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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).

Jika diasumsikan bahwa beberapa variable berskala interval, 

probabilitasnya bisa dituliskan dengan:

P(Y=1|x) = π(x)
Model regresi logistik ganda:

g(x) = β0 + β1x1 + β2x2 +…..+ βpxp

Dimana,     

π(x) =  

Thursday, January 4, 2001

2Analisis Regresi Logit Ganda



Dummy Variabel

Jika beberapa variabel independentnya numerik, yang berskala 

nominal misalknya RAS, Jenis Kelamin, dan lain-lain, maka kita 

tidak dapat secara langsung memasukkan variabel-variabel 

tersebut ke dalam persamaan regresi. Maka, hal yang harus 

dilakukan adalah dengan membentuk variabel desain atau lebih 

akrab disebut variabel boneka (dummy).

Misalkan, RAS yang diberi kode sebagai “white”, “black”, atau 

“other”. Sebagaimana pada regresei linear, jika kita mempunyai n 

kategori, maka dummy yang terbentuk sebanyak (n-1) variabel.  

Misal kita menjadikan RAS white  sebagai reference category, 

maka akan terbentuk dummy  seperti pada tabel :

Variabel Desain
Ras        D1       D2
White     0           0

        Black     1           0
        Other     0           1
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Strategi Pemodelan

Langkah-langkah pemodelan dalam regresi logistik meliputi:

•Verifikasi  setiap variable independen terhadap variable 

dependen untuk mencari hubungan antara tiap-tiap variable 

independent terhadap variable dependent.

•Konstruksi model regresi dengan menggunakan metode 

pemilihan variable independen yang dikehendaki.

•Evaluasi prediktor pada model regresi yang terbentuk dengan 

menggunakan uji signifikansi estimasi parameter.

•Pemeriksaan model lanjutan meliputi :

- Ada tidaknya faktor perancu

- Pemeriksaan asumsi (diagnostic checking)
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Fitting Model Regresi Logistik 
Ganda

pencocokan model memerlukan estimasi yang kita peroleh dari 

vector β = (β0 , β1 , …. ,  βp), dengan persamaan likelihoodnya :
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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:
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Metode variansi dan kovariansi estimasi koefisien mengikuti 

perkembangan teori estimasi likelihood maksimum. Teori 

tersebut menyatakan bahwa estimator diperoleh dari matriks 

derivative bagian kedua dari fungsi log likelihood. Derivative 

bagian ini memiliki bentuk umum sebagai berikut:

)(dim,...,2,1,0,

)1()(

)1()(

1

2

1

2
2

2

ii

n

i
iiijij

uj

n

i
iiij

j

xndinotasikaanapujuntuk

XxL
dan

xL

ΠΠ=

Π−Π−=
∂∂

∂

Π−Π−=
∂

∂

∑

∑

=

=

ββ
β

β
β

Untuk (p+1) pada akhirnya bernilai negatif 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). 
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Untuk sebagian besar bagian kita akan mempunyai 

kesempatan untuk menggunakan estimasi standar error dari 

koefisien estimasi, yang akan kita tunjukkan sebagai :

pjuntukES jj ,...,2,1,0)]ˆ([)ˆ(ˆ 2
1
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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 
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Uji Signifikansi Model

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 :
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Pada hipothesis nol (H0),koefisien p “slope” atau kemiringan 

untuk covariate dalam model = 0, nilai G dibandingkan dengan  

nilai Chi-Square 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,….

Dengan 

Daerah Kritik : H0 ditolak jika 
2

);( αχ pG >
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Sebelum menyimpulkan bahwa ada beberapa atau semua 

koefisien p=0, sebaiknya kita melihat Univariate Wald Test 

Statistics, dengan

)ˆ(ˆ
ˆ

j
j

j ES
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β
=

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 
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Jika suatu variabel independen tidak signifikan, maka variabel 

independen tersebut harus dikeluarkan dari persamaan model. 

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. 

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 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.
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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:

• Asumsi dari normal multivariat jarang terpenuhi karena 

frekuensi kemunculan dari variabel independen dikotomus.

• 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.
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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 ;
Jantung Merokok Us ia

1 0 45
0 0 18
0 0 18
1 0 47
0 0 19
0 0 20
1 0 35
0 0 21
0

… .
… .

0
… ..
… …

22
… .
… .

1 0 39
0 0 28
0 0 28

Dimana nilai jantung sama dengan 0 jika tidak dan 1 jika ya. Dan 

untuk merokok 1 sedangkan tidak merokok 0.
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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
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.
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Sedangkan untuk variabel independen kontinu (usia), dilakukan 

pengecekan dengan Reg logit sederhana Jantung vs Usia

H0  : Variabel independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap variable dependen

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.
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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.
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Hosmer and Lemeshow Test
Step Chi-square df Sig.

1 5.673 8 .684

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

atau
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P(Y=1) = 

Sehingga misalkan kita mengetahui bahwa seorang pasien yang 

berusia 30 tahun dan tidak merokok, maka peluang dia untuk 

terkena sakit jantung adalah :

P(Y=1) = 

   = 

Atau sangat kecil kemungkinan dia akan menderita sakit 

jantung.

 = 0.0881
   = 
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