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Metode baku yang biasa digunakan untuk menganalisis data respon biner yang 
saling bebas dan berdistribusi identik adalah rnodel regresi logistik. Dalam model 
ini logaritma dari odds dari peubah respon dimodelkan sebagai fungsi linier dari 
peubah-peubah prediktornya. Dalam beberapa kasus, asumsi mengenai 
ketidakbebasan dari model regresi logistik biner ini bisa saja tidak terpenuhi. Dalam 
kasus yang akan diamati dalam penelitian ini, pengamatan kelulusan untuk sejumlah 
mata ajaran yang dicatat secara berulany pada mahasiswa yang sama akan 
menyebabkan adanya ketergantungan antara peubah respon menurut kemampuan 
individu masing-masing mahasiswa. Dalam penelitian ini, kelompok dari 
pengamatan yang akan menimbulkan adanya ketrgantungan itu dinyatakan sebagai 
gerombol, sedangkan masing-masing unsur di dalam gerombol itu disebut sebagai 
subunit. 

Penggunaan metode statistika yang mengasumsikan ketidakbebasan antara subunit 
dari gerombol (seperti dalam model regresi logistik) dapat menjadi tidak tepat. Jika 
terdapat korelasi antara pengamatan, maka nilai penduga parameter dari model 
yang tidak memperhitungkan adanya korelasi mungkin mempunyai galat baku yang 
rmderesfimafed. Jadi kovariat-kovariat yang ada dalam model bisa dengan keliru 
dianggap sebagai suatu statistik yang penting, jika keragaman yang sebenarnya di 
dalam data hams memberi suatu indikasi hasil yang lebih tidak jelas. Metode baku 
juga tidak dapat digunakan untuk memeriksa suatu permasalahan tentang korelasi 
diantara peubah respon. 

Model altematif yang diusulkan sesuai dengan permasalahan yang diamati adalah 
model regresi beta-binomial. Pemilihan model beta-binomial ini didasarkan pada 
kemudahan-kemudahannya, baik dalam perhitungan penurunan hngsi 
kemungkinannya maupun dalam menginterpretasi parameter-parameter yang 
berada di dalam model. 

Kajian model beta-binomial dilakukan dengan menelusuri teori yang mendasarinya 
serta penerapannya. Penelusuran teori model beta-binomial dilakukan dengan 
tujuan untuk memperoleh penjabaran secara runtut agar diperoleh gamabaran yang 
utuh, bailc dari kegunaan maupun hubungannya dengan metode statistika lainnya. 



Beberapa ha1 yang akan dipelajari antara lain: bentuk umum dan asumsi-asumsi 
yang digunakan, metoda pendugaan parameter dan pendekatan komputasinya, 
interpretasi parameter-parameter di dalam model, serta bentuk statistik ujinya. 
Selain itu, untuk melihat efektifitas model beta-binomial dalam mengatasi masalah 
overdispersi dalam data biner akan dibandingkan model regresi beta-binomial 
dengan model regresi logistik biner. Model-model tersebut akan diterapkan untuk 
menduga pola kelulusan mahasiswa dalam mengambil sejumlah mata ajaran. Dalam 
penelitian akan ditunjukkan bahwa perilaku kelulusan mahasiswa dalam mengambil 
sejumlah mata ajaran itu tidak saling bebas. Selain itu akan diamati pula peubah- 
peubah prediktor yang diperkirakan mampu menjelaskan tingkat kelulusan 
mahasiswa tersebut. 

Dalam penelitian ini telah ditunjukkan bahwa model regresi beta-binomial 
merupakan suatu alat yang tepat dalam menangani masalah overdispersi dalam data 
pengamatan biner terkelompok dibandingkan dengan model regresi logistik biner 
biasa. Penduga parameter beserta uji-uji keberartiannya dapat dihubungkan atau 
diinterpretasikan sebagaimana dalam model regresi logistik biasa. Dalam penelitian 
ini telah ditunjukkan bahwa walaupun penduga bagi koefisien-koefisien regresi itu 
tidak mengalami perubahan yang banyak, akan tetapi galat bakunya memberikan 
hasil yang sangat berbeda. Tentu saja ha1 ini akan membawa pada inferensi yang 
keliru mengenai hubungan antara kovariat-kovariat dengan peluang responnya. 
Hasil-hasil tersebut juga didukung oleh suatu percobaan simulasi yang 
dibangkitkan dari data yang mempunyai sebaran binomial dan sebaran beta- 
binomial. 
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