
ISSN : 1858-1382

Vol.8 No.2 Januari 2072

tistika

a2c

taB
t€c
lsD

't cc

€c

1€C

r:5
1:C

1?e

11=

1<O

r:9
1 f-o

1Zd

l1e

I SCr r :e? r fc3- r 30i
,t ud.rc Ter*aternlslL

r:c6 1 :o4 r g6f 1sfr€

.!b.lJE n3trr

? \iil

t :ot r :oE 1 goP I :Gd I 5C4



Junrunl MRteMRttrn, StRttstlt<R, & Kotrlpurnst

Terbit 2 kali setahun pada bulan Januari dan Juli, berisi tulisan ilmiatr tentang

gagasan konseptual dalam bidang Matematika, Statistika, dan Komputasi.

KETUA PENYUNTING
Jefty Kusuma

PENYUNTING TAMU
Dr. Darfiana Nur

Faculty of Sciences & Information Technology,
Univenity of Newcastle, AUSTRALIA

PENYUNTING AHLI
Aidawayati Rangkuti

Syamsuddin Toaha
Budi NurwaltYu

Hasmawati
Mawardi

Armin Lawi
Alimin Bado

Loeky Haryanto
Georgina M. Tinungki

PENYUNTING PEI.AKSANA
A.Kresna Jaya
Naimah aris
Kasbawati

Anisa

ALAMAT PENYUNTING:
Jurusan Matematika FMIPA Universitas Hasanuddin Kampus Tamalanrea Makassar,

Telepon/Fax. (0411) 585643. Email :jmsk-uh@yahoo.corn, jmskunhas@gmail.com.

Jurnal Matematika diterbitkan oleh Jurusan Matematika FMIPA Universitas
Hasanuddin dibawah koordinasi Fakultas MIPA Universitas Hasanuddin.

Terbit pertama kali pada Juli 2004 dengan nama Jurnal Matematika, Statistika'
& Komputasi (JMSK).

Penyunting menerima sumbangan tulisanyang belum pemah diterbitkan dalam media

cetak lain. Petunjuk bagi penulis dapat dilihat pada sampul belakang. Naskah yang

masuk dievaluasi oleh penyunting ahli dan penyunting tamu (Mitra Bestari)'



lurnaf fulatematifrg, Statisti1g, &, {omputasi
lo[ a t'[o.z lanuari 2012

t29

Metode Regresi Ridge dengan Iterasi HKB dalam

Mengatas i Multiko I inearitas

Nurhasanah'

Abstrak
Regresi berganda dengan peubah bebas saling berkorelasi (multikolinearitas)

meiupakan masalah yang sering terjadi dalam melakukan analisis data. Salah satu

akibat yang terjadi adalah ragam penduga parameter regresi yang besar sehingga

dugaan koefisien regresi cenderung menjadi tidak signifikan. Salah satu

p"id.kutun yang sering digunakan adalah regresi komponen utama. Penelitian ini

mengkaji mltoai regresi iidge dengan iterasi HKB dibandingkan dengan regresi

tomf,enen utama dengan menggunakan data simulasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa.n"tod. regresi ridge dengan iterasi HKB memberikan hasil

yang iebih baik, sehingga metode regresi ridge dengan iterasi HKB dapat

iiluiit un alterriatif dalut p.nggunuan untuk mengatasi multikolinearitas.

Kata kunci: Korelasi, multikolinearilas, regresi komponen utama, regresi ridge,

iterasi HKB,

Abstract
Multiple regressions with independent variables have correlation

(multicollineu.ity; is a cases that often done in data analysis. The variance of
hinger parameter regression is one of the result, thus the test of hypothesis is

disfose'in significant. One approach frequently used is the principal component

regression. This research consider the ridge reglession method with HKB (Hoerl,

KJnnard, and Balwin) iteration compared with the principal kompenen

regression using simulated data. The results showed that the ridge regtession

*Jtnoa with H(B iteration give better results, so that the ridge regression method

with HKB iteration can be an altemative in use to solve multicollinearity.

Keywords: Correlation, multicollinearity, principal component regression,

ridge regression, HKB iteration.

1. Pendahuluan

Analisis regresi adalah aplikasi statistika yang digunakan untuk membantu

mengungkapkan hubungan atau pengaruh satu atau lebih peubah penjelas terhadap

p"ubun 1.rpons. Dalam analisis regresi linear terdapat beberapa asumsi untuk

menghasilkan penduga yang tak bias dan terbaik. Asumsi-asumsi tersebut di

antaranya adalah galat menyebar normal dengan rataan nol dan ragamnya o"2, selta

tidak terdapat multikolinearitas antar peubah bebas. Masalah multikolinearitas
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penting diperhatikan dan perlu diatasi karena akan berdampak terhadap pendugaan
dan pengujian koefisien regresi.

Masalah mu ltikolinieritas muncul
atau sering disebut dengan tingginya ko
bebas. Multikolinearitas di uriuru
kebergantungan linear antara dua atau le
Multikolinearitas di antara peubah beba
dengan menggunakan metode kuadrat te
bias tetapi mungkin penduga tersebut mempunyar ragam yang besar [9]. Ragam yang

r hipotesis mengenai signifikansi koefisien
arti koefisien regresi tersebut tidak berbeda

ksa adanya masalah
si, variance inflation

t
tikolinearitas ini telah dikembangkan berbagai

pendekatan. Suatu pendekatan yang mungkin dilakukan adalah dengarimenggunutun
regresi himpunan terbaik (best subset rel ), regresi st-epwise ii"p*ir.r.egression), lihat [2], namun jika seluruh s berkorelasi tinggi, nat ini sulitdilakukan dan tidak akan memperoleh baik. pendekatan kedua dalam

gunakan regresi ridge dalam mengatasi
modifikasi dari metode kuadrat terkecil

g kecil kepada nilai diagonal matriks XtX.
dalam koefis

(t yang bernilai nol merupakan implemen tode kuadrai
peneliti lain telah mencoba untuk memba tu metode de
antaranya [l] yang menyatakan bahwa regresi ridge dengan pemilihan nilai fr

nard dan Baldwin) yang ditemukan tahun
daripada regresi komponen utama untuk
rendah. Kemudian [5] menyimpulkaan

nggul daripada metode regresi komponen
an Srivastava (lihat [4]) memperkenalkan

nelitian
si ridge
dengan

ngan menggunakan data simulasi.
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2. Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data simulasi. Simulasi yang
dilakukan terdiri dari dua cara pembangkitan data. Data simulasi I dibangkitkan dari
rancangan matriks korelasi. Pada simulasi I ini ingin dilihat multikolinearitas
berdasarkan nilai korelasi sederhananya, dimana korelasi tinggi menunjukkan adanya
multikolinearitas. Data simulasi I dirancang dengan tiga tingkat korelasi yaitu korelasi
rendah (0,3), sedang (0,6) dan tinggi (0,9). Dalam data kondisi korelasi rendah dan
sedang tidak dapat dijadikan dasar adanya multikolinearitas tetapi belum tentu tidak
ada rnultikolinearitas. Berdasarkan kondisi tersebut, simulasi Il dirancang dengan cara
membuat satu peubah bebas merupakan fungsi dari peubah bebas lainnya. Simulasi II
dikondisikan pada multikolinearitas rendah, sedang dan tinggi yang dibangun dengan
cara menentukan nilai R210,3; 0,6; 0,9) dari regresi fungsi peubah bebas.

Data simulasi dibangkitkan dengan menggunakan bantuan program Matlab.
Banyaknya data yang diteliti dengan ukuran sampel n -- 10,20,30,50, 100, 1.000

dan 1.500, terdiri dari tiga peubah bebas (X1, Xz dan X3) menyebar normal ganda dan
sebuah peubah tak bebas (Y) serta galat (e) menyebar Normal (0,1).

2.1 Prosedur Simulasi
Simulasi data yang dilakukan adalah untuk memperoleh data dengan masalah

multikolinearitas dalam berbagai kondisi yaitu tingkatan korelasi rendah, sedang dan
tinggi, dimana ketiga tingkatan tersebut ditandai dengan nilai korelasi 0,3, 0,6 dan 0,9
serta multikolinearitas rendah, sedang dan tinggi yang ditandai dengan nilai R2 berada
sekitar nilai 0,3, 0,6 dan 0,9. Pembangkitan data untuk setiap ukuran sampel dengan
program Matlab menggunakan perintah mvnrand.

Simulasi I
l. Membangkitkan peubah bebas : Xr Xa "(3 -MVN(p,)

(r,\ (o,,o,z
P:lP,ldan>:loz' ozz

\h ) \osr on

Pembangkitan data untuk kondisi korelasi rendah, sedang dan tinggi dilakukan
dengan menetapkan nilai p dimana dalam penelitian ini ditentukan sebarang
yaitu p: (2,34;3,45 ;4,56) dan or fo22:oy:l sefta untuk oi-- rij , ij =1,2,3
dan ifi adalah nilai korelasi 0,3, 0,6, dan 0,9.

2. Membangkitkan peubah tak bebas (Y) : ? = XE+ e, dimana e - N(0,1) dengan
langkah pengerjaan menetapkan nilai pyaitu (2,89 ; I,54 : 1,76 ;0,32).

Simulasi II
l. Membangkitkan Xt Xz- N(2,5).
2. Menentukan X3langmerupakan fungsi dariXr danXzyaitu:

l3l

:;:l
o")
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Xt :2Xr+3Xz * er, dimana sr- N(0,1). pembangkitan data untuk kondisimultikolinearitas rendah, sedang, dan tinggi ditanoii dengan mengubah nilaid,yaitu d: 120, J:35, dan-d: 5. 
c

l0 0,3 l3g9 0,63641
20 0,35037 0,61094
30 0,32916 0,60023
50 0,31409 0,59476
100 0,30373 0,591g3
1000 0,29459 0,5gg33
1500 0,29471 0,58g62

@* Data simulasi yang
distandarisasikan
dengan berbagai
kondisi
multikolinearitasitas

R] U )GE

Hitung rataan bias
dan ragam dari
masing-masing
metode

r 0000x

Hitung ragam,
bias dan KTC

t*

0,91 I 7g
0,90977
0,g0gg3
0,909 l g

0,g0g5l
0,90903
0,90915

Membangkitkan peubah tak bebas (D : y: xp_ * ez, dimand t2 - N(0,1)
dengan langkah pengerjaan menetapkan nirai pvJiu (z,gs ;1,35 ; f,z3 ; l',r21.

Diagram Alur Penelitian

Gambar '1. Diagram Alur penelitian.
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2.2 Algoritma Metode yang Diteliti

Metode Regresi Kom

133

Gambar 2. Algoritma Metode Regresi Komponen Utama (RKU)'

Metode Regresi Rid

nentuk B dan 6

dengan MKT

Hitung nilai
akar ciri

lx'X-Il l= 0

Bentuk vektor ciri
(X(X-\l )v1 --0

Tentukan KU Zi

Lakukan pemilihan KU
melalui prosedur penyisihan
KU

Hitung ragam, bias dan
KTC dari penduga
Darameter resresl

Cunakan nilai awal q untuk

menghitung p Oan O.
dengan metode R.Ridge Yang
akan digunakan untuk
menghitung q selanjutnya

Qi,r-Qi >Z'T-t.j
Qi

Gambar 3. Algoritma Metode Regresi Ridge llensi HKB (R'RrZge)'
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3. Hasil dan Pembahasan

- Dalam mengatasi rnultikolinearitas banyak metode yang dapat digunakan
untyf mengatasinya. Penelitian ini menggunakan beberapa metode'diman-a untuk
melihat kebaikan metode-metode tersebut digunakan nilai bias, ragam dan kuadrat
tengah galat (KTGiMSE) penduga parameter sebagai kriterianya. Kriteria nilai bias
dan ragam penduga parameter untuk melihat mitode terbaik adalah nilai yang
minimum, tetapi kadang-kadang kedua kriteria ini terjadi baku timbang ltraai ofJ)
dimana bias yang kecil menghasilkan ragam yang besar. Kedua kriteria tersebut
kemudian digabungkan menjadi nilai kuadrat tengah galat yang merupakan kriteria
relevan dalam menentukan suatu metode pendugaan adalah-m"rnpunyui bias, ragam
dan MSE penduga parameter yang minimum .

Simulasi yang dilakukan adalah simulasi pembangkitan data multikolinearitas
dengan menggunakan distribusi normal ganda untuk beberapa ukuran sampel yaitu
10,20,30,50, 100, 1.000 dan 1.500, serta simulasi dilakukan sebanyak tO.bOO-t<ati.
Data yang dibangkitkan dengan kondisi multikolinearitas ini digunakan pada metode
regresi komponen utama (RKU) dengan cara tanpa menghilangkan komponen utama
lu:0), menghilangkan satu komponen utama (zr:l) dan-dengin menghilangkan dua
komponen utama (u:2) dan regresi ridge dengan iterasi ffkg. penentuan metode
terbaik dalam mengatasi multikolinearitas ini digunakan nilai rataan dari ragam, bias
dan MSE dugaan parameter karena proses yang ditakukan berulang-ulang.limulasi
yang dilakukan adalah data tingkat multikolinearitas rendah, sedang dan tin-ggi.

Hasil penelitian untuk data simulasi tidak ditampilkan dalam pembiiasan ini,
lamun dari ke empat metode yang dilakukan dapat dikatakan untuk simulasi RKUg
tidak termasuk dalam metode untuk mengatasi multikolinearitas karena RKU0 sama
dengan analisis regresi dengan MKT. RKUI dan RKU2 adalah bagian dari RKU.
Secara umum untuk simulasi pada kondisi multikolinearitas tinggi,lfta aitnlau dari
nilai rataan ragam, bias dan MSE dugaan parameter minimum dip"nguruhi ol.h
ukuran contoh; Pada ukuran sampel besar dan kecil RKU rn"rpunyui ra]taan ragam

eh regresi ridge. Untuk bias dan MSE dugaan
I terjadi ketidak konsistenan sehingga sulit

ukuran samper besar. ukuran samper ;:,li'fr"1TffiilT #'ll;"#Htti" i;'JI
dugaan parameter paling minimum pada metode relresi ridge diikuti oleh RKU.

4. Kesimpulan

ang dapat digunakan untuk mengatasi
nakan dalam penelitian ini yaitu regresi

iterasi HKB. Dari kedua metode yang
iterasi HKB memberikan hasil yang lebih

, regresi ridge dengan iterasi HKB dapat
dijadikan alternatif dalam penggunaan untuk mengataslmultikilinearitasitas.
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