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1. Suatu studi disusun untuk meneliti ’shear strength’ dari lapisan tanah (y) direlasikan pada
kedalaman lapisan tanah (x1) dan kelembaban (x2) lapisan tersebut. Dikumpulkan 10
(sepuluh) observasi dengan hasil sebagai berikut :
Satuan untuk x1 adalah feet dan satuan untuk x2 adalah %.

n = 10, ∑ xi1 = 223, ∑ xi2 = 553, ∑ yi = 1916, ∑ x2
i1 = 5200.9, ∑ x2

i2 = 31729, dan
∑ xi1xi2 = 12352, ∑ xi1yi = 43550.8, ∑ xi2yi = 104736.8 dan ∑ y2

i = 371595.6.

(a) Tentukan persamaan Normal Kuadrat Terkecil untuk model

Y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε

(b) Taksirlah nilai parameter-parameter dari model tersebut diatas

(c) Tentukan nilai prediksi untuk x1 = 18 dan x2 = 43%.

2. Suatu model regresi untuk memprediksi kemampuan tanah terhadap kontaminasi kimiawi
yang diserap. Diambil 10 (sepuluh) observasi indexs absorbs tanah (y) dan 2 (dua) regresor
: x1 = jumlah oksida besi yang terekstraksi, dan x2 = jumlah bauksit. Bila model adalah
Y = β0 + β1x1 + β2x2 + ε dan diketahui:

(X′X)−1 =

 1.17991 −7.30982 E− 3 7.3006 E− 4
−7.30982 E− 3 7.9799 E− 5 −1.23712 E− 4

7.3006 E− 4 −1.23713 E− 4 4.6576 E− 4


X′Y =

 220
36768
9965


(a) Taksirlah koefisien regresi tersebut di atas

(b) Tentukan nilai prediksi untuk y bila x1 = 200 dan x2 = 50

3. Misal model regresi linier adalah Yi = β′0 + β1(xi1 − x̄1) + β2(xi2 − x̄2) + εi dengan x̄1 =
∑ xi1

n
dan x̄2 =

∑ xi2

n

(a) Tuliskan persamaan normal kuadrat terkecil untuk model tersebut.

(b) Tunjukkan taksiran parameter β′0 = ∑ yi
n .

4. Suatu percobaan untuk mempelajari ada/tidak pengaruh temperatur dan jenis tungku/oven
yang digunakan terhadap usia komponen material yang diuji. Data berikut ini adalah data
hasil pengamatan

Temperatur Oven 1 Oven 2 Oven 3 Oven 4
500 227 214 225 260

221 259 236 229
550 187 181 232 246

208 179 198 273
600 174 198 178 206

202 194 213 219



Gunakan α = 0.05, ujilah hipotesa bahwa:

(a) Perbedaan temperatur tidak berpengaruh pada usia komponen

(b) Perbedaan tungku juga tidak berpengaruh pada usia komponen

(c) Jenis tungku dan temperatur tidak berinteraksi

5. Laju ekstraksi dari suatu polimer diketahui bergantung pada temperatur reaksi dan jumlah
katalis (dalam %) yang digunakan. Berikut adalah tabel hasil pengukuran

Temperatur (0C) 0.5% 0.6% 0.7% 0.8% 0.9$
50 38 45 57 59 57

41 47 59 61 58
60 44 56 70 73 61

43 57 69 72 58
70 44 56 70 73 61

47 60 67 61 59
80 49 62 70 62 53

47 65 55 69 58

Ujilah apakah ada pengaruh yang signifikan dari temperatur, jumlah katalis, interaksi an-
tara temperatur dengan jumlah katalis. Gunakan α = 5%.


