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Abstrak—Model regresi merupakan model yang digunakan untuk mengetahui pola 

hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Salah satu metode yang 
dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi adalah Metode Kuadrat 

Terkecil (MKT). Jika data yang dianalisis merupakan data spasial, yaitu data yang 

memuat informasi lokasi, maka estimasi parameter model regresi menggunakan MKT 

tidak tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan karena pada data spasial, pengamatan 
pada suatu lokasi bergantung pada pengamatan di lokasi lain yang berdekatan. 

Akibatnya terdapat efek spasial pada data yaitu heterogenitas spasial dan 

ketergantungan spasial. Model regresi yang dapat digunakan untuk memodelkan data 

yang memuat efek spasial adalah model regresi spasial, salah satunya adalah model 
Autoregressive Spasial (ARS). Model ARS didasarkan pada efek spasial lag 

menggunakan pendekatan area. Tingkat akurasi estimasi parameter model ARS dapat 

ditingkatkan, terutama untuk memberikan hasil yang lebih baik serta dapat menurunkan 

tingkat kesalahan, menggunakan metode resampling. Resampling dalam hal ini 
dilakukan dengan menambahkan gangguan (noise) pada data menggunakan teknik 

ensemble. Jenis noise yang umum digunakan adalah additive noise. Additive noise 

diperoleh dari data bangkitan berdistribusi normal, 𝜺𝐳~𝑵(𝟎, 𝝈𝟐𝑰), yang dibangkitkan 

sebanyak q ulangan dan menghasilkan set data resampling sebanyak q. Dari q data 
resampling tersebut, dihasilkan q model ARS tunggal. Tujuan dalam penelitian adalah 

mengestimasi parameter model ARS menggunakan teknik ensemble dengan additive 

noise. Model ARS dengan teknik ensemble diperoleh dengan menggabungkan q model 

ARS berbeda dan menghitung rata-rata estimasi parameter dari q model ARS tersebut.  

Kata kunci: Additive noise, Ensemble, Estimasi parameter, Model ARS 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Menurut [1], model regresi digunakan untuk mengetahui pola hubungan antara variabel dependen dan 

variabel independen. Untuk memperoleh model regresi, perlu dilakukan estimasi terhadap parameter model 

regresi. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi adalah 

Metode Kuadrat Terkecil (MKT). Konsep MKT adalah meminimumkan jumlah kuadrat eror dari proses 

pembentukan model regresi. Model regresi berbasis MKT harus memenuhi asumsi klasik regresi yaitu eror 

harus berdistribusi normal, tidak terdapat autokorelasi, dan bersifat homoskedastisitas serta khusus untuk 

model regresi yang melibatkan lebih dari dua variabel independen, tidak boleh terdapat multikolinearitas 

antar variabel-variabel independen.  

Jika data yang digunakan dalam pembentukan model regresi merupakan data spasial, yaitu data yang 

memuat informasi lokasi, maka model regresi berbasis MKT tidak tepat untuk digunakan. Hal ini disebabkan 

karena pada data spasial, pengamatan pada suatu lokasi bergantung pada pengamatan di lokasi lain yang 

berdekatan. Akibatnya terdapat efek spasial berupa heterogenitas spasial dan ketergantungan spasial pada 

erornya. Selain itu, MKT mengabaikan informasi lokasi pada data. Referensi [2] menyatakan jika informasi 

lokasi atau spasial diabaikan maka pengamatan akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda sehingga 

model yang dibentuk menjadi tidak layak. Cara mengatasi permasalahan tersebut adalah memasukkan efek 

spasial ke dalam model regresi, sehingga model yang digunakan adalah model regresi spasial. Salah satu 

model spasial yang dapat digunakan adalah model Autoregressive Spasial (ARS). Model ARS didasarkan 

pada efek spasial lag menggunakan pendekatan area. Tingkat akurasi estimasi parameter model ARS dapat 

ditingkatkan, terutama untuk memberikan hasil yang lebih baik serta dapat menurunkan tingkat kesalahan, 
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menggunakan metode resampling. Resampling dalam hal ini dilakukan dengan menambahkan gangguan 

(noise) pada data menggunakan teknik ensemble. Referensi [3] menyatakan bahwa teknik ensemble mampu 

meningkatkan akurasi model. Menurut [4], teknik ensemble menjadi salah satu teknik penting dalam 

meningkatkkan kemampuan prediksi dari berbagai model standar. Jenis noise yang umum digunakan adalah 

additive noise. Additive noise diperoleh dari data bangkitan berdistribusi normal, 𝜀z~𝑁(0, 𝜎2) , yang 

dibangkitkan sebanyak q ulangan dan menghasilkan set data resampling sebanyak q. Dari q data resampling 

tersebut, dihasilkan q model ARS tunggal. Model ARS dengan teknik ensemble diperoleh dari rata-rata 

estimasi parameter q model ARS tersebut. Salah satu manfaat dari model regresi adalah sebagai model 

prediksi. Sebagai model prediksi, tingkat akurasi model merupakan faktor penting untuk memperoleh 

ketepatan prediksi. Jika data yang dianalisis merupakan data spasial maka teknik ensemble merupakan salah 

satu cara yang dapat digunakan untuk memperoleh model prediksi yang baik. Penelitian terkait kajian teori, 

penerapan, serta perluasan terkait teknik ensemble cukup banyak dilakukan. Pada tahun 2005, referensi [3] 

menerapkan teknik ensemble pada data spektrum  near-infrared (NIR) sehingga Partial Least Squares 

Regression (PLSR) menjadi lebih kekar terhadap beberapa jenis noise yang ditambahkan. Tahun 2014, 

referensi [5] melakukan prediksi harga beras di Indonesia menggunakan teknik ensemble K-Nearest 

Neighbors (KNN) dan menghasilkan prediksi yang mendekati data aktualnya. Tahun berikutnya, referensi 

[6] melakukan penelitian tentang teknik ensemble dengan additive noise pada model regresi spasial untuk 

data kemiskinan di Jawa dan diperoleh kesimpulan bahwa model ARS dengan ensemble lebih baik 

dibandingkan model ARS tanpa ensemble. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk melakukan estimasi parameter model ARS menggunakan teknik ensemble dengan additive 

noise. 

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Model ARS 

Model regresi spasial secara umum oleh [7] ditulis sebagai 

 

𝒚 = 𝜌𝑾 + 𝑿𝜷 + 𝒖

𝒖 = 𝜆𝑾 + 𝜺𝜺~𝑁(𝟎, 𝝈2𝑰)

dengan 𝒚 adalah vektor variabel dependen berukuran 𝑛 × 1, 𝜌 adalah parameter koefisien spasial lag, 𝑾 

adalah matriks pembobot berukuran 𝑛 × 𝑛, 𝑿 adalah matriks variabel independen berukuran 𝑛 × (𝑝 + 1), 

𝜷 adalah vektor parameter koefisien regresi berukuran (𝑝 + 1) × 1, dan 𝜺 adalah vektor eror berukuran 𝑛 ×

1 dengan setiap elemennya berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan variansi 𝜎2𝑰 serta 𝑰 merupakan 

matriks identitas berukuran 𝑛 × 𝑛, 𝒖 adalah vektor eror berukuran 𝑛 × 1, dan 𝜆 adalah parameter koefisien 

spasial eror dan 𝑝 merupakan banyaknya parameter koefisien regresi. Jika 𝜌 ≠ 0 dan 𝜆 = 0, maka model (1) 

merupakan model ARS. Model ini menunjukkan adanya efek spasial pada variabel dependen [8]. Dengan 

demikian, secara umum model ARS tunggal dituliskan sebagai  

𝒚 = 𝜌𝑾𝒚 + 𝑿𝜷 + 𝜺, dengan   𝜺~𝑁(𝟎, 𝝈2𝑰). (2) 

 

Matriks Pembobot Spasial 

Referensi [7] menyatakan bahwa matriks persingguan ditentukan berdasarkan informasi atau kedekatan 

antara satu wilayah dengan wilayah lain, dalam hal ini digunakan matriks pembobot tipe data spasial dengan 

pendekatan area yaitu matriks persinggungan Queen. Matriks persinggungan Queen didefinisikan 
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𝑪 = (

𝑐11 𝑐12 … 𝑐1𝑛

𝑐21 𝑐22 … 𝑐2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝑛1 𝑐𝑛2 … 𝑐𝑛𝑛

). 

 

Matriks 𝑪  merupakan matriks persinggungan sisi sudut yang mendefinisikan 𝑐𝑖𝑗  =  1, 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛, 

dengan 𝑛 merupakan banyaknya pengamatan, untuk daerah yang sisi (common side) atau titik sudutnya 

(common vertex ) bertemu dengan daerah yang menjadi perhatian dan 𝑐𝑖𝑗 = 0 untuk daerah lainnya, dengan 

𝑐𝑖𝑗 adalah elemen C yang menyatakan ukuran pembobot spasial antara daerah ke−𝑖 dan 𝑗. 

Matriks pembobot spasial dapat disebut sebagai matriks yang menggambarkan kekuatan interaksi antar 

lokasi. Matriks pembobot dapat diperoleh melalui  matriks C yang distandardisasi. Pada matriks C, nilai 1 

menunjukkan daerah yang bertetanggaan satu sama lain. Untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-

masing tetangga terhadap suatu daerah dapat dihitung dari rasio antara nilai pada daerah tertentu dengan 

total nilai daerah tetangganya. Standarisasi masing-masing elemen matriks C dihitung sesuai dengan (3). 

𝑤𝑖𝑗  =  𝑐𝑖𝑗 / 𝑐𝑖 . 

Matriks persinggungan Queen, C, yang telah distandarisasi dituliskan sebagai 

 

𝑾 = (

𝑤11 𝑤12 … 𝑤1𝑛

𝑤21 𝑤22 … 𝑤2𝑛

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑤𝑛1 𝑤𝑛2 … 𝑤𝑛𝑛

). 

 

Teknik Ensemble 

 Proses resampling menggunakan teknik ensemble dilakukan dengan menambahkan noise pada data. 

Referensi [9] menyebutkan bahwa noise merupakan gangguan tidak beraturan yang diberikan pada data. 

Salah satu jenis noise yang sering digunakan adalah additive noise. Model ARS tunggal dengan teknik 

ensemble menggunakan additive noise dihasilkan dari data variabel dependen  pada model (2) yang telah 

ditambahkan noise dan dituliskan sebagai   

𝒚k  =  𝒚 +  𝜺z 

dengan 𝒚𝒌 , 𝑘 = 1,2, … , 𝑞 adalah vektor variabel dependen yang telah ditambah noise berukuran 𝑛 × 1 dan 

𝜺z~ 𝑵(𝟎, 𝝈2𝐼)  yang diperoleh dari hasil bangkitan sebanyak q ulangan. 

 Referensi [10] menyatakan terdapat dua jenis teknik ensemble yaitu teknik ensemble hybrid dan teknik 

ensemble nonhybrid. Teknik ensemble hybrid menggunakan berbagai model regresi spasial dan 

menggabungkan hasil estimasi dari masing-masing model spasial tersebut menjadi satu model spasial akhir. 

Sedangkan teknik ensemble nonhybrid menggunakan satu model regresi spasial dan digunakan berulang kali 

untuk memperoleh beberapa model yang berbeda, kemudian menggabungkan hasil estimasi dari model–

model tersebut menjadi satu model spasial akhir. Teknik ensemble nonhybrid lebih popular digunakan 

dibandingkan dengan teknik ensemble hybrid [10]. 

 

Model ARS dengan Teknik Ensemble 

 Menurut [8], model ARS dibentuk dari data cross-sectional dan struktur datanya ditunjukkan pada Tabel 

1.  
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TABEL 1. STRUKTUR DATA VARIABEL DEPENDEN DAN  VARIABEL INDEPENDEN  

No. 𝒚 𝑿𝟏 𝑿𝟐 𝑿𝟑 … 𝑿𝒑 

  1 𝑦11 𝑥11 𝑥12 𝑥13 … 𝑥1𝑝 

  2 𝑦21 𝑥21 𝑥22 𝑥23 … 𝑥2𝑝 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮ 
𝑛 𝑦𝑛1 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 𝑥𝑛3 … 𝑥𝑛𝑝 

 

 Parameter model ARS tunggal pada (2) dapat diestimasi menggunakan metode maximum likelihood. 

Fungsi likelihood model ARS untuk variabel dependen 𝒚 adalah 

 

𝐿(𝜌, 𝜷, 𝜎2; 𝒚) = |
𝑰−𝜌𝑾

(2𝜋𝜎2)𝑛/2| 𝑒𝑥𝑝 (−
(𝒚− 𝜌𝑾𝒚− 𝑿𝜷)′(𝒚− 𝜌𝑾𝒚− 𝑿𝜷)

2𝜎2 ) (4) 

 

dengan  

|𝑰 − 𝜌𝑾| = |
𝜕(𝒚− 𝜌𝑾𝒚− 𝑿𝜷)

𝜕𝒚
|. 

 

Dengan demikian, fungsi ln dari (4)  ditulis sebagai 

 

𝑙𝑛(𝐿(𝜌, 𝜷, 𝜎2; 𝒚)) = −
𝑛

2
𝑙𝑛(2𝜋) −

𝑛

2
𝑙𝑛(𝜎2) +𝑙𝑛|𝑰 − 𝜌𝑾| −

(𝒚− 𝜌𝑾𝒚− 𝑿𝜷)′(𝒚− 𝜌𝑾𝒚− 𝑿𝜷)

2𝜎2 . (5) 

 

Estimasi parameter 𝜎2 dan 𝜷 diperoleh dengan memaksimumkan (5), dengan estimasi untuk 𝜎2 adalah 

 

�̂�2 =
(𝒚 −  𝜌𝑾𝒚 −  𝑿𝜷)′(𝒚 −  𝜌𝑾𝒚 −  𝑿𝜷)

𝑛
 

dan estimasi  untuk 𝜷 adalah  

�̂� = (𝑿′𝑿)−1𝑿′(𝑰 − 𝜌𝑾)𝒚. 

 

 Sebelum dikonstruksikan model ARS, sesuai dengan teknik ensemble bahwa diperlukan resampling 

untuk noise (𝜺𝒛) dengan  𝜺𝒛~𝑵(𝟎, 𝝈𝟐) sebanyak 𝑞 ulangan sehingga struktur data untuk variabel dependen 

yang telah diberi noise (𝒚k) ditunjukkan pada Tabel 2.  

TABEL 2. STRUKTUR DATA VARIABEL DEPENDEN DENGAN ADDITIVE NOISE 

No. 𝒚     Noise 𝒚𝟏 

1 𝑦1 𝜀1 𝑦11 

2 𝑦2 𝜀1 𝑦21 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

𝑛 𝑦𝑛 𝜀1 𝑦1𝑛 

 

No. 𝒚      Noise 𝒚𝟐 

1 𝑦1 𝜀2 𝑦21 

2 𝑦2 𝜀2 𝑦22 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

𝑛 𝑦𝑛 𝜀2 𝑦2𝑛 

⋮ 

No. 𝒚      Noise 𝒚𝒒 

1 𝑦1 𝜀𝑞 𝑦𝑞1 

2 𝑦2 𝜀𝑞 𝑦𝑞2 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

𝑛 𝑦𝑛 𝜀𝑞 𝑦𝑞𝑛 
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 Dengan menggunakan variabel dependen  𝒚1 , 𝒚2, … 𝒚𝑞 , dapat dikonstruksi sebanyak 𝑞 model ARS 

tunggal yang berbeda seperti ditunjukkan pada Tabel 3.  

TABEL 3. STRUKTUR Q MODEL ARS 

  No. Model ARS 

    1 �̂�1 =  𝜌1𝑾𝒚1 + 𝑿�̂�1 

    2 �̂�2 =  𝜌2𝑾𝒚2 + 𝑿�̂�2 

⋮ ⋮ 

𝑘 �̂�𝑞 =  𝜌𝑞𝑾𝒚𝑞 + 𝑿�̂�𝑞 

 

Model ARS dengan teknik ensemble adalah model yang diperoleh dari rata-rata hasil estimasi parameter 

q model regresi. Model ARS dengan teknik ensemble dapat dituliskan sebagai 

�̂� =
1

𝑞
∑ �̂�𝑘

𝑞
𝑘=1  

dengan �̂� adalah rata-rata estimasi q model ARS, 𝑞 adalah banyaknya resampling, dan �̂�𝑘  adalah model 

ARS ke-k.  Dengan demikian, secara umum model ARS dengan teknik  ensemble  dituliskan pada model 

(6). 

𝒚 =  𝜌𝑾𝒚𝑘 + 𝑿𝜷 + 𝜺, 𝜺~𝑵(𝟎, 𝝈𝟐𝑰). (6) 

 

III. SIMPULAN  

 

Model ARS dengan teknik ensemble dihasilkan dari rata-rata estimasi model ARS gabungan. Model ARS 

tunggal dengan teknik ensemble diperoleh dari masing-masing data hasil resampling, yaitu data variabel 

dependen yang telah diberi noise dengan jenis additive noise. Model ARS dengan teknik ensemble 

menggunakan additive noise dituliskan sebagai  

𝒚 =  𝜌𝑾𝒚k + 𝑿𝜷 + 𝜺,  𝜺~𝑵(𝟎, 𝝈𝟐𝑰). 
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