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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Pengertian Transportasi 

  Transportasi merupakan proses perpindahan makhluk hidup atau barang 

dari tempat satu ketempat lainnya secara geografis, baik menggunakan sarana 

atupun tanpa sarana. Kegiatan transportasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup manusia yang merupakan makhluk sosial yang artinya membutuhkan 

bantuan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. 

Secara umum manfaat transportasi dapat di bagi menjadi empat jenis 

diantaranya : 

a. Bagi Perekonomian 

    Hampir seluruh kegiatan ekonomi yang di lakukan menggunakan transportasi 

untuk memindahkan makhluk hidup dan barang. Dapat di ambil kesimpulan 

dimana setiap kegiatan melibatkan jasa angkutan, tanpa adanya transportasi dapat 

menimbulkan lambatnya kegiatan ekonomi bahkan bisa menjadi lumpuh. 

b. Bagi Sosial 

    Manusia merupakan makhluk sosial artinya manusia hidup saling 

membutuhkan. Transportasi akan memudahkan dalam berinteraksi. Beberapa 

manffat sosial transportasi diantaranya : 

 Mempersingkat perjalanan antar daerah. 

 Mudah memperoleh informasi dari daerah yang berbeda. 

 Sarana pelayanan individu atau kelompok. 

 Membuka peluang bisnis dalam sarana transportasi. 

c. Bagi Wilayah 

    Indonesia merupakan negara kepulauan dimana dalam setiap kegiatan antar 

pulau atau daerah membutuhkan sarana transportasi untuk menjangkau seluruh 

bagian negara. Pembangunan prasarana transportasi sangat dibutuhkan agar dapat 

menjangkau hingga daerah pedalaman agar proses pemenuhan kebutuhan 

didaerah tersebut dapat terpenuhi tanpa adanya kendala. 

d. Bagi Politik 

    Transpotasi juga memiliki manfaat politik diantaranya : 
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 Menyatukan wilayah di Indonesia. 

 Keamanan negara lebih terjamin. 

 Perluasan layanan bagi masyarakat menjadi mudah. 

 Mudah mengakses daerah yang terjadi bencana alam. 

  Menyadari pentingnya peran transportasi dalam kehidupan sehari-hari kita, 

Transportasi laut harus di tingkatkan dan ditata agar mampu menciptakan 

transportasi yang nyaman, aman, mudah di akses, lancar, teratur, tertib, dan 

tarifnya terjangkau. 

 

2.2.  Pengertian Pelabuhan  

  Pelabuhan merupakan bangunan untuk melayani muatan dan penumpang 

seperti dermaga, tambatan, dengan segala perlengkapannya dan merupakan daerah 

perairan yang terlindungi dari gelombang dan angin sebagai tempat berlabuh bagi 

kapal dan juga tempat untuk bongkar muat barang. Gudang laut tempat 

penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya dan barang dapat disimpan 

untuk kurun waktu yang lebih lama selagi menunggu waktu pengiriman ke daerah 

tujuan. 

Pelabuhan merupakan pintu gerbang untuk memperlancar hubungan antar 

daerah, pulau atau bahkan antar benua dan bangsa yang dapat memajukan daerah 

belakangnya (hinterland). Dengan fungsi dari pelabuhan maka harus adanya 

pembangunan dan peningkatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis 

ataupun ekonomis. 

  Selain untuk kepentingan sosial dan ekonomi, pelabuhan juga dibangun 

untuk kepentingan pertahanan. Pelabuhan ini disebut dengan Pelabuhan militer 

atau pangkalan angkatan laut. 

 Fungsi pokok dari pelabuhan yaitu sebagai tempat untuk memindahkan 

barang dan penumpang. Dalam arti luas pelabuhan berfungsi sebagai gateway,  

link, industry entit, dan interface (Sabirin,1989).  

 Gateway, pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang suatu negara yang 

dilatarbelakangi oleh pendekatan aturan dan prosedur yang ada dan harus 

diikuti oleh setiap kapal jika singgah di pelabuhan terutama kapal asing.  
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 Link, merupakan mata rantai transportasi dilihat dari fungsinya sebagai 

link tesebut pelabuhan sering dipandang sebagai mata rantai yang lemah.  

 Industry Entity, ditijau dari perkembangan perdagangan, pelayaran, dan 

teknologi maka berkembang pula pengguna jasa pelabuhan. Dalam fungsi 

ini pelabuhan dapat mendorong pertumbuhan perdagangan, transportasi, 

pelayaran dan industri sendiri.  

 Interface, Dalam fungsi ini pelabuhan menyediakan fasilitas dan pelayanan 

jasa untuk melakukan perpindahan dari kapal ke angkutan darat dan 

sebaliknya, ataupun perpindahan dari kapal satu ke kapal lainnya.  

 

2.3. Macam-macam Pelabuhan 

 Pelabuhan dapat dibedakan beberapa macam yang tergantung pada sudut 

tinjauannya, yaitu dari segi penyelenggaraannya, pengusahaannya, fungsi dalam 

perdagangan nasional dan internasional, segi kegunaan dan letak geografinya 

(Bambang Triadmojo,1986).  

 

2.3.1  Ditinjau Dari Penyelengaraannya  

a. Pelabuhan khusus   

Pelabuhan khusus digunakan untuk kepentingan individu atau pribadi 

untuk keperluan tertentu. Pelabuhan ini tidak dapat digunakan secara 

umum, terkecuali dalamkeadaan terdesak dan memperoleh izin dari 

pemerintah. Pelabuhan khusus biasanya digunakan oleh suatu  perusahaan 

yang di jalankan pemerintah maupun swasta, sarana bagi peruasahaan 

tersebut.  

b. Pelabuhan umum   

Pelabuhan umum digunakan sebagai sarana untuk masyarakat umum. 

Dilaksanakan oleh BUMN dan di jalankan oleh pemerintah untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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2.3.2 Ditinjau Dari Segi Pengusahaannya  

a. Pelabuhan yang tidak diusahakan  

Pelabuhan merupakan tempat bersinggah untuk kapal atau perahu, tanpa 

fasilitas yang lengkap, pajak dan sebagainya. Pelabuhan ini biasanya 

pelabuhan dengan ukuran kecil yang bersubsidi dari pemerintah dan 

dikelola oleh Direktorat Perhubungan Laut.  

b. Pelabuhan yang diusahakan  

Pelabuhan yang memberikan fasilitas yang lengkapseperti fasilitas 

bongkar muat, naik turunnya penumpang dan kegiatan lainnya. Memakai 

pelabuhan ini akan dikenakan beberapa biaya di setiap kegiatan yang di 

lakukan di pelabuhan ini. 

 

2.3.3 Ditinjau Dari Fungsi Dalam Perdagangan Nasional dan Internasional  

a. Pelabuhan Pantai  

Pelabuhan pantai merupakan pelabuhan yang digunakan untuk perdagangan 

dalam negeri dan tidak bebas disinggahi oleh kapal berbendera asing, kapal 

asing boleh masuk apabila telah meminta izin untuk singgah sebelumnya.  

b. Pelabuhan Laut  

Pelabuhan laut merupakan  pelabuhan yang bersifat bebas bagi kapal 

berbendera asing. Biasanya pelabuhan ini merupakan pelabuhan yang besar 

karena menampung banyak kapal.  

 

2.3.4 Ditinjau Dari Segi Penggunaannya  

a. Pelabuhan Minyak  

Demi keamanannya pelabuhan minyak terletak jauh dari tempat umum. 

Bongkar muat dilakukan dengan pipa dan pompa. Pelabuhannya dari 

jembatan perancah atau tambatan yang menjorong kelaut agar kedalaman 

air memenuhi untuk kapal bertambat.  

b. Pelabuhan Campuran  

Pelabuhan campuran ini diapakai hanya untuk penumpang dan barang, 

sedangkan untuk yang lainnya harus tetap terpisah. Apabila pelabuhan kecil 

dan masih dalam perkembangan keperluan untuk bongkar muat minyak 
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boleh menggunakan dermaga atau jembatan yang digunakan sama dengan 

barang dan penumpang. Dermaga dan jembatan dilengkapi dengan pipa 

untuk menyalurkan minyak. 

c. Pelabuhan Penumpang  

Pelabuhan penumpang hampir sama dengan pelabuhan barang. Pada 

pelabuhan penumpang dibangun stasiun penumpang untuk melayani segala 

kegiatan orang yang berpergian dan mengurus kelengkapan sebelum 

berpergian. Pelabuhan ini memiliki gudang barang yang tidak terlalu besar,  

karena barang yang perlu dibongkar muat tidak begitu banyak. Demi 

lancarnya masuk dan keluarnya penumpang dan barang, jalan masuk atau 

keluarnya harus terpisah. 

d. Pelabuhan barang  

Pelabuhan ini memiliki dermaga yang dilengkapi fasilitas untuk bongkar  

muat barang. Pada pelabuhan barang dibelakang dermaga terdapat gudang-

gudang untuk menyimpan barang. Letak Pelabuhan di perairan yang cukup 

tenang agar mudah saat proses bongkar muat barang. Pelabuhan ini dibuat 

oleh pemerintah untuk keperluan trsnspor hasil produksi. 

e. Pelabuhan Militer  

Pelabuhan ini memiliki daerah perairan yang luas memudahkan pergerakan 

cepat dari kapal-kapal perang. Konstruksi tambatan dan dermaga mirip 

dengan pelabuhan barang tetapi situasi dan perlengkapannya yang berbeda. 

Pada pelabuhan barang letak bangunan harus efisien sedangkan pelabuhan 

militer bangunannya harus terpisah dan terletak berjauhan.  

f. Pelabuhan ikan  

Pelabuhan ini tidak memerlukan  kedalaman air yang besar, karena ukuran 

kapal yang digunakan untuk menangkap ikan tidak terlalu besar. Di 

Indonesia pengusahaan ikan dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan 

perahu kecil. 

 

2.3.5 Ditinjau Menurut Letak Geografisnya  

Pelabuhan dapat dibedakan menjadi 3 sebagai berikut :  



9 
 

 
 

a.  Pelabuhan alam  adalah daerah perairan yang terlindungi dari gelombang 

dan badai secara alami.  

b. Pelabuhan buatan  adalah daerah perairan yang terlindung dari pengaruh 

gelombang dengan membangun bangunan pemecah gelombang.  

c. Pelabuhan semi alam adalah campuran dari pelabuhan alam dan buatan. 

 

2.4.   Pelabuhan Penumpang  

2.4.1 Definisi Pelabuhan Penumpang  

Pelabuhan penumpang merupakan Pelabuhan yang digunakan untuk 

keperluan berpergian bagi masyarakat. Pelabuhan penumpang hampir sama 

dengan pelabuhan barang. Pada pelabuhan penumpang dibangun stasiun 

penumpang untuk melayani segala kegiatan orang yang berpergian dan mengurus 

kelengkapan sebelum berpergian. Pelabuhan ini memiliki gudang barang yang 

tidak terlalu besar,  karena barang yang perlu dibongkar muat tidak begitu banyak. 

Demi lancarnya masuk dan keluarnya penumpang dan barang, jalan masuk atau 

keluarnya harus terpisah (Bambang Triatmodjo, 1986).   

   

2.4.2 Fasilitas Pelabuhan Penumpang  

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 

tentang kepelabuhanan yaitu :  

a) Perairan Tempat Labuh  

Perairan tempat labuh merupakan perairan yang terletak disekitar 

dermaga atau perairan yang digunakan kapal untuk sandar di dermaga.  

b) Kolam Labuh  

Merupakan daerah perairan yang digunakan kapal berlabuh untuk 

melakukan kegiatan bongkar muat.   

c) Dermaga   

Merupakan sebuah tempat yang menjorok kelaut yang digunakan sebagai 

tempat menaikkan dan menurunkan penumpang dari kapal  

d) Terminal Penumpang  

Berdasarkan, Juknis LLAJ, 1995, Terminal Transportasi merupakan :  
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1. Titik simpul dalam jaringan transportasi jalan yang berfungsi sebagai 

pelayanan umum.  

2. Tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian lalu 

lintas.  

3. Prasarana angkutan yang merupakan  bagian dari sistem transportasi 

untuk melancarkan arus penumpang dan barang.  

4. Unsur tata ruang yang mempunyai peranan penting bagi efisiensi 

kehidupan kota.  

e) Ruang Pelayanan Umum  

Ruangan untuk menampung seluruh pengguna terminal, baik penumpang, 

pengantar/penjemput, karyawan/petugas pelabuhan, maupun pihak 

pengguna lainnya. 

1. Hall/lobby umum adalah tempat dimana penumpang dan 

pengantar/penjemput menunggu kapal untuk menjemput. 

2. Ruang informasi adalah tempat dimana penumpangan atau 

pengunjung           mengetahui saat berangkat/turun kapal.  

f) Ruang Keberangkatan  

Ruang ini digunakan untuk penumpang berangkat dan transit atau transfer 

penumpang. Didalam ruangan ini tidak diperbolehkan ada pengantar.  

Untuk memasuki ruangan penumpang dan barang yang dibawa harus 

diperiksa terlebih dahulu oleh petugas.  

g) Ruang Kedatangan  

Ruang ini digunakan untuk penumpang yang datang menuju ruang tunggu 

penumpang. Didalam ruangan ini tidak diperbolehkan ada penjemput.  

h) Ruang Loket/Penjualan Tiket  

Ruang loket adalah ruang yang menjual tiket kepada penumpang yang 

akan melakukan pemberangkatan.    

 

 2.5. Perlengkapan dan Persyaratan Pelabuhan 

  Pelabuhan merupakan daerah perairan yang terlindung dari gelombang 

agar kapal bisa berlabuh dengan aman untuk menarik turunkan penumpang, 

bongkar muat barang, mengisi bahan bakar dan sebagainya. Agar pelayanan yang 
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di berikan memuaskan maka harus memenuhi beberapa perlengkapan dan 

persyaratan, diantaranya : 

a. Kapal-kapal harus memilik tempat membuang sauh selama menunggu  

 untuk merapat ke dermaga. 

b.  Pelabuhan harus memiliki kedalaman air dan lebar alur yang cukup.  

c. Pelabuhan harus memiliki fasilitas untuk meresparasi kapal-kapal. 

d. Pelabuhan berada di suatu lokasi yang mempunyai daerah  

belakang  (daerah pengaruh) dengan jumlah penduduk yang padat.  

e. Harus adanya hubungan yang mudah antara transportasi air dan darat, 

seperti jalan raya, dan kereta api, sehingga distribusi barang dan 

penumpang dapat dilakukan dengan cepat. 

f. Pelabuhan harus memiliki fasilitas bongkar muat barang dan gudang-

gudang penyimpanan barang. 

 

2.6.  Fasilitas Pelabuhan 

  Agar membantu kegiatan di pelabuhan, tentunya dibutuhkan beberapa 

fasilitas atau sarana pendukung. Fasilitas-fasilitas dapat  di bedakan menjadi 

fasilitas pokok dan penunjang. 

 

Gambar 2.1 Prasarana dan Sarana Perhubungan Laut 
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Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 1996 

tentang Pelabuhan Pasal 8 : 

 

a. Fasilitas pokok pelabuhan yang meliputi : 

1. Dermaga 

2. Terminal penumpang 

3. Gudang 

4. Fasilitas pemadam kebakaran 

5. Perkantoran pemerintahan dan pelayanan jasa 

6. Fasilitas bunker 

7. Terminal peti emas, curah cair, curah kering dan RO-RO 

8. Lapangan penumpukan 

9. Perairan tempat labuh Kolam labuh 

10. Alih muat antar kapal 

11. Jaringan jalan dan rel kereta api 

12. Tempat tunggu kendaraan bermotor 

13. Instalasi air, listrik dan telekomonikasi 

 

b. Fasilitas penunjang pelabuhan yang meliputi : 

1. Sarana umum  

2. Kawasan Perdagangan 

3. Kawasan perkantoran untuk mengguna jasa pelabuhan 

4. Fasilitas pariwisata, pos, dan telekomunikasi 

5. Fasilitas perhotelan dan restoran 

6. Areal pengembangan pelabuhan 

7. Kawasan Industri 

8. Tempat penampungan limbah 

 

Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2004 

tentang Pelabuhan menetapkan fasilitas-fasilitas berdasarkan kebutuhan lahan 

perairan dan daratan dalam pelabuhan penyeberangan. 
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a. Fasilitas perairan dan kebutuhan lahan perairan untuk kegiatan operasional 

langsung / pelayanan jasa. 
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b. Fasilitas daratan dan perhitungan kebutuhan daratan untuk kegiatan 

operasional langsung / pelayanan jasa . 

 

2.7.  Tingkat Pelayanan Pelabuhan 

  Pelabuhan memberikan pelayanan dan fasilitas kepada kapal-kapal yang 

akan berlabuh. Pelayanan tersebut dibagi menjadi dua, yakni pelayanan untuk 

kapal dan pelayanan untuk orang / penumpang. 
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2.8.  Pengertian Dermaga  

  Dermaga merupakan tempat untuk kapal bertambat di pelabuhan. Pada 

dermaga  berbagai  kegiatan seperti naik turunnya penumpang dan  bongkar  muat  

barang  keatas kapal.  Di  dermaga  juga  dilakukan  kegiatan  untuk  mengisi  

bahan  bakar  kapal, mengisi air  bersih, mengisi air  minum, memproses limbah.  

 

Dermaga dapat dibagi dalam 3 macam: 

1. Quay/Wharf 

Demaga  yang berupa tembok yang membentang ditepian pantai, konstruksi 

sheet pile baja atau beton. Dermaga ini biasanya terletak di pantai tidak landai 

atau dikenal dengan pelabuhan alam yang memiliki kedalaman yang memenuhi 

standar. Dapat dilihat sebagai berikut: 

 

2.  Jetty/Pier 

Dermaga yang berupa dermaga apung atau dermaga yang menjorok tegak 

lurus dengan garis pantai biasanya digunakan untuk kapal penumpang. Dapat 

dilihat sebagai berikut : 
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3. Dolphin 

Dermaga  yang berupa bangunan dolphin diatas tiang pancang, dermaga 

jenis ini biasanya terdapat dilokasi pantai yang landai dan diaplikasikan dengan 

jembatan stresstell ke tengah sampai mencapai kedalaman yang memenuhi 

standar. 

 

  Ada beberapa jenis dermaga diantaranya : 

1. Dermaga Kapal Ikan 

 Merupakan dermaga yang  digunakan untuk kepentingan kapal-kapal ikan. 

2. Dermaga Khusus 

 Merupakan dermaga yang digunakan untuk kepentingan khusus seperti  

bongkar muat bahan bakar minyak, gas dan sejenisnya. 

3. Dermaga Marina 

 Merupakan dermaga yang digunakan untuk kapal pesiar dan speed boat 

digunakan untuk naik turun penumpang. 

4. Dermaga Barang Umum 

Merupakan dermaga khusus yang digunakan untuk menaikan atau 

membongkar barang umum / cargo dari kapal. 

5. Dermaga Peti Kemas 

 Merupakan dermaga khusus yang digunakan untuk bongkar dan muat 

barang peti kemas yang biasanya dilengkapi fasilitas alat berat yaitu crane. 

6. Dermaga Curah 

 Merupakan dermaga kusus yang digunakan bongkar dan muat barang 

curah yang di lengkapi fasilitas conveyor belt sebagai alat bongkar muat. 
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Dimensi dermaga berdasarkan ukuran dan jenis kapal yang bertambat di 

dermaga tersebut. Oleh sebab itu panjang dermaga dapat dihitung menggunakan 

rumus BOR (Berth Occupancy Ratio) dimana perbandingan antara waktu 

pemakaian dermaga yang tersedia dengan jumlah waktu operasi dermaga dalam 

satu periode bulan atau tahun dinyatakan dalam persentase yang memiliki rumus :  

 

 Nilai BOR digunakan untuk mengetahui kinerja dermaga yang dihasilkan 

berdasarkan UNCTAD 1978, utilitas maksimum dermaga ditentukan oleh jumlah 

tambatan. Jika nilai BOR suatu pelabuhan lebih besar dari Standar UNCTAD, 

maka pelabuhan dapat menambah jumlah tambatan untuk memperbaik kinerjanya.  

 

  Tingkat pemanfaatan dermaga dihitung dalam persentase dengan 

membandingkan tingkat kedatangan kapal dan waktu pelayanan dermaga terhadap 

kapal, dengan jumlah dermaga yang ada dapat di lihat dalam rumus sebagai 

berikut : 
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Menurut Keputusan Menteri No 52 Tahun 2004 Keputusan Menteri 

Perhubungan nomor 52 tahun 2004 tentang penyelenggaran pelabuhan 

penyebrangan menetapkan fasilitas-fasilitas pelabuhan berdasarkan kebutuhan 

lahan daratan dan perairan (A ≥ 1,3 L). 

Dimana : 

A  = Panjang Dermaga 

L  = Panjang Kapal  

Untuk menghitung panjang dermaga untuk panjang kapal yang dilayani 

dapat direncanakan sebagai berikut : 

Lp   = n . Loa + (n - 1) 15 + (n x 25) (Bambang Triatmodjo, Pelabuhan) 

Dimana :   

Loa   = Panjang Kapal (m)  

n   = Jumlah Kapal Rencana  

 

2.9. Klasifikasi Terminal 

Berdasarkan jenis angkutan, terminal dapat di bagi menjadi : 

a. Terminal Penumpang 

Fasilitas untuk keperluan menaikan dan menurunkan penumpang untuk 

mengatur kedatangan dan keberangkatan penumpang. 
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b. Terminal Barang 

Fasilitas untuk keperluan bongkar dan muat barang antar moda transportasi. 

 

2.9.1.  Pelayanan Fasilitas Terminal Penumpang  

  Terminal adalah suatu tempat yang digunakan untuk menunggu bis, 

pesawat dan kapal yang biasanya sebagai pemberhentian alat transportasi tersebut.  

Terminal menurut Bambang Triatmojo (1986) yaitu digunakan oleh orang-orang 

yang bepergian menggunakan kapal penumpang. Terminal penumpang dilengkapi  

dengan stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan 

dengan kebutuhan orang yang bepergian, seperti ruang tunggu, tempat penjualan 

tiket, mushalla, toilet, keamanan dan sebagainya. Ada 2 aktivitas yang biasanya 

berada didalam terminal penumpang yaitu aktivitas manusia dan aktivitas barang-

barang. Aktivitas tersebut antara lain adalah penumpang, pengantar dan 

penjemput, pengelola terminal dan karyawan dari pemerintah yakni dalam divisi 

kesehatan,  keamanan dan bea cukai. 

 

2.10.  Teknik Peramalan  

  Metode peramalan pada umumnya ada 2 metode yaitu : 

1. Metode kualitatif adalah metode yang bersifat subjektif, dapat dipengaruhi 

oleh intuisi emosi, pendidikan serta pengalaman seseorang. 

2. Metode kuantitatif adalah metode yang digunakan berbagai model 

matematik atau metode statistik dengan variable-variabel untuk 

meramalkan permintaan.  

Pada penelitian skripsi ini, penulis memilih metode kuantitatif karena pada 

penelitian ini melakukan peramalan dengan mengetahui kondisi seperti informasi 

dari masa lalu dan yang akan mempengaruhi hasil ramalan. Ramalan merupakan 

dugaan atau perkiraan yang terjadi berupa peristiwa yang akan datang. 

Pengembangan suatu pelabuhan memerlukan masukan yang berhubungan dengan 

kinerja terminal penumpang. Dalam metode ini dipakai metode regresi linier. 
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2.10.1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

  Regresi Linear Sederhana adalah Metode Statistik yang dipergunakan 

dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang 

karakteristik kualitas maupun kuantitas. Faktor Penyebab pada umumnya 

dilambangkan dengan X atau disebut juga dengan Predictor sedangkan Variabel 

Akibat dilambangkan dengan Y atau disebut juga dengan Response.  

Regresi linier sederhana hanya memiliki satu peubah X yang dihubungkan 

dengan satu peubah tidak bebas Y. Bentuk umum dari persamaan regresi linier 

adalah : 

Y = a + b.x 

Dimana : 

Y = Variabel Response atau Variabel Akibat (Dependent) 

x  = Variabel Predictor atau Variabel Faktor Penyebab (Independent) 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien regresi (kemiringan), besaran response yang ditimbulkan oleh   

               Predictor.   

 

Menentukan koefisien persamaan a dan b dapat ditentukan dengan rumus: 

 

a = 
(   )(    ) (   )(     )

      (   ) 
 

 

b =  
 (     ) (   )(   )

     (   ) 
 

 


