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ABSTRAK 
 

Safitri, Ari Sulistya Nur. 2018. Optimalisasi Regresi Spasial Panel untuk Pemodelan 

Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Dengan Menggunakan R dan Arcview. 

Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Utama: Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. dan 

Pembimbing Pendamping: Drs. Arief Agoestanto, M.Si. 

Kata Kunci : Regresi Spasial, Data Panel, SAR, SEM 

Analisis regresi spasial adalah analisis regresi yang dapat digunakan untuk 

memodelkan data yang berfokus pada ruang atau lokasi (region). Pada data spasial sering 

dijumpai pengamatan pada suatu lokasi memiliki hubungan atau pengaruh dengan lokasi 

lain yang berdekatan. Apabila model regresi klasik digunakan sebagai alat analisis pada 

data spasial, maka dapat menyebabkan kesimpulan yang kurang tepat karena asumsi eror 

saling bebas (autokorelasi) dan asumsi homogenitas tidak terpenuhi (heterogeneity). 

Analisis regresi menggunakan data panel memiliki keunggulan yaitu memberikan 

informasi yang lebih informatif dibandingkan pemodelan yang hanya menggunakan data 

cross section atau time series saja. Sehingga diperlukan regresi spasial data panel untuk 

mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh estimasi parameter 

model regresi data panel, memperoleh estimasi parameter model regresi spasial data panel 

terbaik, serta mengetahui faktor yang mempengaruhi IPM di Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. 

Penelitian ini difokuskan pada pemilihan model terbaik regresi spasial data panel 

menggunakan model Spatial Autoregressive Model (SAR)  dan Spatial Error Model 

(SEM). Data yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah dari 

tahun 2011-2015 dengan variabel yang diamati Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka 

Partisipasi Sekolah, dan Rasio Jumlah Sarana Kesehatan terhadap Jumlah Penduduk. 

Untuk memperoleh model terbaik, pertama dilakukan pemodelan data panel menggunakan 

model Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random effect Model 

(REM). Untuk memilih model panel terbaik digunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji 

BP. Selanjutnya dilakukan pemodelan spasial panel menggunakan model SAR dan SEM. 

Untuk memilih model spasial panel terbaik digunakan Uji Lagrange Multiplier sehingga 

diperoleh model gabungan panel dengan spasial panel. 

Hasil penelitian didapat model terbaik Spatial Autoregressive Fixed Effect Model 

dengan persamaan regresi 𝑌𝑖𝑡 =  0,0673 ∑ W𝑖𝑗𝑌𝑗𝑡 − 0,0887 𝑥1𝑖𝑡 + 0,1514 𝑥2𝑖𝑡 + 

0,0015𝑥3𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 dengan 𝑖 = 1, … ,35 ; 𝑗 = 1, … ,35 dan 𝑖 ≠ 𝑗 dan variabel yang signifikan 

adalah Angka Partisipasi Sekolah. Untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan 

Manusia harus meningkatan Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing daerah. Dengan 

meningkatnya 1% Angka Partisipasi Sekolah akan berdampak pada meningkatnya Indeks 

Pembangunan Manusia sebesar 15,14% dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien 

spasial lag yang didapat pada model adalah 0,067 atau sebesar 6,7% yang menunjukkan 

besarnya pengaruh Indeks Pembangunan Manusia antar kabupaten/kota yang menjadi 

tetangga. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era yang serba maju ini, tolak ukur kesuksesan sebuah negara dapat dilihat 

salah satunya dari kondisi masyarakatnya. Sebuah negara dituntut agar memiliki 

masyarakat yang maju dan berkembang (Trianggara, 2016). Salah satu cara 

mewujudkannya adalah dengan pembangunan manusia. Untuk dapat ikut 

berpartisipasi dalam proses pembangunan, tentunya dibutuhkan masyarakat yang 

tidak hanya unggul dari segi kuantitas, tetapi juga maju dari segi kualitas. 

Peningkatan kapabilitas dasar manusia merupakan salah  satu upaya dalam 

meningkatkan potensi bangsa yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan 

kualitas manusia. Pendidikan dan kesehatan menjadi modal utama yang harus 

dimiliki suatu bangsa untuk meningkatkan potensinya. Sebelum tahun 1970-an, 

keberhasilan pembangunan semata-mata hanya diukur dari tingkat pertumbuhan 

Gross National Product (GNP), baik secara keseluruhan maupun perkapita. 

Namun, fakta menunjukkan banyak negara-negara Dunia Ketiga berhasil mencapai 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi gagal memperbaiki taraf hidup 

penduduknya. Oleh karena itu, para pakar merumuskan konsep baru dalam 

mengukur pembangunan suatu negara yang berorientasi pada manusia. 

Pembangunan manusia adalah sebuah proses pembangunan yang bertujuan 

agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam hal pendapatan, 

kesehatan dan pendidikan. Berbeda dengan pembangunan Sumber Daya Manusia, 
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pembangunan manusia meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui 

kebijakan-kebijakan yang memihak pada kepentingan manusia. Pembangunan 

manusia sebagai ukuran kinerja pembangunan secara keseluruhan dibentuk melalui 

pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan 

penghidupan yang layak. Indikator-indikator yang mempresentasikan ketiga 

dimensi ini terangkum dalam satu nilai tunggal, yaitu angka Indeks Pembangunan 

Manusia (BPS, 2008). 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan Human 

Development Index (HDI) ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

sebagai ukuran standar pembangunan manusia. Untuk mengukur dimensi kesehatan 

digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi 

pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan 

lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator 

kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok makanan 

dan bukan makanan, yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita 

sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup 

layak. Secara global, IPM juga dapat digunakan sebagai penentu suatu negara 

termasuk dalam negara maju ataupun negara berkembang.  

Pada tahun 2015, Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat ke- 12 dari 34 

provinsi di Indonesia, yaitu sebesar 69,49. Dari 2010 hingga 2015, IPM Provinsi 

Jawa Tengah berturut-turut sebesar 66,08; 66,64; 67,21; 68,02; 68,78; dan 69,49. 

Meskipun dalam 6 tahun terakhir IPM Jawa Tengah menunjukkan tren positif, 

namun nilai IPM Jawa Tengah masih masuk kategori sedang. Selain itu, nilai IPM 
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Jawa Tengah masih berada dibawah IPM Nasional walaupun secara peringkat 

masih cenderung stagnan, tetapi shortfall IPM Jawa Tengah lebih tinggi dibanding 

shortfall Nasional, hal ini berarti Jawa Tengah mampu mencapai pembangunan 

manusia di daerah secara optimal. Dengan usaha terus menerus, diharapkan IPM 

Jawa Tengah akan masuk kategori tinggi. 

Analisis regresi merupakan salah satu metode statistik yang sering digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan analisis regresi yaitu untuk mengetahui sejauh 

mana hubungan sebuah variabel bebas dengan beberapa variabel tak bebas 

(Pujilestari, 2017). Analisis regresi dibagi menjadi dua yaitu regresi linier 

sederhana dan regresi linier berganda. Dalam Somantri (2011), dinyatakan bahwa 

regresi linier sederhana bertujuan untuk mempelajari hubungan linier antara dua 

variabel. Sedangkan dalam Sugiyono (2011), dinyatakan bahwa regresi sederhana 

didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen.  Model regresi linier sederhana  ŷ =  𝑎 + 𝑏𝑥 ,  

dimana ŷ adalah variabel tak bebas (nilai duga), 𝑥 adalah variabel bebas, 𝑎 adalah 

penduga bagi intersep (𝛼), 𝑏 adalah penduga bagi koefisien regresi (ß), dan 𝛼, ß 

adalah parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan 

statistik sampel. Analisis regresi linier berganda merupakan salah satu metode 

statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menyelidiki hubungan antara satu 

variabel terikat dengan lebih dari satu variabel bebas (Dewi, 2016). 

Analisis regresi merupakan salah satu metode statistika untuk mencari 

hubungan antara satu variabel terikat dengan satu atau lebih variabel bebas. Analisis 

regresi merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan estimasi. Analisis 
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regresi yang dapat digunakan untuk memodelkan data yang berfokus pada ruang 

atau lokasi (region) disebut analisis regresi spasial. Biasanya data-data tersebut 

memiliki keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah di sekitarnya. Seperti 

dalam hukum pertama tentang geografi yang dikemukakan oleh Tobler, 

menyatakan bahwa segala sesuatu saling berhubungan satu dengan yang lainnya, 

tetapi sesuatu yang dekat lebih mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh 

(Anselin, 1998). Hukum tersebut merupakan dasar pengkajian permasalahan 

metode spasial. 

Pada data spasial sering dijumpai pengamatan pada suatu lokasi memiliki 

hubungan atau pengaruh dengan lokasi lain yang berdekatan. Di lain sisi, untuk 

melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena, tidaklah cukup hanya dilakukan 

pengamatan terhadap unit-unit amatan dalam satu waktu tertentu saja, tetapi juga 

mengamati unit-unit amatan dalam berbagai periode waktu. Analisis regresi data 

panel adalah suatu pendekatan pemodelan yang mengikutsertakan pengaruh waktu 

tersebut ke dalam model. Selain itu, pemodelan data panel secara umum akan 

memberikan informasi yang lebih informatif dibandingkan pemodelan yang hanya 

menggunakan data lintas individu (cross section) atau data deret waktu (time series) 

saja (Elhorst, 2010). 

Apabila model regresi klasik digunakan sebagai alat analisis pada data 

spasial, maka dapat menyebabkan kesimpulan yang kurang tepat karena asumsi 

error saling bebas (autokorelasi) dan asumsi homogenitas tidak terpenuhi 

(heterogeneity). Oleh karena itu, dibutuhkan metode statistika yang dapat 

mengatasi fenomena variabilitas data spasial tersebut. Sehingga diperkenalkan 
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model spasial yang merupakan metode untuk mendapatkan informasi pengamatan 

yang dipengaruhi oleh efek ruang atau lokasi. Pengaruh efek lokasi tersebut 

disajikan dalam bentuk koordinat lokasi (longitude, latitude) atau pembobotan.  

Data yang memiliki keterkaitan antar wilayah dan memiliki beberapa periode 

waktu didalamnya dapat dimodelkan dengan menggunakan regresi spasial data 

panel. Regresi spasial data panel akan menghasilkan spasial lag fixed effect, spasial 

lag random effect, spasial error fixed effect, dan spasial error random effect. Model 

spasial data panel dengan fixed effect (efek tetap) adalah model yang efek spesifik 

spasialnya merupakan intercept yang nilainya berbeda-beda untuk setiap wilayah, 

sedangkan model spasial data panel dengan random effect (efek acak) adalah model 

yang efek spesifik spasialnya merupakan intercepst yang nilainya tidak terobservasi 

untuk setiap wilayah (unobservable individual effects). 

Pembentukan model spasial data panel dapat dilakukan dengan bantuan 

aplikasi yang akan menghasilkan nilai-nilai parameter dan pengujian-pengujian 

yang dibutuhkan dalam analisisnya. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan adalah 

R software dan Arcview. R adalah suatu sistem untuk analisis data yang termasuk 

kelompok software statistik open source yang tidak memerlukan lisensi atau gratis, 

yang dikenal dengan freeware. Sampai saat ini, pengguna statistika di Indonesia 

masih belum banyak yang menggunakan R untuk keperluan analisis data. 

Sedangkan ArcView adalah salah satu software pengolah Sistem Informasi 

Geografik (SIG/GIS). Sistem Informasi Geografik sendiri merupakan suatu sistem 

yang dirancang untuk menyimpan, memanipulasi, menganalisis, dan menyajikan 

informasi geografi. 
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Penelitian yang berkaitan dengan analisis spasial panel data telah dilakukan 

oleh Jajang, dkk. (2013) yang menganalisis kemiskinan menggunakan model panel 

spasial statik, yang memperoleh faktor dominan yang mempengaruhi jumlah 

penduduk miskin PDRB dan populasi yaitu tenaga kerja sektor industri, 

perdagangan dan jasa yang memiliki hubungan negatif dengan jumlah penduduk 

miskin, serta tenaga kerja sektor pertanian yang mempunyai hubungan positif, 

sehingga perlu adanya kebijakan untuk mentransformasi tenaga kerja dari sektor 

pertanian ke sektor industri, perdagangan atau jasa. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Fitriani, A. (2012) mengenai analisis spasial data panel pada rata-rata 

pengeluaran per kapita Jawa Barat dengan matriks queen contiguity dan akses jalan, 

memperoleh hasil bahwa pengaruh kebergantungan spasial yang terbentuk adalah 

kebergantungan spasial pada galat rata-rata pengeluaran per kapita penduduk antar 

kota kabupaten Jawa Barat dengan hubungan kebertetanggaan akses jalan. 

Kemudian penelitian pemodelan regresi logistik spasial dengan matriks pembobot 

spasial queen contigity dan matriks jarak euclidean oleh Laily, Y. R. (2012) 

memberikan hasil bahwa model regresi logistik spasial dengan matriks pembobot 

queen contigity  memiliki analisis yang lebih baik daripada model regresi logistik 

spasial dengan matriks jarak euclidean. Dan penelitian oleh Trianggara, N. (2016) 

yang mengkaji pemodelan indeks pembangunan manusia menggunakan spatial 

panel fixed effect, dengan hasil faktor yang signifikan mempengaruhi IPM adalah 

angka partisipasi sekolah dan presentase kemiskinan di tiap kabupaten/kota. 

Keunggulan penelitian ini dibanding penelitian yang dilakukan oleh Trianggara 
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adalah ditampilkan pemetaan IPM sehingga lebih jelas dalam melihat lokasi yang 

berdekatan ataupun yang mempengaruhi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan mengambil judul 

“Optimalisasi Regresi Spasial Panel Untuk Pemodelan Indeks Pembangunan 

Manusia Di Jawa Tengah Dengan Menggunakan R Dan Arcview”. Data Indeks 

Pembangunan Manusia yang dimodelkan merupakan data tahunan mulai dari tahun 

2011 sampai dengan tahun 2015. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, permasalahan dapat 

dirumuskan sebagai berikut 

1. Bagaimana estimasi parameter model regresi spasial panel data indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah? 

2. Bagaimana estimasi parameter model regresi spasial panel yang terbaik? 

3. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian ini, faktor-faktor Indeks Pembangunan Manusia yang 

diamati adalah jumlah sarana kesehatan, angka partisipasi sekolah, dan tingkat 

partisipasi angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2011 – 2015 

dengan estimasi parameter model regresi spasial data panel hanya menggunakan 

dua pemodelan yaitu Spatial Autoregressive (SAR) dan Spatial Error Model 

(SEM). 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk memperoleh estimasi parameter model regresi data panel indeks 

pembangunan manusia di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

2. Untuk memperoleh estimasi parameter model regresi spasial data panel 

terbaik. 

3. Mengetahui faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Bagi Penulis 

a. Untuk mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan 

keilmuan di bidang statistika. 

b. Dapat menjelaskan dan mengaplikasikan estimasi parameter model 

regresi spasial data panel. 

2. Bagi Pembaca 

Sebagai tambahan pengetahuan di bidang statistika khususnya di bidang 

spasial data panel dan diharapkan dapat mengembangkan pada penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Lembaga 

Sebagai bahan informasi dan tambahan referensi pada bidang statistika. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir , yang masing-masinng diuraikan sebagai berikut 

 

1.6.1 Bagian Awal 

Bagian ini terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan 

daftar lampiran. 

 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi terdiri dari lima bab, yang terdiri dari 

BAB 1 : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. 

BAB 2 : Kajian teori berisi dasar-dasar teori sebagai acuan dalam penulisan antara 

lain: regresi linier, data panel, model regresi data panel, Uji Diagnostik, 

pemilihan model estimasi regresi data panel, model regresi spasial, dan 

indeks pembangunan manusia 

BAB 3 : Metode penelitian menyajikan gagasan pokok yang terdiri dari 

identifikasi masalah, fokus penelitian, sumber pengumpulan data, 

variabel penelitian, dan penyelesaian masalah  

BAB 4 : Hasil dan pembahasan berisi hasil dan pembahasan dalam menjelaskan 

regresi spasial data panel dengan metode SAR dan SEM. 
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BAB 5 : Penutup berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran terkait 

dengan kesimpulan. 

1.6.3 Bagian Akhir 

Bagian akhir meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung. 

  



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Regresi Linier 

Regresi linier adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui 

pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap variabel lain. Variabel yang 

dipengaruhi biasa disebut variabel terikat atau variabel dependen, sedangkan 

variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas, variabel independen atau 

variabel penjelas. Regresi linear hanya dapat digunakan pada skala interval dan 

ratio. 

Secara umum regresi linier terdiri dari dua yaitu regresi linier sederhana 

dengan satu buah variabel bebas dan satu buah variabel terikat, dan regresi linier 

berganda dengan beberapa variabel bebas dan satu buah variabel terikat. 

2.1.1 Regresi Linier Sederhana 

Dalam Somantri (2011:243), dinyatakan bahwa regresi linier sederhana 

bertujuan untuk mempelajari hubungan linier antara dua variabel. Sedangkan dalam 

Sugiyono (2011: 261), dinyatakan bahwa Regresi sederhana didasarkan pada 

hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel 

dependen.  Model regresi linier sederhana :  ŷ =  𝑎 + 𝑏𝑥 ,  dimana ŷ adalah 

variabel tak bebas (nilai duga), 𝑥 adalah variabel bebas, 𝑎 adalah penduga bagi 

intersap (𝛼), 𝑏 adalah penduga bagi koefisien regresi (ß), dan 𝛼, ß adalah 

parameter yang nilainya tidak diketahui sehingga diduga menggunakan statistik 

sampel. 
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2.1.2 Regresi Linier Berganda 

Menurut Supranto (2001), analisis regresi linier berganda merupakan metode 

statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu peubah tak bebas 

dengan beberapa peubah bebas. 

Model regresi linier berganda didefinisikan sebagai berikut (Drapper and 

Smith, 1992) : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑋𝑛  (2.1) 

Atau 

𝑌𝑖 = 𝑎 + 𝑋𝑖1
𝑇 + 휀𝑖   (2.2) 

Dengan 𝑎 menyatakan intersep model, 𝑌𝑖 merupakan variabel tak bebas 

(respon), 𝑋𝑖 = (𝑋𝑖1, 𝑋𝑖2, … , 𝑋𝑖𝑗) merupakan variabel bebas (prediktor), sedangkan 

𝛽𝑖 = (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘) merupakan koefisien slope, dan 휀𝑖 merupakan galat model 

(error) yang diasumsikan berdistribusi normal dengan mean 0 dan variansi konstan 

𝜎2. 

2.1 Data Panel 

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (time series) dan data 

silang (cross section). Menurut Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam 

sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data 

panel yang merupakan gabungan dua data time series dan cross section mampu 

menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan degree of 

freedom yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data time series 
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dan cross section dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah 

penghilangan variabel (omitted-variabel). 

Menurut Hsiao (2003), secara umum model regresi data panel adalah sebagai 

berikut : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝑋𝑖𝑡𝛽 + 𝜇𝑖 + 𝑢𝑖𝑡    (2.3) 

dengan, 

𝑖 = indeks unit; 𝑖 =  1,2,3, . . . , 𝑁 

𝑡 = indeks periode waktu; 𝑡 =  1,2,3, . . . , 𝑇 

𝑌𝑖𝑡 = observasi variabel dependen pada unit 𝑖 dan waktu 𝑡 

𝑋𝑖𝑡 =  variabel independen berupa vektor baris berukuran 1 × 𝑘, dengan 𝑘 

adalah banyaknya variabel independen 

𝛽 = vektor parameter berukuran 𝑘 × 1 

𝑢𝑖𝑡 = error unit individu ke-𝑖 dan unit waktu ke-𝑡 

Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian 

ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis cross 

section maupun time series. 

1. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan 

degree of freedom (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar 
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dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat 

menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. 

2. Panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat 

diberikan hanya oleh data cross section atau time series saja. 

3. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi 

perubahan dinamis dibandingkan data cross section. 

 

2.2 Model Regresi Data Panel 

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat 

dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain: 

2.2.1 Common Effect Model (CEM) 

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana 

karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada 

model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga 

diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun 

waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square 

(OLS) atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. 

Secara umum, persamaannya dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡    (2.4) 

dengan : 

𝑌𝑖𝑡 = variabel respon pada unit observasi ke-𝑖 dan waktu ke-𝑡 
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𝑋𝑖𝑡 = variabel prediktor pada unit observasi ke-𝑖 dan waktu ke-𝑡 

𝛼  = intercept model regresi 

𝛽  = koefisien slope atau koefisien arah 

휀𝑖𝑡 = galat atau komponen error pada unit observasi ke-𝑖 dan waktu 

 ke-𝑡 

2.2.2 Fixed Effect Model (FEM) 

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat 

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel 

model Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk 

menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa 

terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun 

demikian slopnya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga 

disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV). 

Persamaannya dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡    (2.5) 

dengan : 

𝑌𝑖𝑡 = variabel respon pada unit observasi ke-𝑖 dan waktu ke-𝑡 

𝑋𝑖𝑡 = variabel prediktor pada unit observasi ke-𝑖 dan waktu ke-𝑡 

𝛼𝑖 = intercept model regresi 
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𝛽 = koefisien slope atau koefisien arah 

휀𝑖𝑡 = galat atau komponen error pada unit observasi ke-𝑖 dan waktu ke-𝑡 

2.2.3 Random Effect Model (REM) 

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan  mungkin 

saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random Effect 

perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing perusahaan. 

Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni menghilangkan 

heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) 

atau teknik Generalized Least Square (GLS). 

Persamaan REM dapat dinyatakan sebagai berikut : 

𝑌𝑛 = 𝛼 + 𝛽𝑋𝑖𝑡 + 휀𝑖𝑡    (2.6) 

휀𝑖𝑡 = 𝑢𝑖 + 𝑣𝑡 + 𝑤𝑖𝑡    (2.7) 

dimana  

𝑢𝑖 = komponen error cross section 

𝑣𝑡 = komponen error time series 

𝑤𝑖𝑡 = komponen error gabungan 
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2.3 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel 

2.3.1 Uji Chow 

Uji Chow digunakan untuk menguji signifikansi antara model pengaruh tetap 

(fixed effect model) dengan model koefisien tetap (common effect model).  

Hipotesis yang digunakan adalah : 

𝐻0 ∶  𝜇1 = ⋯ = 𝜇𝑛 = 0 (efek unit cross section secara keseluruhan tak 

berarti) 

𝐻1  :  minimal ada satu 𝜇𝑖 ≠ 0; 𝑖 = 1,2,3, … , 𝑛 (efek wilayah berarti) 

 

Statistik Uji yang digunakan adalah : 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(𝐽𝐾𝐺𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛−𝐽𝐾𝐺𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝)/(𝑛−1)

𝐽𝐾𝐺𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝/(𝑛𝑇−𝑛−𝐾)
  (2.9) 

Dengan : 

𝑛 = jumlah individu (cross section) 

𝑇 = jumlah periode waktu (time series) 

𝐾 = jumlah variabel penjelas 

𝐽𝐾𝐺𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 = jumlah kuadrat galat (restricted residual sums of squares) 

yang berasal dari model koefisien tetap 

𝐽𝐾𝐺𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 = jumlah kuadrat galat (unrestricted residual sums of squares) yang 

berasal dari model efek tetap 

Kriteria penolakan 𝐻0, jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑛−1,𝑛(𝑇−1)−𝐾 (Baltagi 2005). 
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2.3.2 Uji Hausman 

Uji signifikansi untuk memilih antara model pengaruh tetap (fixed effect 

model) dengan model pengaruh acak (random effect model) menggunakan Uji 

Hausman. Hipotesis yang mendasari Uji ini adalah : 

𝐻0 = 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖 (𝑋𝑖𝑡, 휀𝑖𝑡) = 0  (efek cross-sectional tidak berhubungan 

dengan regresor lain) 

𝐻1 = 𝐾𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖 (𝑋𝑖𝑡, 휀𝑖𝑡) ≠ 0  (efek cross-sectional berhubungan dengan 

regresor lain) 

Statistik Uji Hausman adalah 𝑊 = �̂�′[𝑣𝑎𝑟(�̂�′)]−1�̂� 

Keterangan 

�̂� = �̂�𝑎𝑐𝑎𝑘 − �̂�𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝  

�̂�𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 = �̂�𝑎𝑐𝑎𝑘 − �̂�1  

Karena 𝑐𝑜𝑣(�̂�𝑎𝑐𝑎𝑘, �̂�1) = 0 maka �̂�𝑎𝑐𝑎𝑘 dan �̂�1 saling bebas, 

𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝) = 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑎𝑐𝑎𝑘) + 𝑣𝑎𝑟(�̂�1) )  

Didapat nilai 𝑣𝑎𝑟(�̂�1) = 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝) − 𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑎𝑐𝑎𝑘) 

Dengan 

𝑚1 = nilai dari statistik Uji Hausman 

�̂�1 = vektor selisih dari koefisien pengaruh acak dengan koefisien pengaruh 

tetap 

�̂�𝑎𝑐𝑎𝑘 = vektor koefisien peubah penjelas pengaruh acak 

�̂�𝑡𝑒𝑡𝑎𝑝 = vektor koefisien peubah penjelas pengaruh tetap 

Kriteria penolakan 𝐻0 adalah ketika 𝑚1 > 𝑥(𝑘,𝑎)
2  (Baltagi, 2005) 
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2.3.3 Uji Breusch-Pagan 

Menurut Widarjono (2007: 260), untuk mengetahui apakah model Random 

Effect lebih baik dari model Common Effect digunakan Lagrange Multiplier (LM). 

Uji Signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch-Pagan. Pengujian 

didasarkan pada nilai residual dari metode Common Effect. 

Uji LM ini didasarkan pada distribusi Chi-Squares dengan derajat kebebasan 

(df) sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis nulnya adalah bahwa model 

yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect, dan hipotesis 

alternatifnya adalah model yang tepat untuk regresi data panel adalah Random 

Effect. Apabila nilai LM hitung lebih besar dari nilai kritis Chi-Squares maka 

hipotesis nul ditolak yang artinya model yang tepat untuk regresi data panel adalah 

model Random Effect. Dan sebaliknya, apabila nilai LM hitung lebih kecil dari nilai 

kritis Chi-Squares maka hipotesis nul diterima yang artinya model yang tepat untuk 

regresi data panel adalah model Common Effect. 

 

2.4 Uji Diagnostik 

2.4.1 Uji Korelasi Serial 

Menurut Supranto (1995), korelasi serial yaitu korelasi (hubungan) antara 

nilai-nilai pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu (seperti pada data 

runtun waktu atau time series) atau korelasi diantara nilai-nilai pengamatan yang 

terurut dalam ruang (data pengamatan merupakan cross-sectional). 
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2.4.2 Uji Breusch-Godfrey 

Uji ini dikembangkan oleh Breusch-Godfrey. Hipotesis null berarti tidak 

adanya korelasi serial pada komponen galat (Rosadi, 2011: 277). 

𝑌𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑡 + 𝜇𝑡    (2.10) 

Berdasarkan model tersebut, Breusch-Godfrey mengasumsikan bahwa 𝑌𝑡 

mengikuti autoregresif ordo 𝑝(𝐴𝑅(𝑝)), sehingga membentuk model berikut 

�̂�𝑡 = 𝜌1�̂�𝑡−1 + 𝜌2�̂�𝑡−2 + ⋯ + 𝜌𝑝�̂�𝑡−𝑝 + 휀𝑡   (2.11) 

Dengan hipotesis : 

𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑝 = 0 (tidak ada korelasi serial orde p) 

𝐻0: 𝜌1 = 𝜌2 = ⋯ = 𝜌𝑝 ≠ 0 (ada korelasi serial) 

Statistik Uji : 

(𝑛 − 𝑝)𝑅2~𝑋𝑝
2     (2.12) 

Keputusan tolak 𝐻0 jika (𝑛 − 𝑝)𝑅2 > 𝑋𝑝
2 atau p-value < 5%. 

2.4.3 Uji Ketergantungan Cross-Sectional (Tests for Cross-Sectional 

Dependence) 

Menurut Baltagi, ketergantungan cross-sectional merupakan masalah pada 

data panel makro (macro panels) dengan data runtun waktu jangka panjang. Namun 
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tidak terdapat masalah pada panel mikro (beberapa tahun). Menurut Hoyos & 

Sarafidis (2006) secara umum model data panel dituliskan sebagai berikut 

𝑌𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽′𝑥𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  , 𝑖 = 1, … , 𝑛 dan 𝑡 = 1, … , 𝑇   (2.13) 

Dimana 

𝑌𝑖𝑡= Variabel respon pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

𝑥𝑖𝑡= Variabel prediktor pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

𝛽= Koefisien slope atau koefisien arah 

𝛼𝑖= perbedaan intercept akibat perbedaan unit cross section 

𝑢𝑖𝑡= Galat atau komponen error pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t 

𝐻0 menyatakan bahwa diasumsikan independent and identically distributed 

(i.i.d) pada periode waktu dan diseluruh unit cross-sectional. Berdasarkan hipotesis 

alternatif, mungkin dapat berkorelasi pada unit crosssections tetapi berasumsi 

bahwa tidak ada korelasi serial. 

𝐻0: 𝜌𝑖𝑗 = 𝜌𝑗𝑡 = 𝑐𝑜𝑟(𝑢𝑖𝑡, 𝑢𝑗𝑡) = 0 untuk 𝑖 ≠ 𝑗 

𝐻1: 𝜌𝑖𝑗 = 𝜌𝑗𝑡 ≠ 0 untuk 𝑖 ≠ 𝑗 

dimana adalah koefisien korelasi product-moment dari gangguan yang diberikan 

𝜌𝑖𝑗 = 𝜌𝑗𝑡 =
∑ 𝑢𝑖𝑡𝑢𝑗𝑡

𝑁
𝑡=1

(∑ 𝑢𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1 )
1/2

(∑ 𝑢𝑗𝑡
2𝑇

𝑡=1 )
1/2   (2.14) 

 

2.4.4 Pesaran’s CD Test 

Dalam estimasi seemingly unrelated regression, Breusch dan Pagan (1980) 

mengusulkan Lagrange Multiplier (LM) statistik, yang valid untuk model efek tetap 

dengan prosedur sebagai berikut. 
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𝐿𝑀 = 𝑇 ∑ ∑ �̂�2
𝑖𝑗

𝑁

𝑗=1=1

𝑁−1

𝑖=1

 

Dimana �̂�𝑖𝑗 adalah estimasi sederhana korelasi residual pair-wise 

�̂�𝑖𝑗 = �̂�𝑗𝑡 =
∑ 𝑢𝑖𝑡𝑢𝑗𝑡

𝑁
𝑡=1

(∑ 𝑢𝑖𝑡
2𝑇

𝑡=1 )
1/2

(∑ 𝑢𝑗𝑡
2𝑇

𝑡=1 )
1/2   (2.15) 

Statistik uji yang digunakan merupakan uji LM yang mengikuti distribusi chi-

squared dengan derajat bebas 𝑁(𝑁 − 1)/2. Namun demikian, uji ini mungkin 

menunjukan distorsi ukuran yang besar dalam kasus dimana 𝑁 berukuran besar dan  

𝑇 terbatas yang merupakan situasi yang biasa ditemui dalam kasus empiris, karena 

terutama bahwa statistik LM tidak tepat berpusat pada nilai 𝑇 yang terbatas 

dan cendurung tidak bias dengan 𝑁 yang besar. 

 

2.4.5 Uji Heterokedastisitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah matriks struktur variance-

covariance residual bersifat homokedastik atau heterokedastisitas. Pengujian 

menurut Greene (2003) sebagai berikut  

𝐻0: 𝜎𝑖
2 = 𝜎2 (struktur variance-covariance residual homokedastik) 

𝐻1: minimal ada satu 𝜎𝑖
2 ≠ 𝜎2(struktur variance-covariance residual 

heterokedastisitas) 

Statistik uji yang digunakan merupakan uji LM yang mengikuti distribusi chi-

squared, yaitu 

𝐿𝑀 =
𝑇

2
∑ (

𝜎𝑖
2

𝜎2 − 1)
2

𝑁
𝑖=1    (2.16)  

Keterangan 
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𝑇 = banyaknya data time series 

𝑁 = banyaknya data cross section 

𝜎𝑖
2 = variance residual persamaan ke-i 

𝜎2 = variance residual persamaan sistem 

Jika nilai 𝐿𝑀 > 𝑋2
(𝛼,𝑁−1) atau p-value kurang dari taraf signifikansi maka 

tolak hipotesis awal 𝐻0 sehingga struktur variance-covariance residual bersifat 

heterokedastisitas. 

 

2.5 Model Regresi Spasial 

2.5.1 Matriks Pembobot Spasial 

Matriks pembobot spasial (W) adalah unsur penting dalam menggambarkan 

kedekatan antara suatu lokasi dengan lokasi lain dan ditentukan berdasarkan 

informasi atau kedekatan antara suatu lokasi dengan lokasi lain (neighborhood). 

Matriks bobot tipe data spasial area (LeSage, 1999) 

a. Rook Contiguity (Persinggungan sisi) 

Persinggungan sisi mendefinisikan 𝑾𝒊𝒋 = 1 untuk region yang bersisian 

(common side) dengan region yang menjadi perhatian, 𝑾𝒊𝒋 = 1 untuk region 

lainnya. 

b. Queen Contiguity (Persinggungan sisi-sudut) 

Persinggungan sisi-sudut mendefinisikan 𝑾𝒊𝒋 = 1 untuk entity yang bersisian 

(common side) atau titik sudutnya (common vertex) bertemu dengan region 

yang menjadi perhatian, 𝑾𝒊𝒋 = 0 untuk region lainnya. 
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c. Linear Contiguity (Persinggungan tepi) 

Persinggungan tepi mendefinisikan 𝑾𝒊𝒋 = 1 untuk region yang berada di tepi 

(edge) kiri maupun kanan region yang menjadi perhatian, 𝑾𝒊𝒋 = 0 untuk 

region lainnya. 

d. Bhisop Contiguity (Persinggungan sudut) 

Persinggungan sudut mendefinisikan 𝑤𝑖𝑗 = 1 untuk region yang titik sudutnya 

(common vertex) bertemu dengan sudut region yang menjadi perhatian, 𝑾𝒊𝒋 =

0 untuk region lainnya. 

e. Double Linear Contiguity (Persinggungan dua tepi) 

Persinggungan dua tepi mendefinisikan 𝑾𝒊𝒋 = 1 untuk dua entity yang berada 

di sisi (edge) kiri dan kanan region yang menjadi perhatian, 𝑾𝒊𝒋 = 0 untuk 

region lainnya. 

f. Double Rook Contiguity (Persinggungan dua sisi) 

Persinggungan dua sisi mendefinisikan 𝑾𝒊𝒋 = 1 untuk dua entity di kiri, kanan, 

utara dan selatan region yang menjadi perhatian, 𝑾𝒊𝒋 = 0 untuk region 

lainnya. 

 

2.5.2 Model Spasial Data Panel 

Model spasial data panel adalah model yang menangkap interaksi spasial 

diantara unit-unit spasial dalam waktu. Model regresi linear yang di dalamnya 

terdapat interaksi kebergantungan spasial antar unit akan memiliki peubah spasial 

lag pada peubah respon atau peubah spasial proses pada galat yang biasa disebut 
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dengan model autoregresi spasial (SAR) dan model galat spasial (SEM) (Elhorst 

2009). 

2.5.2.1 Model Autoregresi Spasial (SAR) 

Model autoregresi spasial (SAR) dinyatakan sebagai berikut 

�̂�𝑖𝑡 = 𝛿 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦𝑗𝑡 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 휀𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, … ,35; 𝑗 = 1, … ,35 𝑑𝑎𝑛 𝑖 ≠ 𝑗 (2.17) 

Keterangan, 

𝛿 = koefisien autoregresi spasial, 

𝑤𝑖𝑗 = elemen matriks pembobot yang telah dinormalisasi, 

𝑦𝑗𝑡 = peubah respon pada unit observasi ke-𝑗 dan waktu ke-𝑡,  

휀𝑖𝑡 = galat pada unit observasi ke-𝑖 dan waktu ke-𝑡 yang menyebar bebas, stokastik, 

identik 

𝑥𝑖𝑡
′ = vektor (1,K) dari peubah penjelas 

𝛽 = vektor koefisien (K,1) dari K peubah penjelas. K adalah jumlah peubah 

penjelas 

2.5.2.2 Model Galat Spasial (SEM) 

Model galat spasial (SEM) dinyatakan sebagai berikut, 

𝑦𝑖𝑡 = 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 𝜇𝑖 + 휀𝑖𝑡     (2.18) 

�̂�𝑖𝑡 = 𝜌 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑦𝑗𝑡 + 𝑥𝑖𝑡
′ 𝛽 + 휀𝑖𝑡 , 𝑖 = 1, … ,35; 𝑗 = 1, … ,35 𝑑𝑎𝑛 𝑖 ≠ 𝑗 (2.19) 
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Keterangan : 

𝑦𝑖𝑡 = bentuk sisaan dari autokorelasi spasial 

𝜌  = koefisien autokorelasi spasial 

Model ini menggunakan metode pendugaan parameter penduga kemungkinan 

maksimum (Elhorst, 2009) 

 

2.5.2.3 Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan sebagai dasar untuk memilih model 

regresi spasial yang sesuai (LeSage, 2009). Tahapan pertama dalam uji ini adalah 

melakukan pembuatan model regresi sederhana melalui Ordinary Least Square 

(OLS). Kemudian dilakukan identifikasi keberadaan model spasial dengan 

menggunakan Uji LM. Apabila 𝐿𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 signifikan maka model yang sesuai adalah 

SEM, dan apabila 𝐿𝑀𝑙𝑎𝑔 signifikan maka model yang sesuai adalah SAR. Apabila 

keduanya signifikan maka model yang sesuai adalah SARMA (Spatial 

Autoregressive Moving Average). Uji Robust Lagrange Multiplier juga dilakukan 

ketika keduanya signifikan. Uji ini teori dari Robust 𝐿𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 dan Robust 𝐿𝑀𝑙𝑎𝑔. 

Uji lagrange Multiplier terdiri dari 𝐿𝑀𝑙𝑎𝑔 dan 𝐿𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟. 𝐿𝑀𝑙𝑎𝑔 digunakan 

untuk identifikasi model SAR, selain itu dapat juga untuk model SDM. 

Hipotesis yang digunakan pada 𝐿𝑀𝑙𝑎𝑔 adalah : 

𝐻0: 𝜌 = 0 (tidak ada dependensi spasial lag) 

𝐻1: 𝜌 ≠ 0 (ada dependensi spasial lag) 
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Statistik Uji : 

𝐿𝑀𝑙𝑎𝑔 =
(

𝑒𝑇𝑊1𝑦

𝑠2 )
2

((𝑊1𝑋𝛽)2𝑀(𝑊1𝑋𝛽)+𝑇𝑆2)

𝑠2

   (2.20) 

Dimana : 

𝑀 = 1 − 𝑋(𝑋𝑇𝑋)−1𝑋𝑇   (2.21) 

𝑇 = 𝑡𝑟((𝑊1
𝑇 + 𝑊1)𝑊1)   (2.22) 

𝑠2 =
𝑒𝑇𝑒

𝑛
    (2.23) 

Pengambilan keputusan adalah 𝐻0 ditolak jika 𝐿𝑀𝑙𝑎𝑔 > 𝑋(𝛼,1)
2  atau 𝑃 −

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼. Matrik 𝑾𝟏 adalah matrik pembobot dan 𝛽 adalah estimasi parameter 

dari model regresi OLS. 

Sedangkan Uji 𝐿𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 digunakan untuk identifikasi model SEM. 

Hipotesis yang digunakan pada 𝐿𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 adalah : 

𝐻0: 𝜆 = 0 (tidak ada dependensi spasial error) 

𝐻1: 𝜆 ≠ 0 (ada dependensi spasial error) 

 

Statistik Uji : 

𝐿𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
(

𝑒𝑇𝑊2𝑒

𝜎2 )
2

𝑇
    (2.24) 

Dimana : 

𝑇 = 𝑡𝑟((𝑊2
𝑇 + 𝑊2)𝑊2)   (2.25) 

Pengambilan keputusan adalah 𝐻0 ditolak jika 𝐿𝑀𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 > 𝑋(𝛼,1)
2  atau 𝑃 −

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼. Matrik 𝑾𝟐 adalah matrik pembobot. 
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2.5.3 Likelihood Ratio Test 

Likelihood Ratio Test digunakan untuk mengetahui pengaruh spatial fixed 

effect signifikan. Hipotesis untuk LR test adalah sebagai berikut (Elhorst, 2009) : 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝑁  

𝐻1: paling tidak ada satu 𝜇𝑖 ≠ 𝜇𝑗 (model FEM), dimana 𝑖 ≠ 𝑗;  𝑖, 𝑗 =

1,2, … , 𝑁 

Statistik Uji yang digunakan adalah −2𝑠, dimana 𝑠 adalah selisih antara log-

likelihood dari model restricted (model tanpa efek spasial) dan model unrestricted 

(model dengan efek spasial). LR Test mempunyai distribusi chi-square 

(𝒳2)dengan derajat bebas 𝑁 − 1. 𝐻0 ditolak bila −2𝑠 > 𝒳(𝛼,𝑁−1)
2 . 

2.6 Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index adalah 

pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar 

hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan 

apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara 

terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi 

terhadap kualitas hidup. 

Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan manusia 

berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, 

IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup 

umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi 

tersebut  memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk 
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mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. 

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator 

Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi 

hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap 

sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per 

kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk 

hidup layak. 

2.7 Kerangka Berpikir 

Regresi spasial merupakan regresi yang memperhitungkan ketergantungan 

antar lokasi yaitu antara lokasi yang satu dengan lokasi disektitarnya. Sehingga 

pengamatan yang menggunakan regresi spasial akan lebih baik apabila 

dibandingkan dengan pengamatan yang menggunakan regresi klasik karena dengan 

regresi spasial akan ditemui hubungan suatu objek dengan objek lain yang 

berdekatan lokasinya. Model regresi spasial yang digunakan adalah Spatial 

Autoregresive (SAR) dan Spatial Error Model (SEM). Sedangkan data digunakan 

untuk penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan gabungan atara data 

time series dan data cross section, sehingga akan memberikan informasi yang lebih 

informatif apabila dibandingkan dengan pemodelan yang hanya menggunakan data 

time series atau cross section saja.  

Penelitian dimulai dengan pengumpulan data, yakni data indeks 

pembangunan manusia, jumlah sarana kesehatan, angka partisipasi sekolah dan 

angka partisipasi kerja kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2011-2015. Dari data 

tersebut dimodelkan regresi panel dengan Uji Chow, Uji Hausman dan Uji 
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Lagrange Multiplier. Dari pemodelan tersebut akan ditemukan model regresi panel 

terbaik. Kemudian dimodelkan regresi spasial antara model SAR dan SEM, dilihat 

dari koefisien eror nya maka akan ditemukan model spasial data panel terbaiknya. 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai berikut 

a. Setelah memenuhi uji dan diagnostik model regresi, maka model regresi 

spasial data panel yang terbaik untuk pemodelan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2011 sampai 

dengan 2015 adalah Spatial Autoregressive Fixed Effect Model dengan 

persamaan modelnya 𝑌𝑖𝑡 =  0,0673 ∑ W𝑖𝑗𝑌𝑗𝑡 − 0,0887 𝑥1𝑖𝑡 + 0,1514 𝑥2𝑖𝑡 + 

0,0015𝑥3𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡 dengan 𝑖 = 1, … ,35 ; 𝑗 = 1, … ,35 dan 𝑖 ≠ 𝑗 

b. Berdasarkan model yang didapat, variabel yang signifikan adalah variabel 

Angka Partisipasi Sekolah. Untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan 

Manusia harus meningkatan Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing 

daerah. Dengan meningkatnya 1% Angka Partisipasi Sekolah akan 

berdampak pada meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia sebesar 

15,14% dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

c. Koefisien spasial lag yang didapat pada model adalah 0,067 atau sebesar 

6,7% yang menunjukkan pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dari 

kabupaten/kota yang menjadi tetangga. 
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5.2 Saran 

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran sebagai berikut 

a. Persamaan regresi yang diperoleh dapat digunakan untuk memperkirakan 

nilai IPM dengan teknik interpolasi maupun ekstrapolasi. Teknik interpolasi 

digunakan apabila ingin memperkirakan nilai IPM pada bulan tertentu dari 

data tahunan yang telah diketahui, sedangkan ekstrapolasi digunakan apabila 

ingin memperkirakan nilai IPM pada tahun-tahun berikutnya. 

b. Dikarenakan untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia harus 

meningkatan Angka Partisipasi Sekolah di masing-masing daerah, maka 

diharapkan pemerintah dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah 

sehingga secara tidak langsung dapat meningkatkan nilai IPM di masing-

masing daerah. 

c. Karena keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian, analisis data, dan 

keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penulis maka peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menganalisis variabel-variabel lain yang berpengaruh 

terhadap nilai IPM. 
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