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Pendahuluan

Sebagaimana dalam regresi linier, model umum dari regresi logistik ganda adalah 

model regresi ganda yaitu model yang melibatkan lebih dari satu prediktor/variable 

independen.  Secara  garis  besar,  langkah  pemodelan  regresi  logistik  tidaklah 

berbeda dengan kasus regresi liner.

Analisis Regresi Logistik Ganda 

Jika diketahui ada p variable independen, maka bisa ditunjukkan dengan vektor:

x’ = (x1,x2,……,xp )

Hal  ini  diasumsikan  bahwa  beberapa  variable  berskala  interval,  sehingga 
probabilitasnya bisa dituliskan dengan:

P(Y=1|x) = π(x)

Model regresi logistik ganda:

g(x) = β0 + β1x1 + β2x2 +…..+ βpxp

dimana,

π(x) = 

Jika  beberapa  dari  variabel  independennya  diskret,  variabelnya  skala  nominal 

misalnya  ras,  jenis  kelamin,  grup  perlakuan,  dan  sebagainya,  maka  tidak  tepat 

untuk memasukkan mereka pada model seakan-akan mereka adalah skala interval. 

Ini  karena  nomor-nomor  biasa  digunakan  untuk  merepresentasikan  berbagai 

macam  level  yang  hanya  diidentifikasikan,  dan  tidak  mempunyai  nomor  yang 

signifikan.  Pada  situasi  ini  metode  yang  dipilih  adalah  untuk  digunakan  sebuah 

koleksi  dari  design  variabel  (atau  dummy  variabel).  Misalkan,  contoh,  variabel 

independen yang dimaksud adalah “ras”, yang diberi kode sebagai “white”, “black”, 

atau  “other”.  Pada  kasus  ini  diperlukan  2  design  variabel.  Salah  satu  strategi 

pengkodean yang mungkin adalah ketika respondennya adalah “white”,  2 design 

variabelnya,  D1  dan  D2,  keduanya  akan  sama dengan  0;  ketika  respondennya 

“black”, D1 akan sama dengan 1 sedangkan D2 masih sama dengan 0; ketika ras 

dari responden adalah “other”, kita akan menggunakan D1=0 dan D2=1. Tabel 2.1 

mengilustrasikan pengkodean ini dari design variabel.
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Tabel 2.1
Sebuah contoh dari Pengkodean Design Variabel Untuk Ras, Dikodekan pada 3 

level
Variabel Desain
Ras     D1  D2

         White   0    0
         Black   1    0
         Other   0    1

Sebagian besar software regresi Logistik akan menghasilkan design variabel, dan 

beberapa program harus dipilih dari beberapa metode yang berbeda. Perbedaan 

strategi untuk kreasi dan interpretasi dari design variabel akan didiskusikan secara 

detail pada chapter 3.

Pada umumnya, jika sebuah variabel skala nominal mempunyai k nilai yang 

mungkin, maka dibutuhkan k-1 variabel desain. Hal ini benar selama semua model 

mempunyai  nilai  konstan.  Misalkan  jth variabel  independen,  Xj mempunyai  Kj 

tingkatan. Maka ada Kj – 1 dummy variable yang mungkin akan dinotasikan dengan 

Dju dan koefisien untuk dummy variable ini akan dinotasikan dengan βju’u = 1,2, …. , 

kj -1.. Begitu juga logistik untuk suatu model dengan p variable dan variable ke-j 

akan dijabarkan dengan rumus :

g (x) = β0 + β1x1 + ju Dju + βpxp

Strategi Pemodelan

Langkah-langkah pemodelan dalam regresi logistik meliputi:

1. Verifikasi setiap variable independen terhadap variable dependen untuk mencari 
hubungan antara tiap-tiap variable independent terhadap variable dependent.

2. Konstruksi  model  regresi  dengan  menggunakan  metode  pemilihan  variable 
independen yang dikehendaki.

3. Evaluasi prediktor pada model regresi yang terbentuk dengan menggunakan uji 
signifikansi estimasi parameter.

4. Pemeriksaan model lanjutan meliputi :

a. Ada tidaknya faktor perancu 

b. Pemeriksaan asumsi (diagnostic checking)
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Fitting Model Regresi Logistik Ganda

Asumsikan  bahwa  kita  mempunyai  sampel  dan  n  observari  independen  dari 
pasangan  (xi,yi),  i=1,2,….n.  Seperti  dalam  kasus  univariat,  pencocokan  model 
memerlukan estimasi yang kita peroleh dari vector β = (β0  , β1  ,  ….  ,  βp). Metode 
estimasi yang digunakan dalam kasus multivariate akan sama seperti dalam kasus 
univariat-likelihood maksimum. Fungsi likelihoodnya sebagai berikut:

L(β) =  (xi ) dengan π(x) didefinisikan pada persamaan 2.2

L(β) = Ln|( β)| = 1 ln [π(x2)] – (1-y2) ln[1- π(x2)}

Akan ada p+1 rumus likelihood yang diperoleh dengan mendiferensialkan fungsi log 
likelihood dengan memperhatikan koefisien p+1. Hasil  dari perhitungan likelihood 
dapat dituliskan sebagai berikut:

yi – π( xi )] = 0

dan

ij[ yi - π( xi )] = 0

Untuk j=1,2,….p

Sama  seperti  model  univariat,  penyelesaian  dari  perhitungan  likelihood 
memerlukan software khusus yang dapat ditemukan di  beberapa paket program. 
Katakanlah  merupakan penyelesaian perhitungan tersebut. Jadi, nilai untuk model 
regresi  logistic  ganda  adalah  (xi),  nilai  dari  pernyataan  pada  perhitungan  (2.2) 
dihitung menggunakan   dan xi

Pada  bab  sebelumnya  hanya  ringkasan  materi  yang  dibuat  dari  metode 
untuk mengestimasi standar eror dari koefisien estimasi. Sekarang setelah model 
regresi logistic terbentuk dalam konsep dan notasi untuk kasus multivariate, kiata 
akan membahas estimasi standar eror tersebut dengan lebih dalam lagi.

Metode variansi dan kovariansi estimasi koefisien mengikuti perkembangan 
teori estimasi likelihood maksimum [sebagai contoh,lihat Rao(1973)]. Teori tersebut 
menyatakan bahwa estimator diperoleh dari  matriks derivative bagian kedua dari 
fungsi log likelihood. Derivative bagian ini memiliki bentuk umum sebagai berikut:

 = - ij
2 πi (1- πi)             (2.3)

Dan

 = - ij xij πi (1- πi) (2.4)
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Untuk j,u= 0,1,2,……,p dimana πi  dinotasikan π( xi ).  Untuk (p+1) pada akhirnya 
bernilai negative yang diperoleh dari perhitungan(2.3) dan (2.4) dinotasikan sebagai 
I(β).  Matrik  ini  dinamakan  matrik  informasi.  Koefisien  estimasi  dari  variansi  dan 
kovariansi  diperoleh  dari  invers  matrik  tersebut  yang  dapat  ditulis  ΣI(β)=  I-1(β). 
Kecuali  dalam beberapa kasus khusus tidak mungkin untuk menuliskan ekspresi 
yang  jelas  untuk  elemen-elemen  dalam  matriks  ini.  Oleh  karena  itu  kita  akan 
menggunakan notasi σ² (βj) untuk menunjukkan elemen diagonal ke–j dari matrik ini, 
yang  mana  merupakan  variansi  dari  j dan  σ(βj,βu)  untuk  menunjukkan  semua 
elemen diagonal,  yang mana merupakan kovariansi dari  j  dan  u. Estimator dari 
variansi  dan  kovariansi  yang  akan  ditunjukkan  oleh ),  diperoleh  dengan 
menentukan nilai Σ(β) pada   . Kita akan menggunakan  2( j) dan  j, u), j,u = 
0,1,2,….,p untuk menunjukkan nilai pada matrik ini. Untuk sebagian besar bagian 
kita akan mempunyai kesempatan untuk menggunakan estimasi standar error dari 
koefisien estimasi, yang akan kita tunjukkan sebagai :

Untuk j = 0,1,2,…p. 

Kita akan menggunakan notasi ini dalam pengembangan metode untuk uji koefisien 
dan estimasi interval konfidensi.

Formulasi  dari  matrix  informasi  akan  sangat  berguna  ketika  kita  membicara 
pencocokan model dan estimasi dari penaksir adalah  dimana X adalah 
n dengan matrix p+1 yang mengandung data untuk setiap subjek , dan V adalah n 
matrix diagonal dengan elemen umum , dimana matrix X adalah :

X = 

Dan matrix V:

V = 

Contoh :

Untuk contoh kita akan menggunakan subset variable dari data untuk studi Berat 
Badan Lahir  Rendah (BBLR).  Tujuan dari  studi  ini  adalah untuk mengidentifikasi 
factor resiko yang dihubungkan dengan berat badan lahir bayi yang rendah (weight 
< 2500gram). Dalam data studi dikumpulkan 189 wanita dan diperoleh n1=59 orang 
yang mempunyai bayi berat lahir rendah, dan n0=130 orang yang mempunyai bayi 
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dengan berat badan lahir normal. Empat variable penting adalah AGE(usia), LWT 
(berat pada periode menstruasi terakhir ibu), Race (ras) dan FTV (jumlah kunjungan 
psikiater selama semester pertama kehamilan). Dalam penelitian ini, variable ras di 
kode ulang menggunakan variable boneka yang ditunjukkan di table 2.1. Hasil fitting 
model regresi ditunjukkan pada table berikut :

Table 2.2 

Koefisien Estimasi untuk Regresi Logit ganda

Variabel Estimated Coefficients Standard error Coeff/SE

AGE -0.024 0.034 -0.71

LWT -0.014 0.652E-02 -2.14

RACE(1) 1.004 0.497 2.02

RACE(2) 0.433 0.362 1.20

FTV -0.049 0.167 -0.30

Constant 1.295 1.069 1.21

-2Log Likelihood = -111.286

Pada table di atas, dummy variable untuk ras diindentifikasi dengan indeks (1) dam 
(2). Sehingga estimasi dari logit :

Dimana D3i untuk i=1,2 menunjukkan 2 variabel boneka untuk RACE (Ras). Nilai 

pasti diperoleh dengan mengestimasi logit 

Uji signifikansi Model

Sama dengan regresi univariat, langkah pertama dalam proses ini adalah menguji 
signifikansi dari maisng-masing variabel dalam model. Rasio Uji Likelihood untuk uji 
signifikansi  keseluruhan dari  p koefisien untuk variabel  independen dalam model 
dapat  ditunjukan  dengan  cara  yang  sama  seperti  kasus  univariat.  Uji  ini 
berdasarkan pada statistic G yang telah diberikan pada persamaan :

D = -2

Dan persamaan G=-2ln[(likelihood model awal)/(likelihood model akhir)]

G = 2
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Yang  berbeda  hanyalah  fitted  valuenya.  Pada  model,  berdasarkan  p+1.  Pada 
hipothesis nol (H0),koefisien p “slope” atau kemiringan untuk covariate dalam model 
= 0, nilai G dibandingkan dengan  nilai dengan derajat bebas p.

Hipothesis untuk uji rasio likelihood (uji Overall test):

H0 : βi = 0 vs H1: ada mimal 1 βi ≠ 0, untuk i=1,2,….

Daerah Kritik : H0 ditolak jika G > (p;α)

Sebagai contoh, mempertimbangkan model fit yang nilai estimasi koefisiennya telah 
tersaji pada table 2.2, untuk model tersebut nilai dari Log Likelihood = L = -111.286. 
Model kedua, dengan hanya mengisi constan, hasilnya L=-117.336, maka G=12.1.

Alternatifnya kita menggunakan persamaan (1.13) kita mempunyai nilai n1=59 dan 
n0=130, sehingga :

G = 2[(-111.286)-(59ln(59))+(130ln(130))-(189ln(189))]=12.099

Nilai p-value = P[ ] = 0.333 dimana nilai tersebut signifikan terhadap 
nilai alfa=0.05. Dalan hal ini,H0 ditolak yang memiliki nilai interpretasi yang sama 
dengan regresei  linear  berganda yang  dapat  disimpulkan bahwa sedikitnya  satu 
atau semua koefisien p berbeda.

Sebelum menyimpulkan bahwa ada beberapa atau semua koefisien p=0, sebaiknya 

kita melihat  Univariate Wald Test  Statistics,  Wj= yang terdapat  pada kolom 

terakhir table 2.2.

Hipothesis Untuk Uji Wald (uji parsial)

H0 : untuk masing-masing koefisien = 0

Statistik tersebut mengikuti distribusi normal standard. Dengan demikian, nilai dari 
statistic ini memberikan kita indikasi variabel mana yang signifikan atau tidak layak 
ada dalam model.  Jika kita menggunakan nilain kritik 2,  dimana akan mendekati 
nilai  signifikansi  0.05,  selanjutnya  kita dapat  menyimpulkan bahwa variabel  LWT 
dan mungkin RACE signifikan, sedangkan AGE dan FTV tidak signifikan.

Oleh  karena  uji  overall  benar  akan  diperoleh  nilai  yang  terbaik  dengan 
meminimalkan  beberapa  parameter,  langkah  logis  selanjutnya  adalah  untuk 
mencocokan  model  yang  hanya  berisi  variabel  yang  signifikan,  dan 
membandingkannya dengan model yang berisi semua variabel. Hasil  model yang 
telah dikeluarkan variabel yang tidak signifikan disampaikan pada table berikut :

Analisis Regresi Logit Berganda 7
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Tabel 2.3.

Estimasi Koefisien Regresi Logistik Ganda dengan Variabel LWT dan RACE

Variable Estimasi Koefisien Standar error Coeff/SE

LWT

RACE(1)

RACE(1)

Constant

-0.015

1.081

0.481

0.806

0.0642E-02

0.487

0.356

0.843

-2.37

2.22

1.35

0.96

Perbedaan antara kedua model dengan mengeluarkan  variabel AGE dan FTV dari 
model semula. Uji rasio Likelihood yang membendingkan dua model ini diperoleh 
menggunakan  definisi  G,  yang  mengikuti  distribusi  Chi-Square  dengan  derajat 
kebebasan 2 dengan hipothesis bahwa koefisien untuk variabel yang dikeluarkan=0. 

Nilai dari uji

G= -2[(-111.630)-(-111.286)]=0.688

Dengan derajat bebas 2 mempunyai p-value dari P[χ2(2)>0.688]=0.71

P-value lebih  besar  dari  0,05 maka dapat  disimpulkan bahwa model  yang  telah 

dikeluarkan variabel independen yang tidak signifikannya merupakan model yang 

terbaik.  Variabel  AGE dan FTV tidak berpengaruh jika dimasukkan pada model. 

Bagaimanapun  juga  kita  tidak  hanya  menyimpulkan  model  terbaik  pada  uji 

signifikansi  statistik  saja.  Ada  beberapa  pertimbangan  lain  yang  mempengaruhi 

keputusan untuk memasukkan atau mengeliminasi suatu variabel dalam model.

Saat  variabel  skala  kategorik  independen  dimasukkan  (atau  dikeluarkan)  dari 

model,  semua  variabel  itu  harus  dimasukkan  (atau  dikeluarkan),  jika  tidak, 

variabelnya  dikode ulang.  Misal  jika  kita  hanya  memasukkan desain  variabel  D1 

seperti  pada  tabel  2.1,  maka  RACE  dimasukkan  ke  model  sebagai  variabel 

dikotomus yaitu hitam atau bukan hitam. Jika k adalah banyaknya level dari variabel 

kategori,  maka  kontribusi  untuk  derajat  bebas  untuk  uji  rasio  likelihood  untuk 

variabel yang dikeluarkan adalah k-1. Contohnya bila kita mengeluarkan RACE dari 

model dan RACE terkode pada 3 level menggunakan desain variabel di tabel 2.1, 

maka derajat bebas untuk pengujiannya menjadi 2, masing masing 1 untuk desain 

variabel.

Karena derajat bebas yang lebih dari satu, kita harus hati hati dalam penggunaan 

statistik wald(W) dalam menilai signifikansi dari koefisien. Misal jika W statistik untuk 
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kedua koefisien melebihi  2, maka bisa disimpulkan desain variabelnya signifikan. 

tetapi jika salah satu koefisien statistik W nya 3 dan lainnya 1, maka kita tidak bisa 

yakin bahwa desain variabelnya signifikan. Estimasi koefisien untuk variabel RACE 

pada tabel 2.3 memberikan contoh yang bagus. Statistik W untuk koefisien desain 

variabel  pertama  adalah  2.22  dan  1.35  untuk  yang  kedua.  Uji  rasio  likelihood 

membandingkan model yang isinya LWT dan RACE dengan yang isinya hanya LWT 

yields  G  =  -2[-114.345  –  (-111.630)]  =  5.43  dimana  dengan  2  derajat  bebas, 

menghasilkan p-value sebesar 0.066. dengan melihat α sebesar 0,05 maka RACE 

signifikan untuk dikeluarkan dari model. Namun, variabel RACE dianggap memiliki 

peran  penting  dalam  biologi  sehingga  memasukkan  atau  mengeluarkan  RACE 

harus diputuskan bersama ahlinya.

Pada bab sebelumnya diuraikan, untuk model univariat,  2 uji  lain yang ekuivalen 

dengan uji rasio likelihood untuk menilai signifikansi model, yaitu uji wald dan score. 

Kita akan diskusikan secara singkat versi multivariat dari uji tersebut. 

Analog multivariat bagi uji Wald didapat dari perhitungan matriks vektor berikut:

W= =

Yang akan berdistribusi chi square dengan derajat bebas p+1 di bawah hipotesis 

bahwa masing masing dari p+1 koefisien sama dengan 0. Uji  untuk memastikan 

koefisien  kemiringan  p  didapat  dengan  mengeliminasi  0 dari  dan  baris  yang 

relevan (pertama) dan kolom (pertama) dari (X’VX). Karena perhitungan dari uji ini 

memerlukan kemampuan untuk menunjukkan operasi  operasi  vektor  matriks dan 

untuk ,mendapatkan  yang tidak didapat dari uji perbandingan likelihood (likelihood 

ratio test). Perluasan dari uji Wald yang mungkin digunakan untuk menguji fungsi 

fungsi dari koefisien mungkin lebih bermanfaat.

Asumsi  asumsi  diperlukan  untuk  mempekerjakan  fungsi  diskriminan  mendekati 

estimasi koefisien regresi logistik yang menyatakan distribusi dari X dengan variabel 

keluaran. Y=y berdistribusi multivariat normal dengan mean vektor yang tergantung 

pada y, tapi kovariannya tidak. Menggunaka notasi digambarkan dalam bagian 1.4, 

kita  menyebut  X|y  = j~N(μj,Σ)  dimana μj  mean dari p variabel  independen untuk 

subpopulasi  digambarkan dengan y = j dan Σ adalah matriks kovariansi  pxp dari 

variabel  tersebut.  Dibawah  asumsi  ini  P(Y=1|x)=  π(x),  dimana  koefisiennya 

diberikan dengan cara mengikuti persamaan di bawah ini:
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Dan

Dimana θ1=P(Y=1) dan  θ0 = 1 - θ1, proporsi dari populasi dengan y sama dengan 0 

atau 1 berturut turut.

Fungsi  diskriminan  estimator  dari  β0 dan  β  ditemukan  dengan  cara  substitusi 

estimator untuk μj, j = 0,1, Σ dan θ1  ke dalam persamaan (2.6) dan (2.7). estimator 

yang paling sering digunakan adalah MLE untuk model normal multivariat. Didapat:

Mean dari x dalam subgroup dari sampel dengan y = j, j = 0,1.Estimator dari matriks 

kovarian, Σ merupakan perluasan multivariat dari penyatuan sampel variansi yang 

diberikan di bagian 1.4. ini mungkin bisa direpresentasikan sebagai:

S = 

Dimana Sj  adalah matriks p x p dari  estimator  tak bias umum dari  variansi  dan 

kovariansi dihitung di dalam subgroup yang digambarkan dengan y = j, j = 0,1.

Karena  estimator  fungsi  diskriminan  bias,  ketika  normalitas  tidak  terpenuhi, 

estimator fungsi diskriminan hanya dapat digunakan ketika software regresi logistik 

tidak tersedia dan hanya pada analisis awal saja. Analisis akhir harus berdasarkan 

pada estimator likelihood maksimum dari koefisien.

Pada bagian 1.4 dibahas 2 metode alternatif  untuk menghitung parameter model 

regresi logistik, yaitu metode non iteratively weight least squares dan metode fungsi 

diskriminan.  Masing  masing  metode  tersebut  dapat  dikerjakan  dalam  kasus 

multivariat  meskipun  aplikasi  dari  estimator  non  iteratively  weight  least  squares 

terbatas karena membutuhkan estimasi π(X) ≠ 0 untuk kebanyakan harga x dalam 

data set.  Dengan  besarnya  jumlah  variabel  independen  pada beberapa  variabel 

kontinu, keadaan ini kemungkinan tidak akan terjadi. Estimator fungsi diskriminan 

tidak mempunyai batas tersebut dan dengan mudah diperluas ke kasus multivariat.
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Fungsi  diskriminan  mendekati  perhitungan  koefisien  logistik  berdasarkan  asumsi 

bahwa  distribusi  dari  variabel  independen,  memberikan  nilai  dari  variabel  hasil, 

adalah distribusi normal multivariat. 2 hal yang harus diingat:

1. Asumsi dari normal multivariat  jarang terpenuhi  karena frekuensi kemunculan 

dari variabel independen dikotomus.

2. Estimator  fungsi  diskriminan  dari  koefisien  untuk  variabel  independen 

berdistribusi tidak normal, khususnya variabel dikotomus, akan menjauhi nol jika 

koefisien  sebenarnya  tidak.  Karena  alasan  tersebut  umumnya  kami  tidak 

menyarankan untuk menggunakan  metode tersebut. Namun estimasi ini dulu 

sering digunakan dalam literatur literatur penting seperti  truett,  Cornfield,  dan 

Kannel (1967). Estimator ini mudah untuk dihitung dan jika tidak ada program 

regresi logistik, harus dilakukan uji terlebih dahulu terhadap data. Jadi estimator 

ini berguna untuk memasukkan formula yang relevan untuk perhitungannya.

Contoh Kasus

Suatu  penilitian  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh  status  merokok  dan usia 
seseorang pasien terhadap resiko terkena penyakit  jantung.  Diambil  100 sampel 
dan diperoleh data sebagai berikut ;

Jantun
g Merokok

Usi
a

Jantun
g Merokok

Usi
a

Jantun
g Merokok

Usi
a

Jantun
g Merokok

Usi
a

1 0 45 0 0 29 1 1 49 1 1 51

0 0 18 1 0 52 1 1 62 1 1 52

0 0 18 0 0 29 1 1 41 1 1 52

0 0 18 1 0 48 1 1 58 0 1 36

0 0 18 1 0 45 1 1 55 1 1 53

1 0 47 0 0 30 1 1 43 1 1 54

0 0 19 0 0 31 1 1 44 1 1 54

0 0 19 0 0 31 1 1 58 1 1 55

0 0 20 1 0 60 1 1 59 0 1 35

0 0 20 1 0 39 0 1 45 1 1 56

1 0 35 1 0 56 1 1 60 1 1 56

0 0 21 1 0 43 1 1 46 1 1 58

0 0 22 1 0 48 0 1 46 1 1 58

1 0 39 1 0 46 0 1 46 0 1 39

0 0 23 1 0 56 1 1 52 1 1 60

1 0 54 1 0 47 1 1 48 0 1 25

0 0 23 0 0 21 0 1 48 1 1 61
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0 0 24 0 0 36 0 1 48 1 1 61

1 0 36 1 0 36 1 1 48 1 1 61

1 0 39 1 1 61 0 1 42 1 1 62

0 0 25 0 1 38 0 1 41 1 1 63

0 0 27 1 1 49 1 1 50 0 1 36

0 0 28 0 1 40 1 1 50 1 1 64

0 0 28 0 1 40 1 1 51 1 1 64

0 0 28 0 1 40 1 1 51 1 1 65
Dimana nilai jantung sama dengan 0 jika tidak dan 1 jika ya. Dan untuk merokok 1 
sedangkan tidak merokok 0.

Analisis Regresi Logit Ganda

Verifikasi :

Karena ada variabel kategorikal, yaitu Rokok maka untuk mengetahui apakah faktor 
rokok berpengaruh terhadap penyakit jantung dilakukan analisis Crostab Jantung vs 
Rokok

H0 : Tidak ada hubungan antara merokok dengan sakit jantung
H1 : Ada hubungan antara merokok dengan sakit jantung

Chi-Square Tests

Value df
Asymp.  Sig.  (2-
sided)

Exact  Sig.  (2-
sided)

Exact  Sig.  (1-
sided)

Pearson Chi-Square 8.127a 1 .004
Continuity Correctionb 7.001 1 .008
Likelihood Ratio 8.189 1 .004
Fisher's Exact Test .007 .004
Linear-by-Linear Association 8.046 1 .005
N of Valid Casesb 100
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 18.04.
b. Computed only for a 2x2 table

Oleh karena tidak ada expected value yang < 5, maka digunakan nilai signifikansi 

Chi Square.

Dari table diperoleh nilai sig pearson chi square = 0.004 < alpha (0,25) sehingga kita 

menolak H0 yang berarti  bahwa ada hubungan antara merokok dengan penyakit 

jantung. Atau merokok berpengaruh secara signifikan terhadap penyakit jantung.

Sedangkan  untuk  variabel  independen  kontinu  (usia),  dilakukan  pengecekan 

dengan Reg logit sederhana Jantung vs Usia

H0 : Variabel  independen  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variable 
dependen
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H1 : Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a Usia .259 .053 23.409 1 .000 1.295

Constant -10.547 2.284 21.328 1 .000 .000
a. Variable(s) entered on step 1: usia.

Dari table diperoleh nilai sig = 0.000 < alpha (0,25) sehingga kita menolak H0 yang 

berarti bahwa variabel usia berpengaru secara signifikan terhadap penyakit jantung.

Oleh karena kedua variabel signifikan, selanjutnya dilihat pada model regresi ganda 

dengan memasukkan kedua variabel.

Konstruksi Model:

Uji Omnibus (overall test) :

Omnibus Tests of Model Coefficients

Chi-square df Sig.
Step 1 Step 81.410 1 .000

Block 81.410 1 .000
Model 81.410 1 .000

Dari table terlihat bahwa nilai signifikansi = 0.000 < alpha (0.05) yang berarti bahwa 
H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model layak.

Iteration Historyb

Iteration -2 Log likelihood
Coefficients

Constant
Step 0 1 135.372 .360

2 135.372 .364
3 135.372 .364

b. Initial -2 Log Likelihood: 135.372

Model Summary

Step -2 Log likelihood
Cox & Snell R 

Square
Nagelkerke R 

Square
1 53.962a .557 .751

Dari  table  model  summary  terlihat  penurunan  -2LL  yang  cukup  signifikan  dari 
135.372  (tabel  iteration  history)  menjadi  53.962  (tabel  model  summary),  dan 
berdasarkan  koefisien  Nagelkerke  R  square  diperoleh  bahwa  kedua  predictor 
(Status Merokok dan Usia) mampu menjelaskan 71.5% keragaman total dari logit.

Hosmer and Lemeshow Test
Step Chi-square df Sig.
1 5.673 8 .684
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Pada tabel  Hosmer  and  Lemeshow Test  terlihat  bahwa  nilai  sig=0.684  >  alpha 
(0.05)  yang  menunjukkan  bahwa  H0 tidak  ditolak  yang  berarti  bahwa  model  fit 
dengan data.

Classification Tablea

Observed

Predicted

jantung

Percentage Correcttidak ya
Step 1 jantung tidak 36 5 87.8

ya 3 56 94.9
Overall Percentage 92.0

a. The cut value is .500

Dari classification table terlihat nilai ketepatan klasifikasi model terakhir adalah 
sebesar 92%.

Variables in the Equation

B S.E. Wald df Sig. Exp(B)
Step 1a usia .530 .128 17.234 1 .000 1.698

rokok(1) -5.727 1.771 10.452 1 .001 .003
Constant -18.237 4.439 16.879 1 .000 .000

Dari tabel diperoleh model logit :
g(x) = -18.237 – 5.727Rokok + 0.530 Usia
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