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Abstrak— Data spasial merupakan data yang berorientasi geografis, permasalahan 

yang sering ditemukan pada data spasial adalah variansi yang tidak selalu homogen 
pada setiap lokasi pengamatan atau terjadi heterogenitas spasial. Terkait hal tersebut, 

model yang dapat digunakan untuk mengatasi  terjadinya heterogenitas spasial adalah  

model geographically weighted regression (GWR). Permasalahan lain yang mungkin 

muncul adalah adanya hubungan antar variabel prediktor yang disebut sebagai 
multikolinieritas. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah 

multikolinieritas ini, terutama multikolinearitas lokal, salah satunya dengan metode 

least absolute shrinkage and selection operator (LASSO). Model yang dikonstruksi 

dengan GWR dan LASSO disebut sebagai model geografically weighted LASSO (GW-
LASSO). Metode LASSO melakukan estimasi pada parameter model GWR dengan 

meminimumkan jumlah kuadrat eror terhadap kendala. Karena kendala tersebut 

adalah fungsi penalized log partial likelihood yang sulit ditentukan penyelesaiannya, 

digunakan algoritme least angle regression (LARS). LARS merupakan metode klasik 
yang berkaitan dengan metode pemilihan model yang dahulu dikenal dengan nama 

forward selection atau forward stepwise regression. Pada paper ini dilakukan kajian 

tentang algoritme LARS. 
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I. PENDAHULUAN 

Model regresi linier merupakan model yang menjelaskan hubungan antara variabel respon dengan satu 

atau lebih variabel prediktor. Melihat hubungan antarvariabel pada data spasial dapat digunakan model 

regresi spasial yang merupakan hasil pengembangan dari model regresi linier. Data spasial merupakan 

data yang berkaitan dengan lokasi, berdasarkan geografi yang terdiri atas lintang-bujur dan wilayah. 

Pemodelan data spasial seringkali bergantung pada lokasi yang berdekatan (neighborhood) sehingga 

menimbulkan adanya pengaruh spasial antar wilayah. 

Hukum pertama tentang geografi yang dikemukakan W Tobler’s menyatakan bahwa semakin dekat 

suatu lokasi maka pengaruhnya akan semakin besar. Hubungan tersebut dinamakan efek spasial yaitu 

terkait dengan perbedaan karakteristik lingkungan dan geografis antar lokasi pengamatan sehingga 

masing-masing pengamatan kemungkinan memilki variasi yang berbeda. Efek spasial ini disebut sebagai 

heterogenitas spasial. Model yang dapat mengatasi heterogenitas spasial yaitu Geographically Weighted 

Regression (GWR). 

Geographically weighted regression merupakan salah satu pengembangan model regresi linier yang 

digunakan untuk mengatasi masalah heterogenitas spasial yang disebabkan kondisi lokasi yang satu 

dengan lokasi yang lain tidak sama. Estimasi parameter pada GWR dilakukan dengan menggunakan 

metode kuadarat terkecil terboboti atau weighted least square (WLS), yaitu metode kuadrat terkecil 

dengan memberikan pembobot yang berbeda pada setiap lokasi pengamatan [1]. Matriks pembobot dapat 

ditentukan dengan menggunakan fungsi kernel. Salah satunya yaitu fungsi kernel bi-square yang 

memberikan pembobot sesuai bandwidth optimum yang nilainya diperoleh dari cross validation (CV). 

Selain heterogenitas spasial, masalah lain yang mungkin muncul pada variabel prediktor lebih dari satu 

adalah multikolinieritas. Multikolinieritas merupakan kondisi terdapatnya korelasi antara variabel 

prediktor. Hal ini mengakibatkan hasil estimasi parameter memiliki variansi yang besar [2]. Dalam kasus 

ini GWR tidak dapat mengatasi masalah multikolinieritas. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi 

masalah multikolinieritas ini salah satunya adalah LASSO. Referensi [3] menyatakan bahwa LASSO 

melakukan estimasi dengan algoritme LARS yang menyusutkan estimasi parameter sampai ke nol. 
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Metode LASSO yang digabungkan dengan model GWR yang dikenal dengan istilah  GW-LASSO 

merupakan metode yang digunakan untuk mengatasi kasus multikolinieritas lokal sehingga diharapkan 

dapat diperoleh estimasi parameter yang tidak bias dan efisien [4]. 

Masalah multikolinearitas pada model GWR dapat diselesaikan dengan beberapa metode, namun 

setiap metode tersebut memiliki kelebihan maupun kekurangan. Referensi [5] menyatakan bahwa untuk 

mengatasi multikolinearitas pada model GWR metode LASSO dinilai lebih konsisten meskipun antar 

variabel prediktor memiliki tingkat multikolinearitas yang tinggi dibandingkan dengan metode Ridge. 

Dalam penelitian ini dibahas algoritme LARS pada model GW-LASSO untuk mengatasi multikolinearitas 

pada data spasial sehingga diperoleh estimasi parameter model GWL.  

 

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diperlukan landasan teori sebagai landasan algoritme  , teori berikut mengacu pada [6]. 

 

A. Model Regresi Linier 

Model regresi linier untuk  variabel prediktor secara umum ditulis sebagai 

 

 

dengan  merupakan nilai observasi variabel respon ke- ;  merupakan nilai intercept model regresi;  

merupakan koefisien regresi variabel prediktor ke- ;  merupakan variabel prediktor ke-  pada 

pengamatan ke- ;  : error pada pengamatan ke-  dengan asumsi independen, identik, dan berdistribusi 

normal  dengan mean ( ) bernilai nol dan variansi ( ) konstan. 

 

B. Geographically Weighted Regression (GWR) 

Model GWR pertama kali diperkenalkan oleh Fotheringham pada tahun 1967 yang merupakan 

pengembangan dari model regresi linier. GWR digunakan untuk mengatasi masalah heterogenitas spasial 

yang disebabkan kondisi lokasi yang satu dengan lokasi yang lain tidak sama. Nilai parameter dihitung 

pada setiap titik lokasi  geografis sehingga nilai parameter dari masing-masing wilayah berbeda. 

Model dari GWR dapat dituliskan 

 

    (1) 

dengan  adalah variabel respon pada lokasi ke- ;  merupakan nilai intersep model GWR; 

 merupakan parameter regresi variabel dependen ke-  pada lokasi pengamatan ke- ,  

merupakan nilai pengamatan variabel prediktor ke-  pada loksi pengamatan ke- ,   adalah 

koordinat titik lokasi pengamatan ke-  (longitude, latitude) dan sisaan diasumsikan .  

Parameter regresi pada titik lokasi pengamatan ( ) diestimasi dengan menambahkan pembobot 

 pada persamaan (1) dan meminimumkan jumlah kuadrat erornya seperti pada estimasi parameter 

regresi linier klasik dan ditulis sebagai  

. (2) 

  
Misalkan matriks pembobot pada titik lokasi pengamatan ke-  adalah W( ), dinyatakan  

 

 

 
 

 merupakan matriks diagonal  dengan setiap elemen diagonalnya adalah pembobot 

untuk masing-masing titik lokasi pengamatan  atau . Persamaan (2) dapat ditulis dalam bentuk 

matriks 

 
                       .  

(3) 

Jumlah kuadrat error akan minimum dengan mendiferensialkan Persamaan (3) terhadap   
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Diperoleh estimasi parameter untuk setiap lokasi  adalah sebagai berikut 

         

 merupakan estimasi parameter yang tak bias, efisien, dan konsisten bagi . 

. 

 

 

C. Fungsi Pembobot Spasial 

Metode kuadrat terkecil terboboti atau WLS memberikan pembobot yang berbeda pada setiap titik 

lokasi pengamatan. Referensi [7] menyatakan bahwa pembobot untuk setiap titik lokasi pengamatan 

 adalah . Pembobot tersebut berupa matriks diagonal dengan elemen-elemen 

diagonalnya merupakan sebuah fungsi pembobot dari setiap titik lokasi pengamatan. Matriks pembobot 

 dapat ditentukan menggunakan fungsi kernel. Fungsi pembobot dalam penelitian ini 

menggunakan fungsi kernel bi-square yaitu   

 
dengan  adalah bandwidth dan  adalah jarak euclidean antara titik lokasi pengamatan ke-  dengan 

titik lokasi pengamatan ke- , dan . 

Metode yang digunakan untuk menentukan bandwidth optimum adalah metode validasi silang atau 

Cross Validation (CV). Rumus untuk menghitung CV dapat dituliskan sebagai 

 
 

dengan  adalah nilai penaksir , dengan pengamatan di titik lokasi pengamatan ke-  dihilangkan 

dari proses penaksiran. Nilai bandwidth optimum diperoleh ketika CV minimum. 

 

D. Multikolinieritas 

Multikolinieritas adalah terjadinya hubungan linier antara variabel prediktor dalam suatu model 

regresi linier berganda. Multikolinieritas disebabkan oleh adanya hubungan linier yang hampir sempurna 

(near dependence) pada kolom-kolom matriks  dan apabila  terjadi hubungan linier yang sempurna akan 

menyebabkan  [8]. Adanya multikolinieritas mengakibatkan estimasi parameter regresi yang 

diperoleh dari Metode Kuadrat Terkecil (MKT) akan menghasilkan variansi yang besar (Pasha et al. [9]).  

Metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai Variance 

Inflation Factor (VIF) yang merupakan invers dari nilai toleransi . Nilai toleransi yang 

mengindikasikan adanya multikolinieritas bernilai kurang dari 0,10 dan atau nilai VIF >10[7]. Nilai VIF 

dinyatakan sebagai berikut. 

     

  

dengan  adalah koefisien determinasi antara  dengan variabel prediktor lainnya untuk setiap 

lokasi .  

 

E. LASSO  

Metode LASSO diperkenalkan pertama kali oleh Tibshirani pada tahun 1996. Estimasi parameter pada 

LASSO diperoleh dengan cara meminimumkan persamaan berikut  

 

 dengan kendala  
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Nilai t merupakan parameter tuning yang ukuran numeriknya ditentukan oleh CV. Estimasi parameter 

LASSO tidak dapat diperoleh dalam bentuk tertutup seperti pada MKT, namun menggunakan 

pemrograman kuadratik [5]. LASSO didefinisikan sebagai 

 

 
 

Estimasi parameter LASSO diperoleh dengan menentukan batas yang dibakukan, yaitu  

dimana s merupakan parameter penyusutan (shrinkage) yang memiliki nilai dari 0 sampai 1 dengan 

. Jika  adalah estimasi parameter kuadrat terkecil (OLS)  dan , nilai  

menyebabkan sejumlah parameter menjadi nol. 

 

F. LARS 

Referensi [10], menyatakan bahwa LARS merupakan algoritme yang efisien digunakan karena LARS 

mempunyai modifikasi untuk mempermudah dalam perhitungan LASSO.  LARS merupakan metode klasik 

yang berkaitan dengan metode pemilihan model yang dahulu dikenal dengan nama forward selection atau 

forward stepwise regression.  Forward Selection merupakan salah satu metode untuk seleksi variabel 

dalam regresi linier, yaitu teknik untuk mendapatkan model regresi dengan cara menseleksi variabel yang 

memenuhi kriteria tertentu. Referensi [11], algoritme LARS diuraikan sebagai berikut. 

1. Dimulai dengan semua koefisien parameter sama dengan nol , sehingga 

menjadikan . 

2. Ditentukan variabel prediktor yang memiliki koefisien korelasi tertinggi dengan sisaan .  

3. Koefisien parameter  diduga untuk  yang memiliki korelasi tertinggi dengan sisaan . 

4. Sisaan  dihitung dengan variabel prediktor  yang masuk ke dalam model. 

5. Dihitung korelasi parsial antara variabel prediktor yang tersisa dengan sisaan terbaru. 

6. Langkah 3 sampai 5 diulangi hingga seluruh variable prediktor masuk kedalam model dan 

berhenti apabila korelasi antara y dan  bernilai nol. 

 

Algoritme LARS merupakan metode seleksi model dimana algoritmenya dapat dimodifikasi untuk 

diimplementasikan ke dalam penyelesaian LASSO. Menurut Referensi [12], LARS melakukan estimasi  

Berikut langkah-langkah estimasi LASSO menggunakan algoritme LARS. 

1. Mencari vektor yang sebanding dengan vektor korelasi antara variabel prediktor dan galat dari 

setiap variabel prediktor  

 
2. Menentukan korelasi saat mutlak terbesar 

 
maka diperoleh  untuk  

3. Menenukan  , Himpunan A merupakan himpunan indeks aktif dari variabel prediktor {1, 2, 3, 

..., m}. Himpunan indeks aktif A ditentukan berdasarkan nilai korelasi mutlak terbesar. 

Didefinisikan matriks:  

dengan tanda sj bernilai ± 1, maka  dan   

4. Menghitung nilai vektor equiangular, vektor equiangular adalah suatu vektor yang membagi 

sudut dari kolom-kolom menjadi sama besar dengan besar sudutnya kurang dari . nilai vektor 

equiangular dicari menggunakan rumus sebagai berikut:  dengan  

5. Menghitung vektor inner product:  

 
6. Menghitung  dengan   

 
 menunjukkan bahwa yang dipilih adalah nilai minimum positif dari j yang bukan 

merupakan himpunan A.  

7. Mencari nilai  dimana  adalah calon koefisien LASSO 
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8. Melakukan pengecekan apakah . Jika  dan  memiliki tanda yang 

sama dengan  maka dapat dilanjutkan seleksi variabel predictor selanjutnya. 

9. Langkah diulangi untuk setiap seleksi variabelnya hingga semua variabel prediktor telah 

terseleksi. 

G. GW-LASSO 

GW-LASSO menggunakan algoritme LARS sehingga estimasi koefisien parameter pada model diduga 

dengan weighted least square dengan menambahkan fungsi pengganda Lagrange yang ditulis sebagai 

 

     

                                     

(4) 

   

Batasan kendala  yang bersifat mutlak, maka solusi GWL juga menggunakan 

algoritme LARS dengan tambahan matriks pembobot pada matriks variabelnya. Estimasi parameter akhir 

LASSO dilakukan secara serentak sehingga solusi akhir tergantung pada bandwidth kernel yang telah 

diduga sebelumnya.  

Berikut adalah langkah yang dilakukan dalam estimasi parameter GWL 

1) Bandwidth kernel yang optimum diestimasi dengan metode Cross Validation (CV), 

2) Matriks pembobot  berukuran  dihitung, 

3) Untuk setiap lokasi  

a)  

b)  dan  menggunakan akar kuadrat dari pembobot kernel  

disetiap lokasi ke- , 

c) Algoritme LARS (  dipanggil, kemudian solusi LASSO disimpan, kemudian 

menentukan solusi LASSO yang meminimumkan sisaan untuk . 

4) Dugaan parameter akhir LASSO sesuai dengan CV berdasarkan fraksi dari nilai pengusutan . 

 

Pada langkah-langkah estimasi parameter pada model GWL, nilai parameter penyusutan (t) harus 

diduga terlebih dahulu sebelum solusi akhir LASSO. Dugaan parameter penyusutan (t) pada model GWL 

dilakukan dengan metode CV, sehingga terdapat parameter penyusutan yang berbeda untuk setiap lokasi 

dapat dituliskan seperti Persamaan (4).  

          

III. SIMPULAN  

Pemodelan dengan menggunakan LASSO koefisien regresi pada GW-LASSO akan disusutkan ke nol 

melalui koefisien shrinkage yang diberikan. Untuk menduga parameter GWL menggunakan nilai 

bandwidth dan koefisen penyusutan. Sehingga dapat dituliskan estimasi parameter model GW-LASSO 

dengan menggunakan algoritme LARS yaitu 
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