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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekonometrika merupakan ilmu yang mempelajari suatu aplikasi dalam 

metode statistika pada ekonomi, yang tidak hanya terfokus pada data statistik saja 

namun merupakan gabungan dari teori ekonomi, matematika dan statistika. 

Terdapat tiga jenis data dalam ilmu ekonometrika yaitu data time series, data 

cross section, dan data panel. Data yang terdiri dari beberapa individu yang 

diamati pada suatu waktu tertentu disebut data cross section, sedangkan data suatu 

individu yang dikumpulkan menurut periode waktu disebut data time series 

(Gujarati, 2004). Hasil analisis yang optimal diperlukan pengumpulan data yang 

lengkap, sehingga data yang terkumpul dapat menyajikan informasi yang 

dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi (Astuti, 2010). Informasi yang diberikan 

oleh data cross section atau data time series saja terkadang tidak cukup 

menjelaskan permasalahan ekonomi yang cukup kompleks. Oleh karena itu 

diperlukan jenis data yang lebih realistis dalam menjelaskan permasalahan 

ekonomi yang dikenal sebagai data panel (Gujarati, 2004).   

Data panel merupakan sekumpulan data yang terdiri dari beberapa 

individu yang diamati berdasarkan periode waktu. Secara singkat data panel 

mempunyai dimensi ruang dan waktu. Data panel merupakan gabungan dari data 

time series dan data cross section. Dengan demikian pada data panel terdapat 𝑛 
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unit individu yang masing-masing diamati dalam 𝑇 interval waktu (Gujarati, 

2004).   

Model regresi panel merupakan salah satu model yang sering digunakan 

dalam bidang ekonometrik. Menurut Baltagi (dalam Gujarati, 2004) ada beberapa 

keuntungan menggunakan data panel dibandingkan dengan data cross section dan 

time series. Pertama, data panel menjelaskan hubungan antara individu terhadap 

waktu, sehingga dapat menjelaskan heterogenitas dari individu-individu tersebut. 

Kedua, data panel merupakan gabungan antara pengamatan cross section dan time 

series sehingga dapat memberikan pada peneliti jumlah pengamatan yang besar 

dan lebih informatif, mempunyai variabilitas lebih, dapat mengurangi kolinieritas 

antar variabel prediktor, meningkatkan degree of freedom (derajat bebas), dan 

dapat menghasilkan estimasi model ekonometri yang mempunyai variansi 

minimum. Ketiga, data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik 

dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross section (Hsiao, 

2003).  

Panggabean (2013) membahas estimasi model regresi panel poisson 

menggunakan metode Conditional Maximum Likelihood dengan mengasumsikan 

variabel responnya berdistribusi poisson. Ketika variabel responnya berdistribusi 

eksponensial, maka model yang sesuai digunakan adalah model regresi 

eksponensial. Model regresi eksponensial adalah model non linier yang variabel 

responnya berdistribusi eksponensial. Distribusi eksponensial mempunyai peranan 

penting pada beberapa bidang industri, misalnya penelitian tentang ketahanan 

benda-benda produksi menggunakan fungsi survival (Barlow and Proschan, 
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1996), dan penelitian pada bidang kedokteran (Lee, 1992). Model yang dibahas 

tersebut hanya menggunakan data cross section dan tidak melibatkan variabel 

prediktor, tetapi hanya melihat distribusi dari datanya yang berdistribusi 

eksponensial, sehingga hanya dapat menjelaskan probabilitas ketahanan pada 

waktu tertentu. Materi yang dibahas dalam skripsi ini bersumber dari jurnal yang 

membahas perilaku estimator maximum likelihood pada model variabel respon 

jika terdapat fixed effect yang ditulis oleh Greene (2004). Jurnal tersebut hanya 

membahas langkah-langkah ringkas untuk mengestimasi model variabel respon 

dengan fixed effect, serta tidak membahas secara terperinci tentang estimasi model 

dengan metode maximum likelihood, inferensi, dan penerapannya pada data riil. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam skripsi ini penulis tertarik untuk 

membahas secara terperinci mengenai estimasi model regresi panel eksponensial 

menggunakan metode maximum likelihood, hasilnya masih berbentuk persamaan 

yang bersifat implisit, sehingga untuk mengestimasi parameternya digunakan 

metode Newton-Raphson. Setelah memperoleh nilai estimator parameter, 

selanjutnya akan dilakukan inferensi menggunakan metode Likelihood Ratio Test 

(LRT) dan statistik uji 𝑧, dan menerapkan model pada data riil.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana mengestimasi parameter model regresi panel eksponensial 

menggunakan metode maximum likelihood ? 
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2. Bagaimana melakukan inferensi terhadap parameter model regresi panel 

eksponensial menggunakan metode LRT dan statistik uji 𝑧 ? 

3. Bagaimana menerapkan model regresi panel eksponensial dengan metode 

maximum likelihood pada data riil menggunakan Software S-Plus 2000 ? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari skripsi ini adalah : 

1. Mengestimasi parameter model regresi panel eksponensial menggunakan 

metode maximum likelihood. 

2. Melakukan inferensi terhadap parameter model regresi panel eksponensial 

menggunakan metode LRT dan statistik uji 𝑧. 

3. Menerapkan model regresi panel eksponensial pada data riil menggunakan 

Software S-Plus 2000. 

 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan latar belakang, maka manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 

1. Menambah wawasan tentang model regresi panel eksponensial menggunakan 

metode maximum likelihood. 

2. Mengetahui aplikasi model regresi panel eksponensial menggunakan metode 

maximum likelihood pada data riil. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah yang digunakan pada skripsi ini adalah : 
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1. Algoritma yang digunakan untuk mendapatkan estimator parameter adalah 

algoritma Newton-Raphson. 

2. Pada aplikasi model regresi panel eksponensial pada data riil menggunakan 

program dalam bahasa S-Plus 2000. 
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