 𝑦𝑗𝑖 = 1 untuk setiap 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. Adapun fungsi likelihood untuk 

sampel sebanyak n pengamatan dapat ditulis sebagai berikut: 
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  𝑙(𝛽) = ∏[𝜋1(𝑥𝑖)
𝑦1𝑖𝜋2(𝑥𝑖)

𝑦2𝑖𝜋3(𝑥𝑖)
𝑦3𝑖]

𝑛

𝑖=1

, 

𝑙(𝛽) = ∏ (
1

1 + 𝑒𝑔2(𝑥) + 𝑒𝑔3(𝑥)
)

𝑦1𝑖

(
𝑒𝑔2(𝑥)

1 + 𝑒𝑔2(𝑥) + 𝑒𝑔3(𝑥)
)

𝑦2𝑖

(
𝑒𝑔3(𝑥)

1 + 𝑒𝑔2(𝑥) + 𝑒𝑔3(𝑥)
)

𝑦3𝑖
𝑛

𝑖=1

, 

𝑙(𝛽) = ∏[𝑒
𝑔2(𝑥𝑖)]

𝑦2𝑖
[𝑒

𝑔3(𝑥𝑖)]
𝑦3𝑖

(
1

1 + 𝑒
𝑔2(𝑥𝑖) + 𝑒

𝑔3(𝑥𝑖)
)

𝑦1𝑖+𝑦2𝑖+𝑦3𝑖

.                           (11)

𝑛

𝑖=1

 

dengan 𝑔2(𝑥) = 𝑥′𝛽2 dan 𝑔3(𝑥) = 𝑥′𝛽3. Untuk mendapatkan estimator 𝛽, fungsi 

likelihood dimaksimumkan dengan bentuk ln-𝑙(𝛽), dinotasikan dengan 𝐿(𝛽) = ln(𝑙(𝛽)). 

Selanjutnya fungsi ln-likelihood diperoleh sebagai berikut:  

𝐿(𝛽) = ∑ 𝑦2𝑖
𝑛
𝑖=1 𝑔2(𝑥𝑖) + 𝑦3𝑖 𝑔3(𝑥𝑖) − ln (1 + 𝑒

𝑔2(𝑥𝑖) + 𝑒
𝑔3(𝑥𝑖)). (12) 

Estimator 𝛽 pada persamaan (11) dapat diperoleh dengan menurunkan 𝐿(𝛽) 

terhadap 𝛽 dan disamakan dengan 0, dimana turunan pertama dari 𝐿(𝛽) dapat 

didefinisikan sebagai berikut: 

𝜕𝐿(𝜷)

𝜕𝛽𝑗𝑙
= ∑ 𝑦𝑗𝑖𝑥𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

− ∑ 𝑥𝑙𝑖 [
𝑒

𝑔2(𝑥𝑖) + 𝑒
𝑔3(𝑥𝑖)

1 + 𝑒
𝑔2(𝑥𝑖) + 𝑒

𝑔3(𝑥𝑖)
]

𝑛

𝑖=1

, 

𝜕𝐿(𝜷)

𝜕𝛽𝑗𝑙
= ∑ 𝑥𝑙𝑖(𝑦𝑗𝑖 − 𝜋𝑗𝑖) = 0

𝑛

𝑖=1

.                                                           (12) 

Persamaan (12) merupakan persamaan yang nonlinear dan tidak diperoleh penyelesaian 

eksaknya  sehingga taksiran untuk 𝛽𝑗𝑙  diperoleh dengan menggunakan proses iterasi yaitu 

dengan metode Newton-Raphson. 

 Uji indepedensi digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan diantara 

dua variabel (Agresti, 2007). Statistik uji yang digunakan adalah Chi-Square dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0: tidak ada hubungan antara dua variabel yang diamati yaitu variabel respon (𝑌) 

dengan variabel prediktor (X), 

𝐻1: terdapat hubungan antara dua variabel yang diamati yaitu variabel respon (𝑌)  
dengan variabel prediktor (X), 

dan statistik uji sebagai berikut: 

𝜒2 = ∑ ∑
(𝑛𝑖𝑗 − 𝑒𝑖𝑗)

𝑒𝑖𝑗

2𝐽

𝑗=1

𝐼

𝑖=1

,                                                   (13) 

dengan 𝑛𝑖𝑗 menyatakan nilai pengamatan pada baris ke-i dan kolom ke-j, 𝑒𝑖𝑗 menyatakan 

nilai ekspektasi baris ke-i dan kolom ke-j. Kriteria penolakan: Tolak 𝐻0 jika 2 

>2
(𝛼,(𝑟−1)(𝑡−1))

, atau nilai p-value < 𝛼  (Agresti, 2007). 

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi terjadinya hubungan yang kuat antar 

variabel prediktor (Gujarati, 2004). Dalam mendeteksi multikolinearitas dapat 

menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) yang melibatkan lebih dari dua variabel 

prediktor yang dinyatakan dengan: 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1−𝑅𝑗
2,       (14) 
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dimana 𝑅𝑗
2 merupakan koefisien determinasi antara 𝑋𝑗 dengan variabel prediktor lainnya 

dimana 𝑗 = 1, 2, 3, … , 𝑝, dengan 𝑝 merupakan banyak variabel prediktor. Nilai 𝑉𝐼𝐹 yang 

lebih besar dari 10 artinya terdapat kasus multikolinieritas pada regresi tersebut. 

Pengujian signifikansi parameter di dalam regresi logistik terdiri dari dua uji yaitu 

uji secara serentak dan uji secara parsial. Pengujian secara serentak bertujuan untuk 

mengetahui secara keseluruhan signifikansi parameter β terhadap variabel respon. 

Pengujian parameter secara serentak dapat digunakan uji 𝐺 yakni Likelihood ratio test 

dengan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0 ∶  𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝐽 = 0, 

𝐻1 ∶ minimal satu 𝛽𝑗 ≠ 0, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝,  

Statistik uji 𝐺 adalah 

𝐺 = −2𝑙𝑛 [
(

𝑛1

𝑛 )
𝑛1

(
𝑛2

𝑛 )
𝑛2

(
𝑛3

𝑛 )
𝑛3

∏ [𝜋1(𝑥𝑖)𝑦1𝑖𝜋2(𝑥𝑖)2𝑖𝜋2(𝑥𝑖)𝑦3𝑖]𝑛
𝑖=1

] ,                           (15) 

dengan 

𝑛1 = ∑ 𝑦1𝑖

𝑛

𝑖=1

; 𝑛2 = ∑ 𝑦2𝑖

𝑛

𝑖=1

; 𝑛3 = ∑ 𝑦3𝑖; 𝑛 =  𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3

𝑛

𝑖=1

, 

𝑛 menyatakan banyak pengamatan, 𝑛1 menyatakan banyak pengamatan kategori 𝑌 = 1, 

𝑛2 menyatakan banyak pengamatan kategori 𝑌 = 2, 𝑛3 menyatakan banyak pengamatan 

kategori 𝑌 = 3. Uji 𝐺 mengikuti sebaran 2 dengan derajat bebas k, yakni banyaknya 

variabel dalam model. Aturan keputusan dari pengujian hipotesis ini adalah tolak 𝐻0 

apabila nilai 𝐺 > 2
(𝑑𝑓,𝛼)

 atau p-value < 𝛼 (Hosmer & Lemeshow, 2000). 

Uji Wald digunakan untuk pengujian signifikansi parameter 𝛽 secara parsial, yang 

bertujuan untuk mengetahui variabel prediktor mana yang berpengaruh signifikan 

terhadap model. Hipotesis pengujian secara parsial sebagai berikut: 

𝐻0 ∶  𝛽𝑗 = 0, 

𝐻1 ∶  𝛽𝑗 ≠ 0, dengan 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝. 

Statistik uji Wald didefinisikan sebagai berikut: 

𝑊2 = (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

,                (16) 

dengan �̂�𝑗 menyatakan taksiran parameter ke-j, 𝑆𝐸(�̂�𝑗) menyatakan taksiran standard 

error dari (�̂�𝑗), dengan 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝. Uji Wald mengikuti sebaran 2 dengan derajat 

bebas 1. Aturan keputusan dari pengujian hipotesis ini  adalah 𝐻0 ditolak apabila nilai 

𝑊2 > 2
(𝑑𝑓,𝛼)

 atau p-value < 𝛼 (Hosmer & Lemeshow, 2000). 

Odds Ratio digunakan untuk mempermudah interpretasi model hasil pengujian 

pada parameter. Nilai odds ratio menunjukkan perbandingan antara peluang dua variabel 

prediktor 𝑥𝑗 dan menunjukkan kecenderungan hubungan suatu variabel prediktor 

terhadap variabel respon. Hubungan antara odds ratio terhadap parameter model 𝛽 

sebagai berikut: 

𝛹𝑎𝑏 = 𝑒𝑥𝑝 (�̂�).           (17) 

Jika Ψ < 1, maka antar kedua variabel terdapat hubungan negatif dan jika Ψ > 1 terdapat 

hubungan yang positif. 
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Untuk melihat kesesuaian model digunakan uji Goodness of Fit yang hipotesisnya 

sebagai berikut: 

𝐻0 ∶ Model sesuai yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil observasi  dengan kemungkinan hasil prediksi model, 

𝐻1 ∶ Model tidak sesuai yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara hasil 

observasi dengan kemungkinan hasil prediksi model. 

Statistik uji Deviance didefinisikan sebagai berikut: 

𝐷 = −2 ∑ [𝑌𝑖𝑙𝑛 (
�̂�𝑖

𝑦𝑖
) + (1 − 𝑌𝑖)𝑙𝑛 (

1 − �̂�𝑖

1 − 𝑦𝑖
)]

𝑛

𝑖=1

,                          (18) 

dengan 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. Uji statistik 𝐷 mengikuti sebaran 2  dengan derajat bebas n-p. 

Penarikan kesimpulan: Tolak 𝐻0 jika 𝐷 > 2
𝛼(𝑛−𝑝)

 atau p-value <  𝛼 (Hosmer & 

Lemeshow, 2000). 

Untuk melihat kontribusi variabel prediktor dapat menjelaskan model yang 

terbentuk digunakan koefisien determinasi 𝑅2. Koefisien determinasi yang dapat 

diinterpretasikan pada regresi logistik adalah Nagelkerke 𝑅2 yang definisikan sebagai 

berikut: 

𝑅2
3 =

𝑅2
2

𝑅2
𝑚𝑎𝑥

,     (19) 

dengan 𝑅2
2 = 1 − {

�̂�0

𝐿(�̂�)
}

2/𝑛

,  𝑅2
𝑚𝑎𝑥 = 1 − {�̂�0}

2/𝑛
. Nilai Pseudo 𝑅2 terletak di antara 

0 dan 1, nilai yang mendekati satu dapat diartikan bahwa variabel-variabel prediktor dapat 

menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel 

respon (Collett, 2003). 

Ketepatan Klasifikasi (KK) digunakan didalam model untuk mengetahui data yang 

diklasifikasikan apakah benar atau tidak dengan menggunakan nilai Apparent Error Rate 

(APER) yang merupakan sebuah nilai proporsi sampel yang salah klasifikasi oleh model 

(Johnson & Wichern, 2007). Penentuan KK dapat diketahui melalui tabel klasifikasi yang 

ditulis pada Tabel 1. 

Tabel 1. Perhitungan Ketepatan Klasifikasi 

Observasi 
Prediksi 

Total 
𝜋1 𝜋2 𝜋3 

𝜋1 𝑛11 𝑛12 𝑛13 𝑛1 

𝜋2 𝑛21 𝑛22 𝑛23 𝑛2 

𝜋3 𝑛31 𝑛32 𝑛33 𝑛3 

 

Selanjutnya digunakan Tabel 1 sehingga dapat dihitung nilai APER pada persamaan 

sebagai berikut. 

𝐴𝑃𝐸𝑅 =
𝑛12+𝑛13+𝑛21+𝑛23+𝑛31+𝑛32

𝑛1+𝑛2+𝑛3
,   (20) 

Nilai KK dapat dihitung dengan 1 dikurang dengan hasil 𝐴𝑃𝐸𝑅. 

 
3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Artikel ini menggunakan data sekunder dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(Susenas) yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada 
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bulan Maret tahun 2018 di Kota Pekanbaru. Variabel yang digunakan yaitu status 

pendidikan (𝑌), jenis kelamin (𝑋1), jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga 
(𝑋2), riwayat kejahatan (𝑋3), tipe daerah tempat tinggal (𝑋4),  status kepemilikkan rumah 
(𝑋5), riwayat bantuan pemerintah (𝑋6), pendidikan terakhir ayah (𝑋7), dan pendidikan 

terakhir ibu (𝑋8). Langkah-langkah pembentukan model pada status pendidikan serta 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya dilakukan menggunakan software R 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Melakukan uji indepedensi menggunakan uji Chi Square serta melakukan 

pendeteksian adanya kasus multikolinieritas pada model dengan melihat nilai VIF. 

b. Menganalisis model regresi logistik multinomial untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi status pendidikan. Melakukan uji signifikansi parameter secara 

serentak menggunakan uji Likelihood ratio test, serta melakukan uji signifikansi 

parameter secara parsial untuk mendeteksi variabel prediktor yang berpengaruh 

signifikan pada model secara individu menggunakan uji Wald. 

c. Membentuk model regresi logistik multinomial dan model fungsi logit pada masing-

masing kategori variabel respon yang signifikan pada pengujian serentak. 

d. Melakukan uji kesesuaian dan kecocokan model dengan menggunakan Goodness of 

Fit  dan nilai Pseudo 𝑅2 untuk mengetahui kelayakan model yang telah diperoleh. 

e. Menginterpretasikan model berdasarkan nilai odds ratio serta menghitung ketepatan 

klasifikasi model. 

 

4. ANALISIS STATUS PENDIDIKAN PENDUDUK KOTA PEKANBARU 

TAHUN 2018 MENGGUNAKAN REGRESI LOGISTIK MULTINOMIAL 

 

Pengujian independensi dilakukan untuk mendeteksi hubungan di antara variabel respon 

dan variabel prediktor. Dengan menggunakan persamaan (13) dan menggunakan software 

R diperoleh nilai pengujian independensi seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Uji Independensi 

Variabel Prediktor 2 hitung 2 tabel Df p-value Keputusan 

Jenis Kelamin (𝑋1) 3,307 5,991 2 0,914 Terima 𝐻0 

Jumlah Anggota Keluarga (𝑋2) 18,007 9,487 4 0,001 Tolak 𝐻0 

Riwayat Tindakan Kejahatan (𝑋3) 0,095 5,991 2 0,953 Terima 𝐻0 

Tipe Daerah (𝑋4) 20,454 5,992 2 0,036 Tolak 𝐻0 

Status Kepemilikan Rumah (𝑋5) 7,209 15,507 8 0,514 Terima 𝐻0 

Bantuan Pemerintah (𝑋6) 0,3031 5,991 2 0,859 Terima 𝐻0 

Pendidikan Ayah Terakhir (𝑋7) 49,072 15,507 8 0,000 Tolak 𝐻0 

Pendidikan Ibu Terakhir (𝑋8) 81,053 15,507 8 0,000 Tolak 𝐻0 

 

 Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa variabel 𝑋1, 𝑋3, 𝑋5, 𝑋6 memiliki nilai 2 hitung 

daripada 2 tabel, dan memiliki nilai p-value besar daripada α yaitu 0,05 yang berarti 

gagal tolak 𝐻0 sehingga dapat dikatakan bahwa dengan tingkat keyakinan 95% maka 

tidak ada hubungan antara status pendidikan penduduk Kota Pekanbaru tahun 2018 

dengan variabel 𝑋1, 𝑋3, 𝑋5, 𝑋6. Selanjutnya dilakukan pendeteksian multikolinearitas 

menggunakan nilai VIF. Nilai VIF dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Hasil deteksi multikolinearitas 

Variabel Prediktor 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋4 𝑋5 𝑋6 𝑋7 𝑋8 

Nilai VIF 1,005 1,027 1,003 1,016 1,041 1,046 1,288 1,316 

 

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai VIF pada semua variabel prediktor 

adalah kurang dari 10 yang artinya tidak adanya terjadi korelasi diantara variabel-variabel 

prediktor yang digunakan sehingga dikatakan bahwa tidak terdapat kasus 

multikolinearitas. Dengan demikian langkah dalam analisis pembentukan model dapat 

dilanjutkan. Selanjutnya adalah melakukan pengujian parameter secara serentak dan 

parsial. Dalam pembentukan model, akan digunakan kategori yang ada pada variabel 

respon dan akan menjadi variabel pembanding Y=2 yaitu berstatus masih bersekolah. 

Pengujian signifikansi parameter secara serentak dilakukan dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

𝐻0 ∶  𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝐽 = 0, 

𝐻1 ∶ minimal satu 𝛽𝑗 ≠ 0, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝. 

Berdasarkan persamaan (15) hasil menunjukkan bahwa nilai 𝐺 diperoleh sebesar 

108,13 yakni lebih besar dari  2 tabel yaitu33,92 atau p-value sebesar 0,000 kurang dari 

sebesar 0,05 yang artinya 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa 

dengan tingkat kepercayaan 95% terdapat minimal satu variabel prediktor yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap status pendidikan. Pengujian parameter secara 

parsial dilakukan menggunakan Uji Wald. Hasil uji signifikansi parameter secara parsial 

dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil uji signifikansi parameter secara parsial 
Logit Variabel 𝛽 SE Wald p-value 

𝑌 = 1 
Tidak/Belum 

Bersekolah 

Konstanta -28,461 1,079 695.282 0,000 

Jumlah Anggota Keluarga (𝑋2) (2) -2,070 1,251 2,736 0,098 

Jumlah Anggota Keluarga (𝑋2) (3) 2,821 1,437 3,854 0,049 

Tipe Daerah  (𝑋4) (2) 3,623 1,231 8,653 0,003 

Pendidikan Ayah (𝑋7) (2) -29,048 0,000 17.272 0,000 

Pendidikan Ayah (𝑋7) (3) 0,608 1,629 0,139 0,708 

Pendidikan Ayah (𝑋7) (4) 1,387 1,545 0,806 0,369 

Pendidikan Ayah (𝑋7) (5) -10,200 0,000 26,544 0,000 

Pendidikan Ibu (𝑋8) (2) -18,309 0,000 23.686 0,000 

Pendidikan Ibu (𝑋8) (3) 24,235 0,561 1865,931 0,000 

Pendidikan Ibu (𝑋8) (4) 22,071 1,016 471,899 0,000 

Pendidikan Ibu (𝑋8) (5) -21,355 0 0 0 

𝑌 = 3 
Tidak 

Bersekolah 

Lagi 

Konstanta -0,714 0,636 1,257 0,262 

Jumlah Anggota Keluarga (𝑋2) (2) 0,215 0,245 0,772 0,379 

Jumlah Anggota Keluarga (𝑋2) (3) 0,848 0,507 2,794 0,094 

Tipe Daerah (𝑋4) (2) 0,923 0,388 5,659 0,017 

Pendidikan Ayah (𝑋7) (2) -0,401 0,000 14.138 0,234 

Pendidikan Ayah (𝑋7) (3) -0,764 0,347 4,848 0,027 

Pendidikan Ayah (𝑋7) (4) -1,086 0,352 9,517 0,002 

Pendidikan Ayah (𝑋7) (5) -0,765 0,000 25.961 0,107 

Pendidikan Ibu (𝑋8) (2) 0,319 0,000 0,000 0,613 

Pendidikan Ibu (𝑋8) (3) -0.241 0,636 0,144 0,704 

Pendidikan Ibu (𝑋8) (4) -1,18 0,647 3,332 0,067 

Pendidikan Ibu (𝑋8) (5) -1,332 0,698 3,634 0,056 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 4 persamaan model regresi logistik multinomial 

untuk status pendidikan penduduk di Kota Pekanbaru dengan kategori tidak/belum 

bersekolah dan tidak bersekolah lagi dibentuk berdasarkan nilai 𝛽 maka diperoleh dua 

persamaan model logit sebagai berikut: 

Model logit status pendidikan kategori tidak/belum bersekolah sebagai berikut: 

𝑔1(𝑥) = −28,461 − 2,0706𝑋2(2) + 2,821𝑋2(3) + 3,623𝑋4(2) − 29,048𝑋7(2)
+ 0,608𝑋7(3) + 1,387𝑋7(4) − 10,200𝑋7(5) − 18,309𝑋8(2)
+ 24,235𝑋8(3) + 22,071𝑋8(4) − 21,355𝑋8(5) 

Model logit status pendidikan kategori tidak bersekolah lagi sebagai berikut: 

𝑔3(𝑥) =  −0,714 +  0,215𝑋2(2) +  0,848𝑋2(3) +  0.923𝑋4(2) −  0.401𝑋7(2)
− 0.764𝑋7(3) − 1.086𝑋7(4) − 0.765𝑋7(5) + 0.319𝑋8(2)
− 0.241𝑋8(3) − 1.182𝑋8(4) − 1.332𝑋8(5) 

Dari model logit tersebut dapat dihitung nilai peluang untuk perbedaan status 

pendidikan penduduk di Kota Pekanbaru yang berumur 7-24 tahun, jika jumlah anggota 

keluarga sekitar 5-7 orang dalam satu rumah tangga, tipe daerah tempat tinggal perdesaan, 

pendidikan ayah terakhir SD sederajat dan pendidikan ibu terakhir SD sederajat untuk 

tiap-tiap status ialah sebagai berikut: 

(a) Status pendidikan tidak/belum bersekolah. 

      𝜋1(𝑥) =
𝑒𝑔2(𝑥)

𝑒𝑔1(𝑥) + 𝑒𝑔2(𝑥) + 𝑒𝑔3(𝑥)
=

𝑒(−74,165)

𝑒(−74,165) + 1 + 𝑒(0,342)
= 0,00002 

(b) Status pendidikan masih bersekolah. 

  𝜋2(𝑥) =
𝑒𝑔2(𝑥)

𝑒𝑔1(𝑥) + 𝑒𝑔2(𝑥) + 𝑒𝑔3(𝑥)
=

1

𝑒(−74,165) + 1 + 𝑒(0,342)
= 0,415 

(c) Status pendidikan tidak bersekolah lagi. 

  𝜋3(𝑥) =
𝑒𝑔3(𝑥)

𝑒𝑔1(𝑥) + 𝑒𝑔2(𝑥) + 𝑒𝑔3(𝑥)
=

𝑒(0,342)

𝑒(−74,165) + 1 + 𝑒(0,341)
= 0,585 

Selanjutnya perhitungan nilai odd ratio berdasarkan persamaan pada setiap kategori 

yang signifikan dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil nilai odd ratio 
Variabel Respon Variabel Prediktor Odd Ratio 

Tidak/Belum Bersekolah 

𝑌 = 1 

Jumlah Anggota Keluarga (𝑋2) (3) 16,804 

Tipe Daerah (𝑋4) (2) 37,456 

Pendidikan Ayah Terakhir (𝑋7) (2) 0,0002 

Pendidikan Ayah Terakhir (𝑋7) (5) 0,0003 

Pendidikan Ibu Terakhir (𝑋7) (2) 0,011 

Pendidikan Ibu Terakhir (𝑋8) (3) 335.128 

Pendidikan Ibu Terakhir (𝑋8) (4) 385.119 

Tidak Bersekolah Lagi 

𝑌 = 3 

Tipe Daerah (𝑋4) (2) 2,517 

Pendidikan Ayah Terakhir (𝑋7) (3) 0,465 

Pendidikan Ayah Terakhir (𝑋7) (4) 0,337 

 

Berdasarkan Tabel 5 diketahui salah satu interpretasi logit 1 yaitu anak yang tinggal 

di pendesaan memilki kecendrungan berstatus tidak/belum bersekolah sebesar 37,456 kali 

dibandingkan anak yang tinggal di perkotaan. Maka dapat dikatakan jika anak tersebut 



10 

 

tinggal di pendesaan semakin besar pula kemungkinan anak tersebut bestatus tidak/belum 

bersekolah dibandingkan anak yang masih bersekolah. 

Selanjutnya dilakukan pengujian kesesuaian model menggunakan goodnees of fit 

untuk mengetahui model yang telah terbentuk memuat perbedaan ataupun tidak antara 

observasi dengan hasil prediksi dengan hipotesis sebagai berikut: 
𝐻0 ∶ Model sesuai yang artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

observasi  dengan kemungkinan hasil prediksi model, 

𝐻1 ∶ Model tidak sesuai yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara hasil observasi 

dengan kemungkinan hasil prediksi model. 

Berdasarkan persamaan (18) hasil yang diperoleh nilai 2 hitung sebesar 70,794 

yang berarti lebih kecil dari 2 tabel sebesar 135,48 yang berarti hasilnya gagal tolak 𝐻0 

sehingga dapat diputuskan bahwa model sesuai atau dikatakan bahwa tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara hasil observasi  dengan kemungkinan hasil prediksi model. 

Selanjutnya untuk melihat kontribusi variabel prediktor dapat menjelaskan model yang 

terbentuk yang diperoleh dari nilai Nagelkerke 𝑅2 hasilnya sebesar 0,215 yang berarti 

variabilitas variabel respon yang dapat dijelaskan oleh variabel prediktor pada model 

adalah sebesar 21,5%. 

Selanjutnya model yang diperoleh dilakukan penghitungan ketepatan klasifikasi 

dengan hasil perbandingan ketepatan klasifikasi data dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Ketepatan Klasifikasi Model 

Observasi 

Prediksi 
Ketepatan 

(%) 
Masih 

Bersekolah 

Tidak/Belum 

Bersekolah 

Tidak 

Bersekolah Lagi 

Masih Bersekolah 651 5 108 97.9% 

Tidak/Belum Bersekolah 0 0 0 0.0% 

Tidak Bersekolah Lagi 7 0 9 2.1% 

Ketepatan Keseluruhan 98.9% 0.0% 7.7% 84.6% 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa ketepatan keseluruhan observasi dari model 

yang telah terbentuk yaitu sebesar 84.6% yang artinya banyaknya prediksi yang tepat 

diklasifikasikan sesuai dengan observasi dan nilai APER atau klasifikasi ke kelompok 

yang salah dari model yaitu sebesar 15.4%. Dengan demikian ketidaktepatan ini dapat 

disebabkan oleh tidak seimbangnya banyak data dan kurangnya variabel prediktor yang 

tepat maupun dapat mewakili dalam pemodelan status pendidikan penduduk di Kota 

Pekanbaru tahun 2018. 

 
5. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada status pendidikan penduduk di Kota 

Pekanbaru tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan dari hasil pengujian hanya 

empat dari beberapa variabel prediktor yang berpengaruh terhadap perbedaan status 

pendidikan penduduk Kota Pekanbaru tahun 2018 dengan ketepatan klasifikasi sebesar 

84,6%. Faktor dengan variabel tipe daerah dengan kategori perdesaan berpengaruh 

signifikan  dengan nilai odd ratio terhadap yang positif di kedua logit sehingga dapat 

dikatakan bahwa anak yang tinggal di daerah perdesaan memiliki kecendrungan untuk 

anak tersebut tidak dapat menjalani pendidikan diakibatkan faktor penunjang lainnya 
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berdasarkan tipe daerah tempat tinggalnya seperti kurangnya akses, kurangnya fasilitas 

maupun kurang mampunya perekonomian dalam keluarga anak tersebut. 
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