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Abstrak— Regresi linear adalah salah satu metode statistik yang mempelajari 

hubungan antara variabel respon dan satu atau lebih variabel prediktor.  Dalam 

suatu data dalam regresi linear, memungkinkan bahwa data tersebut diambil dari 

wilayah tertentu dan berbeda. Hal ini akan mengakibatkan adanya heterogenitas spasial. 

Dalam suatu model regresi linear, tidak diperkenankan adanya heterogenitas spasial, 
karena  alah satu dampak yang ditimbulkan dengan adanya heterogenitas spasial adalah 

parameter regresi bervariasi secara spasial. Untuk mengatasi masalah heterogenitas 

spasial tersebut dikembangkan model Regresi Terboboti Geografis (RTG). Tidak 

semua variabel prediktor dalam model RTG berlaku secara global, namun terdapat 
variabel prediktor yang berlaku secara lokal sehingga dikembangkan model Regresi 

Semiparametrik Terboboti Geografis (RSTG). Model RSTG merupakan gabungan 

antara dua model yaitu model lokal dan model global. Pendugaan parameter pada  

model RSTG dilakukan dengan Metode Kuadrat Terkecil Tertimbang (MKTT). Dalam 
penelitian ini dilakukan kajian MKTT pada model RSTG. Hasil kajian menunjukkan 

bahwa MKTT merupakan pengembangan Metode Kuadrat Terkecil (MKT) 

penambahan variabel baru yang merupakan unsur pembobot. 

Kata kunci: Heterogenitas Spasial, MKT, MKTT, RTG, RSTG. 

I. PENDAHULUAN 

Regresi linear adalah salah satu metode statistik yang mempelajari hubungan antara variabel respon dan 

satu atau lebih variabel prediktor. Salah satu penaksir parameter pada regresi linear klasik menggunakan 

pendekatan MKT. Metode MKT terdapat prinsip bahwa koefisien regresi yang diduga berlaku global untuk 

keseluruhan unit observasi. Penaksir parameter menggunakan MKT diasumsikan bahwa nilai penaksir 

parameter regresi akan tetap (konstan), artinya parameter regresi bernilai sama untuk setiap titik di dalam 

wilayah penelitian (parameter global) [1]. 

Namun, pada kenyataanya dalam suatu penelitian setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda 

sehingga diindikasikan adanya efek spasial, hal  itu  menyebabkan kondisi antara lokasi satu dengan yang 

lainya menjadi berbeda. Kondisi yang dipengaruhi oleh aspek spasial atau kondisi geografis suatu wilayah 

pada suatu penelitian memungkinkan adanya heterogenitas spasial. Dalam suatu model regresi linear , tidak 

diperkenankan adanya heterogenitas spasial. Sehingga untuk mengatasi masalah heterogenitas spasial 

tersebut dikembangkan analisis regresi yang terboboti secara geografis yaitu Model Regresi Terboboti 

Geografis  (RTG). Model RTG merupakan pengembangan dari model regresi linier global dimana ide 

dasarnya diambil dari regresi nonparametrik [2]. Model ini merupakan model regesi linier bersifat global 

yang menghasilkan penaksir parameter model yang bersifat lokal untuk setiap titik atau lokasi dimana data 

tersebut dikumpulkan. 

Referensi [3] merupakan penelitian yang mengkaji tentang RTG, penelitian tersebut mengkaji tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk balita  dengan mempertimbangkan aspek spasial 

menggunakan model regresi spasial. Namun, Penelitian tersebut belum memperhatikan variabel prediktor 

berpengaruh secara global atau hanya secara lokal. Pada kenyataannya tidak semua variabel prediktor 

dalam model mempunyai pengaruh secara lokal. Beberapa variabel prediktor dapat berpengaruh secara 

global, sedangkan yang lainnya dapat berpengaruh secara lokal [4]. Terkait mengenai hal tersebut, pada 

artikel ini akan dibahas mengenai model regresi spasial semiparametrik yaitu Regresi Semiparametrik 

Terboboti Geografis (RSTG). Referensi [5] merupakan penelitian yang terkait dengan penulisan artikel ini, 

penelitian tersebut mengaplikasikan  pendekatan regresi spasial semiparametrik pada data gizi buruk pada 

balita di Surabaya.  Selain itu, referensi  [6] mengenai estimasi parameter model Regresi Semiparametrik 

Terboboti Geografis menggunakan metode Kuadrat Terkecil Tertimbang (MKKT)  yang diterapkan pada 

data jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Timur tahun 2016. Model regresi semiparametrik merupakan 

bentuk pola hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor yang terdiri dari regresi parametrik dan 
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nonparametrik. Model RSTG merupakan gabungan antara  dua model, yaitu model lokal dan model global, 

dimana ide dasar model global berasal dari regresi nonparametrik.   

Pendugaan parameter pada model RSTG tidak dilakukan dengan metode MKT, karena pada model 

RSTG, terdapat indikasi adanya efek spasial pada data. Data spasial merupakan salah satu jenis data 

dependen, karena data dikumpulkan dari lokasi spasial berbeda yang mengindikasikan terdapatnya 

ketergantungan antara pengukuran data dengan lokasi [7]. Jika metode regresi diterapkan pada data spasial 

dengan metode MKT untuk mengestimasi parameter model regresi dengan asumsi error identik independen 

dan berdistribusi normal, maka akan diperoleh suatu model taksiran untuk semua data, hal inilah yang 

menyebabkan ketidaksesuaian model pada data spasial karena pada analisis regresi diasumsikan bahwa 

lokasi geografis tidak mempengaruhi respon model [8]. Asumsi ini bisa menyebabkan kesimpulan yang 

salah dan menghasilkan error autokorelasi spasial. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dikembangkan 

Metode Kuadrat Terkecil Tertimbang untuk menentukan nilai penduga parameter pada model RSTG.  

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk menentukan penduga parameter model RSTG, sehingga dapat 

diketahui bentuk  penduga parameter untuk model lokal dan model global dari model regresi yang ada.  

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Regresi Linier 

Model regresi linier merupakan suatu metode untuk mengukur besarnya pengaruh variabel prediktor 

terhadap variabel respon [9]. Persamaan umum untuk model regresi linier dengan sampel n dan jumlah 

variabel prediktor  p adalah  

𝒀𝑖 = 𝜷0 + 𝜷1𝒙𝑖1 + …+ 𝜷𝑝𝒙𝑖𝑝 + 𝜀𝑖  

dengan 𝑖 = 1,2, … , 𝑝 serta 𝑦𝑖   merupakan variabel respon ke-i, 𝑥𝑖 merupakan pengamatan variabel prediktor 

ke-i, 𝜷𝑖 merupakan parameter regresi, dan 𝜀𝑖 merupakan error atau sisaan ke-i, serta 𝜀𝑖~ 𝑁(0, 𝜎
2). 

B. Model RTG 

Model RTG adalah suatu model regresi sederhana yang diubah menjadi model regresi yang terboboti 

[4]. Setiap nilai parameter pada model RTG  akan dihitung pada setiap titik lokasi geografis, sehingga setiap 

titik lokasi geografis mempunyai nilai parameter regresi yang berbeda-beda. Model RTG ditulis sebagai 

𝒚𝑖 =  𝜷0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + ∑ 𝜷𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑝
𝑘=1 𝒙𝑖𝑘 + 𝜀𝑖, 𝑖 = 1,2,… , 𝑛. 

Persamaan (2) ditulis dalam bentuk matriks sebagai 

(

𝑦1
𝑦2
⋮
𝑦𝑖

) =

(

 
 

1 𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑝
1 𝑥21 𝑥22 𝑥2𝑝

⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 ⋯ 𝑥𝑛𝑝)

 
 
(

𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝛽1(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
⋮

𝛽𝑝(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

) 

                  +(

𝑥1(𝑞+1) 𝑥1(𝑞+2) 𝑥1(𝑞+3) ⋯ 𝑥1𝑝
𝑥2(𝑞+1) 𝑥2(𝑞+2) 𝑥2(𝑞+3) ⋯ 𝑥2𝑝
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮

𝑥𝑛(𝑞+1) 𝑥𝑛(𝑞+2) 𝑥𝑛(𝑞+3) ⋯ 𝑥𝑛𝑝

)

(

 

𝛽𝑞+1
𝛽𝑞+2
⋮
𝛽𝑝 )

 +(

𝜀1
𝜀2
⋮
𝜀𝑛

), 

 

dengan  𝑦𝑖 adalah nilai observasi variabel respon ke-i, 𝑥𝑖𝑘  merupakan nilai observasi variabel prediktor k 

pada pengamatan ke-i, 𝛽 adalah koefisien regresi,(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)  adalah  titik koordinat lokasi i, serta 𝜀𝑖  merupakan 

error ke- 𝑖 , yang  diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan mean nol dan varian konstan 

(𝜀𝑖~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎
2). 

C. Model RSTG 

Berdasarkan model regresi spasial pada persamaan (2), jika tidak semua variabel prediktor mempunyai 

pengaruh secara lokal, sebagian berpengaruh secara global, maka model dengan karakteristik seperti itu 

dinamakan model regresi spasial semiparametrik, atau biasa disebut dengan RSTG. Pada model RSTG 

beberapa parameter pada model RTG diasumsikan konstan untuk seluruh lokasi pengamatan sedangkan 

yang lain bervariasi sesuai lokasi pengamatan data [4]. Model RSTG dengan p variabel prediktor yang 

bersifat global dan q variabel prediktor yang bersifat lokal, dengan mengasumsikan bahwa intersept model 

bersifat lokal sehingga model RSTG dituliskan sebagai 

𝒚𝑖 = 𝜷0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + ∑ 𝜷𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑞
𝑘=1 𝒙𝑖𝑘 + ∑ 𝜷𝑘

𝑝
𝑘=𝑞+1 𝒙𝑖𝑘𝜀𝑖 ; 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  

dengan  𝑦𝑖 adalah nilai observasi variabel respon ke-i, 𝑥𝑖𝑘  merupakan nilai observasi variabel prediktor k 

pada lokasi (𝑢𝑖, 𝑣𝑖)   , 𝜷0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) adalah intercept model regresi, 𝜷𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖), koefisien regresi variable 

(1) 

(2) 

(3) 
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predictor ke-k  setiap lokasi (𝑢𝑖, 𝑣𝑖)  , (𝑢𝑖, 𝑣𝑖)  adalah  titik koordinat lokasi i, serta 𝜀𝑖  merupakan error ke-

𝑖, yang  diasumsikan mengikuti distribusi normal dengan mean nol dan varian konstan (𝜀𝑖~𝑖𝑖𝑑(0, 𝜎
2). 

D. MKTT 

MKTT merupakan suatu bentuk pengembangan dari pendugaan kuadrat terkecil, prinsip MKTT sama 

dengan MKT yaitu meminimumkan jumlah kuadrat error. Namun pada MKTT terdapat penambahan 

variabel baru yaitu 𝑾 yang menunjukkan bobot atau timbangan, dengan 𝑾  merupakan matriks diagonal 

yang memuat 𝑾𝑖 , dengan 𝑾𝑖  merupakan  matriks pembobot ke-𝑖 dengan ukuran 𝑛 𝑥 𝑛 dengan elemen-

elemen diagonal berisi pemobot 𝑾1,𝑾2,…, 𝑾𝑖, yaitu  

(
𝑊1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝑊𝑖

). 

E. Penaksiran Parameter  Model RSTG 

Penaksiran parameter pada  model RTG dilakukan dengan  menggunakan MKTT,yaitu dengan 

memberikan bobot yang berbeda untuk setiap lokasi pengamatan [1,6]. Pemberian bobot ini sesuai dengan 

Hukum I Tobler, “Everything is related to everything else, but near thing are more related than distant 

things” yang berarti bahwa “Segala sesuatu saling berhubungan satu dengan yang lainya, tetapi sesuatu 

yang dekat lebih mempunyai pengaruh daripada sesuatu yang jauh”, penaksiran parameter disuatu titik akan 

lebih dipengaruhi oleh titik-titik yang dekat dengan lokasi daripada titik-titik yang lebih jauh. Pembobot 

tersebut berupa matriks diagonal yang elemen-elemen diagonalnya merupakan sebuah fungsi pembobot 

dan titik lokasi pengamatan [1]. Misalkan pembobot untuk setiap titik lokasi pengamatan (𝑢𝑖, 𝑣𝑖) adalah 

𝑾𝑖𝑗 , dengan 𝑗 = 1,2,… , 𝑛, maka penaksir parameter model dilakukan dengan meminimumkan jumlah 

kuadrat erornya pada persamaan (2) yang telah diberikan pembobot 𝑾𝑖𝑗 sehingga diperoleh 

∑𝑾𝑖𝜀𝑗
2

𝑛

𝑗=1

=∑𝑾𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

[𝑦𝑖 −𝜷0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) −∑𝑾𝑖𝑗

𝑝

𝑘=1

𝜷𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑖𝑘]
2 

Persamaan (4) dinyatakan dalam bentuk matriks adalah  

𝜀𝑇𝑾𝑙𝜀 = (𝑦 − 𝑿𝜷𝑙)
𝑇𝑾𝑙(𝑦 − 𝑿𝜷𝑙) 

 = (𝑦𝑇 − 𝜷𝑙
𝑇𝑿𝑇)𝑾𝑙 (𝑦 − 𝑿𝜷𝑙) 

 = 𝑦𝑇𝑾𝑙 −  2𝜷𝑙
𝑇𝑿𝑇𝑾𝑙𝑦 + 𝜷𝑙

𝑇𝑿𝑇𝑾𝑙𝑿𝜷𝑙 
  

dengan  𝜷𝑖 =(

𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝛽1(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
⋮

𝛽𝑝(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

) dan 𝑾𝑙= (

𝑤1(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 0 0 0

0 𝑤1(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 0 0
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
0 0 ⋯ 𝑤𝑖(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

) ,                                  

dan 𝑿 =

(

 

1 𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑝
1 𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑝
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 ⋯ 𝑥𝑛𝑝)

 . 

Persamaan (5) diturunkan terhadap 𝜷𝑇(𝑢𝑖, 𝑣𝑖), dengan menggunakan konsep diffrensial, maka diperoleh 

penaksir persamaan RTG dapat dituliskan sebagai 

𝜕𝜀𝑇𝑾𝑙𝜀

𝜕𝜷𝑇
=  
𝜕(𝒚𝑇𝑾𝑙 −  2𝜷𝑙

𝑇𝑿𝑇𝑾𝑙𝒚 + 𝜷𝑙
𝑇𝑿𝑾𝑙𝑿𝜷𝑙)

𝜕𝛽𝑇
 

𝜕𝜀𝑇𝑾𝑙𝜀

𝜕𝜷𝑇
= 0− 2𝑿𝑇𝑾𝑙𝒚 + 𝑿𝑾𝑙𝑿𝜷𝑙 +𝑾𝑙(𝑿

𝑇𝜷𝑙
𝑇𝑿)𝑇 

𝜕𝜀𝑇𝑾𝑙𝜀

𝜕𝜷𝑇
=  −2𝑿𝑇𝑾𝑙𝒚 + 2𝑿

𝑇𝑾𝑙𝑿𝜷𝑙 

𝑿𝑇𝑾𝑙𝒚 =  𝑿
𝑇𝑾𝑙𝑿𝜷𝑙, 

sehingga diperoleh estimator model RTG adalah    

 �̂� = (𝑿𝑇𝑾𝑙𝑿)
−1𝑿𝑇𝑾𝑙𝒚. 

Model RSTG adalah pengembangan dari model RSTG,  pada model RSTG beberapa parameter pada 

model RTG diasumsikan konstan untuk seluruh lokasi pengamatan sedangkan yang lain bervariasi sesuai 

lokasi pengamatan data [4].   

Berdasarakan pada Persamaan (3) dapat ditulis sebagai 

𝒀 = 𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + 𝑿𝑔𝜷𝑔 + 𝜀 

(4) 

(6) 

(5) 
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persamaan (6) disebut sebagai model RSTG dengan parameter lokal  

𝒀 = 𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + 𝜀 
 

 

dan parameter global  

𝒀 = 𝑿𝑔𝜷𝑔 + 𝜀 

dengan  𝑌 = (

𝑦1
𝑦2
⋮
𝑦𝑖

) , 𝑋𝑙

(

 

1 𝑥11 𝑥12 ⋯ 𝑥1𝑞
1 𝑥21 𝑥22 ⋯ 𝑥2𝑞
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑛1 𝑥𝑛2 ⋯ 𝑥𝑛𝑞)

 ,𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = (

𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝛽1(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
⋮

𝛽𝑞(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

) ,

𝑋𝑔

(

 

1 𝑥1(𝑞+1) 𝑥1(𝑞+2) ⋯ 𝑥1𝑞
1 𝑥2(𝑞+1) 𝑥2(𝑞+2) ⋯ 𝑥2𝑞
⋮ ⋮ ⋮ ⋱ ⋮
1 𝑥𝑛(𝑞+1) 𝑥𝑛(𝑞+2) ⋯ 𝑥𝑛𝑞)

 , 𝜷𝑔 =

(

 

𝛽𝑞+1
𝛽𝑞+2
⋮
𝛽𝑝 )

 .  

Untuk memperoleh penaksir parameter  pada model RSTG  lokal, diasumsikan bahwa daerah yang dekat 

dengan lokasi pengamatan ke-i memepunyai pengaruh yang lebih besar terhadap penaksir parameternya 

daripada daerah yang lebih jauh. Berdasarkan pada persamaan (7) dapat diketahui bahwa         
𝜀 = 𝑌 − 𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖), 

misalkan pembobot untuk setiap lokasi (𝑢𝑖, 𝑣𝑖) adalah 𝑾𝑗(𝑢𝑖, 𝑣𝑖), 𝑗 = 1,2,… , 𝑛 , maka parameter pada 

lokasi pengamatan (𝑢𝑖, 𝑣𝑖)  ditaksir dengan cara menambahkan unsur pembobot pada persamaan (9) 

menjadi 

∑𝑾𝑗 (𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝜀𝑖
2

𝑛

𝑗=1

=∑𝑾𝑗

𝑛

𝑗=1

(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) −∑[𝑌𝑖

𝑝

𝑘=1

𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)]
2 

dan jumlah kuadrat error adalah  

𝜀𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝜀 = (𝑌 − 𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖))
𝑇
𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)(𝑌 − 𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)) 

 = (𝑌 − 𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖))
𝑇
 𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 − 𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)) 

 = (𝑌𝑇𝑾𝑙 − 𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑇𝑿𝑙

𝑇)(𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 −𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 
 = 𝑌𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 − 𝑌

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) − 𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑇𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌  
     +𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝑇𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 

 = 𝑌𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 − (𝑌
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖))

𝑇 

     − 𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑇𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 + 𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑇𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 
 = 𝑌𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 − 𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝑇𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 − 𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝑇𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 

    +𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑇𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 
 = 𝑌𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 − 2𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝑇𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌  

    +𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑇𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖). 
Untuk meminimumkan persamaan (10), dapat dilakukan dengan melakukan turunan  parsial 𝜀𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝜀  
terhadap 𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝑇 didapatkan 

𝜕𝜀𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝜀 

𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑇

= 
𝜕(𝒀𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒀 − 2𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝑇𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒀 + 𝜷0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝑇𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖))

𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑇
 

= −2𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑌 + 𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + (𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)
𝑇𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖))
𝑇 

= − 2𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒀 + 𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + 𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 

= − 2𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒀 + 2𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖). 
Selanjutnya, dengan menggunakan konsep diffrensial,  maka diperoleh nilai estimator 𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 
dapat dituliskan sebagai 

𝜕𝜀𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝜀 

𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑇
 

= − 2𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒀 + 2𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 
 

0 = − 2𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒀 + 2𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 
2𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒀 =  2𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 

𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒀 =  𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) 

𝛽�̂�(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = (𝑿𝑙𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙
𝑇)−1𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙

𝑇𝒀 

  

(7) 

 (8) 

(10) 

(9) 
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𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) adalah matriks pembobot yang berukuran 𝑛 𝑥 𝑛 dengan elemen-elemen diagonal berisi pemobot 

𝑾1,𝑾2,…, 𝑾𝑖, yaitu  

(
𝑊1 ⋯ 0
⋮ ⋱ ⋮
0 ⋯ 𝑊𝑖

). 

 

Parameter global pada model RSTG dari persamaan (8) adalah 

𝜀 =  𝒀 − 𝑿𝑔𝜷𝑔, 

sehingga jumlah kuadrat eror adalah 

𝜀𝑇𝜀 = (𝒀 − 𝑿𝑔𝜷𝑔)
𝑇
(𝒀 − 𝑿𝑔𝜷𝑔) 

 = (𝒀𝑇 − 𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇
) (𝒀 − 𝑿𝑔𝜷𝑔) 

 = 𝒀𝑇𝒀− 𝒀𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 − 𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝒀+ 𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 

 = 𝒀𝑇𝒀− (𝒀𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔)
𝑇 −𝜷𝑔

𝑇𝑿𝑔
𝑇𝒀+ 𝜷𝑔

𝑇𝑿𝑔
𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 

 = 𝒀𝑇𝒀− 𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝒀− 𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝒀+ 𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 

 = 𝒀𝑇𝒀− 2𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝒀+ 𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 . 

Untuk meminimumkan Persamaan (11) dapat dilakukan dengan turunan parsial 𝜀𝑇𝜀 terhadap 𝜷𝑔, maka: 

𝜕𝜀𝑇𝜀

𝜕𝜷𝑔
 = 

𝜕(𝒀𝑇𝒀− 2𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝒀+ 𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔) 

𝜕𝜷𝑔
 

 =  0 − 2𝑿𝑔
𝑇𝒀+ 𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 +𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔 

 =  0 − 2𝑿𝑔
𝑇𝒀+ 𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 + (𝜷𝑔
𝑇𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔)
𝑇 

 = −2𝑿𝑔
𝑇𝒀+ 𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 +𝑿𝑔
𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 

 = −2𝑿𝑔
𝑇𝒀+ 2𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 

0 = −2𝑿𝑔
𝑇𝒀+ 2𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 

2𝑿𝑔
𝑇𝒀 =  2𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 

𝑿𝑔
𝑇𝒀 =  𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔𝜷𝑔 

𝑿𝑔
𝑇𝒀(𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔)
−1 = (𝑿𝑔

𝑇𝑿𝑔)
−1 𝑿𝑔

𝑇
𝑿𝑔𝜷𝑔 

𝛽�̂� = (𝑿𝑔
𝑇𝑿𝑔)

−1𝑿𝑔
𝑇𝒀 

III. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa  RSTG merupakan perluasan dari 

Regresi Linier yang digunakan untuk mengatasi masalah heterogenitas spasial. Model RSTG merupakan 

Gabungan antara dua model, yaitu model lokal dan model global, dimana ide dasarnya berasal dari regresi 

nonparametrik. Penaksiran parameter padal model RSTG dilakukan dengan menggunakan MKTT. MKTT 

merupakan pengembangan dari  metode kuadrat terkecil dengan penambahan variabel baru, yaitu variabel 

pembobot. Prinsip MKTT sama halnya dengan MKT, yaitu meminimalkan jumlah kuadrat error, sehingga 

diperoleh penaksir parameter lokal  model RSTG  

𝛽�̂�(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = (𝑿𝑙𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙
𝑇)−1𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙

𝑇𝒀 

Dan parameter globalnya 

𝛽�̂� = (𝑿𝑔
𝑇𝑿𝑔)

−1𝑿𝑔
𝑇𝒀. 
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