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Abstrak— Paper ini akan membahas estimasi model regresi semiparametrik dengan 

respon hilang menggunakan estimator imputasi regresi.Suatu kelas estimator 

didefinisikan yang memuat semua estimator termasuk juga estimator imutasi regresi. 

Estimator imputasi regresi merupakan estimator yang normal asimtotik dan 

mempunyai variansi asimtotik. Estimator ini mencapai batas efisiensi semiparametrik 

dalam kasus normal (Gaussian) homoskedastik.Ditunjukan pula bahwa metode 

jackknife dapat digunakan untuk mengestimasi variansi asimtotik secara konsisten. 

Berdasarkan keadaan-keadaan  di atas akan diestimasi  mean  Y, sebut . Estimator 

imputasi regresi akan digunakan untuk mengestimasi mean Y yaitu    merupakan 

estimator yang mengestimasi mean Y berupa estimasi  titik dan interval kepercayaan 

dengan beberapa respon hilang menggunakan metode pendekatan normal. Suatu studi 

simulasi juga dihadirkan untuk memperoleh hasil estimasi mean Y berupa nilai titik 

dan nilai batas interval kepercayaan dengan beberapa respon hilang menggunakan 

metode pendekatan normal dari model regresi semiparametrik ini. 

Kata kunci: Bobot, imputasi semiparametrik  dan semiparametrik. 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam banyak bidang ilmiah, suatu  tugas  dasar  adalah menilai  pengaruh  simultan beberapa faktor 

(kovariat) terhadap  suatu  kuantitas kepentingan (variabel respon). Model-model regresi memberikan 

suatu kerangka kuat yang baik dan teori-teori inferensi parametrik, nonparametrik dan semiparametrik 

yang berhubungan  ditetapkan  dengan  baik  pula. Namun demikian,  dalam praktek, sering tidak  semua  

respon bisa  tersedia  karena  berbagai alasan seperti  ketidakinginan beberapa unit yang disampel untuk 

menyediakan informasi yang diinginkan, kehilangan informasi yang disebabkan  faktor-faktor  yang  luar 

kontrol, kegagalan  pada  pihak  investigator  untuk  menghimpun informasi yang benar dan seterusnya. 

Dalam kasus seperti ini, prosedur-prosedur inferensi tidak dapat diterapkan secara langsung. 

Misalkan X  adalah  suatu  vektor  dimensi-d  dari faktor-faktor  dan misalkan Y  adalah suatu variabel  

respon  yang  dipengaruhi  oleh  X.  Dalam  prakteknya,  sering  diperoleh  suatu  sampel  random  data 

yang tidak lengkap seperti: 

(Xi, Yi, i),       i = 1, 2, ...... n. 

dengan  semua  Xi terobservasi dan i = 0 jika Yi hilang dan kalau tidak i = 1. Dalam paper ini 

penulis tertarik untuk  mengestimasi  mean Y, katakanlah  . Suatu  metode  lazim  untuk  menangani 

data yang hilang dalam suatu data set besar adalah mengimputasi (yakni memasukkan) suatu nilai layak 

untuk setiap datum yang hilang dan kemudian menganalisis hasil itu seolah-olah mereka lengkap. 

Estimator  imputasi regresi akan digunakan untuk mengestimasi mean Y yaitu     berupa estimasi titik 

dan estimasi interval kepercayaan dengan beberapa respon hilang. Adapun beberapa metode imputasi  

yang  biasa  digunakan  untuk  nilai-nilai  respon  yang  hilang  meliputi  antara  lain imputasi regresi 

linear (Healy dan Westmacott, 1956), imputasi regresi kernel (Cheng 1994), imputasi rasio (Rasio 1996). 

Suatu kompromi natural antara model linear dan model nonparametrik  penuh adalah memberikan 

beberapa prediktor untuk dimodelkan secara linear (parametrik) dan selainnya dimodelkan secara 

nonparametrik.Ini merupakan motivasi bagi penulis untuk menentukan suatu model yaitu model regresi 

semiparametrik. Model regresi semiparametrik (model linear parsial) mengasumsikan bahwa data {(Xi, 

Ti, Yi) : i = 1,2,...,n} mempunyai bentuk : 

                                                      Yi = Xi
T
 + g(Ti) + i                                                              (1) 
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dengan Yi  variabel-variabel respon skalar, Xi  adalah vektor-vektor kovariat random d-variabel  i.i.d, 

Ti   adalah vektor-vektor kovariat random d*-variabel i.i.d,        adalah fungsi yang tidak diketahui atau 

dengan kata lain        licin (smooth) yaitu :              
 

 =              kontinu  mutlak  pada  [0,1] ,   

= 0,1,2,…,p-1,  g
(P)          yang disebut ruang Sobolev order p  dengan  L[0,1] adalah himpunan semua 

fungsi yang kuadratnya terintegral pada interval [0,1].Sedangkan    = (1, 2, ..., p)
T
  adalah suatu 

vektor dari parameter yang tidak diketahui dan  i  adalah kesalahan-kesalahan model dengan mean 0 dan 

variansi tetap (pola homoskedastisitas).  

 

B. Tinjauan Pustaka 

Sebelum membahas konsep estimasi dan asimtotik normal terlebih dahulu dibicarakan beberapa 

pengertian dan sifat-sifat dasar  yang merupakan  konsep  awal yang  harus dipahami agar  mudah  

mengikuti pembahasan yang dibicarakan. 

 

Definisi 1.1  Interval Kepercayaan (Bain, J.L & Engeilhardt, M, 1992) 

Suatu interval  (l(                     disebut  suatu interval kepercayaan untuk     jika : 

                             

dengan       . Nilai observasi              dan             adalah batas bawah dan batas atas 

interval tersebut. 

 

Definisi 1.2  Estimasi (Bain, J.L & Engeilhardt, M, 1992) 

Suatu statistik, T = l(X1, X2,…,Xn)  yang digunakan untuk mengestimasi nilai       disebut estimator dari 

      dan suatu nilai observasi dari suatu statistik, l(X1, X2,…,Xn)  disebut hasil estimasi.  

 

Definisi 1.3  Konvergen dalam Probabilitas (Casela &  Berger, 1990) 

Barisan  variabel random  X1, X2, X3, ... konvergen dalam probabilitas ke suatu variabel random X  jika 

untuk setiap   > 0,   0X-XP lim n
n




  atau    1X-XP lim n
n




  atau bisa juga ditulis 

XP

nX .  

 

Definisi 1.4  Konvergen dalam Distribusi (Casella & Berger, 1990) 

Barisan variabel random X1, X2, X3, ... konvergen dalam distribusi ke suatu variabel random X, jika 

(x)F(x)F lim xxn
n


  

pada setiap titik X, dimana Fx (x) kontinu atau bisa ditulis XX d

n  . 

 

II. METODE PENELITIAN 

Adapun prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menjelaskan regresi parametrik dan estimasi regresi parametrik. 

2. Menjelaskan regresi nonparametrik dan estimasi regresi nonparametrik. 

3. Mengkonstruksi model regresi semiparametrik (model linear parsial) dan juga model regresi 

semiparametrik dengan data hilang. 

4. Menentukan metode estimasi model regresi semiparametrik yang tepat dan dalam paper  ini 

menggunakan  metode least square yang selanjutnya diperoleh estimator imputasi regresi yaitu     

dan dengan menggunakan metode pendekatan normal, estimator imputasi regresi     digunakan untuk 

mengkonstruksi estimasi interval kepercayaan  dari    . 

5. Menjelaskan prosedur  ke 4 di atas  secara  bertahap dan rinci. 

6. Menjelaskan  hasil  estimasi dalam  suatu studi simulasi. 

7. Mengambil  kesimpulan dari hasil pembahasan dan studi simulasi. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini didefinisikan estimator ,θ̂ I
 sifat-sifat asimtotik serta sifat efisiensinya yang akan  

dibahas dalam paper  ini. 

A.. Estimasi 

Terlebih dahulu dideskripsikan bagaimana mengestimasi fungsi regresi.Melalui pramultiplikasi (1) 

dengan indikator observasi diperoleh : 

i Yi = iXi
T
 + i g (Ti) + ii, 

dan dengan mengambil ekspektasi bersyarat yang diberikan T,  didapat: 

   g(t)  t T δ E]β t T X [δ E t T Y δE iii

T

iiiii   

dari hal di atas diperoleh : 

                                           g(t) = g2(t) – g1(t)
T
,                                                                     (2) 

dengan : 

g1(t) =  
 tT E

tT XE







      dan     g2(t) =   
 

.
tT E

tT YE







  

Sehingga dihasilkan: 

                                                  i[Yi - g2(Ti)] = i[Xi - g1(Ti)]
T 
 +  ii,                                               (3) 

yang  mengsyaratkan bahwa suatu estimator  dapat didasarkan pada suatu regresi kuadrat terkecil 

dengan menggunakan  i = 1 observasi dan estimasi  gj(.),  j =1,2. 

Andaikan  K(.)  adalah  suatu  fungsi kernel dan  andaikan  hn adalah suatu sekuens bandwidth yang 

cenderung ke 0 bila n , dan didefinisikan bobot-bobot : 

Wnj(t) =   
  

nj

n

1j j

nj

h/T-tK  

h/T-tK

 


  kemudian  (t)g~1n
 =  

n

1j jnjj X (t)  W  dan 

(t)g~2n
= 

n

1j j njj Y (t) W  adalah estimator-estimator konsisten dari g1(t) dan g2(t), secara berturut-turut. 

Dari (3), estimator  kemudian didefinisikan sebagai estimator yang memenuhi : 

                           

    2
n

1i

i1nii2nii
β

.β)(Tg~-X)(Tg~-Y δ min




                                              (4)                                                                       

 

Dari (4), dapat diperoleh bahwa estimator  diberikan oleh : 

nβ̂ =     












1

n

1i

T

i1nii1nii )(T g~-X )(T g~-X δ    


n

1i

i2nii1nii )(T g~-Y )(T g~ -X   

berdasarkan pada triple yang diobservasi (Xi,Ti,Yi) untuk itu i  {i:i =1}. Persamaan (2) mengisyaratkan 

bahwa suatu estimator g(t) dapat didefinisikan sebagai : 

n

T

n12nn  β̂ (t) g~ - (t) g~  (t)ĝ   

dengan mengganti , g1(t) dan g2(t) dalam (2) dengan  (t) g~   ,β̂ 1nn
 dan (t)g~ 2n

. 

Di dalam membahas mengenai estimasi ,  ditentukan kelas umum  estimator-estimator   yaitu : 

 
 











n

1i

n

1i iin

i

iin

ii

)T,(X *P
-1

n

1

)T,(X *P

Y 
 

n

1
 θ̂

  )(T ĝ  β̂ X inn

T

i   

dengan Pn*(x,t) adalah suatu sekuens kuantitas dengan limit-limit probabilitas P*(x,t). Dalam paper ini  

ditekankan  pada kasus khusus yaitu bila Pn*(x,t) = 1, untuk kasus ini diperoleh estimator   yaitu : 
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 .))(Tĝβ̂(X )δ-(1  Y δ
n

1
 θ̂

n

1i

inn

T

iiiiI 




 

Estimator  ini disebut sebagai estimator imputasi regresi    yang ditulis sebagai     .

  

B.  Asimtotik Normal   

Selanjutnyadiberikan beberapa sifat estimator 
Iθ̂  

dan estimator variansi konsistennya.Andaikan 

  t),T1p(    (t)P1     t),Tx,X1p(δ   t)P(x,  g(t)βxt)m(x, T  dan

2T2 g(T))βXE[(Yt)(x,σ  X = x,T = t]. Kemudian didefinisikan u(x,t) = x-g1(t),    = E 

[P(X,T) u (X,T) u (X,T)
T
]. g1r(.) menunjukkan komponen ke-r dengan g1(.). Diberikan .  adalah norm  

Euclidean  dari 
Iθ̂ . Adapaun asumsi-asumsi yang diperlukan untuk asimtotik normal dari       yaitu : 

1. Supt E    tTX .  

2. Fungsi densitas T, katakanlah r(t), ada dan memenuhi  


  r(t) sup  r(t) inf 0
[0,1]t[0,1]t

. 

3. Supx,t E[Y
2
X = x,T = t]  . 

4. g(.), g1r(.) dan g2(.) memenuhi syarat Lipschitz order 1. 

5. (a)  P1(t) memiliki derivatif-derivatif parsial terbatas hingga order 2 hampir pasti (almost surely). 

 (b)  inf x,t P(x,t) > 0. 

6.       = E[P(X,T) u(X,T)  u(X,T)
T
] adalah suatu matrik definit positif. 

7.    (a). Ada konstanta M1 > 0, M2 > 0 dan P > 0 sedemikian rupa  sehingga :  

     uIMK(u)uIM 21
. 

  (b)  K(.) adalah suatu fungsi kernel order 2. 

  (c)  K(.) mempunyai derivatif-derivatif parsial terbatas hingga order 2 hampir pasti (almost  

                   surely). 

8.    (a)  Fungsi kernel W(.) adalah suatu fungsi kernel terbatas dengan dukungan (support) terbatas dan 

variasi terbatas. 

  (b)  W(.) adalah suatu kernel order k (> d+1). 

 

Teorema 3.1 

Berdasakan semua asumsi tersebut kecuali untuk  7 (c) diperoleh : 

  V)N(0,ˆn d
I

 

dengan : 

V = E [(0(X1T)+1(X,T))
2
P(X,T) σ 2

(X,T)] + Var[(X,T)]   dengan 0(x,t) = 1/P1(t) dan 1(x,t) = E[u 

(X,T)
T
] -1

 u(x,t) bila Pn*(x,t)   {1,  ,       } dan 0(x,t) = 1/P(x,t) dan 1(x,t) = 0  bila Pn*(x,t) diambil 

sebagai (x,t)P̂ . 

Untuk mendefinisikan suatu estimator konsisten dari V, mungkin lebih dahulu didefinisikan estimator-

estimator dari  P(x,t),  P1(t),  
2
(x,t) dan  g1(t) oleh metode regresi kernel dan kemudian mendefinisikan 

suatu estimator konsisten dari V dengan suatu metode plug in. Namun demikian, metode ini mungkin 

tidak mengestimasi V dengan baik bila dimensi x tinggi. Ini bisa dihindari karena baik P(x,t) dan 
2
(x,t) 

hanya masuk dalam pembilang dan bisa diganti dengan residu-residu kuadrat atau fungsi indikator bila 

tepat. 

Suatu alternatif adalah estimator variansi jackknife. Andaikan )(θ̂I  menjadi 
Iθ̂  didasarkan pada 

{(Yj,j,Xj,Tj)} ij  untuk i = 1,2,...,n. Andaikan ini adalah nilai-nilai  pseudo jackknife.Yakni Jni = 

i)(

II θ̂1)-(nθ̂n


  , i = 1,2,…,n. Maka  estimator  variansi  jackknife  bisa  didefinisikan  sebagai :  





n

1i

2

nninj )J-(J
n

1
 V̂  

dengan  


n

1i in

1-

n JnJ . 
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Teorema 3.2 

Berdasarkan  asumsi-asumsi dari Teorema 3.1, diperoleh   VV̂ p

nj  . 

Berdasarkan  Teorema 3.1 dan 3.2, dapat diperoleh bahwa estimasi interval kepercayaan berdasarkan 

pendekatan normal dengan level kepercayaan 1-α untuk    adalah       
    

 
    α           

 
    

 
    α      dengan

/2-1u 
 kuantil distribusi normal standar. 

C. Efisiensi 

Pada bagian ini akan dibandingkan sifat efisiensi antara estimator     yang menggunakan model regresi 

semiparametrik dengan estimator     yang tidak menggunakan model regresi semiparametrik atau 

nonparametrik. Secara spesifik ditentukan suatu kelas estimator nonparametrik    yaitu: 














n

1i

iin

iin

i

iin

ii )T,(XM̂ 
)T,(X*P

1
n

1

)T,(X*P

Y

n

1
θ
~   

dengan )T,(XM̂ iin
adalah estimator kernel regresi nonparametrik regresi dari Y pada (X,T). Kelas ini 

memasukkan estimator imputasi regresi kernel      ketika Pn*(Xi,Ti) = 1. Jika diberikan suatu  variansi 

asimtotik lazim  yaitu 
R

*

UV
 
adalah : 

R

*

UV  =  T)m(X,Var
T)P(X,

T)(X,
 E

2








 . 

R

*

UV
 
merupakan batas efisiensi semiparametrik dari kelas estimator kernel regresi nonparametrik untuk 

kasus dengan m(x,t) adalah tak terbatas (unrestricted). Oleh karenanya estimator imputasi nonparametrik  

    merupakan estimator efisien  secara asimtotik  dalam  model  nonparametrik lebih umum di atas. 

 

Teorema 3.3 

Andaikan bahwa   homoscedastic secara kondisional dengan  22 t)(x,   dengan  adalah suatu 

konstanta,  maka  V*V*UR. Kesamaan hanya berlaku bila  (/P(X,T)-/P1(T))   = a(X-g1(T))   + b. 

 

Ini menunjukkan bahwa estimator     adalah lebih efisien secara asimtotik daripada  estimator 

nonparametrik      untuk kasus khusus homoscedasticity. Selain itu berlaku pula dalam kasus ini bahwa 

V* adalah V terkecil dalam kelas .̂  

 

Teorema 3.4 

Bila    adalah  Gaussian i.i.d, V* adalah batas efisien semiparametrik maka .VV UR
**   

 

Ini memperlihatkan  bahwa estimator     adalah efisien secara asimtotik untuk  khusus   adalah  

Gaussian i.i.d dan     mempunyai variansi lebih rendah daripada anggota lainnya dari kelas estimator 

θ̂ ataupun  kelas estimator  θ
~

. 

 

D. Studi Simulasi  

Di dalam bagian ini, akan dibahas suatu simulasi untuk  mengestimasi mean Y yaitu   . Hasil estimasi 

ini berupa suatu nilai dan nilai batas interval kepercayaan dengan beberapa respon hilang menggunakan 

metode pendekatan normal dari  model regresi semiparametrik dengan menggunakan pemrograman  S-

Plus. 

Simulasi ini menggunakan  suatu model regresi semiparametrik : 

                    

dengan         ,                                   ,                  dan                   
 

Berdasarkan pada  suatu simulasi  untuk  mengestimasi  nilai titik dan nilai batas interval kepercayaan 

dengan beberapa respon  hilang  menggunakan  metode pendekatan  normal dengan  level   kepercayaan 

1-α = 0.95  untuk ukuran sampel yang  berbeda n yaitu  n = 50, n = 100 dan  n = 150, diperoleh hasil-hasil  

seperti dalam tabel.1  berikut : 
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        TABEL.1. NILAI ESTIMASI DAN NILAI BATAS INTERVAL KEPERCAYAAN  DARI     DENGAN BEBERAPA 
RESPON  HILANG MENGGUNAKAN METODE PENDEKATAN NORMAL  DAN  UKURAN SAMPEL  N  
DENGAN LEVEL KEPERCAYAAN  0.95. 

 
Ukuran 

Sampel n 
Nilai rata-

rata  Y       
Batas Bawah 

Interval Kepercayaan     
Batas Atas Interval 

Kepercayaan     
 

Cakupan Interval  
Kepercayaan     

  
 n  =  50 0.5411658 

 
0.3168391 0.7654924 0.4486533 

n  = 100 0.6435653 
 

0.5148071 0.7723235 0.2575164 

n  = 150 0.5216183 
 

0.3951876 0.6480489 0.2528613 

  
Dari tabel.1 di atas dapat diperoleh bahwa untuk setiap n yang berbeda, model regresi semiparametrik 

dengan beberapa respon hilang menggunakan metode pendekatan  normal dapat mengestimasi nilai-nilai 
titik dan nilai-nilai interval yang sedikit berbeda  tetapi untuk estimasi interval mempunyai cakupan  
interval kepercayaan cenderung semakin kecil untuk n  yang semakin besar. Adapun nilai hasil estimasi 

titik untuk setiap  n yang berbeda n = 50, n = 100  dan  n = 150  secara  berturut-turut  adalah       = 

05411658,     = 0.6435653  dan      = 0.5216183.  Nilai hasil estimasi interval kepercayaan model regresi 
semiparametrik  dengan respon hilang menggunakan metode pendekatan normal  dengan level 
kepercayaan 1-α = 0.95 untuk     dan  dengan ukuran  sampel berbeda  n  yaitu n = 50, n = 100  dan  n = 
150  secara  berturut-turut  adalah                        ,                          dan  
                        

 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil pembahasan dan hasil simulasi adalah sebagai berikut : 

1. Hasil estimasi interval kepercayaan model regresi semiparametrik dengan respon hilang 

menggunakan metode pendekatan normal dengan level kepercayaan 1-α untuk     adalah      
    

 
 

   α            
    

 
    α      dengan

/2-1u 
 kuantil distribusi normal standar. 

2. Nilai hasil estimasi titik model regresi semiparametrik dengan beberapa respon hilang menggunakan 
metode pendekatan  normal  dengan level  kepercayaan 1-α = 0.95 untuk    mempunyai nilai yang 

sedikit berbeda  yaitu n = 50, n = 100  dan  n = 150   secara berturut-turut  adalah      = 05411658,     

= 0.6435653  dan      = 0.5216183. 
3. Nilai hasil estimasi interval kepercayaan model regresi semiparametrik dengan respon hilang 

menggunakan metode pendekatan normal dengan level kepercayaan 1-α = 0.95 untuk    yang sedikit 
berbeda  tetapi mempunyai cakupan  interval interval cenderung semakin kecil untuk n  yang 
semakin besar. Adapun untuk ukuran  sampel berbeda  n yaitu n = 50, n = 100  dan  n = 150  nilai 
hasil estimasi interval kepercayaan  secara  berturut-turut  adalah                       ,  
                       dan                          
 

B. Saran 

Penelitian ini menggunakan salah satu dari estimator dalam kelas estimator θ̂  oleh karena itu dapat 

dilakukan penelitian lain atau lanjutan dengan estimator lain seperti estimator rata-rata marginal (    ) 

dan estimator bobot skor kecenderungan (    ) ataupun tentang perbandingan ketiga estimator tersebut. 
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