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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Analisis regresi linier merupakan metode analisis statistika yang 

digunakan untuk memodelkan hubungan linier antara variabel respon dengan 

variabel prediktor. Model regresi linier yang paling sederhana adalah model 

regresi linier sedehana yang hanya melibatkan satu variabel respon dan satu 

variabel prediktornya. Model regresi linier sederhana ini dikembangkan menjadi 

model regresi linier berganda, yaitu model regresi linier yang melibatkan lebih 

dari satu variabel prediktornya.  

 Menurut Dimulyo (2009), model regresi global biasanya didefinisikan 

untuk model regresi linier berganda dengan metode estimasi parameter Ordinary 

Least Square (OLS). Model regresi global tersebut dapat dinyatakan sebagai 

berikut : 

              
 
              

 Masalah utama dari metode regresi linier berganda adalah ketika metode 

ini diterapkan pada data spasial. Dalam regresi linier berganda kita menganggap 

bahwa pemodelan berlaku sama untuk semua tempat yang diteliti. Dalam banyak 

situasi ini belum tentu demikian, karena untuk data spasial perlu dipertimbangkan 

pengaruh dari letak geografi pengambilan data terhadap respon. Data dikatakan 

berjenis data spasial apabila data tersebut turut melibatkan informasi koordinat 

lokasi pengambilan data, disamping data mengenai peubah-peubah yang sedang 
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diamati. Untuk mengatasi permasalahan pada data spasial, maka model regresi 

yang akan digunakan adalah model Geographically Weighted Regression (GWR) 

(Fotheringham, Brundson dan Charlton, 2002). Model GWR merupakan 

pengembangan dari model regresi global. Pada model regresi global hanya 

dihasilkan estimator yang berlaku secara global, sedangkan dalam model GWR 

dihasilkan estimator parameter model yang bersifat lokal untuk setiap lokasi 

pengamatan yaitu model yang menggunakan faktor geografis sebagai variabel 

prediktor yang dapat mempengaruhi variabel respon. Model GWR dapat 

dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : 

                         
 
          

 Dalam model GWR, variabel respon y diprediksi dengan variabel prediktor 

yang masing-masing koefisien regresinya dipengaruhi oleh lokasi dimana data 

tersebut diamati. Pada kenyataannya tidak semua variabel prediktornya pada 

model GWR mempunyai pengaruh secara lokal, tetapi sebagian berpengaruh 

secara global. Oleh karena itu, model GWR dikembangkan menjadi model Mixed 

Geographically Weighted Regression (MGWR) (Fotheringham, Brundson dan 

Charlton, 2002). Model MGWR dapat dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut : 

       
 
                 

 
            

 Model MGWR ini merupakan gabungan dari model regresi global dengan 

model GWR. Sehingga dengan model MGWR akan dihasilkan estimator 

parameter yang bersifat global dan sebagian bersifat lokal sesuai dengan lokasi 

pengamatan data. Seperti halnya pada model GWR, dalam proses estimasi model 

MGWR juga dapat digunakan metode Weighted Least Square (WLS) yaitu 
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dengan memberikan pembobot yang berbeda untuk setiap lokasi dimana data 

tersebut diambil (Fotheringham, Brundson dan Charlton, 2002). 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas estimasi 

model MGWR yang diterapkan pada data persentase penduduk miskin di provinsi 

Jawa Timur tahun 2009 dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Dalam 

tulisan ini, metode WLS digunakan untuk memperoleh estimator parameter. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, permasalahan 

yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 

 1. Bagaimana menentukan identifikasi variabel prediktor pada model MGWR ? 

 2. Bagaimana menentukan estimasi model MGWR ? 

 3. Bagaimana menentukan inferensi pada model MGWR ? 

 4. Bagaimana menerapakan model MGWR pada data kemiskinan dengan 

menggunakan program software S-Plus 2000 ? 

 

1.3 Tujuan  

 Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

adalah sebagai berikut : 

 1. Menentukan identifikasi variabel prediktor pada model MGWR 

 2. Menentukan estimasi model MGWR berdasarkan estimator Weighted Least 

Square (WLS) 

 3. Menentukan inferensi pada model MGWR 
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 4. Menerapakan model MGWR pada data kemiskinan dengan menggunakan 

program dalam software S-Plus 2000 

 

1.4 Manfaat 

1. Manfaat dari skripsi ini diharapkan dapat menentukan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan di Jawa Timur dengan memperhatikan lokasi 

tempat dimana data tersebut diambil 

 2. Menambah wawasan bagi mahasiswa mengenai estimasi model MGWR. 

  

1.5 Batasan Masalah 

  Estimasi model MGWR dilakukan berdasarkan estimator WLS dengan 

pembobot yang digunakan adalah pembobot fungsi kernel Gauss. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Estimasi Model Mixed Geographically Weighted.... Dewi, Anggun Kurnia




