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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif merupakan metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian data sehingga memberikan informasi yang berguna. 

Metode ini bertujuan untuk menguraikan tentang sifat-sifat atau karakteristik dari 

suatu keadaan dan membuat deksripsi atau gambaran yang sistematis dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari fenomena yang diselidiki. Contoh dari 

penyajian data dalam statistika deskriptif adalah tabel, diagram, dan grafik 

(Walpole, 1995). 

2.2. Analisis Regresi 

Regresi adalah salah satu metode statistika yang berguna untuk memodelkan 

fungsi hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor. Persamaan 

matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu variabel 

respon dari nilai-nilai satu atau lebih variabel prediktor disebut persamaan regresi 

(Walpole, 1995). 

2.3. Regresi Nonparametrik 

Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang banyak digunakan untuk 

melihat hubungan fungsional antara variabel-variabel dalam bentuk persamaan 

matematik. Pendekatan yang paling umum digunakan adalah pendekatan 

parametrik, dengan 𝑌 sebagai variabel respon atau variabel dependen dan 𝑋 

sebagai variabel prediktor atau variabel independen. 
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Hubungan 𝑌 dan 𝑋 dapat dituliskan sebagai berikut. 

𝑌 = 𝑓(𝑥1, … , 𝑥𝑘) +  𝜀 (2.1) 

atas suatu domain (𝑥1, … , 𝑥𝑘) ∈  ℜ𝑚, jika 𝑓(𝑥𝑘) diketahui misalkan berupa 

suatu fungsi linier atau fungsi tertentu lainnya, maka dinamakan fungsi regresi 

parametrik tetapi jika 𝑓(𝑥𝑘) merupakan fungsi yang tidak diketahui bentuknya 

maka dinamakan regresi nonparametrik dengan ℰ merupakan galat yang 

mencerminkan ketergantungan 𝑌 dalam kuantitas selain (𝑥1, … , 𝑥𝑘). 

Nonparametrik digunakan untuk melengkapi metode statistik parametrik, 

agar tidak terjadi  kesalahan pada metode statistik tersebut. Jika suatu kurva 

regresi merupakan model parametrik dengan asumsi yang benar, maka pendugaan 

parameter sangat efisien, tetapi jika tidak, maka akan menyebabkan interpretasi 

data yang tidak benar. Model pendekatan nonparametrik tidak membutuhkan 

suatu parameter khusus dari populasi yang diamati. Menurut Usman (1995), ada 

beberapa asumsi yang berhubungan erat dengan statistik nonparametrik yakni 

bahwa pengamatan tersebut bebas dan variabel yang diamati kontinu atau berskala 

ordinal dan nominal karena pendekatan tidak tergantung pada asumsi bentuk 

kurva tertentu, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar. 

Persamaan (2.1) dapat dikatakan sebagai model regresi nonparametrik 

dengan 𝑓(𝑥) adalah kurva regresi yang diasumsikan tidak diketahui bentuknya. 

Bila kurva regresi yang diasumsikan mulus atau kontinu, maka pendekatan regresi 

nonparametrik lebih fleksibel dan diharapkan data sendiri yang mencari bentuk 

estimasinya. Ada beberapa teknik estimasi dalam regresi nonparametrik antara 

lain, estimator Kernel, estimator Spline, histogram dan lain-lain. Metode Spline 
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adalah salah satu jenis potongan polinomial yaitu polinomial yang memiliki sifat 

tersegmen. Sifat tersegmen ini memberikan fleksibilitas lebih dari polinomial 

biasa. Pada penelitian-penelitian sebelumnya yakni penelitian yang dilakukan oleh 

Fathurraman (2011) estimator Kernel banyak digunakan karena terdapat karena 

terdapat kemudahan dalam perhitungan sifat dasar estimator seperti data bias dan 

variansi tetapi harus diimbangi dengan ketergantungan pada pemilihan bandwith 

yang optimal. Sedangkan pada estimator Spline ada beberapa kelebihan, 

diantaranya dapat menyesuaikan diri secara efektif terhadap karakteristik lokal 

dari data dan dapat menggambarkan perubahan pola perilaku dari fungsi pada sub 

interval tertentu serta dapat digunakan untuk mengatasi pola data yang 

menunjukkan naik atau turun yang tajam dengan bantuan titik-titik knot, sehingga 

kurva yang dihasilkan relatif mulus. Selain itu Spline juga memiliki fleksibilitas 

yang tinggi sehingga mampu menangani data yang perilakunya berubah-ubah 

pada sub interval-interval tertentu. Selain itu juga pada pendekatan Spline juga 

mempunyai fungsi basis yang dapat menjelaskan hubungan antar variabel (Otok, 

2010). 

Merujuk dalam jurnal Otok (2010), Spline memiliki sifat-sifat statistik yang 

berguna untuk menganalisis hubungan dalam regresi. Metode Spline adalah salah 

satu jenis piecewise polynomial, yaitu polinomial yang memiliki sifat-sifat 

tersegmen. Sifat tersegmen ini memberikan fleksibilitas dari polinomial biasa, 

sehingga memungkinkan untuk menyesuaikan diri secara lebih efektif terhadap 

karakteristik lokal suatu fungsi data. 
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2.4. Regresi Spline 

Diberikan 𝑛 data berpasangan {(𝑥1, 𝑦1), (𝑥2, 𝑦2),… , (𝑥𝑛, 𝑦𝑛)} mengikuti 

model regresi sebagai berikut. 

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖 , (2.2)  

dengan 𝑓 adalah fungsi regresi yang tidak diketahui bentuknya dan 𝜀𝑖 adalah 

eror variabel random dengan mean 0 dan varians 𝜎2. Estimator spline dengan 

orde ke 𝑘 dan titik knots 𝜏1, 𝜏2, … , 𝜏𝑘 adalah suatu fungsi 𝑓 yang dinyatakan 

sebagai berikut. 

𝑓(𝑥) = ∑ 𝛽𝑝𝜙𝑝(𝑥)𝑘+𝐾
𝑝=0    (2.3) 

dengan 𝛽 =  (𝛽0, 𝛽1, … , 𝛽𝑘+𝐾)𝑇 menunjukkan koefisien vektor dan 

𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙𝑘+𝐾 merupakan suatu fungsi truncated (potongan) power basis yang 

didefinisikan sebagai berikut. 

𝜙𝑝(𝑥) = {
    𝑥𝑝                                    𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 0 ≤ 𝑝 ≤ 𝑘 

   (𝑥 − 𝜏𝑝−𝑘)+

𝑘
                           𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘 + 1 ≤ 𝑝 ≤  𝑘 + 𝐾

 

dengan k adalah orde polinomial, K adalah banyaknya knot dan  

(𝑥 − 𝜏𝑝−𝑘)+

𝑘
 {(𝑥 − 𝜏𝑝−𝑘)

𝑘
                𝑥 ≥ 𝜏𝑝−𝑘

         0,                            𝑥 < 𝜏𝑝−𝑘

 

Oleh karena itu, spline merupakan potongan-potongan polinomial dengan 

segmen-segmen polinomial berbeda digabungkan bersama knot 𝜏1, 𝜏2, … , 𝜏𝑘 

dengan suatu cara yang menjamin sifat continuty tertentu. 

Fungsi spline untuk 𝑛 pengamatan dapat ditulis sebagai berikut. 

𝑓(𝑥1) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + …+ 𝛽𝑘𝑥1
𝑘 + 𝛽(𝑘+1)(𝑥1 − 𝜏1)+

𝑘 + ⋯+ 𝛽(𝑘+𝐾)(𝑥1 − 𝜏𝐾)+
𝑘  

𝑓(𝑥2) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥2 + …+ 𝛽𝑘𝑥2
𝑘 + 𝛽(𝑘+1)(𝑥2 − 𝜏1)+

𝑘 + ⋯+ 𝛽(𝑘+𝐾)(𝑥2 − 𝜏𝐾)+
𝑘   
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⋮ 

𝑓(𝑥𝑛) =  𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑛 + …+ 𝛽𝑘𝑥𝑛
𝑘 + 𝛽(𝑘+1)(𝑥𝑛 − 𝜏1)+

𝑘 + ⋯+ 𝛽(𝑘+𝐾)(𝑥𝑛 − 𝜏𝐾)+
𝑘   

Dalam bentuk matriks fungsi Spline dapat pula dituliskan sebagai berikut. 

[

𝑓(𝑥1)

𝑓(𝑥2)
⋮

𝑓(𝑥𝑛)

] =  

[
 
 
 
1 𝑥1

1 … 𝑥1
𝑘 (𝑥1 − 𝜏1)+

𝑘 … (𝑥1 − 𝜏𝐾)+
𝑘

1 𝑥2
1 … 𝑥2

𝑘 (𝑥2 − 𝜏1)+
𝑘 … (𝑥1 − 𝜏𝐾)+

𝑘

⋮  ⋮   ⋮    ⋮         ⋮            ⋱          ⋮        
1 𝑥𝑛

1 … 𝑥𝑛
𝑘 (𝑥𝑛 − 𝜏1)+

𝑘 … (𝑥1 − 𝜏𝐾)+
𝑘 ]
 
 
 

[

𝛽0

𝛽1

⋮
𝛽𝑘+𝐾

] 

(Eubank, 1988) 

2.5. Metode Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) 

MARS merupakan pendekatan untuk regresi multivariat nonparametrik 

yang dikembangkan oleh Friedman (1991). Model MARS difokuskan untuk 

mengatasi permasalahan dimensi yang tinggi dan diskontinuitas pada data. 

Metode ini berdimensi tinggi, memiliki variabel banyak, serta ukuran sampel yang 

besar sehingga diperlukan perhitungan yang rumit. MARS merupakan 

pengembangan dari pendekatan Recursive Partition Regression (RPR) yang masih 

memiliki kelemahan dimana model yang dihasilkan tidak kontinu pada knot. 

Selain itu, MARS digunakan untuk mengurangi efek dari outlier pada model 

terakhir. 

Model MARS disusun pada pengaturan beberapa koefisien fungsi basis 

dimana secara keseluruhan dikendalikan pada data regresi. Model MARS berguna 

untuk mengatasi permasalahan data dimensi tinggi dan menghasilkan prediksi 

variabel respon yang akurat. Selain itu, berguna pula untuk mengatasi kelemahan 

regresi partisi rekursif (RPR) yaitu menghasilkan model yang kontinu pada knot, 
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yang didasarkan pada nilai generalized cross validation (GCV) minimum (Otok, 

2010). 

Teknik MARS menjadi populer karena tidak menentukan tipe khusus seperti 

pada hubungan (linier, kuadratik, kubik) diantara variabel prediktor dan respon. 

Selain itu, proses pembentukan model pada MARS tidak memerlukan asumsi. 

MARS ini telah banyak diadopsi oleh bidang ilmu komputer sebagai kompetitor 

metode lain seperti jaringan saraf tiruan (Neural Networks), Generalized Addative 

Models (GAM) dan Classification And Regression Trees (CART) yang semuanya 

bertujuan untuk menemukan model estimasi dengan pendekatan paling baik 

terhadap suatu fungsi. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun model MARS 

yaitu: 

a. Knot, merupakan nilai variabel prediktor ketika slope suatu garis regresi 

mengalami perubahan. Knot yaitu akhir dari sebuah region dan awal dari 

sebuah region yang lain. Di setiap titik knot, diharapkan adanya kontinuitas 

dari fungsi basis antar satu region dengan region lainnya. 

b. Basis Function, yaitu kumpulan dari fungsi yang digunakan untuk mewakili 

informasi dari satu atau beberapa variabel. Fungsi basis ini merupakan fungsi 

parametrik yang didefinisikan pada tiap region. Jumlah maksimum fungsi 

basis (BF) adalah 2 sampai dengan 4 kali jumlah variabel prediktornya. 

c. Interaksi merupakan hasil perkalian silang antar variabel yang saling 

berkorelasi. Maksimum interaksi (MI) adalah 1,2 dan 3 dengan pertimbangan 

jika lebih dari 3 akan menghasilkan bentuk model yang semakin kompleks. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ARILANGGA

SKRIPSI PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP... ZAKYA R.



13 
  

d. Minimum jarak antar knot atau minimum observasi antar knot sebesar 0, 1, 2, 

3, dan seterusnya sampai maksimum jumlah observasi. 

Dalam Friedman (1991), model umum persamaan MARS ialah sebagai 

berikut 

𝑓(𝑥) =  𝛼0 + ∑ 𝛼𝑚 ∏ [𝑠𝑘𝑚  ∙  (𝑥𝑖(𝑘,𝑚) − 𝑡𝑘𝑚)]
𝐾𝑚
𝑘=1

𝑀
𝑚=1   (2.4) 

dengan 

𝛼0 adalah fungsi basis induk (konstanta) 

𝛼𝑚 adalah koefisien dari fungsi basis ke-𝑚 

𝑀 adalah banyaknya fungsi basis (nonconstant basis function) 

𝐾𝑚 adalah derajat interaksi 

𝑠𝑘𝑚 {
+1, jika knot terletak di kanan 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛
−1, jika knot terletak di kiri 𝑠𝑢𝑏𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛     

 

𝒙𝑖(𝑘,𝑚) adalah variabel prediktor 

𝑡𝑘𝑚 adalah nilai knot dari variabel prediktor 𝒙𝑣(𝑘,𝑚) 

Model MARS pada Persamaan (2.4) dapat dituliskan sebagai berikut. 

𝑦𝑖 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑚 𝐵𝑚(𝑥) + 𝜀𝑖
𝑀
𝑚=1  (2.5) 

dengan 𝐵𝑚(𝑥) =  ∏ [𝑠𝑘𝑚 (𝑥𝑖(𝑘,𝑚) − 𝑡𝑘𝑚)]
𝐾𝑚
𝑘=1 . 

Persamaan (2.5) dapat dinyatakan dalam bentuk, 

𝒀 = 𝑩𝜶 +  𝜺 

dengan 

𝒀 = (𝑌1, … , 𝑌𝑛)𝑇 , 𝜶 = (𝛼1, … , 𝛼𝑚)𝑇 , 𝜺 = (𝜀1, … , 𝜀𝑛)𝑇 
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𝐁 = 

(

 
 

1 ∏ 𝑆𝑘1(𝑥1(𝑘,1) − 𝑡𝑘1)
𝐾1
𝑘=1 ⋯ ∏ 𝑆𝑘𝑀(𝑥1(𝑘,𝑀) − 𝑡𝑘𝑀)

𝐾𝑀
𝑘=1

1 ∏ 𝑆𝑘1(𝑥2(𝑘,1) − 𝑡𝑘1)
𝐾1
𝑘=1 ⋯ ∏ 𝑆𝑘𝑀(𝑥2(𝑘,𝑀) − 𝑡𝑘𝑀)

𝐾𝑀
𝑘=1

⋮                         ⋮            ⋱                                   ⋮

1 ∏ 𝑆𝑘1(𝑥𝑛(𝑘,1) − 𝑡𝑘1)
𝐾1
𝑘=1 … ∏ 𝑆𝑘𝑀(𝑥𝑛(𝑘,𝑀) − 𝑡𝑘𝑀)

𝐾𝑀
𝑘=1 )

 
 

  

Parameter 𝜶 diduga dengan metode OLS dengan meminimumkan fungsi  

   𝑍 = 𝜺′𝜺 

       = (𝒀 − 𝑩𝜶)′(𝒀 − 𝑩𝜶) 

Syarat cukup agar fungsi Z mencapai nlai minimum adalah  𝜕𝑍

𝜕𝜶
= 𝟎, sehingga 

diperoleh 

    𝜕𝑍

𝜕𝜶
= −2𝑩𝑇𝒀 + 2𝑩𝑇𝑩�̂� = 𝟎  

    �̂� = (𝑩𝑇𝑩)−1𝑩𝑇𝒀  

Fungsi dari sebuah region (fungsi basis) merupakan akhir dari algoritma 

forward stepwise yakni tahap menggabungkan dari hasil modifikasi dalam bentuk 

recursive partition dengan menghapus beberapa tahap hingga ditemukan fungsi 

basisnya dimana ketentuan fungsi basisnya sudah ditentukan sebelumnya. 

Pada pemodelan MARS, selain penentuan knots yang dilakukan secara 

otomatis dari data dan menghasilkan model yang kontinu pada knot, pemilihan 

model MARS juga menggunakan metode stepwise (forward dan backward). 

Istilah forward stepwise dilakukan untuk mendapatkan fungsi dengan jumlah 

fungsi basis maksimum. Kriteria pemilihan fungsi basis pada forward stepwise 

adalah Mean Square Error (MSE). Perhitungan MSE diperoleh dengan cara : 

𝑀𝑆𝐸 =  
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑀(𝑥𝑖))

2
𝑛
𝑖=1    
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Dengan 𝑥𝑖 adalah variabel prediktor, 𝑦𝑖 ialah variabel respon, 𝑛 merupakan 

banyaknya observasi, dan 𝑓𝑀(𝑥𝑖) merupakan dugaan fungsi 𝑓(𝑥) dengan metode 

RPR. 

Pemenuhan konsep parsimoni (model sederhana) dilakukan backward 

stepwise, yaitu memilih fungsi basis yang dihasilkan dari forward stepwise 

dengan meminimumkan nilai Generalized Cross-Validation (GCV) (Friedman 

dan Silverman, 1989). Pada MARS, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan model yang paling optimum adalah jika nilai GCV dari model tersebut 

mempunyai nilai yang paling rendah diantara model-model yang lain. 

Fungsi GCV minimum didefinisikan sebagai : 

𝐺𝐶𝑉(𝑀) = 𝑀𝑆𝐸

[1− 
𝑐(�̂�)

𝑛
]
2 = 

1

𝑛
 ∑ [𝑦𝑖−�̂�𝑀(𝑥𝑖)]

2𝑛
𝑖=1

[1− 
𝑐(�̂�)

𝑛
]
2    (2.8)  

dengan : 

𝑥𝑖 adalah variabel independen/prediktor, 𝑦𝑖 adalah variabel dependen/respon, 𝑛 

adalah banyaknya pengamatan, 𝐶(�̂�) = 𝐶(𝑀) + 𝑑𝑀 dimana 𝐶(𝑀) =

Trace [𝑩(𝑩𝑻𝑩) − 𝟏𝑩𝑻] + 1 serta 𝑑 adalah nilai ketika setiap fungsi basis 

mencapai fungsi optimasi (2 ≤ 𝑑 ≤ 4). 

Dependensi dari 𝑓(𝑥) dan kriterianya pada nilai dari (nonkonstan) fungsi 

basis 𝑀 ditunjukkan secara eksplisit. Kriteria GCV adalah rata-rata dari kuadrat 

galat data (numerator) dikalikan dengan pinaltinya (invers denominator) untuk 

memperhitungkan peningkatan varians terkait peningkatan kompleksitas model 

(angka dari fungsi basis 𝑀).  
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Jika nilai dari parameter fungsi basis [angka dari faktor-faktor 𝐾𝑚, variabel-

variabel𝑥𝑖(𝑘,𝑚), lokasi knot 𝑡𝑘,𝑚, dan tanda 𝑠𝑘𝑚] terkait dengan model MARS 

ditentukan secara independen dari nilai data respons (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛), maka hanya 

koefisien (𝛼1, 𝛼2, … , 𝛼𝑀) yang cocok untuk data. Akibatnya, fungsi 

kompleksitasnya adalah 𝐶(𝑀) = Trace [𝑩(𝑩𝑻𝑩) − 𝟏𝑩𝑻] + 1, dimana 𝑩 

merupakan matrik data ukuran M × N  untuk fungsi basis (nonkonstan) 𝑀. Ini 

sama dengan fungsi basis bebas linier pada 𝑓(𝑥) dan oleh karena itu nilai 𝐶(𝑀) 

merupakan sejumlah parameter yang hanya ada untuk disesuaikan dalam 

persamaan  untuk menghasilkan nilai GCV sesuai kriteria yang diajukan oleh 

Craven dan Wahba (1979) (Friedman, 1991). 

2.6. Pengujian Koefisien Fungsi Basis Model MARS 

Pada model MARS dilakukan pengujian koefisien fungsi basis yang 

meliputi uji serentak dan uji individu. Pengujian koefisien yang dilakukan secara 

serentak terhadap fungsi basis yang terdapat dalam model MARS ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah model MARS yang terpilih secara umum merupakan 

model yang sesuai dan menunjukkan hubungan yang tepat antara variabel 

prediktor dengan variabel respon. Hipotesis yang dignakan sebagai berikut. 

𝐻0 ∶ 𝛼1 = 𝛼2 = … = 𝛼𝑀 = 0  

𝐻1 ∶ paling tidak ada satu 𝛼𝑚  ≠ 0,  𝑚 = 1,2,… ,𝑀 

Statistik uji yang digunakan adalah nilai 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 yang diperoleh dari tabel 

ordinary least squares result hasil dari output pengolahan MARS. Nilai 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 

yang didapat dibandingkan dengan 𝐹𝛼 (𝑉1,𝑉2) dengan tingkat signifikansi 𝛼 serta 

derajat bebas 𝑉1 dan 𝑉2 yang merupakan nilai MDF dan NDF pada tabel ordinary 
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least squares result dari hasil output pengolahan MARS atau 𝑉1 = 𝐾 dan 𝑉2 =

𝑁 − 𝐾 − 1 dimana 𝐾 adalah banyaknya fungsi basis yang masuk pada model dan 

𝑁 adalah banyaknya sampel yang digunakan. 

Daerah kritis jika 𝐹𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐 > 𝐹𝛼 (𝑉1,𝑉2) maka 𝐻0 ditolak, artinya paling 

sedikit ada satu 𝛼𝑚 yang tidak sama dengan nol sehingga dapat dikatakan model 

yang diperoleh sesuai dan menunjukkan hubungan yang tepat antara variabel 

prediktor dengan variabel variabel respon. 

Sedangkan pengujian yang dilakukan secara parsial ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah setiap variabel prediktor mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel respon pada fungsi basis yang terbentuk didalam model, selain 

itu juga untuk mengetahui apakah model yang memuat parameter tersebut telah 

mampu menggambarkan keadaan data yang sebenarnya. Hipotesisnya sebagai 

berikut. 

 𝐻0 ∶  𝛼𝑚 = 0  

𝐻1 ∶  𝛼𝑚  ≠ 0,  𝑚 = 0,1,2, … ,𝑀 

Statistik uji yang digunakan adalah nilai |𝑡statistik| pada tabel ordinary least 

squares results hasil dari output pegolahan MARS. Nilai |𝑡statistik| dibandingkan 

dengan nilai 𝑡(𝛼
2
,𝑉2) dengan derajat bebas 𝑉2 dan tingkat signifikansi 𝛼. Daerah 

kritis jika |𝑡statistik| >  𝑡(
𝛼

2
,𝑉2) maka 𝐻0 ditolak. Artinya, ada pengaruh setiap 

variabel prediktor dengan variabel respon pada fungsi basis di dalam model. 

2.7. Software MARS  

Peranti lunak MARS merupakan suatu program statistika untuk 

menganalisis data multivariat dengan dimensi yang tinggi. Pada software MARS 
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juga terdapat fungsi spline dan adaptif yang bertujuan untuk mengkontinukan 

suatu data, serta terdapat suatu interaksi dalam hubungan antar variabelnya. 

Modelnya disebut sebagai Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS). 

Data yang dijalankan oleh peranti lunak MARS antara lain data seleksi, data 

transformasi, deteksi interaksi, dan semuana secara otomatis dilakukan dengan 

kecepatan yang tinggi. Selain itu peranti lunak MARS dapat mengimport lebih 

dari 80 file dengan format berbeda seperti statistica, SPSS, Excel, Matlab dan 

lain-lain. 

Prosedur peranti lunak MARS dibangun dari model regresi yang fleksibel 

oleh fungsi spline (fungsi basis) pada interval yang berbeda dari variabel 

prediktor. Kedua variabel yang digunakan pada titik akhir dari interval untuk 

setiap variabel, disebut sebagai knot, yang diperoleh melalui prosedur yang 

lengkap dengan algoritma yang cepat dan coding program yang efisien. Variabel, 

knot dan interaksi yang dipotimalkan secara bersamaan dengan mengevaluasi 

kriteria loss of it (LOF). Peranti lunak MARS memilih LOF yang paling 

meningkatkan model model pada setiap langkah. Selain mencarai variabel secara 

satu persatu, peranti lunak MARS juga dapat melakukan penarian untuk interaksi 

antar variabel dimana pada setiap tingkat interaksi harus dipertimbangkan. 

Model MARS yang optimal dipilih berdasarkan dua tahap. Pada tahap 

pertama model dibangun dengan penambahan basis fungsi (efek utama yang baru, 

knot atau interaksi) sampai model tersebut optimal. Pada tahap kedua, basis fungsi 

yang memiliki kontribusi yang kecil terhadap model akan dihapus sampai 

mencapai model yang optimal serta ditemukan nilai variannya. Jika menggunakan 
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metode seleksi dua tahap ini maka peranti lunak MARS mampu digunakan pada 

struktur data yang sangat kompleks dimana banyak ditemukan pada data dengan 

dimensi yang tinggi. 

Peranti lunak MARS sangat mudah digunakan karena sudah terdapat 

tampilan Graphical User Interface (GUI) sehingga pengguna dapat mengontrol 

variabel, bentuk fungsional serta interaksi yang digunakan.  

GUI juga dapat menentukan variabel yang digunakan atau tidak, menyortir, 

menggabungkan data, menghapus data memfilter data training  atau data testing, 

menentukan nilai inputan BF (Basis Function) yakni 2 sampai 4 kali jumlah 

variabel, Maximum Interaction (MI) yakni 1,2,3,... dan Minimum Observation 

(MO) yakni 0,1,2,...dst. Adapun output GUI meliputi model akhir, variabel 

importance beserta nilai kepentingan tiap variabel dalam model besarnya nilai 

presentasi keakurasian, sensitivity dan  specificity, dekomposisi ANOVA derta 

grafik kontribusi variabel karena peranti lunak MARS secara otomatis akan 

menampilkan hasil plot dua dimensi sebagai pengaruh yang utama (variabel 

respon sebagai fungsi prediktor) dan tampilan plot tiga dimensi diperlihatkan 

sebagai interaksi. 

Model MARS dapat mengkonstruksikan baik secara bertahap maupun 

langsung yakni dengan best-fitting model. Prosedur yang dilakukan dalam peranti 

lunak MARS untuk menghasilkan model menggunakan metode backward dan 

forward. Hasil dari pemodelan peranti lunak MARS dapat dilihat dari nilai-nilai 

GCV R-Square yang minimun, tetapi nilai GCV lebih konservatif lebih dapat 

dipercaya daripada R-square naive (Steinberg, 1999). 
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2. 8 Pertumbuhan Ekonomi 

Teori pertumbuhan ekonomi. 

Menurut Adisasmita (2010), ada lima macam teori pertumbuhan ekonomi 

wilayah, yaitu : 

1. Teori Ekonomi Klasik. 

Aliran klasik muncul pada akhir abad 18 dipelopori oleh Adam Smith, yang 

berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan karena faktor 

kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajua teknologi 

bergantung pada pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan 

memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga 

produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan. Dampaknya akan mendorong 

penambahan investasi dan persediaan modal yang selanjutnya diharapkan 

meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. Bertambahnya 

pendapatan berarti meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan penduduk. 

Peningkatan kemakmuran mendorong peningkatan jumlah penduduk 

menyebabkan berlakunya hukum pertambahan hasil semakin berkurang, yang 

selanjutnya menurunkan akumulasi modal. 

2. Teori Neo Klasik 

Aliran Neo Klasik menggantikan aliran Klasik. Ahli-ahli Neo Klasik banyak 

menyumbangkan pemikiran mengenai teori pertummbuhan ekonomi, yaitu 

sebagai berikut. 

a. Akumulasi modal merupakan faktor penting dalam pertumbuhan 

ekonomi. 
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b. Pertummbuhan ekonomi merupakan proses yang gradual. 

c. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. 

d. Aliran Neo Klasik merasa optimis terhadap pertumbuhan 

(perkembangan). 

3. Teori Keynes dan Pasca Keynes 

Menurut Keynes, karena upah bergerak lamban, maka sistem kapitalisme 

tidak akan secara otomatis menuju kepada keseimbangan penggunaan tenaga 

kerja secara penuh (full-employment equilibrium). Akibat yang ditimbulkan 

justru sebaliknya (equilibrium underemployment) yang dapat diperbaiki 

melalui kebijakan. Fiskal atau moneter untuk meningkatkan permintaan 

agregat. Aliran Pasca Keynes memperluas teori Keynes menjadi teori ouput 

dan kesempatan kerja dalam jangka panjang, yang menganalisis fluktuasi 

jangka pendek untuk mengetahui adanya perkembangan jangka panjang. 

Apabila jumlah penduduk bertambah, maka pendapatan perkapita akan 

berkurang, kecuali bila pendapatan riil juga bertambah. Selanjutnya bila 

angkatan kerja berkembang, maka output harus bertambah juga untuk 

mempertahankan kesempatan kerja penuh. Bila terjadi investasi, maka 

pendapatan riil juga harus bertambah pula untuk mencegah terjadinya 

kapasitas yang menganggur (iddle-capacity). 

4. Teori Basis Ekspor 

Teori Basis Ekspor adalah bentuk model pendapatan yang paling sederhana. 

Teori ini sebenarnya tiak dapat digolongkan sebagai bagian dari ekonomi 

makro interregional karena teori ini menyederhanakan suatu sistem regional 
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menjadi dua bagian, yaitu daerah yang bersangkutan dan daerah-daerah 

lainnya. Akitivitas dalam perekonomian regional digolongkan dalam dua 

sektor kegiatan yakni aktivitas basis dan non basis. Aktivitas basis merupakan 

kegiatan yang melakukan aktivitas yang berorientasi ekspor (barang dan jasa) 

ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan. Kegiatan non basis 

adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh 

masyaarakat yang berada dalam batas wilayah perekonomian yang 

bersangkutan. Luas lingkup produksi dan pemasarannya adalah bersifat lokal. 

5. Teori Sektor 

Salah satu teori pertumbuhan wilayah yang paling sederhana adalah teori 

sektor. Teori ini dikembangkan berdasarkan hipotesis Clark Fisker yang 

mengemukakan bahwa kenaikan oendapatan per kapita akan dibarengi oleh 

penurunan dalam proporsi sumber daya yang digunakan dalam sektor 

pertanian (sektor primer dan tersier). Laju pertumbuhan dalam sektor yang 

mengalami perubahan, dianggap sebagai determinan utama dari 

perkembangan suatu wilayah. Alasan dari perubahan atau pergeseran sektor 

tersebut dapat dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Pada sisi 

permintaan, yaitu elastisitas pendapatan dari permintaan untuk barang dan 

jasa yang disuplai oleh industri manufaktur dan industri jasa, adalah lebih 

tinggi dibandingkan untuk produk-produk primer. Maka pendapatan yang 

meningkat akan diikuti oleh perpindahan sumber daya dari sektor primer ke 

sektor manufaktur dan jasa. Sisi penawaran, yaitu perpindahan sumber daya 

tenaga kerja dan modal dilakukan sebagai akibat perbedaan tingkat 
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pertumbuhan produktivitas dalam sektor-sektor tersebut. Kelompok sektor 

sekunder dan tersier menikmati kemajuan yang lebih besar dalam tingkat 

produktivitas. Hal ini akan mendorong peningkatan pendapatan dan 

produktivitas yang lebih cepat, karena produktivitas yang lebih tinggi baik 

untuk tenaga kerja lokal maupun untuk modal, dan penghasilan yang lebih 

tinggi tersebut memungkinkan untuk melakukan relokasi sumber daya.  

Menurut Laksani (2010) Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi seperti metode sederhana, metode end 

to end, dan metode regresi. Metode paling sederhana yang juga digunakan oleh 

instansi Badan Pusat Statistik untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Metode 

perolehan pertumbuhan ekonomi paling sederhana tersebut memiliki formulasi 

sebagai berikut. 

𝑟(𝑡 − 1, 𝑡) =  
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 × 100% (2.9) 

dengan 

𝑟(𝑡 − 1, 𝑡) = Pertumbuhan ekonomi 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 = PDRB tahun ke- 𝑡 

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1 = PDRB tahun ke- 𝑡 − 1 

Namun demikian, metode ini mempunyai kelemahan yaitu hanya bisa 

digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan tahunan (hanya satu tahun 

saja). 

2.9 Variabel Infrastruktur yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi 

Stone dalam Kodoatie (2003) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-

fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk 
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fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik pembuangan 

limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-

tujuan ekonomi dan sosial. 

Grigg dalam Kodoatie (2003) mengatakan sistem infrastuktur merupakan 

pendukung utama fungsi-fungsi sistem sosial dan sistem ekonomi dalam 

kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat didefinisikan 

sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, 

instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem 

sosial dan sistem ekonomi masyarakat. 

Iek (2012) mengemukakan ada empat alasan pokok tentang pentingnya 

infrastruktur. Pertama, pembangunan infrastruktur mampu menyediakan lapangan 

kerja. Hal ini merupakan salah satu nilai penting dan langkah ke arah terciptanya 

rakyat dan negara yang adil dan makmur. Kedua, pembangunan infrastruktur 

dasar, teknologi, dan infrastruktur sains secara langsung akan mempengaruhi 

iklim investasi. Pertumbuhan kapital dan aliran investasi sangat dipengaruhi oleh 

ketersediaan infrastruktur pendukung baik pada zona kawasan pengembangan 

ekonomi terpadu (kapet), kawasan industri, pelabuhan, pasar-pasar, serta 

perguruan tinggi yang dapat mendorong penemuan-penemuan baru di bidang 

sains dan dapat diterapkan oleh kalangan industri dan pelaku pasar. Ketiga, 

infrastruktur akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan integrasi sosial-

ekonomi rakyat satu daerah dengan daerah lainnya. Keempat, pembangunan 

infrastruktur akan mengubah isolasi fisik dan nonfisik di sejumlah wilayah. 

Dalam rangka politik integrasi bangsa di bidang ekonomi tantangan bagi 
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pemerintah adalah membangun infrastruktur yang dapat mengatasi isolasi fisik 

daerah di Indonesia awal abad 21 kini. Sebab isolasi politik akan membawa 

dampak terhadap pembangunan sosial ekonomi pada wilayah-wilayah. Isolasi 

wilayah menyebabkan sulitnya pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan 

kehutanan ke kota terdekat sehingga praktis hanya dikonsumsi anggota keluarga. 

Akibatnya, tingkat pendapatan tetap rendah, kemudian mereka diklaim sebagai 

masyarakat miskin. 

Menurut The World Bank (1994) infrastruktur terbagi menjadi beberapa 

kelompok, yaitu : 

1. Infrastruktur ekonomi, yang merupakan infrastruktur fisik yang 

diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi, meliputi : 

a. Public utilities, meliputi listrik, telekomunikasi, air, gas, dan 

sanitasi. 

b. Public work, meliputi jalan, bendungan, kanal, irigasi, dan drainase. 

c. Sektor transportasi, meliputi jalan rel, pelabuhan, lapangan terbang, 

dll. 

2. Infrastruktur sosial, meliputi : pendidikan, kesehatan, perumahan, dan 

rekreasi. 

3. Infrastruktur administrasi, meliputi : penegakan hukum, kontrol 

administrasi, dam koordinasi. 
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