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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Matriks 

  Matriks adalah himpunan bilangan real yang disusun secara empat persegi 

panjang, mempunyai   baris dan   kolom dengan bentuk umum : 

   

   
   

 
   

   
   

 
   

 
 
 
 

   
   

 
   

  

 Tiap-tiap bilangan     yang berada didalam matriks   disebut elemen. 

Indeks   dan   masing-masing menyatakan baris dan kolom tempat beradanya 

sebuah elemen dari matriks  . Beberapa operasi pada matriks adalah sebagai 

berikut : 

a. Perkalian 

 Misalkan  A  adalah matriks  berukuran      dan   adalah matriks 

berukuran    . Hasil perkalian      adalah  matriks    berukuran     dengan 

           
 
   . Perkalian dua buah matriks dapat terjadi jika hanya jika 

banyaknya kolom dari matriks   sama dengan banyaknya baris dari matriks  . 

b. Transpose 

 Jika   adalah matriks berukuran     maka transpose dari   dinotasikan 

dengan    didefinisikan sebagai matriks berukuran      yang merupakan hasil 

pertukaran baris dan kolom dari matriks  . Salah satu sifat transpose adalah 
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           dengan syarat matriks   dan   masing-masing merupakan 

matriks yang memenuhi sifat perkalian. 

c. Invers  

 Misalkan   adalah matriks berukuran      (  adalah matriks simetri). 

Sebuah matriks   berukuran     sedemikian hingga       disebut invers kiri 

dari    dan sebuah matriks   berukuran     sedemikian hingga      disebut 

invers kanan dari   dengan   merupakan matriks identitas. Jika         

maka matriks   disebut invers kanan dan invers kiri dari matriks   dan matriks   

dikatakan invertibel. Jika matriks   dan   masing-masing merupakan matriks 

yang invertibel dan    terdefinisi maka              . 

 (Anton, 2005) 

 

2.2 Jenis – Jenis Matriks 

Definisi 2.1 : 

Matriks   berukuran     dikatakan definit positif jika dan hanya jika setiap 

nilai eigen positif,        dengan    . 

(Rencher, 2000) 

Definisi 2.2 :  

Matriks   berukuran     dikatakan semi definit positif jika dan hanya jika 

setiap nilai eigen positif,        dengan    .  

(Rencher, 2000) 
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Definisi 2.3 :  

Sebuah vektor   berukuran     dikatakan vektor yang dinormalkan atau vektor 

satuan jika      . 

(Rencher, 2000) 

Definisi 2.4 : 

Matriks   dikatakan matriks orthogonal jika   adalah matriks bujur sangkar 

dengan kolom-kolomnya adalah vektor yang orthonormal. 

(Rencher, 2000) 

 

2.3 Trace Matriks 

 Misalkan diketahui A adalah matriks berukuran     maka trace matriks 

A adalah fungsi skalar yang didefinisikan sebagai penjumlahan elemen diagonal 

matriks A. Secara matematis trace matriks A ditulis sebagai berikut : 

          
 
     

Sifat – sifat trace matriks adalah  

(i) Jika A dan B adalah matriks berukuran      maka               

      

(ii) Jika A adalah matriks berukuran     dan B adalah matriks berukuran     

maka               

(iii) Jika A adalah matriks sebarang yang berukuran     dan P adalah matriks 

sembarang non singular berukuran     maka                 

(iv) Jika A adalah matriks sebarang yang berukuran     dan C adalah 

sembarang matriks orthogonal berukuran     maka                 
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(v) Jika A adalah matriks berukuran     dengan rank   dan     adalah 

Generalize Inverse dari matriks A maka                     

Teorema 2.1 : 

 Jika y adalah vektor acak dengan rata – rata µ dan matriks varians kovarians 

adalah   dan jika A adalah suatu matriks konstanta yang simetris maka : 

                         

(Rencher, 2000) 

 

2.4 Nilai Eigen Dan Vektor Eigen 

 Untuk setiap matriks A dan suatu skalar   dan sebuah vektor   bukan nol 

maka akan memenuhi sedemikian rupa sehingga         , dimana    disebut 

nilai eigen dan   adalah vektor eigen dari matriks  . 

Teorema 2.2 :  

Jika A adalah matriks simetri berukuran     dengan nilai eigen            dan 

vektor eigen standart            , maka spektral dekomposisi dari matriks A 

dapat ditulis 

                
  

    

dengan                          dan  P adalah  matriks  orthogonal 

                

Jika P dan   didefinisikan pada teorema diatas maka matriks P akan 

mendiagonalkan matriks    sebagai berikut  

           

(Rencher, 2000) 
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Teorema 2.3 :  

Jika A adalah matriks berukuran     dengan nilai eigen            maka : 

  (i)        
 
    

  (ii)          
 
                               

(Rencher, 2000) 

Teorema 2.4 :  

Misalkan      adalah bentuk kuadratik dari variabel normal standart dimana 

         dan A adalah matriks simetri semi definit positif, maka terdapat 

konstanta   
  

  
  dan   

  
 

  
 sedemikian hingga         

  dengan          

dan           . 

(Leung dkk, 2000a)  

     

2.5 Distribusi Variabel Acak 

Teorema 2.5 :  

Variabel acak   berdistribusi chi-square dengan derajat bebas n jika X memiliki 

fungsi probabilitas       

          
                 . 

Teorema 2.6 :  

Misalkan            adalah sampel acak yang saling independen dengan rata-

rata   dan varian   , dan jika didefinisikan    
    

 
 , maka    

  
    akan 

berdistribusi chi-square dengan derajat bebas        
  . 

(Mendenhall, 2008) 
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Teorema 2.7 (Teorema Limit Pusat) : 

Misalkan            merupakan sampel acak dengan    adalah rata-rata sampel 

acak berukuran   yang diambil dari populasi dengan rata-rata   dan varians   , 

maka variabel acak   
    

    
 untuk     menghampiri distribusi normal baku 

dan ditulis         . 

Teorema 2.8 : 

Jika            adalah sampel acak yang saling independen dengan rata-rata   

dan varians    maka 

 

  
          

       

  

 

   

 

akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebas       serta    dan    adalah 

variabel acak yang independen.  

(Mendenhall, 2008) 

Definisi 2.5 : 

Variabel acak T  berdistribusi t-student dengan derajat bebas n jika T memiliki 

fungsi probabilitas                

         
   

  

 
 
        

     

Teorema 2.9 : 

Misalkan u adalah variabel acak yang berdistribusi normal standart dan v variabel 

acak berdistribusi chi-squrae    dengan derajat bebas n , jika u dan v adalah 

independen maka   
 

  
  
  berdistribusi t  dengan derajat bebas n .  

(Mendenhall, 2008) 
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Definisi 2.6 : 

Variabel acak   berdistribusi F dengan derajat bebas n dan m,  jika X memiliki 

fungsi probabilitas                

            
 
 

 
 
           

                       

Teorema 2.10 : 

Misalkan v dan w masing-masing adalah variabel acak yang berdistribusi     

dengan derajat bebas n dan m . Jika v dan w independen maka   
   

   
 

berdistribusi t dengan derajat bebas n.  

(Mendenhall, 2008) 

Teorema 2.11 : 

Jika    matriks simetri berukuran      dan vektor acak   berdistribusi        

maka       akan  berdistribusi      jika  dan  hanya  jika  adalah matriks 

idempotent dan mempunyai rank r. 

(Rencher,2000) 

 

2.6 Model Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi merupakan teknik statistika yang digunakan untuk 

menyelidiki dan membuat model hubungan antara variabel prediktor dan variabel 

respon untuk mendapatkan model terbaik yang menggambarkan hubungan antara 

kedua jenis variabel tersebut. Model regresi linier yang memuat  p  variabel 

prediktor dan satu variabel respon disebut regresi linier berganda. Bentuk umum 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut:  

                                                 (2.1) 
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dengan y adalah variabel respon dan             adalah variabel prediktor. 

Asumsi yang berlaku pada model regresi (2.1) adalah sebagai berikut: 

1. Galat    berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians   , dan 

 dinotasikan dengan            atau                              

2. Variabel prediktor                 dianggap tetap 

3.              untuk     atau               

Akibat asumsi 1, maka variabel acak    berdistribusi normal dengan rata-rata 

                        dan varians   .  

(Ruppert, et. al, 2003) 

        Model regresi linier berganda pada persamaan (2.1) dapat ditulis dalam 

notasi matriks sebagai berikut : 

         (2.2) 

dengan 

  

 

 
 

           

           

  
            

 
 
    

  
  
 
  

 ,     

  
  
 
  

   dan    

  
  
 
  

  

   adalah vektor respon berdimensi     

   adalah vektor galat berdimensi     

   adalah vektor parameter berdimensi         

X  adalah matriks skalar berdimensi         

dengan asumsi sebagai berikut : 

1.        atau         

2.            atau            
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3.            dan              

(Rencher, 2000) 

 

2.7 Estimasi Model Regresi Linier Berganda 

 Untuk menduga parameter-parameter dalam model (2.2) dapat 

menggunakan metode Least Square yaitu dengan meminimumkan jumlah kuadrat 

errornya. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut : 

         
      

                   

                                                   

Jika persamaan di atas diturunkan terhadap   dan hasilnya disamadengankan nol 

maka diperoleh :   

  

  
 

                     

  
                      

                                                         

                                                                          

                                                                                       

Sehingga estimasi parameter untuk model (2.2)  adalah              . 

 Model (2.2) disebut model regresi global karena parameter model regresi 

tersebut berlaku untuk semua lokasi penelitian (Fotheringham dkk, 2002), dengan 

kata lain hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon diasumsikan 

konstan untuk semua lokasi dimana data tersebut diamati. 
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Teorema 2.12 :  

Jika diberikan model regresi linier berganda        dengan             , 

maka estimator Least Square    adalah estimator tak bias bagi   . 

(Rencher, 2000) 

Teorema 2.13 :  

Diberikan model regresi linier berganda        dengan             . Jika 

   adalah estimator Least Square bagi   maka                  .                

(Rencher, 2000) 

Jika pada model regresi linier berganda pada persamaan (2.2) diasumsikan 

           dengan          
    

      
   maka untuk mengestimasi 

parameter   digunakan estimator Weighted Least Square (WLS). Estimator WLS 

diperoleh dengan cara meminimumkan fungsi          . 

 

2.8 Estimasi    

       Estimasi parameter   dalam model linier berganda pada persamaan (2.2) 

dengan asumsi              dilakukan dengan menggunakan metode Least 

Square adalah               . Sehingga estimasi    diperoleh dari rata-rata 

sampel sebagai berikut :   

     
 

     
       

    
 
   

    (2.3) 

Persamaan (2.3) dapat juga ditulis dalam bentuk matrik sebagai berikut : 
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dengan            
 
                  dan               

Teorema 2.14 : 

Jika         dan             maka     yang didefinisikan pada persamaan 

(2.3) adalah estimator tak bias untuk    atau ditulis          . 

(Rencher, 2000) 

 

2.9 Model Geographically Weighted Regression (GWR) 

   Model Geographically Weighted Regression (GWR) merupakan 

pengembangan dari model regresi dimana setiap parameter dihitung pada setiap 

lokasi pengamatan, sehingga lokasi pengamatan mempunyai nilai parameter 

regresi yang berbeda-beda. Model GWR merupakan pengembangan dari model 

regresi global pada persamaan dimana ide dasarnya diambil dari regresi 

nonparametrik (Mei, 2006). Dalam model GWR, variabel respon y diprediksi 

dengan variabel prediktor yang masing-masing koefisien regresinya bergantung 
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pada lokasi dimana data tersebut diamati. Model GWR dapat ditulis sebagai 

berikut 

                         
 
                    (2.5) 

dengan  

     adalah nilai observasi  variabel respon ke-i  

      adalah nilai observasi variabel prediktor k pada pengamatan ke-i  

          adalah parameter-parameter di lokasi         pada model GWR ; 

            

         adalah menyatakan titik koordinat (longitude, latitude) lokasi ke-i  

     adalah error ke-i yang diasumsikan identik independen dan 

 berdistribusi normal dengan mean  0  dan varians konstan     

 Model GWR pada persamaan (2.5) dapat dinyatakan dalam notasi matriks 

sebagai berikut : 

                         (2.6) 

dengan            

  

 

 
 

           
           
  
            

 
 
           

         

         
 

         

     

  
  
 
  

         

  
  
 
  

   

      

2.9.1 Estimasi Model GWR 

 Untuk menduga parameter          dalam model (2.6) diestimasi secara 

lokal dengan menggunakan metode WLS  yaitu dengan memberikan pembobot 

yang berbeda untuk setiap lokasi dimana data diamati. Misalkan pembobot di 
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lokasi         adalah           ,           , maka estimasi parameter di lokasi  

        diperoleh dengan meminimumkan fungsi  

                 
   

    (2.7) 

dengan mendefinisikan matriks pembobot 

                                                 

maka dari persamaan (2.6) dan persamaan (2.7) diperoleh  

                (2.8) 

                               
                     

                    

Syarat perlu agar fungsi Q mencapai nilai minimum adalah    

         
 0 maka 

diperoleh estimator parameter model GWR  

                         
              (2.9) 

Misalkan   
                    adalah elemen baris ke-i pada matrik X , dan 

          adalah vektor estimator parameter pada lokasi         maka diperoleh 

estimasi model GWR untuk pengamatan ke-i sebagai berikut : 

          
            

          
              

              (2.10) 

Misalkan                    
  adalah vektor penduga nilai y pada n lokasi         

dan                   
  adalah vektor error pada n lokasi         ,           

maka persamaan (2.10) dapat dinyatakan dalam bentuk : 

         (2.11) 
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dengan    

  
              

            

  
              

            
 

  
              

            

  

penduga dari vektor errornya adalah 

                 (2.12) 

Estimator           pada persamaan (2.9) merupakan estimator tak bias bagi 

         (Enicha, 2011). 

 

2.9.2 Pemilihan Pembobot Model GWR 

 Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya 

pembobot untuk masing-masing lokasi yang berbeda pada model GWR 

(Brunsdon, 1998; Yildirim dan Ocal, 2006), diantaranya adalah : 

a. Fungsi Invers Jarak (Invers Distance Function) 

 Misalkan       adalah fungsi invers jarak  yang mewakili pembobot antara 

lokasi         dan lokasi        , dengan             
 
        

 
 adalah 

jarak Euclidian antara lokasi         dan lokasi        . Satu kelemahan 

menggunakan pembobot ini adalah tidak bisa digunakan sebagai pembobot untuk 

dirinya sendiri karena akan menghasilkan nilai yang tak terhingga (unlimited) 

(Chasco dkk, 2007). Jika terdapat nilai observasi ke-j yang jaraknya terlalu jauh 

dari lokasi         maka pengamatan yang jaraknya diluar radius r dari lokasi 

        dihilangkan, yaitu dengan memberikan nilai nol untuk pembobot pada 

pengamatan yang jaraknya lebih besar dari r (Brunsdon, 1998; Yildirim dan Ocal, 

2006). Pembobot ini dapat ditulis : 
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   (2.13)                                                          

b. Fungsi Kernel (Kernel Function) 

 Pembobot yang terbentuk dengan menggunakan fungsi kernel ini adalah fungsi 

jarak Gaussian (Gaussian Distance Function) dan fungsi bisquare dimana fungsi 

pembobotnya dapat ditulis : 

 Fungsi Kernel Gaussian : 

                         
 
                (2.14) 

 Fungsi Kernel Bisquare 

             
          

 
 
 

             

                                         

    (2.15)                        

dengan     adalah jarak antara lokasi         ke lokasi         dan   adalah 

parameter non negatif yang diketahui dan biasanya disebut parameter penghalus 

(bandwidth). 

 Bandwidth (h) merupakan pengontrol keseimbangan antara kemulusan 

fungsi dan kesesuaian fungsi terhadap data. Jika h sangat kecil, maka estimasi 

fungsi yang diperoleh akan sangat kasar dan menuju ke data. Sedangkan jika h 

sangat besar, maka estimasi fungsi yang diperoleh akan sangat mulus dan menuju 

rata-rata dari variable respon. Pemilihan bandwidth (h) optimal sangat penting 

agar estimator yang diperoleh juga optimal. Salah satu cara yang digunakan untuk 

mendapatkan bandwidth (h) optimal yaitu dengan menggunakan metode Cross 

Validation (CV) yang didefinisikan sebagai berikut : 

                      
 
         

    (2.16) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

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



20 
 

 
 

dengan          adalah nilai  penaksir    dimana pengamatan di lokasi         

dihilangkan dari proses penaksiran. Untuk mendapatkan nilai   yang optimal 

maka diperoleh dari   yang menghasilkan nilai CV yang minimum. 

 

2.10 Model Mixed Geographically Weighted Regression (MGWR) 

 Berdasarkan model GWR pada persamaan (2.5), jika tidak semua variabel 

prediktor mempunyai pengaruh secara local, tetapi sebagian berpengaruh global, 

maka model seperti ini dinamakan model Mixed Geographically Weighted 

Regression (MGWR). Pada model MGWR beberapa koefisien GWR diasumsikan 

konstan untuk seluruh lokasi sedangkan yang lain bervariasi sesuai lokasi 

pengamatan data (Fotheringham dkk, 2002). Model MGWR dapat dinyatakan 

sebagai berikut :  

        
 
                 

 
                        (2.17) 

dengan asumsi            . 

    adalah nilai observasi variabel respon ke-i 

     adalah nilai observasi variabel prediktor pada pengamatan ke-i  

         adalah menyatakan titik koordinat (longitude, latitude) lokasi ke-i  

                                adalah parameter – parameter model MGWR 

    adalah galat ke-i 

Estimasi model MGWR pada persamaan (2.17) dapat digunakan metode WLS 

seperti halnya pada model GWR (Fotheringham dkk, 2002). 
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2.11 S-Plus 2000 

  S-Plus 2000 adalah suatu paket program yang memungkinkan membuat 

program sendiri walaupun didalamnya sudah tersedia banyak program internal 

yang siap digunakan. Kelebihan dari paket program ini adalah baik program 

internal maupun program yang pernah dibuat digunakan sebagai sub program dari 

program yang akan dibuat. Beberapa perintah internal yang digunakan dalam S-

Plus 2000 adalah   

a. function(…) 

 function(…) digunakan untuk menunjukkan fungsi yang akan digunakan dalam 

 program. 

 Bentuknya adalah : function(…) 

b. length(…) 

 length(…) merupakan perintah untuk menunjukkan banyaknya data. 

 Bentuknya adalah : length(…) 

c. matrix(a,b,c) 

 Untuk membentuk matriks yang unsurnya a dengan jumlah baris sebanyak b 

 dan kolom sebanyak c. 

 Bentuknya adalah : matrix(…,…,…) 

d. rep(a,b) 

 Untuk membentuk sebuah vektor yang anggotanya a sebanyak b. 

 Bentuknya adalah : rep(…,…) 

e. for(i in 1:n) 

 Untuk melakukan perulangan sebanyak n kali. 
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 Bentuknya adalah : for(…in…:…) 

f. abs(…) 

 Untuk membuat harga mutlak dari suatu bilangan. 

 Bentuknya adalah : abs(…) 

g. sum(…) 

 Untuk menjumlahkan semua anggota dari suatu vektor. 

 Bentuknya adalah : sum(…) 

h. repeat 

 Untuk mengulangi eksekusi pernyataan secara terus menerus, sehingga 

 diperlukan pernyataan lain untuk menghentikan perulangan eksekusi (disini 

 bisa digunakan break). 

 Bentuknya adalah : repeat 

   { 

                              pernyataan 1 

                              if (pernyataan 2) break 

      } 

i. scan(what=numeric(), n=1) 

 Untuk membaca data yang berupa numerik atau mendapatkan inputan melalui 

 command. 

j. if-else 

 Untuk menjalankan pernyataan pertama jika kondisi (if) bernilai benar dan 

 pernyataan kedua akan dieksekusi jika kondisi (if) bernilai salah. 

(Everitt, 1994) 
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