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ABSTRAK 

 

Pratiwi, Y. D. 2018. Pemodelan Regresi Spasial Menggunakan Geographically 

Weighted Regression Dengan Pembobot Fixed Kernel Gaussian Dan Adaptive 

Kernel Bisquare. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Dr. 

Scolastika Mariani, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Putriaji Hendikawati, 

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

Kata Kunci: Geographically Weighted Regression, Fixed Kernel Gaussian, 

Adaptive Kernel Bisquare 

Model regresi linier secara umum bersifat global, dimana estimasi 

parameternya bernilai sama untuk semua lokasi. Pada kenyataannya, antara lokasi 

satu dengan lainnya memiliki kondisi yang berbeda. Hal ini memungkinkan 

adanya keragaman spasial antar lokasi. GWR merupakan metode statistika yang 

digunakan dalam menganalisis keragaman spasial. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi AHH dengan membandingkan 

model terbaik dari regresi linier dengan GWR pada pembobot fixed kernel 

gaussian dan adaptif kernel bisquare. Data yang digunakan bersumber dari Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan Provinsi Jawa Tengah Dalam 

Angka 2017. Software yang digunakan adalah R.3.4.3 dan ArcView GIS 3.3. Uji  

kesesuaian model dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan antara model 

regresi linier dengan model GWR. Hasil penelitian menunjukkan model GWR 

dengan fungsi pembobot fixed kernel gaussian merupakan model terbaik dilihat 

dari AIC terkecil sebesar        dan (    terbesar sebesar       . Terbentuk 8 

kelompok lokasi yang memiliki peubah penjelas sama yang signifikan terhadap 

AHH. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai upaya pemberian masukan kepada 

pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk penentuan kebijakan dalam rangka 

meningkatkan AHH masyarakat disuatu daerah yang memiliki AHH yang rendah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Analisis regresi linier merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

memodelkan hubungan antara dua atau lebih peubah penjelas terhadap peubah 

respon. Menurut (Masruroh & Subekti, 2016) model regresi linier dikatakan baik 

jika memenuhi asumsi klasik, yaitu tidak terjadi autokorelasi, tidak terjadi 

heteroskedastisitas, data berdistribusi normal, dan tidak terjadi multikolinieritas. 

Dengan terpenuhi asumsi tersebut, maka hasil yang diperoleh akan lebih akurat 

dan mendekati atau sama dengan kenyataan. 

Model regresi linier secara umum bersifat global, dimana estimasi 

parameternya bernilai sama untuk semua lokasi. Model persamaan global akan 

memberikan informasi yang akurat untuk wilayah lokal jika tidak ada atau hanya 

ada sedikit keragaman antar wilayah lokalnya (Fotheringham, Brundson, & 

Charlton, 2002). Pada kenyataannya, antara lokasi satu dengan lokasi lainnya 

memiliki kondisi yang berbeda, sehingga data antar pengamatan sangat sulit 

dianalisis menggunakan regresi linier. Mengabaikan uji keragaman spasial dalam 

model regresi akan mengakibatkan hasil yang diperoleh kurang sesuai. Kondisi 

antar lokasi yang berbeda diduga akan memberikan efek keragaman spasial, 

seperti yang dikemukakan Anselin dan Getis (1992) yang mengatakan pengaruh 

spasial antar lokasi dapat disebabkan oleh keragaman spasial, yaitu satu peubah 
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penjelas yang sama memberikan respon yang berbeda antara satu lokasi dengan 

lokasi lainnya. 

Geographically Weighted Regression (GWR) merupakan salah satu metode 

statistika yang digunakan dalam menganalisis keragaman spasial yang 

menggunakan matriks pembobot yang besarnya tergantung pada kedekatan antar 

lokasi serta menghasilkan estimasi parameter model yang bersifat lokal untuk 

setiap lokasi dan berbeda dengan lokasi lainnya (Fotheringham, Brundson, & 

Charlton, 2002). Menurut Rahmawati & Djuraidah (2010), fungsi kernel 

menggunakan unsur jarak antar lokasi pengamatan yang nilainya kontinu, 

sehingga diharapkan hasil analisis akan lebih baik. Data spasial adalah data yang 

berhubungan dengan ruang yang ditempati oleh benda yang dapat berupa titik, 

garis, dan ruang (Guting, 1994). Model GWR dibangun dari metode pendekatan 

titik yaitu pendekatan berdasarkan posisi koordinat garis lintang (latitude) dan 

garis bujur (longitude).  

Angka harapan hidup (AHH) merupakan salah satu indikator atau penilaian 

derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam berhasilnya 

perencanaan program-program kesehatan pemerintah (Ayuni, 2015). Semakin 

tingginya AHH maka derajat kesehatan masyarakat semakin baik begitu juga 

sebaliknya. Oleh karena itu, AHH dapat digunakan sebagai alat untuk 

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

AHH penduduk di Indonesia tercatat 70,1 pada tahun 2010-2015, meningkat 

dari posisi sebelumnya pada tahun 2005-2010 sebesar 69,1. Hal ini menunjukkan 

semakin meningkat kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Indonesia. AHH 
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menurut Kabupaten atau Kota di Jawa Tengah menunjukkan adanya perbedaan 

antar lokasi. Kabupaten Sukoharjo menempati posisi pertama pada tahun 2016 

dan posisi kedua ditempati Kota Semarang (BPS, 2017). Berdasarkan 

permasalahan tersebut, bahwa AHH menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah 

sangat mungkin dipengaruhi oleh unsur lokasi, sehingga AHH di Jawa Tengah 

telah memenuhi syarat untuk dilakukan analisis menggunakan model GWR.  

Terdapat penelitian yang terkait dengan model GWR diantaranya, Fatulloh 

(2013), menyimpulkan bahwa model RTG lebih baik dibandingkan dengan model 

regresi linier untuk menjelaskan keragaman spasial PDRB di Pulau Jawa. 

Saefuddin, Setiabudi, & Achsani (2011), menyimpulkan model GWR memiliki 

kinerja yang lebih baik daripada OLR berdasarkan residual,        dan 

beberpapa uji lain. Rahmawati (2010), menyimpulkan bahwa model RTG lebih 

baik daripada model regresi dalam menjelaskan data rata-rata pengeluaran per 

kapita per bulan desa atau kelurahan di Kabupaten Jember, dengan fungsi 

pembobot terbaik RTG adalah kernel normal. Yuhan dan Sitorus (2017) 

menyimpulkan bahwa GWR dengan pembobot adaptif bisquare memberikan hasil 

yang lebih baik dibandingkan dengan OLS dalam menjelaskan kelompok hampir 

miskin di Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut, terdapat penelitian terdahulu yang mengatakan 

bahwa fixed kernel gaussian merupakan pembobot terbaik dan terdapat penelitian 

terdahulu yang lain mengatakan bahwa adaptif kernel bisquare merupakan 

pembobot terbaik, sehingga peneliti mencoba untuk menganalisis data AHH di 

Jawa Tengah Tahun 2016 dengan membandingkan model terbaik dari regresi 
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linier yang belum mengakomodasikan adanya aspek spasial dengan model GWR 

dengan menggunakan pembobot fixed kernel gaussian dan adaptif kernel bisquare 

berdasarkan nilai AIC terkecil dan    terbesar. Hal tersebut yang menjadi latar 

belakang dalam melakukan penulisan skripsi ini dengan judul “Pemodelan 

Regresi Spasial Menggunakan Geographically Weighted Regression dengan 

Pembobot Fixed Kernel Gaussian dan Adaptive Kernel Bisquare”.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Manakah analisis terbaik dalam pemodelan regresi spasial 

Geographically Weighted Regression dengan fungsi pembobot fixed 

kernel gaussian dan adaptive kernel bisquare? 

2. Peubah penjelas apa saja yang berpengaruh terhadap AHH untuk setiap 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016 pada fungsi pembobot 

terbaik?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui analisis terbaik dalam pemodelan regresi spasial 

Geographically Weighted Regression fungsi pembobot fixed kernel 

gaussian dan adaptive kernel bisquare. 

2. Untuk mengetahui peubah penjelas apa saja yang berpengaruh terhadap 

AHH untuk setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016 pada 

fungsi pembobot terbaik.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat penelitian sebagai 

berikut. 

1. Memberikan informasi tentang pemodelan regresi spasial 

Geographically Weighted Regression dengan fungsi pembobot fixed 

kernel gaussian dan adaptive kernel bisquare dalam kasus AHH di 

Jawa Tengah. 

2. Memberikan informasi tentang analisis spasial dengan model 

Geographically Weighted Regression (GWR) 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. 

1.5 Batasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah dengan beberapa hal berikut. 

1. Data yang digunakan yaitu Angka Harapan Hidup di Jawa Tengah pada 

Tahun 2016 dan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi yaitu angka 

kematian bayi, balita gizi buruk, penduduk miskin, rumah tangg ber-

PHBS, dan kepadatan penduduk. Karena data tahun 2017 baru 

dipublikasi pada tahun juni 2018 dan peubah penjelas dipilih 

berdasarkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
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AHH pada penelitian-penelitian sebelumnya, serta berdasarkan nilai 

korelasi antar peubah penjelas terhadap peubah respon.  

2. Pembentukkan model Geographically Weighted Regression (GWR) 

menggunakan fungsi pembobot fixed kernel gaussian dan adaptif kernel 

bisquare. 

3. Pemilihan model analisis terbaik berdasarkan nilai    terbesar dan 

Akaike’s Information Criterion (AIC) terkecil. 

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

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. 

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 
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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. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Regresi Linier Berganda 

Menurut Rahmawati dan Djuraidah (2010), persamaan regresi linier 

didefinisikan menggunakan metode pendugaan parameter ordinary least square 

(OLS), yang secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. 

     ∑         

 

   

                                              

dengan    adalah konstanta,     adalah nilai peubah penjelas ke-  pada 

amatan ke- ,    adalah nilai koefisien peubah penjelas   ,   adalah banyaknya 

peubah penjelas yang digunakan dalam model,   adalah banyaknya pengamatan 

(contoh) dan    galat acak pengamatan ke- . 

Persamaan regresi dalam bentuk matriks, sebagai berikut. 

                                                                                  

dengan,   [

  

  

 
  

]    [

       

       

    

    

        
       

  
    

]    [

  

  

 
  

]    [

  

  

 
  

] 

diasumsikan                 adalah matriks peubah respon berukuran      , 

  adalah matriks peubah penjelas berukuran (       )    adalah matriks 
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koefisien regresi berukuran           dan   adalah matriks dari galat yang 

bersifat acak berukuran        

 Pendugaan   dilakukan dengan menggunakan metode OLS, yaitu dengan 

meminimumkan jumlah kuadrat galat      Nilai   diduga dengan persamaan. 

 ̂                                                                 

2.1.1 Pengujian Signifikan Model Regresi Linier 

 Uji signifikan regresi dimaksudkan untuk menentukan apakah ada 

hubungan linier antara peubah respon   dan peubah penjelas            secara 

bersama-sama. 

Hipotesis 

                 (tidak ada hubungan linier antara peubah respon dan 

peubah penjelas) 

    terdapat       untuk paling sedikit satu  , dengan           (ada 

hubungan linier antara peubah respon dan peubah penjelas) 

Menurut Renchar & Schaalje (2008:161-188), uji kesesuaian model 

regresi linier sesuai analisis pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Analisis Varians Model Regresi 

Sumber 

Varians 

Jumlah 

Kuadrat 

Derajat 

Bebas 

Rata-Rata Kuadrat F Hitung 

Regresi      ̂       ̅    
    

   

 
   

   

   
 

Error          ̂           
    

   

     
 

 

Total           ̅        

Sumber : Rencher & Schaalje (2008) 
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Menolak    jika                    atau  dengan melihat nilai p-value, tolak    

jika            Nilai yang menunjukkan seberapa besar nilai peubah respon 

dijelaskan oleh peubah penjelas adalah koefisien determinasi. Koefisien 

determinasi biasa digunakan untuk mengukur kelayakan model, dengan rumus 

sebagai berikut. 

        
   

   
                

       (
     ̂    

      ̅ )                                                                 

Pengujian secara individu digunakan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh masing-masing peubah penjelas terhadap model regresi linier, jika 

peubah lain dianggap konstan. 

Hipotesis 

         (tidak terdapat pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon) 

          dengan           (terdapat pengaruh peubah penjelas terhadap 

peubah respon) 

Statistik uji 

                                                 
 ̂ 

  ( ̂ )
                                                            

dimana   ( ̂ )   ̂√     ,      merupakan elemen diagonal dari            

pengambilan keputusan    ditolak jika | |    

 
      . 
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2.1.2 Asumsi Klasik Regresi Linier 

Uji asumsi klasik adalah syarat statistik yang harus dipenuhi dalam model 

regresi linier. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu sebagai berikut. 

a. Normalitas 

Regresi linier klasik mengasumsikan bahwa tiap error      berdistribusi 

secara normal dengan rata-rata          varians     
       dan  (    )    

untuk      Dapat ditulis. 

                                                                     

Menurut Gujarati (2004), dengan asumsi normalitas, estimator OLS 

mempunyai sifat tidak bias, efisien dan konsisten. Menurut Steel & Torrie dalam 

Fitri, Wuryandari & Safitri (2014) salah satu cara untuk menguji asumsi 

normalitas error adalah dengan uji Kolmogorov Smirnov dengan hipotesis sebagai 

berikut. 

   : error berdistribusi normal 

   : error berdistribusi tidak normal 

dengan statistik uji      |             |             Dimana        

adalah fungsi kumulatif sebaran normal sisaan,        adalah fungsi peluang 

kumulatif pengamatan dari ukuran penarikan contoh acak        Apabila   

       atau            maka    ditolak dan dapat dikatakan bahwa data 

berdistribusi normal. 
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b. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas merupakan salah satu asumsi dari model regresi linier, 

dimana error yang muncul dalam fungsi regresi adalah homoskedastik, yaitu yang 

mempunyai varians yang sama (Gujarati, 2004:387). 

    
                                                                  

Pelanggaran atas asumsi ini disebut heteroskedastisitas, yaitu varians error 

tidak sama. Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dalam 

model regresi pada data cross section adalah dengan uji Breusch-Pagan (BP test). 

Menurut Breusch dan Pagan (1979) kehomogenan variansi terpenuhi jika 

persamaannya sebagai berikut. 

    
 |                                                   

dengan nilai    bernilai nol                 adalah konstanta regresi yang 

selalu bernilai satu dan           adalah variabel prediktor ke-  sampai ke-   

c. Multikolinieritas 

Multikolinieritas merupakan hubungan linier antara beberapa atau semua 

peubah penjelas didalam model regresi. Salah satu asumsi model regresi linier 

klasik adalah tidak terdapat multikolinieritas diantara peubah-peubah penjelas 

yang masuk dalam model (Gujarati, 2004). 

Ada beberapa metode mendektesi multikolinieritas, diantaranya dengan 

menghitung nilai Variance Inflation Factors (VIF) dengan rumus. 
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dengan   
  adalah nilai koefisien determinasi variabel ke- . Jika           

maka terjadi multikolinieritas. 

 

2.2 Uji Breusch Pagan (BP) 

Heterogenitas spasial terjadi apabila peubah penjelas yang sama 

memberikan respon yang tidak sama pada lokasi yang berbeda dalam satu wilayah 

penelitian. Heterogenitas spasial menunjukkan adanya keragaman antar wilayah, 

sehingga setiap wilayah mempunyai struktur dan parameter hubungan yang 

berbeda. Uji Breusch-Pagan (BP-test) merupakan salah satu cara untuk 

mengetahui adanya heterogenitas dalam model regresi. Pengujian  heterogenitas 

spasial dilakukan menggunakan  uji Breusch-  Pagan  test  (Anselin 1988) dengan 

hipotesis sebagai berikut. 

      
    

      
     (tidak terdapat keragaman spasial antar lokasi) 

    minimal ada satu   
     (terdapat keragaman spasial antar lokasi) 

 statistik uji BP test adalah 

           (
 

 
*                         

                                          

dengan elemen vektor   (
  

 

    )          ̂ merupakan least square 

residual untuk pengamatan ke-  dan Z merupakan matriks berukuran         

yang berisi vektor yang sudah dinormal standarkan ( ) untuk setiap pengamatan. 

Tolak    bila        
  atau jika           . 
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2.3 Geographically Weighted Regression 

Geographically weighted regression adalah salah satu model spasial dengan 

vektor titik. GWR merupakan pengembangan suatu model regresi sederhana yang 

diubah menjadi model regresi yang terboboti. Fotheringham, Brundson, & 

Charlton (2002) mendefinisikan GWR sebagai metode regresi yang menghasilkan 

penduga parameter untuk memprediksi respon setiap lokasi. Setiap nilai parameter 

akan dihitung pada setiap titik lokasi geografis sehingga titik lokasi geografis 

mempunyai nilai parameter regresi yang berbeda-beda. Dalam model GWR 

peubah respon ditaksir peubah penjelas yang masing-masing koefisien regresinya 

tergantung pada lokasi dimana data tersebut diamati. Bentuk umum model GWR 

sebagai berikut. 

             ∑                

 

   
                               

dengan 

      peubah respon pada lokasi ke-  (           

         peubah penjelas ke-  pada lokasi ke-  (           

          koordinat longitude latitude dari lokasi pengamatan ke-   

             konstanta pada pengamatan ke-  

            koefisien regresi peubah penjelas ke-  pada lokasi ke-i 

      error pengamatan ke-i 
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2.3.1 Estimasi Parameter Model GWR 

Caraka & Yasin (2017), metode penaksir parameter pada model GWR 

adalah dengan metode Weighted Least Square (WLS) yaitu dengan memberikan 

pembobot yang berbeda untuk setiap lokasi dimana data tersebut dikumpulkan. 

Pada uji model GWR diasumsikan bahwa data yang diamati di dekat titik   lebih 

berpengaruh pada estimasi parameter           dibandingkan dengan data yang 

lokasinya jauh dari titik    Melalui persamaan (2.11) dapat mengukur hubungan 

yang erat dari model disekitar setiap titik  , sehingga untuk mengestimasi 

parameter dari model GWR dapat dilakukan dengan memberikan pembobotan 

pada setiap observasi sesuai dengan kedekatannya pada titik    Misalkan 

pembobot untuk setiap lokasi         adalah           dimana   

         maka parameter pada lokasi         diestimasi dengan menambahkan 

unsur pembobot           pada persamaan (2.11), dan kemudian meminimumkan 

jumlah kuadrat error berikut ini. 

∑            
  ∑                                    

 

   

 

   
  

               ]
 
                                                                  

Misalkan  

  (

    

    

       

       

  
    

      
       

)    (

  

  

 
  

)           (

         
         

 
         

) 
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Memiliki ordo  (       )         (       ) dan memiliki 

persamaan GWR dalam bentuk matriks. 

                                                                                            

                                            ]              

dan                 

Penyelesaian persamaan di atas dalam bentuk matriks adalah 

                        ]
                     ] 

                                                               
           

                                    
                                                                         

Karena                     
  maka persamaan di atas menjadi 

                                   
           

           
                                                  

Jika persamaan di atas dideferensialkan terhadap matrik           dan hasilnya 

disamakan dengan nol maka didapat 
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 ̂                                                                                                 

dimana  ̂        ( ̂    ̂    ̂      ̂  )
 
adalah vektor koefisien regresi lokal 

dan          adalah matriks diagonal dengan elemen pada diagonalnya 

merupakan pembobot geografis pada setiap data untuk lokasi pengamatan ke-  dan 

elemen lainnya merupakan angka nol. Karena terdapat   lokasi sampel maka 

penaksir ini merupakan penaksir setiap baris dari matriks lokal parameter seluruh 

lokasi penelitian. Matriksnya sebagai berikut. 

  

[
 
 
 
                  
                  

          

          

  
                  

  
          ]

 
 
 

 

Sehingga dapat dituliskan estimasi untuk parameter pada setiap baris dari 

matriks tersebut yaitu. 

 ̂                                                       

dimana   menunjukkan baris pada matriks   dan      adalah matriks pembobot 

spasial untuk lokasi pengamatan ke- . 

     [

    
    

  
  

  
  

  
    

] 

dimana     merupakan pembobot yang diberikan pada data ke-  untuk lokasi 

pengamatan ke- . 
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2.3.2 Koordinat Spasial GWR 

Variabel koordinat longitude dan latitude merupakan variabel yang 

digunakan dalam pembentukan model GWR. Longitude adalah garis membujur 

yang menghubungkan antara sisi utara dan sisi selatan bumi (kutub) yang 

digunakan untuk mengukur sisi barat-timur koordinat suatu titik di belahan bumi. 

Sedangkan latitude adalah garis melintang diantara kutub utara dan kutub selatan 

yang menghubungkan antara sisi timur dan barat bagian bumi yang dijadikan 

ukuran dalam mengukur sisi utara-selatan koordinat suatu titik di belahan bumi 

(Caraka & Yasin, 2017). 

2.3.3 Uji Kesesuaian Model (goodness of fit) 

Menurut Caraka dan Yasin (2017), Pengujian kesesuaian model GWR 

(goodness of fit) dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut. 

                 untuk setiap              dan           (tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara model regresi global dengan GWR) 

    paling sedikit ada satu              untuk setiap              dan 

          (terdapat perbedaan yang signifikan antara model regresi global 

dengan GWR). 

statistika uji yang digunakan adalah 
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dengan 

                 di mana              

           

                        

    (                )  

 S adalah matriks proyeksi dari model GWR, yaitu matriks yang 

memproyeksikan nilai   menjadi  ̂  pada lokasi          

  

[
 
 
 
  

             ]            

  
             ]            

 
  

             ]            ]
 
 
 

 

adalah matriks     dan   adalah matriks indentitas ordo  . 

 Jika    lebih besar dari        maka dapat diambil keputusan tolak     

dengan kata lain model GWR mempunyai goodness of fit yang lebih baik daripada 

model regresi global.  

 Statistika yang digunakan dalam pengujian kesesuaian model yang 

diusulkan Brunsdon, Fotheringham & Charlton (1999) adalah sebagai berikut. 

  *
               

 
+ *

     

 
+
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dimana             dan          . Tolak    jika              
  

         , dimana              
 ] ,         

   dan        adalah kuadrat 

dari    dan   . 

2.3.4 Pembobotan Model GWR 

Pembobot dihitung berdasarkan kedekatan suatu titik. Penaksiran 

parameter disuatu titik akan lebih dipengaruhi oleh titik-titik yang lebih dekat 

dengan lokasi dibandingkan titik-titik yang lebih jauh. Pemilihan pembobot 

spasial dalam menaksir parameter pada persamaan (2.18) sangat penting karena 

nilai pembobot tersebut mewakili letak data observasi satu dengan lainnya, 

sehingga sangat dibutuhkan ketepatan cara pembobotan. 

Fungsi pembobot kernel yang digunakan menurut Fotheringham, 

Brundson, & Charlton (2002) diantaranya. 

1. Fungsi Fixed Kernel, yaitu untuk semua lokasi pengamatan memiliki nilai 

bandwidth yang sama. Salah satu fungsi pembobot fixed kernel adalah fixed kernel 

gaussian, dengan statistik yang digunakan 

              [ 
 

 
(
   

 
)
 

]                                                                       

Fungsi kernel gaussian akan memberi bobot yang akan semakin menurun 

mengikuti fungsi Gaussian ketika     semakin besar. 

2. Fungsi Adaptive Kernel, yaitu untuk setiap lokasi pengamatan memiliki 

nilai bandwidth yang berbeda-beda. Salah satu fungsi pembobot adaptive kernel 

adalah adaptive kernel bisquare, dengan statistik yang digunakan. 
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          {
[  (

   

 
)

 

]

 

           

                                     

                          

Fungsi kernel bisquare akan memberi bobot nol ketika lokasi   berada pada 

atau diluar radius   dari lokasi  , sedangkan apabila lokasi   berada didalam radius 

  maka akan mendapat bobot yang mengikuti fungsi kernel bisquare.     adalah 

jarak antara titik lokasi   dan lokasi   yang didapatkan dari jarak euclid (   )
 

 

(     )
 
 (     )

 
      adalah parameter non negatif yang dikenal dengan 

bandwidth.  

Menurut Rahmawati & Djuraidah (2010) fungsi kernel menggunakan unsur 

jarak antar lokasi pengamatan yang nilainya kontinu dan monoton turun, sehingga 

diharapkan hasil analisis akan lebih baik. Pemilihan bandwidth sangat penting jika 

fungsi yang digunakan adalah kernel karena merupakan pengontrol keseimbangan 

antara kesesuaian kurva terhadap data dan kemulusan data. Bandwidth merupakan 

ukuran jarak fungsi pembobot dari sejauh mana pengaruh lokasi terhadap lokasi 

lain. Secara teoris bandwidth digunakan sebagai dasar menentukan bobot setiap 

pengamatan terhadap model regresi pada lokasi tersebut.  

Untuk mendapatkan bandwidth optimum, dapat dilakukan dengan 

menghitung cross validation (CV). Jika nilai CV semakin kecil, maka didapatkan 

bandwidth yang optimum (Fotheringham, Brundson, & Charlton, 2002) 

sebagaimana dikutip oleh (Rahmawati & Djuraidah, 2010) dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut. 



22 
 

 
 

   ∑      ̂     ] 
 

   
                                               

dengan   = lokasi ke-    = bandwidth, dan  ̂     = nilai pendugaan    tanpa 

pengamatan ke- . Bandwidth optimum dapat diperoleh dengan proses iterasi 

hingga didapatkan CV minimum. 

 

2.4 Pemilihan Model Terbaik 

Menurut Fotheringham, Brundson, & Charlton (2002) pemilihan model 

terbaik antara regresi linier dengan GWR dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu 

dengan (1) melihat nilai jumlah kuadrat galat yang terkecil pada analisis ragam, 

(2) nilai koefisien determinasi    yang terbesar dan (3) nilai Akaike Information 

Criterion (AIC) yang terkecil. 

Koefisien determinasi      pada model regresi linier, digunakan untuk 

mengukur proporsi dari varians dalam data pengamatan yang dapat dijelaskan 

oleh model. Sedangkan dalam GWR, koefisien determinasi lokal    
   digunakan 

untuk menentukan baik tidaknya sebuah model pada suatu titik lokasi pengamatan 

   
   dengan persamaan berikut. 

  
  

             

      
                                             

Menurut Akaike (1974) Akaike Information Criterion (AIC) adalah metode 

yang digunakan untuk  memilih model regresi yang terbaik. Metode ini 

didasarkan pada Maximum Likelihood Estimation (MLE). Rumus yang digunakan 

sebagai berikut. 



23 
 

 
 

                                                                                                                    

dengan   adalah jumlah parameter yang diestimasi dalam model regresi dan   

adalah nilai maksimum fungsi likelihood. Menurut metode AIC, regresi terbaik 

adalah model regresi yang mempunyai nilai AIC terkecil.  

Model GWR memiliki model di setiap lokasi pengamatan sehingga perlu 

dilakukan pengujian pendugaan parameter di setiap lokasi, untuk mengetahui 

peubah mana saja yang signifikan mempengaruhi peubah respon. Maka  

dilakukan pengujian secara parsial dengan hipotesis sebagai berikut 

(Pratnyaningrum, Yasin & Hoyyi , 2015:175). 

               dengan                     (tidak terdapat pengaruh 

peubah penjelas terhadap peubah respon) 

     minimal ada satu             dengan                     (terdapat 

pengaruh peubah penjelas terhadap peubah respon) 

dengan statistik uji yang digunakan adalah 

         
 ̂        

  ( ̂        )
                                                    

dimana   ( ̂        ) adalah standar error dari koefisien  ̂        , tolak    jika 

|    |            . Dengan   ( ̂        )   √          adalah unsur 

diagonal matriks     dengan matriks                            . Nilai 

   adalah nilai kuadrat tengah galat model GWR, dan v adalah derajat bebas 
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           adalah jumlah peubah penjelas yang digunakan dalam model 

(Nakaya, 2005:2703). 

 

2.5 Angka Harapan Hidup 

Angka harapan hidup (AHH) merupakan salah satu indikator penting yang 

menunjukkan tingkat kesehatan masyarakat dan merupakan cerminan dari 

keberhasilan program-program kesehatan pemerintah. AHH merupakan salah satu 

indikator atau penilaian derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai 

acuan dalam berhasilnya perencanaan program-program kesehatan pemerintah 

(Ayuni, 2015). AHH merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani 

oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, 

dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya (BPS, 2017). 

AHH merupakan salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat. Dengan 

demikian faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat juga 

akan menentukan tinggi rendahnya AHH. Menurut Hendrik L. Blum dalam 

Ningsih, Jayanegara & Kencana (2013) mengatakan bahwa derajat kesehatan 

masyarakat ataupun perorangan merupakan sebuah konsep yang dipengaruhi oleh 

empat faktor, yaitu: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. 

Dalam meningkatkan derajat kesehatan, faktor-faktor tersebut harus dikendalikan 

dengan baik. 
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2.6 Kerangka Berpikir 

AHH menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sangat mungkin 

dipengaruhi oleh unsur lokasi. Unsur lokasi ini diduga akan memberikan efek 

keragaman spasial, yaitu perbedaan pengaruh peubah penjelas terhadap peubah 

respon antar satu lokasi dengan lokasi lainnya. Sehingga data antar pengamatan 

sulit diasumsikan saling bebas. Oleh karena itu, AHH telah memenuhi syarat 

untuk dilakukan analisis regresi menggunakan metode spasial. Pengabaian 

pengaruh spasial dalam mengestimasi model, dapat menyebakan hasil yang 

kurang tepat. 

Regresi spasial merupakan salah satu cara untuk mengatasi kelemahan yang 

terjadi pada model regresi lain. Salah satu analisis yang digunakan untuk 

mengatasi masalah keragaman spasial (spatial heterogenitas) adalah 

Geographically Weighted Regression (GWR). Fungsi pembobot yang akan 

digunakan adalah fixed kernel gaussian dan adaptive kernel bisquare yang 

membutuhkan nilai bandwidth optimum sebagai parameter jarak yang masih 

mempengaruhi suatu lokasi ke lokasi lainnya. Mendapatkan bandwidth optimum, 

dapat dilakukan dengan menghitung cross validation (CV). Jika nilai CV semakin 

kecil, maka didapatkan bandwidth yang optimum. 

Penelitian bertujuan memperoleh model GWR, namun dibantu dengan 

regresi linier untuk memperoleh model terbaik. Dimulai dari pengambilan data 

yang bersumber dari Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 yang 

dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa 
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Tengah Dalam Angka 2017 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik 

Provinsi Jawa Tengah. Dari data tersebut ditentukan peubah respon dan peubah 

penjelas, kemudian diestimasi menggunakan regresi linier dan GWR dengan 

pembobot fixed kernel gaussian dan adaptive kernel bisquare serta dianalisis 

apakah model GWR merupakan model yang sesuai digunakan pada data spasial 

dengan melakukan uji F yang dapat diuji dengan analysis of variance (ANOVA). 

Melihat nilai koefisien determinasi    yang terbesar dan nilai Akaike Information 

Criterion (AIC) yang terkecil untuk mengetahui kebaikan model GWR pada 

setiap masing-masing pembobotnya. Melakukan uji secara parsial, untuk 

mengetahui peubah penjelas mana saja yang signifikan mempengaruhi peubah 

respon untuk setiap lokasi pengamatan.  

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diperoleh model terbaik antara regresi 

linier dan GWR, fungsi pembobot GWR terbaik dari pembobot fixed kernel 

gaussian dan adaptive kernel bisquare dan mengetahui peubah penjelas mana saja 

yang berpengaruh terhadap peubah respon pada setiap lokasi pengamatan.  
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Gambar 2.1. Skema Teori GWR  

2.7 Contoh Penerapan Model GWR 

GWR merupakan pengembangan dari model regresi global menjadi model 

regresi yang terboboti. Estimasi parameternya dihitung pada setiap titik lokasi 

pengamatan, sehingga untuk setiap titik lokasi pengamatan mempunyai nilai 

parameter regresi yang berbeda-beda. Data yang digunakan dalam penerapan 

contoh model GWR adalah sampel dari data penelitian, yaitu angka kematian bayi 

dan penduduk miskin yang mempengaruhi AHH di 30 titik Kabupaten/Kota. 

Regresi Linier 

(Rahmadeni & Anggreni, 2014) 

 

Pendekatan Titik 

(LeSage, 1998) 

Regresi Spasial 

(Rati, Nababan & Sutarman, 

2013) 

Regresi Linier 

Berganda 

Regresi Linier 

Sederhana 

Pendekatan Area 

(LeSage, 1998) 

Spatial Autoregressive Models (SAR), 

Spatial Error Models (SEM),  

Spatial Autoregressive Moving Average 

(SARMA), dan panel data. 

 

Geographically Weighted Regression 

(GWR), Geographically Weighted Poisson 

Regression (GWPR), Geographically 

Weighted Logistic Regression (GWLR), 

Space-Time Autoregressive (STAR), dan 

Generalized Space Time Autoregressive 

(GSTAR) 
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Statistika yang digunakan untuk mencari nilai estimasi pada model regresi linier 

sesuai persamaan (2.3), diperoleh. 

Vektor peubah   

                        ] 

Matriks  , perkalian matriks    , invers        , perkalian matriks     yaitu 

  [

         
 
 
 

   
 

  

     
 

    

] 

    [
           

                   
                      

]    

        *

                         

                         

                           

+ 

    [
       

         
        

] 

sehingga estimasi parameternya  

 ̂                [
        
        
        

]   

Persamaan model regresi linier yang terbentuk sebagai berikut. 

 ̂                                

Persamaan model regresi tersebut menunjukkan peningkatan sebesar satu 

jiwa pada angka kematian bayi akan mengakibatkan penurunan sebesar         
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pada AHH dan AHH akan menurun sebesar         apabila penduduk miskin 

meningkat sebesar satu persen dengan syarat peubah penjelas lainnya bernilai 

tetap. 

Matriks dari  ̂ dan residual    

 ̂    ̂  [

        
        

 
        

]       ̂  [

        
        

 
        

] 

Varians residual  ̂  

 ̂  
   

   
                                                                                                       

  
 

  
                          ] [

        
        

 
        

] 

                                                                                                      

Standard error of regresssion   ̂  

 ̂  √                

Hasil dari nilai koefisien determinasi dapat dicari sesuai persamaan (2.4). 

 ̅                 

         ̂      
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          ̅   

                                               

Sehingga diperoleh 

     
   

   
   (

       

        
*         

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai koefisien determinasi 

             , nilai tersebut menunjukkan informasi bahwa pengaruh peubah 

penjelas terhadap peubah respon di dalam model regresi linier sebesar        

sedangkan         dipengaruhi peubah lain yang tidak diteliti.  

Mengetahui baik atau tidaknya model tersebut dilakukan uji kesesuaian 

model regresi linier sesuai analisis pada Tabel 2.1 ( Renchar & Schaalje, 

2008:161-188), sehingga diperoleh hasil berikut. 

 

    
   

 
 dan     

   

     
 

     ̂       ̅   
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Berdasarkan hasil yang diperoleh                                

menunjukkan bahwa model regresi linier sudah baik digunakan dalam analisis 

untuk menggambarkan hubungan antara peubah penjelas terhadap peubah respon. 

Dalam pengujian secara individu digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh 

masing-masing peubah penjelas terhadap model regresi linier, sesuai dengan 

persamaan (2.5) sehingga diperoleh t parsial sesuai Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Uji Signifikansi Koefisien Regresi 

Peubah  ̂    ( ̂ )                    Keputusan 

AKB                                 Tolak    

PM                                 Tolak    

Tabel 2.2 menunjukkan bahwa angka kematian bayi dan pendududk 

miskin berpengaruh signifikan terhadap AHH pada tingkat kepercayaan 95%.  

Uji asumsi yang harus dipenuhi pada regresi linier yaitu residual model 

berdistribusi normal dan tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian asumsi 

kenormalan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (KS) menghasilkan nilai 

p-value sebesar             sehingga asumsi kenormalan terpenuhi. Asumsi 

multikolinieritas menggunakan kriteria varians inflation factor (VIF), tolak    

jika       . Dengan menggunakan persamaan berikut. 

         
 

    
  

 

        
          

diperoleh nilai VIF untuk masing-masing peubah penjelas bernilai kurang dari    

maka terima   , sehingga disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 
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Uji keragaman spasial menggunakan statistik uji Breusch-Pagan test, 

dengan menggunakan persamaan (2.10) diperoleh nilai                

         
  dan                     , sehingga tolak    artinya bahwa 

terdapat keragaman spasial pada data AHH. Berdasarkan uji BP test 

mengakibatkan adanya keragaman spasial, sehingga model regresi linier kurang 

tepat digunakan. Oleh karena itu, GWR merupakan metode yang tepat digunakan 

untuk memodelkan data tersebut. 

 Tahap awal untuk membentuk model GWR, yaitu mencari nilai lintang 

(latitude) dan bujur (longitude) untuk masing-masing kabupaten/kota. Misalkan 

koordinat untuk Kabupaten Cilacap sebesar                S dan 

                 E. Mengkonversi latitude dengan menggunakan persamaan 

berikut. 

                                                             

   (
  

  
*  (

     

    
*                                                                          

Karena berada di belahan selatan maka hasil akhirnya negatif. Begitu pula 

sebaliknya untuk konversi longitude menggunakan persamaan yang sama pada 

konversi latitude dan hasil akhirnya bernilai positif yaitu             . Tahap 

berikutnya yaitu mencari jarak euclid dari masing-masing kabupaten. Misalkan 

mencari jarak euclid untuk Kabupaten Cilacap terhadap Kabupaten yang lain, 

dengan menggunakan persamaan berikut. 

(   )
 

 (     )
 
 (     )
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            √(                   )
 
                            

Hasil perhitungan jarak euclid untuk Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3. Jarak Euclid untuk Kabupaten Cilacap 

Kabupaten/Kota Jarak Euclid 

Cilacap   
Banyumas        

                      
Kota Magelang        

Selanjutnya menentukan bandwidth optimum dapat dilakukan dengan 

menghitung cross validation terkecil sesuai pada persamaan (2.23), sehingga 

diperoleh nilai bandwidth optimum pada model GWR dengan fungsi pembobot 

fixed kernel gaussian sebesar          . Nilai bandwidth optimum tersebut akan 

disubtitusikan kedalam fungsi pembobot fixed kernel gaussian dalam 

pembentukkan matriks pembobot, sehingga diperoleh. 

             [ 
 

 
(

   

         
)

 

] 

Lokasi antar kabupaten/kota akan memberikan pengaruh yang lebih besar 

terhadap data yang diamati apabila jaraknya kurang dari nilai bandwidth sebesar 

          dan pengaruhnya akan menurun serta semakin jauh jaraknya apabila 

jaraknya lebih dari bandwidth. 

Fungsi pembobot adaptive kernel bisquare memiliki nilai bandwidth yang 

berbeda-beda untuk setiap lokasi, dengan bantuan syntax pada R 3.4.3 diperoleh 

nilai bandwidth sesuai Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4. Nilai Bandwidth pada Adaptive Kernel Bisquare  

Lokasi Nilai Bandwidth 

            
            
    

             

Pada Tabel 2.4 diketahui nilai bandwidth optimum untuk pembobot 

adaptive kernel bisquare berbeda-beda untuk setiap lokasi, nilai tersebut 

disubtitusikan ke dalam fungsi pembobot adaptive kernel bisquare untuk masing-

masing daerah. Misalkan untuk Kabupaten Cilacap. 

          [  (
   

         
)

 

]

 

 

nilai pembobot           akan mendekati satu jika semakin dekatnya jarak antar 

kabupaten/kota dan akan diberi bobot nol jika jarak antar kabupaten/kota lebih 

besar atau sama dengan          . 

Misalkan untuk Kabupaten Cilacap, berdasarkan perhitungan pembobot 

fixed kernel gaussian maka dapat dibentuk matriks pembobotnya yaitu sebagai 

berikut. 

              (                                  )                             

                            *(   ( 
 

 
(

 

         
*

 

))(   ( 
 

 
(

      

         
*
 

)) 

 (   ( 
 

 
(

      

         
*
 

))+                               

                     ]                                                  
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Matriks pembobot tersebut akan digunakan untuk menaksir parameter di 

Kabupaten Cilacap dengan pembobot fixed kernel gaussian. Langkah selanjutnya 

mencari nilai estimasi parameter pada model GWR dengan menggunakan 

persamaan (2.18).  

Matriks              

            [
                   

                      
                   

] 

Matriks         

        [
      
       
       

] 

Sehingga estimasi parameternya yaitu. 

 ̂                        [
       
       
       

]   

Hasil pendugaan parameter pada model GWR dengan fungsi pembobot 

fixed kernel gauss dapat dilihat pada Tabel 2.5. 

Tabel 2.5. Contoh Pendugaan Parameter pada Model GWR  

 Intrcercept       

Minimum                                  
Kuartil 1                                  
Median                                  
Kuartil 3                                  
Maksimum                                  
Global                              
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Berdasarkan Tabel 2.5 parameter    dan    pada model GWR dengan 

fungsi pembobot fixed kernel gaussian menghasilkan selang nilai negatif yang 

menunjukkan bahwa setiap peningkatan angka kematian bayi dan penduduk 

miskin akan menurunkan AHH di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sedangkan 

pada model regresi linier menghasilkan nilai estimasi parameter yang sama untuk 

semua kabupaten/kota di Jawa Tengah. Hasil pengujian kesesuaian model GWR 

dengan fungsi pembobot fixed kernel gaussian dan adaptive kernel bisquare dapat 

dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6. Uji Kesesuaian Model GWR 

Model             

fixed kernel gaussian                
adaptive kernel bisquare                

Berdasarkan perhitungkan pada persamaan (2.15) pada Tabel 2.6 diperoleh 

nilai                             dan                     untuk 

pembobot fixed kernel gaussian dan nilai                             dan 

                    untuk pembobot adaptive kernel bisquare. Dengan 

tingkat kepercayaan    , maka tolak    artinya ada perbedaan yang signifikan 

antara model regresi linier dengan GWR. Sehingga dapat dikatakan bahwa model 

GWR lebih baik dibandingkan model regresi linier dalam menjelaskan hubungan 

peubah penjelas terhadap AHH. 

Penentukan model terbaik antara model GWR dan model regresi linier 

dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peluang masing-masing model yang 

terbentuk dengan melihat nilai koefisien determinasi (    terbesar dan nilai AIC 
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terkecil. Hasil perbandingan model terbaik antara model GWR dan regresi linier 

dapat dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7. Perbandingan Model GWR dan Model Regresi Linier 

Model AIC R Square 

Regresi Linier                 
GWR fixed kernel gaussian                     
GWR adaptif kernel bisquare                       

Berdasarkan nilai AIC dan    pada Tabel 2.7 didapatkan bahwa model 

GWR dengan fungsi  pembobot adaptif kernel bisquare merupakan model terbaik 

dibandingkan model regresi linier dan model GWR dengan fungsi pembobot fixed 

kernel gaussian. Sehingga fungsi pembobot adaptive kernel bisquare merupakan 

fungsi pembobot terbaik dalam membangun model GWR pada data AHH di 30 

kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2016. Oleh karena itu, untuk menentukan 

peubah yang signifikan terhadap model dilakukan uji parsial. Hasil pengujian 

parsial untuk masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada 

Tabel 2.8. Adapun kriteria pengujian parsial yaitu tolak    jika |    |  

           artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara peubah penjelas 

terhadap lokasi.   

Tabel 2.8. Uji Parsial Pembobot Adaptive Kernel Bisquare 

Kabupaten/Kota       

Cilacap            

Banyumas           

Purbalingga           

Banjarnegara           

      
Kota Pekalongan           

Kota Tegal           
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Berdasarkan Tabel 2.8, hasil pengujian pada taraf signifikan 5% dan nilai 

                            menunjukkan bahwa untuk setiap peubah penjelas 

yang digunakan memiliki pengaruh lokal terhadap AHH karena terdapat beberapa 

              untuk setiap peubahnya. Sehingga dari hasil uji parsial dapat 

diketahui peubah penjelas yang signifikan terhadap AHH di 30 Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah yang dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

Tabel 2.9. Uji Parsial Model GWR dengan Pembobot Adaptive Kernel Bisquare 

Kabupaten/kota Peubah penjelas yang 

signifikan 

Cilacap, Banyumas, Tegal, Brebes. Angka kematian bayi. 

Purworejo, Wonosobo, Magelang, 

Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, 

Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, 

Rembang, Jepara, Semarang, 

Temanggung, Kendal, Kota Magelang. 

Penduduk miskin. 

Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, 

Batang, pekalongan, Pemalang. 

Angka kematian bayi 

& Penduduk miskin. 

 Sehingga disimpulkan bahwa model GWR dengan fungsi pembobot 

adaptive kernel bisquare pada AHH di 30 kabupaten/kota di Jawa Tengah 

merupakan analisis terbaik dibandingkan dengan model regresi linier dan model 

GWR dengan fungsi pembobot fixed kernel gaussian berdasarkan nilai AIC dan 

  , serta diperoleh 3 kelompok kabupaten/kota yang mempunyai kesamaan 

peubah penjelas yang signifikan mempengaruhi AHH di Jawa Tengah tahun 2016. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan terkait pemodelan Geographically 

Weighted dengan pembobot Fixed Kernel Gaussian dan Adaptive Kernel Bisquare 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1) Model GWR dengan fungsi pembobot fixed kernel gaussian memiliki nilai 

AIC terkecil sebesar        dan memiliki nilai koefisien determinasi (    

terbesar sebesar       . Berdasarkan kedua indikator yang digunakan, 

menunjukkan bahwa model GWR lebih baik dibandingkan model regresi 

linier dan fixed kernel gaussian merupakan fungsi pembobot terbaik dalam 

membangun model GWR pada data AHH di kabupaten/kota di Jawa Tengah 

Tahun 2016. 

2) Peubah penjelas yang signifikan terhadap AHH di Jawa Tengah Tahun 2016 

pada model GWR dengan fungsi pembobot terbaik yaitu (1) peubah angka 

kematian bayi signifikan di Kota Tegal, (2) peubah balita gizi buruk 

signifikan di Blora dan Rembang, (3) peubah penduduk miskin signifikan di 

Banjarnegara, Kebumen, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, 

Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Demak dan Kota Surakarta, (4) peubah 

angka kematian bayi dan rumah tangga yang ber-PHBS signifikan di 

Cilacap, Banyumas, Tegal dan Brebes, (5) peubah 
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Balita Gizi Buruk dan Penduduk Miskin signifikan di Purworejo, 

Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Temanggung, Batang, Pemalang 

dan Kota Magelang, (6) peubah penduduk miskin dan rumah tangga yang 

ber-PHBS signifikan di Purbalingga dan Kota Semarang, (7) peubah balita 

gizi buruk, penduduk miskin dan rumah tangga yang ber-PHBS signifikan 

di Semarang, Kendal dan Kota Salatiga, (8) peubah balita gizi buruk, 

penduduk miskin dan kepadatan penduduk signifikan di Pekalongan dan 

Kota Pekalongan. 

 

5.2 Saran 

Sebagai saran dari penelitian ini yaitu:  

1) Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai upaya pemberian masukan kepada 

pemerintah khususnya Dinas Kesehatan untuk penentuan kebijakan dalam 

rangka meningkatkan AHH masyarakat disuatu daerah yang memiliki AHH 

yang rendah.  

2) Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa peubah penjelas yang dominan 

mempengaruhi AHH di Provinsi Jawa Tengah yaitu penduduk miskin. Oleh 

karenanya pemerintah perlu melakukan program dalam rangka mengurangi 

tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. 
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