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ABSTRAK 

Ningsih, Leni Lestifahmawati. 2018. Analisis Regresi Spatial Durbin Model 

dengan Pembobot Queen Contiguity dan Rook Contiguity. Skripsi. Jurusan 

Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing: Dr. Nur Karomah Dwidayati, M.Si., dan Putriaji 

Hendikawati, S.Si, M.Pd, M.Sc. 

 

Kata Kunci : Spatial Durbin Model (SDM), Queen Contiguity, Rook Contiguity 

 Spatial Durbin Model (SDM) merupakan salah satu model pendekatan 

regresi berbasis kewilayahan. SDM adalah pengembangan dari model Spatial 

autoregressive model (SAR) yang hanya menggunakan efek spatial pada variabel 

dependen. Selain menggunakan efek spatial pada variabel dependen, SDM juga 

memasukkan efek spatial pada variabel independen. SDM mampu mendefinisikan 

dampak tidak langsung yang terjadi pada variabel independen. Pendugaan model 

SDM menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation (MLE). Tujuan 

utama dari penelitian ini adalah memodelkan regresi spasial terbaik Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dengan pembobot 

queen contiguity dan rook contiguity serta menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi. Hasil analisis diperoleh pada uji model regresi berganda dengan 

metode OLS, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kasus indeks 

pembangunan manusia adalah angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan 

harapan lama sekolah. Akan tetapi pada model regresi berganda tidak memenuhi 

asumsi homogenitas, sehingga dapat diduga terdapat efek spasial. Pemodelan SDM 

dengan menggunnakan pembobot queen contiguity dan rook contiguity, 

menghasilkan model terbaik dengan nilai AIC terkecil yaitu model SDM dengan 

pembobot queen contiguity memiliki nilai AIC sebesar 110,21. Faktor-faktor pada 

umumnya yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah 

adalah angka harapan hidup, rata-rata lama seolah, dan harapan lama sekolah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Statistika merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari 

bagaimana merencanakan, mengumpulkan, mempresentasikan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data. Statistika dapat digunakan untuk mendeskripsikan data 

yang disebut juga dengan statistika deskriptif dan untuk menyimpulkan bagi 

kelompok yang lebih besar yang disebut statistika inferensial. Dalam kenyataannya 

banyak sekali permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang membutuhkan 

solusi dengan analisis yang tepat. Statistika inferensial mencakup semua metode 

yang berhubungan dengan analisis data.  

Dalam ilmu statistika, salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

mengetahui ketergantungan variabel respon dengan satu atau lebih variabel penjelas 

dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau 

nilai rata-rata variabel respon berdasarkan nilai variabel penjelas yang diketahui 

adalah analisis regresi (Gujarati, 2004). Namun pada analisis regresi tidak 

memperhatikan adanya kedekatan wilayah, sehingga perlu penggunaan metode 

statistika lain yang juga memperhatikan faktor kedekatan wilayah. Salah satu 

metode tersebut adalah regresi spasial yang merupakan pengembangan dari metode 

analisis regresi linear, dimana aspek lokasi juga ikut diperhatikan (Sari et.al, 2018). 
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Pemodelan spasial merupakan proses perumusan hubungan antara variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan memperhatikan pengaruh daerah. 

Ciri dari pemodelan spasial adalah adanya matriks pembobot yang merupakan 

penanda adanya hubungan antar suatu wilayah dengan wilayah lain. Pemodelan 

spasial dilakukan dengan proses autoregresive, yaitu ditunjukkan dengan hubungan 

ketergantungan antar sekumpulan pengamatan atau lokasi (LeSage & Pace, 2009). 

Salah satu model spasial autoregressive adalah spatial mixed autoregressive 

yang memiliki bentuk persamaan seperti spatial autoregressive model (SAR), 

dengan pengaruh spasial lag hanya pada variabel dependen. Spatial Durbin Model 

(SDM) merupakan salah satu dari jenis model tersebut yang dikembangkan dalam 

beberapa kasus hubungan dependensi spasial tidak hanya terjadi pada variabel 

dependen, tetapi juga pada variabel independen sehingga ditambahkan spasial lag 

WX (Anselin, 1988). Metode Spatial Durbin Model (SDM) menggunakan data 

spasial area sebagai pendekatannya. Maka dari itu, perlu adanya matriks pembobot 

untuk menentukan bobot antar lokasi yang diamati berdasarkan hubungan 

ketetanggaan antar lokasi (Anselin, 1988). Spatial Durbin Model (SDM) 

merupakan kasus khusus dari spatial autoregressive yaitu adanya penambahan 

pengaruh lag spatial  variable respon dan terikat (Anselin, 1988). Model regresi 

Spatial Durbin Model melibatkan spatial lag dari variabel respon dan penjelas, 

mengakibatkan estimasi untuk parameter 𝛽 berbeda dengan regresi pada umumnya. 

Model ini mampu mendefinisikan dampak tidak langsung yang timbul dari 

perubahan variabel penjelas. 
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Dalam analisis regresi linear berganda ada beberapa uji asumsi yang harus 

dipenuhi yaitu normalitas, identik, independen. Jika ada asumsi yang tidak 

terpenuhi maka terdapat indikasi adanya pengaruh spasial. Berdasarkan hukum I 

Tobler yang menyatakan bahwa segala sesuatu saling berhubungan satu dengan 

yang lainnya, tetapi sesuatu yang dekat lebih mempunyai pengaruh daripada 

sesuatu yang jauh. Metode ordinary least square (OLS) tidak tepat digunakan 

apabila observasi yang diteliti mengandung informasi ruang atau spasial (Anselin, 

1988). Jika menggunakan analisis regresi sederhana maka akan terjadi pelanggaran 

asumsi seperti nilai sisa berkorelasi dengan yang lain dan varian tidak konstan. Jika 

informasi ruang atau spasial diabaikan pada data yang memiliki informasi ruang 

atau spasial dalam analisis, maka koefisien regresi akan bias atau tidak konsisten, 

R2 berlebihan, dan kesimpulan yang ditarik tidak tepat karena model tidak akurat 

(Anselin, 1988). 

IPM menjadi salah satu acuan suatu negara dikatakan sebagai negara maju, 

yang tentu saja  menjelaskan seberapa besar perkembangan manusia disuatu negara. 

Sumber daya manusia di Indonesia biasa dieksplorasi dan digali sehingga 

menunjukkan IPM yang signifikan. IPM adalah indeks komposit yang dipengaruhi 

oleh tiga indikator dasar meliputi indikator kesehatan yang diukur dari Angka 

Harapan Hidup (AHH), indikator pendidikan diwakili oleh Harapan Lama Sekolah 

(HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). IPM merupakan indeks komposit yang 

dipengaruhi oleh indikator kesehatan yang diukur dari umur (harapan hidup), 

indikator pendidikan yang diukur dari angka melek huruf, dan indikator ekonomi 
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yang diukur dari kemampuan daya beli masyarakat atau pengeluaran riil per kapita 

(Davies & Quinlivan, 2006). 

Tahun 2014 IPM Provinsi Jawa Tengah mencapai kisaran 68,78. Pada tahun 

2015 meningkat menjadi 69,49, tetapi angka tersebut lebih rendah dibandingkan 

dengan IPM Nasional 2015 yang mencapai 69,55 persen. Tolak ukur keberhasilan 

dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang terpenting adalah IPM. 

Dijelaskan melalui IPM tentang cara penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 

sebagainya. Sesuai data statistik bahwa pembangunan manusia di Jawa Tengah 

terus mengalami kemajuan sejak tahun 2010 hingga 2015. BPS mencatat, capaian 

IPM Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 66,08 menjadi 69,49 di tahun 2015 

(BPS, 2014). Dilihat dari adanya peningkatan tersebut, artinya pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah dapat dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Meski 

menunjukkan kemajuan yang cukup baik dari tahun 2010 ke tahun 2015, akan tetapi 

pembangunan manusia di Jawa Tengah masih berstatus sedang. 

Beberapa penelitian yang menggunakan pemodelan Spatial Durbin Model 

(SDM) diantaranya, Bekti & Sutikno (2012) mengatakan bahwa model SDM lebih 

baik daripada model regresi linear dalam menjelaskan kasus diare di Kabupaten 

Tuban, dengan menggunakan pembobot Rook Contiguity. Retnowati et.al (2017) 

mengatakan bahwa model SDM dengan pembobot Queen Contiguity adalah model 

terbaik dibandingkan dengan model regresi linear dalam mengidentifikasi faktor-

faktor yang paling berpengaruh terhadap produksi perikanan tangkap perairan 
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umum daratan di Jawa Tengah. Triliani & Bekti (2017) mengatakan bahwa 

penerapan model SDM lebih baik dibandingkan dengan regresi linear dalam 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di 

provinsi Jawa Tengah berdasarkan nilai AIC terkecil, dengan pembobot Queen 

Contiguity.  

Berdasarkan penelitian terdahulu mengatakan bahwa Queen Contiguity  

merupakan pembobot terbaik dan beberapa penelitian lain mengatakan bahwa Rook 

Contiguity merupakan pembobot terbaik. Sehingga peneliti mencoba untuk 

menganalisis data Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengan Tahun 2016 

dengan membandingkan pembobot Queen Contiguity dan Rook Contiguity pada 

pemodelan Spatial Durbin Model berdasarkan nilai AIC terkecil. Hal tersebut yamg 

menjadi latar belakang dalam penulisan skripsi dengan judul “Analisis Regresi 

Spatial Durbin Model (SDM) dengan Pembobot Queen Contiguity dan Rook 

Contiguity”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, dapat dirumukan masalah 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana model regresi spasial terbaik Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dengan pembobot Queen 

Contiguity dan Rook Contiguity? 
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2. Bagaimana penyebaran beserta faktor-faktor yang berpengaruh pada 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  di Provinsi Jawa Tengah? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan penelitian ini adalah sebagai brtikut. 

1. Data yang digunakan adalah data IPM 35 Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2017. Selain data Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) dan faktor-faktor pendukung seperti data Angka Harapan Hidup 

(AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS).  

2. Pembentukkan model Spatial Durbin Model (SDM) menggunakan fungsi 

pembobot Queen Contiguity dan Rook Contiguity. 

3. Pemilihan model analisis terbaik berdasarkan nilai Akaike’s Information 

Criterion (AIC) terkecil. 

4. Software yang digunakan adalah R 3.4.3 dan ArcView GIS 3.3. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, dapat diperoleh tujuan 

masalah sebagai berikut. 

1. Memodelkan regresi spasial terbaik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dengan pembobot Queen Contiguity dan 

Rook Contiguity. 
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2. Menganalisis  penyebaran beserta faktor-faktor yang berpengaruh pada 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  di Provinsi Jawa Tengah. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penulisan skripsi ini sebagai berikut. 

1. Memberikan informasi tentang pemodelan regresi Spatial Durbin Model 

(SDM) dengan pembobot Queen Contiguity dan Rook Contiguity dalam 

kasus indeks pembangunan manusia di Jawa Tengah. 

2. Memberikan informasi tentang analisis spasial dengan model  Spatial 

Durbin Model (SDM) dan model analisis terbaik. 

3. Memberikan inspirasi dan gagasan baru serta menjadi sarana rujukan bagi 

pembaca untuk mengembangkan analisis spasial dengan model yang lain 

ataupun analisis data-data spasial dengan data yang lain yang nantinya 

dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan untuk memudahkan dalam memahami alur pemikiran 

secara keseluruhan skripsi. Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi 

tiga bagian yaitu sebagai berikut. 

1. Bagian Awal 

Bagian ini terdiri atas halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, 

daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
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2. Bagian Isi 

Bagian ini terdiri atas lima bab, sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri atas materi yang berkaitan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini terdiri atas identifikasi masalah, fokus permasalahan, metode 

pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini terdiri atas hasil penelitian dan pembahasan penelitian. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini terdiri atas simpulan dan saran.  

3. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri atas daftar pustaka yang merupakan informasi mengenai 

buku-buku, sumber-sumber dan referensi yang digunakan penulis serta 

lampiran-lampiran yang mendukung dalam penulisan skripsi ini. 



 

 

9 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Analisis Regresi 

Regresi sederhana adalah persamaan matematik yang menjelaskan variabel 

bebas dan variabel terikat. Pada analisis regresi ingin melihat hubungan satu arah 

antara variabel yang lebih khusus, dimana variabel X berfungsi sebagai veriabel 

bebas variabel yang mempengaruhi, dan variabel Y sebagai variabel terikat adalah 

variabel yang dipengaruhi (Sukestiarno, 2013). Hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat atau dependen di bagi menjadi dua yaitu analisis regresi 

sederhana dan analisis regresi berganda. 

2.1.1 Analisis Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana adalah analisis regresi yang menjelaskan 

hubungan antara satu variabel dependen dengan satu variabel independen. Secara 

umum model regrsi sederhana adalah: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖 ,   𝑖 = 1,2, … 𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑗 = 1,2, … 𝑘                       (2.1) 

2.1.2 Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda adalah analisis regresi yang menjelaskan 

hubungan antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. 

Analisis regresi yang memproses pengaruh lebih dari satu variabel independen 

terhadap sebuah variabel dependen disebut analisis regresi berganda (Sukestiarno, 

2013). Secara umum model regresi berganda adalah:  
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𝑦𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖
𝑘
𝑗=1                                        (2.2) 

Keterangan:  

𝑦𝑖   = variabel respon pada pengamatan ke-𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑛) 

 𝛽0 = konstanta 

𝛽𝑗  = koefisien regresi  ke−j(j = 1,2, … , k) 

𝑥𝑖𝑗 = variabel prediktor ke−j pada pengamatan ke−i 

𝜀 =residual dengan asumsi identik, independen, dan berdistribusi normal dengan 

mean nol dan varians σ2  

𝑛 =banyaknya amatan atau lokasi (𝑘 + 1) 

2.1.2.1 Estimasi Parameter Regresi Berganda 

 Digunakan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square) untuk 

membuat penaksir parameter regresi berganda. Estimasi parameter untuk 𝛽 dapat 

diperoleh dengan metode kuadrat terkecil (Ordinary Least Square) (Atanlogun 

et.al, 2014) .Prinsip dasar OLS adalah meminimumkan jumlah kuadrat galat. Untuk 

memperoleh estimator bagi 𝛽 yang dilambangkan dengan �̂� dilakukan dengan 

menggunakan persamaan 2.2. 

Matriks error dapat diperoleh dengan  

 𝜺 = 𝒀 − 𝑿𝜷                                   (2.3) 
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dengan menggunakan prinsip dasar OLS dan persamaan 2.3 maka diperoleh 

estimator OLS berikut  

�̂� = (𝑿𝑻𝑿)−𝟏𝑿𝑻𝒀                  (2.4) 

Contoh: 

Tabel 2.1. Prosentase data IPM, AHH, dan HLS. 

 

 

 

 

Berdasarkan persamaan 2.4 diperoleh 

(𝑿𝑻𝑿)−𝟏

=

(

 
 

[
𝟏 𝟏

𝟕𝟒, 𝟑𝟐 𝟕𝟓, 𝟖𝟎
𝟏        𝟏          𝟏

𝟕𝟔, 𝟒𝟒 𝟕𝟓, 𝟔𝟖 𝟕𝟓, 𝟐𝟕
𝟏𝟐, 𝟎𝟒 𝟏𝟐, 𝟐𝟗 𝟏𝟑, 𝟐𝟎 𝟏𝟐, 𝟕𝟎 𝟏𝟐, 𝟓𝟒

]

[
 
 
 
 
𝟏 𝟕𝟒, 𝟑𝟐
𝟏 𝟕𝟓, 𝟖𝟎
𝟏 𝟕𝟔, 𝟒𝟒

𝟏𝟐, 𝟎𝟒
𝟏𝟐, 𝟐𝟗
𝟏𝟑, 𝟐𝟎

𝟏 𝟕𝟓, 𝟔𝟖
𝟏 𝟕𝟓, 𝟐𝟕

𝟏𝟐, 𝟕𝟎
𝟏𝟐, 𝟓𝟒]

 
 
 
 

)

 
 

−𝟏

 

= [
𝟒𝟕𝟗𝟒, 𝟐𝟑 −𝟖𝟏, 𝟏𝟏 𝟏𝟎𝟓, 𝟗𝟒
−𝟖𝟏, 𝟏𝟏 𝟏, 𝟒𝟑 −𝟐, 𝟏𝟔
𝟏𝟎𝟓, 𝟗𝟒 −𝟐, 𝟏𝟔 𝟒, 𝟓𝟒

] 

�̂� = (𝑿𝑻𝑿)−𝟏𝑿𝑻𝒀

= [
𝟒𝟕𝟗𝟒, 𝟐𝟑 −𝟖𝟏, 𝟏𝟏 𝟏𝟎𝟓, 𝟗𝟒
−𝟖𝟏, 𝟏𝟏 𝟏, 𝟒𝟑 −𝟐, 𝟏𝟔
𝟏𝟎𝟓, 𝟗𝟒 −𝟐, 𝟏𝟔 𝟒, 𝟓𝟒

] [
𝟏 𝟏

𝟕𝟒, 𝟑𝟐 𝟕𝟓, 𝟖𝟎
𝟏        𝟏          𝟏

𝟕𝟔, 𝟒𝟒 𝟕𝟓, 𝟔𝟖 𝟕𝟓, 𝟐𝟕
𝟏𝟐, 𝟎𝟒 𝟏𝟐, 𝟐𝟗 𝟏𝟑, 𝟐𝟎 𝟏𝟐, 𝟕𝟎 𝟏𝟐, 𝟓𝟒

]

[
 
 
 
 
𝟔𝟖, 𝟗𝟓
𝟕𝟎, 𝟏𝟐
𝟕𝟑, 𝟖𝟒
𝟕𝟎, 𝟕𝟗
𝟕𝟎, 𝟒𝟏]

 
 
 
 

 

Kab/Kota Y X1 X2 

Kab. Rembang 68.95 74.32 12.04 

Kab. Pati 70.12 75.80 12.29 

Kab. Kudus 73.84 76.44 13.20 

Kab. Jepara 70.79 75.68 12.70 

Kab. Demak 70.41 75.27 12.54 
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= [
−𝟎, 𝟑𝟓
𝟎, 𝟑𝟕
𝟑, 𝟒𝟓

] 

Jadi model OLS dari data tersebut adalah �̂� = −0,35 + 0,37𝑋1 + 3,45𝑋2 

Dengan �̂� =

[
 
 
 
 
𝟔𝟖, 𝟔𝟏
𝟕𝟎, 𝟎𝟏
𝟕𝟑, 𝟑𝟗
𝟕𝟏, 𝟑𝟗
𝟕𝟎, 𝟔𝟗]

 
 
 
 

 dan residual 𝜀 =

[
 
 
 
 

𝟎, 𝟑𝟒
𝟎, 𝟏𝟎
𝟎, 𝟒𝟒

−𝟎, 𝟔𝟎
−𝟎, 𝟐𝟖]

 
 
 
 

. 

2.1.2.2 Pengujian Model Regresi 

1. Uji Signifikansi Regresi 

Menurut Montgomery dan Runger (2011), Uji signifikansi regresi 

ini dimaksudkan untuk menentukan apakah ada hubungan linier antara 

variabel dependen dan variabel independen. 

Hipotesis: 

H0 : 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑘 = 0 (variabel independen 𝑥𝑖𝑗 tidak 

memberikan kontribusi signifikan pada model) 

H1 : 𝛽𝑗 ≠ 0 untuk paling sedikit satu j (paling sedikit ada satu variabel 

independen 𝑥𝑗 memberikan kontribusi signifikan pada model) 

Statistik Uji: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = (
𝑆𝑆𝑅

𝑘
)/(

𝑆𝑆𝐸

𝑛−𝑘−1
)                  (2.5) 

Dengan : 𝑆𝑆𝑇 = ∑ 𝑦𝑖
2 −

(∑ 𝑦𝑖)
𝑛
𝑖=1

2

𝑛

𝑛
𝑖=1  
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 𝑆𝑆𝑅 = �̂�𝑇𝑋𝑇𝑦 −
(∑ 𝑦𝑖)

𝑛
𝑖=1

2

𝑛
 

 𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑅 

Keputusan: H0 ditolak jika nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑎,𝑘,𝑛−𝑘−1 

2. Uji Signifikansi Parameter 

Pengujian signifikansi parameter digunakan untuk menguji ada atau 

tidak pengaruh masing-masing variabel independen terhadap model 

regresi (Montgomery & Runger, 2011). 

Hipotesis: 

H0 : 𝛽𝑗 = 0 (Parameter tidak signifikan) 

H1 : 𝛽𝑗 ≠ 0 (Parameter signifikan) 

Statistik Uji: 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
�̂�𝑗

𝑆𝑒(�̂�𝑗)
                     (2.6) 

Dengan : 𝑠𝑒(�̂�𝑗) = √𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑗) 

  𝑣𝑎𝑟(�̂�𝑗) = 𝐶𝑗𝑗𝜎
2 

  𝐶𝑗𝑗 = elemen diagonal dari perkalian matriks  

(𝑋𝑇𝑋)−1    

Keputusan : H0 ditolak jika nilai |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 𝑡𝛼

2
,𝑛−𝑘−1 
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2.1.2.3 Uji Asumsi Regresi  

Uji asumsi regresi berganda diantaranya adalah. 

1. Asumsi Normalitas 

Secara visual uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik P-P plot. Jika 

data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan 

jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah 

garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. 

Uji formal untuk mengetahui apakah sampel penelitian merupakan 

jenis distribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan 

Kolmogorof-Smirnov Goodness of Fit Test terhadap masing-masing 

variabel. Data terdiri dari sampel acak 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑛 berukuran 𝑛 

dengan distribusi yang belum diketahui jenisnya yang dinotasikan 𝐹(𝑥) 

(Conover, 1980). 

Hipotesis : 

H0: 𝐹(𝑥) = 𝐹 ∗ (𝑥)  (data sampel berdistribusi normal) 

H1: 𝐹(𝑥) ≠ 𝐹 ∗ (𝑥)  (data sampel tidak berdistribusi normal) 

Statistik uji: 

𝑇 = |𝐹 ∗ (𝑥) − 𝑆(𝑋)|𝑥
𝑠𝑢𝑝

  (2.7) 
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Dimana : 𝑆(𝑥) = Fungsi distribusi frekuensi kumulatif 

  𝐹 ∗ (𝑥)= Probabilitas kumulatif distribusi normal 

Keputusan : H0 ditolak jika 𝑇 > 𝑞1−𝛼 dimana 𝑞1−𝛼 merupakan nilai 

kritis yang diperoleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov. 

2. Asumsi Non Autokorelasi 

Untuk mendeteksi adanya autokorelasi antar galat atau tidak, 

digunakan pengujian metode Durbin-Watson (Gujarati, 2004). 

Hipotesis : 

H0 : Tidak ada autokorelasi antar galat 

H1 : Ada autokorelasi antar galat 

Statistik uji: 

𝑑 =
∑ (𝑒𝑡−𝑒𝑡−1)2𝑡=𝑁

𝑡=2

∑ 𝑒𝑡
2𝑡=𝑁

𝑡=1
    (2.8) 

   Keputusan:  

1. 𝑑 > 𝑑𝑈    `= Menerima H0 

2. 𝑑 < (4 − 𝑑𝑈)   = Menerima H0 

3. 𝑑 < 𝑑𝐿    = Menolak H0 

4. 𝑑 > (4 − 𝑑𝐿)   = Menolak H0 
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5. 𝑑𝐿 ≤ 𝑑 ≤ 𝑑𝑈    = Tanpa Keputusan 

6. (4 − 𝑑𝑈) ≤ 𝑑 ≤ (4 − 𝑑𝐿)   = Tanpa Keputusan 

Dimana 𝑑𝑈 adalah batas atas dan 𝑑𝐿 adalah batas bawah yang diperoleh 

dari tabel Durbin-Watson. 

3. Asumsi Multikolinearitas 

Menurut Kleinbaum dan Klein (2014), tolerance and variance 

inflation factor (VIF) adalah metode yang biasa digunakan untuk 

menghitung hubungan linear antar variabel independen dalam regresi 

berganda. Jika nilai VIF dari suatu variabel  melebihi 10, maka 

dikatakan variabel tersebut berkorelasi sangat tinggi. Statistik uji untuk 

VIF adalah sebagai berikut: 

𝑉𝐼𝐹𝑗 =
1

1−𝑅𝑗
2          𝑗 = 1,2, … , 𝑘  (2.9) 

Dimana:  

𝑅𝑗
2 = Nilai koefisien determinasi pada variabel ke-j 

4. Asumsi Homogenitas 

Untuk mengetahui apakah ada heterogenitas spasial maka 

dilakukan uji heterogenitas spasial dengan menggunakan Breusch-

Pagan Test (Breusch & Pagan, 1979). 

Hipotesis: 
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H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = ⋯ = 𝜎𝑛
2 = 𝜎2 (terdapat homogenitas) 

H1 : Minimal terdapat satu 𝜎𝑖
2 ≠ 𝜎2 (terdapat heterogenitas) 

Statistik Uji Breusch-Pagan Test : 

𝐵𝑃 =
1

2
[𝑓𝑇𝑍(𝑍𝑇𝑍)−1𝑍𝑇𝑓]~𝑋𝑝

2   (2.14) 

Dengan elemen vektor 𝑓: 

𝑓𝑖 = (
𝜀𝑖
2

𝜎2 − 1)    (2.15) 

Keterangan: 

𝜎2 = Nilai varians dari model yang akan diuji 

𝜀𝑖  = Error untuk observasi ke-i 

Z = Matriks berukuran 𝑛 𝑥 (𝑘 + 1) yang berisi vektor konstan. 

Keputusan: H0 ditolak jika 𝐵𝑃 > 𝑋𝑎,𝑝
2  (Goldfeld & Quandt, 1965). 

2.2 Analisis Regresi Spasial 

Menurut Budiyanto (2010), salah satu hal yang diperoleh dari sistem 

informasi geografis adalah kemampuanya dalam menganalisis data spasial. Model 

analisis data spasial ini sering disebut sebagai analisis spasial. Menurut Demers 

(1997) sebagaimana dikutip oleh Budiyanto (2010) menyebut bahwa, analisis 

spasial mengarah pada banyak macam operasi dan konsep termasuk perhitungan 

sederhana, klasifikasi, penataan, tumpang susun geometris, dan pemodelan 

kartografis. 

Regresi  spasial  adalah  suatu  metode  untuk  memodelkan  suatu  data  yang  

memiliki unsur spasial. Analisis regresi spasial memungkinkan untuk menghitung 

ketergantungan antara pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. Data 
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sampel yang dikumpulkan di suatu daerah atau titik dalam ruang ternyata tidak 

independen, melainkan bergantung spasial, artinya pengamatan dari suatu lokasi 

cenderung menunjukkan nilai-nilai mirip dengan pengamatan dari lokasi terdekat. 

Model umum  regresi  spasial  atau  juga  biasa  disebut  Spatial Autoregressive  

Model (SA) dalam bentuk  matriks dapat disajikan berikut (Lopes et.al, 2014) 

 𝒚 = 𝝆𝑾𝒚 + 𝑿𝜷 + 𝒖                                         (2.10) 

  𝒖 =  𝝀𝑾𝒖 + 𝜺                                                  (2.11) 

Dengan,  

𝒚    = Vektor variabel dependen dengan ukuran 𝑛 × 1 

𝑿    = Matriks variabel independen dengan ukuran 𝑛 × (𝑘 + 1) 

𝜷    = Vektor koefisien parameter regresi dengan ukuran (𝑘 + 1) × 1 

𝝆    = Parameter koefisien spasial lag variabel dependen 

𝛌    = Parameter koefisen spasial lag pada eror 

𝒖, 𝜺 = 𝑉vektor eror dengan ukuran 𝑛 × 1 

𝑾  = Matriks pembobot dengan ukuran 𝑛 × 𝑛 

𝒏   = Jumlah amatan atau lokasi 

𝒌   = Jumlah variabel independen(𝑘 = 1,2, … , 𝑙) 

Pendugaan parameter pada model umum persamaan regresi spasial dalam 

bentuk matriks yaitu: 

�̂� = (𝑿𝑻𝑿)−𝟏𝑿𝑻(𝑰 − 𝝆𝑾)𝒚     (2.12) 
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2.1.1 Uji Efek Spasial 

1. Uji Moran’s I 

Moran’s I adalah  sebuah  tes  statistik  lokal  untuk  melihat  nilai  

autokorelasi  spasial, yang mana digunakan untuk mengidentifikasi 

suatu lokasi dari pengelompokan spasial atau autokorelasi spasial.  

Hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

𝐻0 : 𝜆 = 0 (tidak ada dependensi spasial) 

𝐻1 ∶ 𝜆 ≠ 0  (terdapat dependensi spasial) 

Statistik uji : 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝐼−𝐸(𝐼)

√𝑣𝑎𝑟(𝐼)
                                          (2.13) 

Berikut merupakan contoh perhitungan Nilai Moran’s I data dari Tabel 

2.2 dibawah ini. 

Tabel 2.2. Prosentase Harapan Lama Sekolah 

Kab/Kota HLS 

Kab. Rembang 12,04 

Kab. Pati 12,29 

Kab. Kudus 13,20 

Kab. Jepara 12,70 

Kab. Demak 12,54 
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Matriks standarisasi 𝑾 =

[
 
 
 
 

𝟎
𝟎, 𝟑𝟑

𝟎

𝟏 𝟎
𝟎 𝟎, 𝟑𝟑

𝟎, 𝟑𝟑 𝟎

𝟎 𝟎
𝟎, 𝟑𝟑 𝟎
𝟎, 𝟑𝟑 𝟎, 𝟑𝟑

𝟎 𝟎, 𝟑𝟑 𝟎, 𝟑𝟑  𝟎      𝟎, 𝟑𝟑
𝟎 𝟎        𝟎, 𝟓 𝟎, 𝟓     𝟎 ]

 
 
 
 

 

�̅� =
12,04 + 12,29 + 13,20 + 12,70 + 12,54

5
= 12,55 

Tabel 2.3. Prosentase Harapan Lama Sekolah 

Kab/Kota HLS (𝒙𝟏) 𝒙𝟏 − �̅� 

Kab. Rembang 12,04 -0,514 

Kab. Pati 12,29 -0,264 

Kab. Kudus 13,20 0,646 

Kab. Jepara 12,70 0,146 

Kab. Demak 12,54 -0,014 

 

Pembilang ( bentuk kuadrat): 

𝑥𝑖 − �̅� = [−𝟎, 𝟓𝟏𝟒 −𝟎, 𝟐𝟔𝟒 𝟎, 𝟔𝟒𝟔 𝟎, 𝟏𝟒𝟔 −𝟎, 𝟎𝟏𝟒] 

(𝑥𝑖 − 𝒙)′𝑾(𝑥𝑖 − 𝒙)

= [−𝟎, 𝟓𝟏𝟒 −𝟎, 𝟐𝟔𝟒 𝟎, 𝟔𝟒𝟔 𝟎, 𝟏𝟒𝟔 −𝟎, 𝟎𝟏𝟒]

[
 
 
 
 

𝟎

𝟎, 𝟑𝟑

𝟎

𝟏 𝟎

𝟎 𝟎, 𝟑𝟑

𝟎, 𝟑𝟑 𝟎

𝟎 𝟎

𝟎, 𝟑𝟑 𝟎

𝟎, 𝟑𝟑 𝟎, 𝟑𝟑

𝟎 𝟎, 𝟑𝟑 𝟎, 𝟑𝟑  𝟎      𝟎, 𝟑𝟑

𝟎 𝟎        𝟎, 𝟓 𝟎, 𝟓     𝟎 ]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
−𝟎, 𝟓𝟏𝟒

−𝟎, 𝟐𝟔𝟒

𝟎, 𝟔𝟒𝟔
𝟎, 𝟏𝟒𝟔

−𝟎, 𝟎𝟏𝟒]
 
 
 
 

 

= 0,0955 

Penyebut (produk skalar): 
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(𝒙𝒊 − 𝒙)′(𝒙𝒊 − 𝒙)

= [−𝟎, 𝟓𝟏𝟒 −𝟎, 𝟐𝟔𝟒 𝟎, 𝟔𝟒𝟔 𝟎, 𝟏𝟒𝟔 −𝟎, 𝟎𝟏𝟒]

[
 
 
 
 
−𝟎, 𝟓𝟏𝟒
−𝟎, 𝟐𝟔𝟒
𝟎, 𝟔𝟒𝟔
𝟎, 𝟏𝟒𝟔

−𝟎, 𝟎𝟏𝟒]
 
 
 
 

 

= 𝟎, 𝟕𝟕𝟐𝟕 

Moran’s I (matriks pembobot terstandarisasi): 

(𝑛 = 5) 

 𝐼 =
0,0955

0,7727
= 0,1236 

Uji signifikansi Moran’s I Test 

Hipotesis: H0 : tidak terjadi autokorelasi spasial 

Pada contoh dari 5 wilayah (𝑛 = 5) telah didapatkan nilai Moran’s I 

yaitu 0,1236 atas dasar matriks pembobot terstandarisasi. 

𝑾 =

[
 
 
 
 

𝟎
𝟎, 𝟑𝟑

𝟎

𝟏 𝟎
𝟎 𝟎, 𝟑𝟑

𝟎, 𝟑𝟑 𝟎

𝟎 𝟎
𝟎, 𝟑𝟑 𝟎
𝟎, 𝟑𝟑 𝟎, 𝟑𝟑

𝟎 𝟎, 𝟑𝟑 𝟎, 𝟑𝟑  𝟎      𝟎, 𝟑𝟑
𝟎 𝟎        𝟎, 𝟓 𝟎, 𝟓     𝟎 ]

 
 
 
 

 

Nilai yang diharapkan: 𝐸(𝐼) = −
1

𝑛−1
= −

1

4
= −0,25 

𝑆0 = ∑∑𝑤𝑖𝑗 = 5

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1
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𝑆1 =
1

2
∑∑(𝑤𝑖𝑗 + 𝑤𝑗𝑖)

2

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

                             = [(𝑤12 + 𝑤21)
2 + (𝑤21 + 𝑤12)

2 + (𝑤23 + 𝑤32)
2 + (𝑤24 + 𝑤42) + (𝑤32 + 𝑤23)

2

+ (𝑤34 + 𝑤43)
2 + (𝑤35 + 𝑤53)

2 + (𝑤42 + 𝑤24)
2 + (𝑤43 + 𝑤34)

2 + (𝑤45 + 𝑤54)
2

+ (𝑤53 + 𝑤35)
2 + (𝑤54 + 𝑤45)

2] 

                             = [(1 + 0,33)2 + (0,33 + 1)2 + (0,33 + 0,33)2 + (0,33 + 0,33)2 + (0,33 + 0,33)2

+ (0,33 + 0,33)2 + (0,33 + 0,5)2 + (0,33 + 0,33)2 + (0,33 + 0,33)2 + (0,33 + 0,5)2

+ (0,5 + 0,33)2 + (0,5 + 0,33)2]/2  

                            = [1,768 + 1,768 + 0,435 + 0,435 + 0,435 + 0,435 + 0,689 + 0,435 + 0,435 + 0,689

+ 0,689 + 0,689]/2 

=
8,902

2
= 4,451 

𝑆2 = (𝑤1∙ + 𝑤∙1)
2 + (𝑤2∙ + 𝑤∙2)

2 + (𝑤3∙ + 𝑤∙3)
2 + (𝑤4∙ + 𝑤∙4)

2

+ (𝑤5∙ + 𝑤∙5)
2 

                     = (1 + 0,33)2 + (0,99 + 1,66)2 + (0,99 + 1,16)2 + (0,99 + 1,16)2 + (1 + 1,66)2 

= (1,33)2 + (2,65)2 + (2,15)2 + (2,15)2 + (1,66)2 

= 1,768 + 7,022 + 4,622 + 4,622 + 2,755 

= 25,789 

𝑉𝐴𝑅(𝐼) =
(𝑛2𝑥𝑆1) − (𝑛𝑥𝑆2) + (3𝑥𝑆0

2)

(𝑛2 − 1)𝑆0
2  

=
(52𝑥4,45) − (5𝑥25,79) + (3𝑥4,972)

(52 − 1)(4,97)2  

=
111,25 − 128,95 + 74,10

592,82
−

1

16
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=
56,4

592,82
−

1

16
 

= 0,0951 − 0,0625 

= 0,0326 

Test Statistic (2-score) : 𝑍(𝐼) =
𝐼−𝐸(𝐼)

√𝑉𝑎𝑟(𝐼)
 

=
0,1236 + 0,25

√0,0326
 

=
0,3736

0,1805
 

= 2,0698 

𝑍0,95 = 1,6449 

Keputusan tes: 

𝑍(𝐼) = 2,0698 > 𝑍0,95 = 1,6449, maka tolak H0, terdapat 

autokorelasi spasial pada variabel Harapan Lama Sekolah. 

2. Uji Heterogenitas Spasial 

Untuk mengetahui apakah ada heterogenitas spasial maka dilakukan 

uji heterogenitas spasial dengan menggunakan Breusch-Pagan Test 

(Anselin, 1988). 

Hipotesis: 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = ⋯ = 𝜎𝑛
2 = 𝜎2 (terdapat homogenitas) 

H1 : Minimal terdapat satu 𝜎𝑖
2 ≠ 𝜎2 (terdapat heterogenitas) 

Statistik Uji Breusch-Pagan Test : 
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𝐵𝑃 =
1

2
[𝑓𝑇𝑍(𝑍𝑇𝑍)−1𝑍𝑇𝑓]~𝑋𝑝

2   (2.14) 

Dengan elemen vektor 𝑓: 

𝑓𝑖 = (
𝜀𝑖
2

𝜎2 − 1)     (2.15) 

Keterangan: 

𝜎2 = Nilai varians dari model yang akan diuji 

𝜀𝑖  = Error untuk observasi ke-i 

Z = Matriks berukuran 𝑛 𝑥 (𝑘 + 1) yang berisi vektor konstan. 

Keputusan: H0 ditolak jika 𝐵𝑃 > 𝑋𝑎,𝑝
2 . 

 

2.3 Matriks Keterkaitan Spasial (Spatial Weighted Matrices) 

Matriks pembobot spasial memungkinkan kita untuk dengan mudah 

menerapkan hukum pertama Tobler untuk geography- "“everything is related to 

everything else, but near things are more related than distant things" yang berlaku 

apakah ruang adalah geografis, biologis, atau sosial. Pembentukan  matriks  

keterkaitan  spasial  yang  sering  disebut   matrik  𝑾 dapat menggunakan berbagai 

teknik pembobotan. Matriks  𝑾  berdasarkan  persentuhan  batas  wilayah 

(contiguity) menyatakan bahwa interaksi spasial terjadi antar wilayah yang 

bertetangga, yaitu interaksi yang memiliki persentuhan batas wilayah  (common 

boundary).  Pada prakteknya, definisi batas wilayah tersebut memiliki beberapa  

alternative (Zhang & Yu, 2017). Berikut adalah jenis-jenis penentuan matriks 

kertaitan spasial antara lokasi 𝑖 dan lokasi 𝑗 yang berhubungan (Nguyen et.al, 

2016): 
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1. Contiguity Weight 

a. Rook contiguity adalah persentuhan sisi wilayah satu dengan sisi wilayah 

yang lain yang bertetanggaan. Dengan keterangan: 

𝑤𝑖𝑗 = 1 jika lokasi i dan j memiliki 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑒𝑑𝑔𝑒. 

𝑤𝑖𝑗 = 0 jika lainnya. 

b. Bishop contiguity  ialah  persentuhan titik  vertek wilayah  satu dengan 

wilayah tetangga  yang  lain. Dengan keterangan: 

        𝑤𝑖𝑗 = 1 jika lokasi i dari j memiliki 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑘𝑠. 

        𝑤𝑖𝑗 = 0 jika lainnya. 

c. Queen contiguity  ialah  persentuhan baik sisi maupun titik vertek wilayah 

satu dengan  wilayah  yang  lain  yaitu  gabungan  rook  contiguity  dan  

bishop contiguity. Dengan keterangan: 

𝑤𝑖𝑗 = 1 jika lokasi i dan j memiliki 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑒𝑔𝑒  

            dan 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑒𝑘𝑠. 

𝑤𝑖𝑗 = jika lainnya. 

Gambar berikut merupakan ilustrasi persinggungan wilayah pada peta 
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Gambar 2.1 Peta Ilustrasi Persinggungan Wilayah 

Matriks W yang merefleksikan Rook Cointiguity  pada Gambar 2.1 adalah  

    𝟏 𝟐 𝟑 𝟒 𝟓 𝟔 𝟕 

𝑾 =  

[
 
 
 
 
 
 
𝟎 𝟏 𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟏

𝟏 𝟎 𝟏 𝟎 𝟎 𝟏 𝟎

𝟎 𝟏 𝟎 𝟏 𝟎 𝟏 𝟎

𝟎 𝟎 𝟏 𝟎 𝟏 𝟏 𝟎

𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟎 𝟏 𝟏

𝟏 𝟎 𝟏 𝟏 𝟏 𝟎 𝟎

𝟏 𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟎 𝟎]
 
 
 
 
 
 

    

𝟏

𝟐

𝟑

𝟒

𝟓

𝟔

𝟕

 

 Matriks yang sudah diperoleh kemudian dibentuk dalam matriks 

yang telah distandarisasi baris, yaitu matriks dimana jumlah dari setiap 

barisnya adalah satu. Standarisasi digunakan agar pembobot matriks 

proporsional jika kasus memiliki jumlah tetangga yang tidak sama.  

  Jadi matriks standarisasi matriks W Rook Cointiguity  adalah 

(LeSage, 1999) 
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𝑾 =  

[
 
 
 
 
 
 

𝟎 𝟏/𝟑 𝟎 𝟎 𝟎 𝟏/𝟑 𝟏/𝟑

𝟏/𝟑 𝟎 𝟏/𝟑 𝟎 𝟎 𝟏/𝟑 𝟎

𝟎 𝟏/𝟑 𝟎 𝟏/𝟑 𝟎 𝟏/𝟑 𝟎

𝟎 𝟎 𝟏/𝟑 𝟎 𝟏/𝟑 𝟏/𝟑 𝟎

𝟎 𝟎 𝟎 𝟏/𝟑 𝟎 𝟏/𝟑 𝟏/𝟑

𝟏/𝟒 𝟎 𝟏/𝟒 𝟏/𝟒 𝟏/𝟒 𝟎 𝟎

𝟏/𝟐 𝟎 𝟎 𝟎 𝟏/𝟐 𝟎 𝟎 ]
 
 
 
 
 
 

   

2. Distance Weight 

Cara lain dalam menentukan entri-entri matriks pembobot adalah 

menggunakan fungsi jarak. Pada pinsipnya bobot jarak antara suatu lokasi 

dengan lokasi lain ditentukan dengan jarak kedua daerah itu. Semakin dekat 

jarak kedua lokasi tersebut maka bobot yang diberikan semakin besar. Berikut 

beberapa cara dalam menentukan matriks bobot berdasarkan fungsi jarak. 

1. Fungsi jarak menurun 

Didefinisikan sebagai: 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑑𝑖𝑗
2   𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑 ≤ 𝐷, 𝑧 < 0      (2.16)  

 𝑤𝑖𝑗 = 0    𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑 > 𝐷    (2.17) 

2. K lokasi  

Pada cara ini peneliti menentukan sebanyak 𝑘 lokasi 𝑗 di sekitar lokasi 

𝑖 yang terdekat dengan lokasi tersebut. 

3. Invers jarak 

Didefinisikan sebagai: 
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𝑊𝑖𝑗 =
1

𝑑𝑖𝑗
         𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑 ≤ 𝐷                                          (2.18) 

𝑊𝑖𝑗 = 0            𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑑 > 𝐷                                          (2.19) 

Dengan: 

𝐷 = limit jarak yang ditentukan 

𝑑 = jarak antar lokasi 𝑖 dan 𝑗 

Berikut bentuk umum matriks spasial (𝑊): 

𝑾 = (
𝑾𝟏𝟏 … 𝑾𝟏𝒏

⋮ ⋱ ⋮
𝑾𝒏𝟏 … 𝑾𝒎𝒏

)                                           (2.20)         

2.4 Spatial Durbin Model (SDM) 

Spatial Durbin Model (SDM) merupakan kasus spesial dari SAR, yang mana 

dilakukan penambahan spatial lag pada variabel independen (Triki & Maktouf, 

2012). Model ini mampu menggambarkan hubungan spasial pada variabel 

dependen dan variabel independen. Model SDM dapat dituliskan: 

1 0 1 1 2y W y β Xβ WXβ ε       (2.21) 

Persamaan (2.21) dapat dinyatakan menjadi persamaan (2.22) 

   

( )

1

1

1

y W y Zβ ε

y W y Zβ ε

I W y Zβ ε







  

  

  

 

1 1( ) ( )1 1y I W Zβ I W ε        (2.22) 
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y ~   1 1 2 1( ) , ( ) ( )1 1 1I W Zβ I W I I W
T

N           

dengan      𝒁 =  [𝑰 𝑿 𝑾𝑿]        𝜷 =  [𝜷𝟎 𝜷𝟏 𝜷𝟐]
𝑻 

2.4.1 Estimasi Parameter Spatial Durbin Model (SDM)  

Metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) digunakan untuk 

mengestimasi parameter SDM. Pembentukan fungsi likelihood dilakukan melalui 

sisaan error (Bekti et.al, 2013). Fungsi tersebut dapat dituliskan pada persamaan 

(2.24)  

ρ
1

y = W y + Zβ+ε  

ρ
1

ε = y - W y -Zβ   

 ρ
1

ε = (1- W )y -Zβ  (2.23)  

Maka dapat dibentuk persamman fungsi likelihood pada persamaan 

    
n

2
2

2 2

1 1
L(σ ;ε) = exp -

2πσ 2σ

Tε ε
   
   
   

  

   
n

2
2

2 2

1 1
L(ρ, ,σ  l y) = exp -

2πσ 2σ

Tβ J ε ε
   
   
   

  (2.24) 

  Fungsi Jacobian dari persamaan (2.24) dapat diperoleh dengan cara 

menurunkan persamaan terhadap variabel y, sehingga diperoleh persamaan (2.25) 

ε
J = = -ρ

y
1

I W



  (2.25) 

  Subtitusi persamaan (2.25) kedalam persamaan (2.24), sehingga diperoleh 

fungsi likelihood pada persamaan (2.26) 
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n
2

2

12

1
L(ρ, ,σ  ) =

2πσ
β I-ρWy

 
 
 

  

      T

2

1
exp - -ρ - -ρ -

2σ
1 1

I W y Zβ I W y Zβ
 
 
 

  (2.26) 

  Maka logaritma natural pada persamaan (2.26) dapat dituliskan menjadi 

persamaan 

   
2n n

ln(L) = - ln(2π) - ln(σ ) + ln -ρ
2 2

1
I W   

                         T

2

1
= - -ρ - -ρ -

2σ
1 1

I W y Zβ I W y Zβ   (2.27) 

1. Estimasi Parameter β   

  Parameter β dapat diperoleh dengan cara memaksimalkan fungsi logaritma 

natural persamaan (2.27), maka persamaan tersebut diturunkan terhadap β. 

Hasil dari proses turunan ditunjukkan pada persamaan (2.28) 

ln(L)
= 0

β




  

      T

2

1
- -ρ - -ρ -

ln(L) 2σ
=

β β

1 1
I W y Zβ I W y Zβ

 
    

 
 

      T

2

1
- -ρ - -ρ -

2σ
0

β

1 1
I W y Zβ I W y Zβ

 
  
 




 

  T T

2

1
0 -ρ -

σ
1

Z I W y Z Zβ  (2.28) 
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Maka estimasi yang diperoleh adalah 

   
-1

T Tβ = -ρ
1

ˆ Z Z Z I W y  atau    
-1 -1

T Tβ = -ρT T

1
ˆ Z Z Z y Z Z Z W y     (2.29) 

2. Estimasi Parameter 2σ̂  

  Parameter 2σ̂  dapat diperoleh dengan cara menurunkan turunan pertama 

dari persamaan (2.27) terhadap 2σ̂ . Hasil dari proses turunan ditunjukkan pada 

persamaan (2.30)  

 
2

ln L
= 0

σ

∂

∂
  

 

 
      T

22 2
2

ln L n 1
= - -ρ - -ρ -

σ 2σ 2 σ
1 1

I W y Zβ I W y Zβ
∂

∂
  

      T

2

1
0 = -n + -ρ - -ρ -

σ
1 1

I W y Zβ I W y Zβ   (2.30) 

Maka diperoleh estimasi untuk 
2̂ pada persamaan (2.31) 

      T

2

-ρ - -ρ -

σ
n

1 1
I W y Zβ I W y Zβ

   (2.31) 

 

3. Estimasi Parameter ρ   

  Estimasi β  dan 2σ̂  bersifat close form artinya untuk mengestimasi 

parameternya digunakan maximum likelihood, sedangkan parameter ρ  tidak 

dapat diperoleh dari sisaan OLS. LeSage dan Pace (2009) mengemukakan 

bahwa dibutuhkan optimasi pada concentrated log-likelihood  nya yang 

mewakili ρ . Pendugaan ρ  daoat dilakukan dengan cara mensubtitusikan 

persamaan dugaan β  dan persamaan dugaan 2σ̂  serta mengabaikan konstanta, 
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sehingga diperloleh persamaan (2.32) 

         Tn
ln L ρ = - ln -ρ - -ρ - ln -ρ

2
1 1 1

I W y Zβ I W y Zβ I W                (2.32) 

2.5 Pemilihan Model Terbaik 

 Kriteria pemilihan model yang digunakan pada penelitian ini adalah Akaike 

Info Criterion (AIC) 

Dinotasikan dengan 

                                          𝑨𝑰𝑪 = −𝟐𝑳𝒎 + 𝟐𝒎                                       (2.33) 

Dimana 

𝐿𝑚 = maksimum log − likelihood 

𝑚 = jumlah paremeter dalam model (Akaike, 1974) 

Model dengan nilai yang kecil adalah yang terbaik (Wei & William, 1990). 

2.6 Indeks Pembangunan Manusia 

Secara khusus, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur 

capaian pembangunan manusia manusia berbasis sejumlah komponen dasar 

kualitas hidup (BPS, 2009). Indeks pembangunan manusia mengukur capaian 

pembangunan manusia berbasis sejumlah kompenen dasar kualitas hidup. Sebagai 

ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar yaitu: 

1. Dimensi umur panjang dan hidup sehat. 

2. Dimensi pengetahuan. 
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3. Dimensi standar hidup layak (BPS,2014) 

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat digunakan angka 

harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan 

digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. 

Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator pengeluaran per 

kapita disesuaikan sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian 

pembangunan untuk hidup layak.  
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Gambar 2.2 Konsep IPM (sumber: BPS 2014) 

Sebelum penghitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung 

indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM 

adalah sebagai berikut: 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛: 𝐼𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛   = 𝐴𝐻𝐻 −
𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛

𝐴𝐻𝐻𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐴𝐻𝐻𝑚𝑖𝑛
 

 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛: 𝐼𝐻𝐿𝑆             =
𝐻𝐿𝑆 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

𝐻𝐿𝑆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐻𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

𝐼𝑅𝐿𝑆 =
𝑅𝐿𝑆 − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛

RLSmaks − 𝑅𝐿𝑆𝑚𝑖𝑛
 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛 =
ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛)−ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)

ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠)−ln(𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛𝑚𝑖𝑛)
 

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas 

maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel berikut: 

Tabel 2.4. Batas Maksimum dan Minimum 

 

No Komponen IPM Maksimum Minimum Keterangan 

1 

Angka Harapan 

Hidup Saat 

Lahir(Tahun) 

85 20 
Standar 

UNDP 

2 

Angka harapan 

Lama 

Sekolah(Tahun) 

18 0 
Standar 

UNDP 

3 
Rata-rata Lama 

Sekolah (Tahun) 
15 0 

Standar 

UNDP 

4 

Pengeluaran 

Perkapita 

Disesuaikan 

26.572.352**(Rp) 1.007.436*(Rp) 

Pengeluaran 

per Kapita 

Disesuaikan 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36)

) 
(2.37)

) 
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Keterangan: 

*  Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terrendah kabupaten tahun 

2010(data empiris yaitu di Tolikara-Papua 

**  Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan 

hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta 

Selatan tahun 2025 

Sumber: BPS, 2014 

Selanjutnya nilai IPM dapat dihitung sebagai:                           

𝐼𝑃𝑀 = √𝐼𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 × 𝐼𝑝𝑒𝑛𝑔𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑎𝑛
3

× 100 

Pengelompokan indeks pembangunan manusia (BPS, 2014): 

IPM < 60  : IPM rendah 

60 ≤ IPM < 80 : IPM sedang 

70 ≤ IPM < 80  : IPM tinggi 

IPM ≥ 80    : IPM sangat tinggi 

Variabel yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah: 

2.6.1 Indeks Harapan Hidup 

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan 

meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang 

(2.38) 
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rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan 

program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gisi dan kalori 

termasuk program pemberantasan kemiskinan. Angka harapan hidup 

mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. 

2.6.2  Indeks Pendidikan 

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dari dimensi pengetahuan 

yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan 

adalah rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) dan angka harapan lama 

sekolah. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah yang digunakan oleh 

penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi 

normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk 

yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 

25 tahun ke atas. 

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan (nisikan lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di 

masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah 

pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per 

jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.  

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke 

atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem 

pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan 

(dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 
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2.6.2 Indeks Standar Hidup Layak 

 

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. 

Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat 

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya 

ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik 

Bruto (PDRB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar 

hidup layak menggunakan Pengeluaran rata-rata disesuaikan (UNDP, 1993). 

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran 

per kapita dan paritas daya beli (Purcashing Power Parity / PPP). Rata-rata 

pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi 

hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan 

tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru 

menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya 

merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungan paritas daya beli 

menggunakan Metode Rao. Perhitungan paritas daya beli dihitung dari bundle 

komoditas makanan dan non makanan. 

Rumus Perhitungan Paritas Daya Beli (PPP): 

                           𝑃𝑃𝑃𝑗     = ∏(
𝑝𝑖𝑗

𝑝𝑖𝑘
)

𝑚

𝑖=1

1

𝑚

                                                          (2.39) 

Keterangan  
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𝑃𝑖𝑗 = 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑖 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑗 

𝑃𝑖𝑘 = 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑖 𝑑𝑖 𝐽𝑎𝑘𝑎𝑟𝑡𝑎 𝑆𝑒𝑙𝑎𝑡𝑎𝑛 

𝑚  = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑜𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠 

2.7 Kerangka Berpikir 

Analisis regresi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

mengetahui ketergantungan variabel respon dengan satu atau lebih variabel penjelas 

dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau 

nilai rata-rata variabel respon berdasarkan nilai variabel penjelas (Gujarati, 2004). 

Pada analisis regresi tidak memperhatikan adanya kedekatan wilayah, sehingga 

perlu penggunaan metode statistika lain yang juga memperhatikan faktor kedekatan 

wilayah. Salah satu metode tersebut adalah regresi spasial yang merupakan 

pengembangan dari metode analisis regresi linear, dimana aspek lokasi juga ikut 

diperhatikan (Anselin, 1988). Terdapat dua jenis matriks pembobot spasial, yaitu 

contiguity weight dan distance weight. Contiguity weight adalah matrik pembobot 

yang memperhitungkan persentuhan sisi atau titik vertek wilayah satu dengan 

wilayah lainnya. Terdiri dari rook contiguity, bishop contiguity, dan queen 

contiguity. Sedangkan distance weight adalah matrik pembobot yang 

memperhitungkan bobot jarak antar lokasi pengamatan. Distance weight terdiri dari 

fungsi jarak minimum, K lokasi, dan invers jarak.  

Pada data spasial seringkali dijumpai pengamatan pada suatu lokasi memiliki 

hubungan atau pengaruh dengan lokasi lain yang berdekatan. Dua pengelompokan 

ternama dalam regresi spasial adalah berdasarkan pendekatan titik dan pendekatan 
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area. Pemodelan berdasarkan pendekatan area  terjadi dimana suatu daerah 

bergantung pada daerah lain. Sedangkan pemodelan berdasarkan pendekatan titik 

terjadi apabila terdapat keragaman antar daerah. Pemodelan yang berdasarkan 

pendekatan area dalam pemodelannya adalah pemodelan SAR, SEM, SDM, dan 

SDEM. Sedangkan model spasial berdasarkan pendekatan titik adalah pemodelan 

GWR. Pemodelan Spatial Durbin Model (SDM) merupakan kasus khusus dari SAR 

dengan menambahkan pengaruh lag pada variabel independen sehingga 

ditambahkan spasial lag pada model, pembobotan dilakukan pada variabel 

independen maupun dependen. 

Metode yang dapat digunakan dalam pemilihan estimasi parameter yaitu 

metode MLE (Maximum Likelihood Error) dan metode OLS (Ordinary Least 

Square). Metode MLE (Maximum Likelihood Error) bekerja dengan 

memaksimumkan fungsi likelihood 𝐿(𝜃) atau fungsi log-likelihood ln 𝐿(𝜃). 

Metode lain yang biasa digunakan untuk menaksir parameter adalah metode OLS 

(Ordinary Least Square). Tujuan dari metode OLS adalah menemukan penduga 

dari 𝛽0 dan 𝛽1 yang akan meminimumkan Jumlah Kuadrat Galat  (Sum of Square 

Error). 

Pemodelan yang digunakan dalam memodelkan indeks pembangunan 

manusia di Provinsi Jawa Tengah adalah pemodelan Spatial Durbin Model (SDM) 

dengan menggunakan matriks pembobot Queen Contiguity dan Rook Contiguity, 

serta Maximum Likelihood Estimation (MLE) sebagai estimasi parameternya. 

Pembobot Queen Contiguity (persinggungan sisi-sudut) adalah matriks pembobot 

yang mensyaratkan adanya pengelompokan wilayah yang memiliki persinggungan 
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antara sisi dan sudut dari wilayah tersebut, dimana 𝑊𝑖𝑗 = 1 untuk wilayah yang 

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

wilayah yang menjadi perhatian, 𝑊𝑖𝑗 = 0 untuk wilayah lainnya, sedangkan 

pembobot Rook Contiguity (persinggungan sisi) adalah matriks pembobot yang 

mensyaratkan adanya pengelompokan wilayah yang memiliki persinggungan sisi 

dan tak ada persinggungan sudut, dimana 𝑊𝑖𝑗 = 1 untuk wilayah yang bersisian 

(common side), dan 𝑊𝑖𝑗 = 0 untuk wilayah lainnya.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disusun kerangka berpikir seperti 

Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kerangka Berpikir 

Fungsi Jarak 

Minimum 

K Lokasi Invers 

Jarak 

Analisis Regresi 

Analisis Regresi 

Nonparametrik 

Analisis Regresi 

Logistik 

Analisis Regresi Spasial 

Matriks Pembobot Model Regresi Spasial 

Contiguity Distance 

Weight 

Rook Queen Bishop 

Pendekatan Titik Pendekatan Area 

Model GWR 

Model SAR Model SEM 

Model SDM Model SDEM 

OLS MLE 



 

 

89 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil pemodelan kasus IPM di Provinsi Jawa Tengah dapat 

disimpulkan bahwa model SDM dengan pembobot queen contiguity dan 

SDM dengan pembobot rook contiguity diperoleh model terpilih yang 

memiliki nilai AIC yang terkecil yaitu 110,21 adalah model SDM dengan 

pembobot queen contiguity. Berdasarkan indikator yang digunakan, 

menunjukkan bahwa model SDM dengan pembobot queen contiguity lebih 

baik dibandingkan dengan model SDM dengan pembobot rook contiguity 

pada kasus data IPM di kabupaten/kota di Jawa Tengah Tahun 2017. 

2. Daerah dengan nilai presentase indeks pembangunan manusia tertinggi 

dengan nilai presentase IPM ≥ 80% adalah Kota Salatiga, Kota Semarang, 

dan Kota Surakarta. Secara keseluruhan, faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap IPM di Jawa Tengah tahun 2017 pada model SDM dengan fungsi 

pembobot queen contiguity adalah variabel angka harapan hidup, variabel 

rata-rata lama sekolah, dan variabel harapan lama sekolah. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang diberikan peneliti untuk penelitian ini adalah: 
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1. Pada penelitian ini memetakan penyebaran-penyebaran variabel-variabel 

yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pada 

penyebaran tersebut terdapat kota/kabupaten dengan warna yang 

memudar. Kota/kabupaten dengan warna yang memudar bisa dijadikan 

sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk mencari tahu dan mencari solusi 

untuk mengtasi permasalahan mengapa daerah tersebut tertinggal dari 

daerah lainnya. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan matriks pembobotan Queen Contiguity 

dan Rook Contiguity saja dan menggunakan model Spatial Durbin Model 

(SDM). Diharapkan pada penelitian selanjutnya  dapat menggunan matirks 

pembobot lainnya seperti Bishop Contiguity dan Customize Contiguity dan 

model regresi yang lainnya seperti Sxpatial Durbin Error Model (SDEM). 
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