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PERBANDINGAN METODE GENERALIZED CROSS VALIDATION 
DAN GENERALIZED MAXIMUM LIKELIHOOD DALAM REGRESI 

NONPARAMETRIK SPLINE UNTUK MEMPERKIRAKAN JUMLAH 
LEUKOSIT PADA TERSANGKA FLU BURUNG DI JAWA TIMUR  

 
 

RINGKASAN 
 
 

Dalam model regresi nonparametrik bentuk kurva regresi � hanya diasumsikan mulus 
(smooth), dalam arti termuat di dalam ruang Sobolev  �����, 	
 � ��  �, � ′, … , ������ � 
kontinyu absolute dan � �������  �� � �∞��

� . Data diharapkan mencari sendiri bentuk 
estimasinya, tanpa dipengaruhi oleh faktor subyektifitas peneliti (Eubank, 1988). Dengan 
demikian, fleksibilitas yang tinggi akan dimiliki oleh pendekatan regresi nonparametrik 
(Khair, 2006). 

Terdapat beberapa pendekatan untuk memperoleh bentuk estimator kurva regresi 
dalam regresi nonparametrik. Diantaranya adalah pendekatan histogram (Green dan 
Silverman, 1994), pendekatan Kernel (Hardle, 1990), Spline (Wahba, 1990), estimator deret 
orthogonal atau regresi Fourier (Eubank, 1998), K-Nearest Neighbour (Hardle, 1990) dan 
analisis Wavelet (Antoniadis dkk, 1994). 

Menurut (Khair, 2006) penggunaan pendekatan spline dengan basis polynomial 
truncated yang penyelesaiannya menggunakan optimasi least square dapat menjadi pilihan 
yang lebih baik.  

Spline polynomial truncated merupakan jumlahan dari fungsi polynomial dengan 
suatu fungsi (Sutarsi, 2008). Spline mempunyai keunggulan dalam mengatasi pola data yang 
menunjukkan naik/turun yang tajam dengan bantuan titik knot, serta kurva yang dihasilkan 
relative smooth / mulus (Hardle, 1990). 

Spline orde � dengan knot pada ��, ��, … �� didefinisikan sebagai suatu fungsi  ��� 
dengan bentuk:  
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dimana + dan β merupakan parameter. 

Dalam pemilihan +,-.#��/, kriteria GCV didefinisikan sebagai: 
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Pemilihan +,-.#��/ dilakukan dengan melihat nilai GCV yang minimum. 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis

PERBANDINGAN METODE
GENERALIZED ...

DEWI NOOR HIDAYATI



viii 
 

Sedangkan metode GML diperoleh dengan cara: 

03< �+� �  ��:=>�>=���?�+�>�)1�>@:
|�>=���?�+�>���|� BC  

Dengan D � 7 ) � 

Nilai +,-.#��/ � EF7G03<�+��. Metode GML cukup popular dan baik untuk data yang 
berkorelasi (Wang, 1998). 

 Dari hasil penelitian dengan sampel leukosit pada tersangka flu burung di Jawa 
Timur, didapatkan hasil, bahwa metode GCV dengan Spline linier adalah yang paling 
menghasilkan kurva yang smooth / mulus dibandingkan dengan metode GML. Hal ini 
berdasarkan nilai MSE yang paling kecil dan R2 yang paling besar.  Didapatkan titik knot 
pada metode ini adalah � � 8, dan model yang didapatkan adalah IJ � 8004 ) 587� %
611�� ) 8�* 
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