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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu penelitian, analisis regresi dapat digunakan untuk membantu 

melihat pengaruh antara satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel tak bebas. 

Jika dalam analisis hanya melibatkan sebuah variabel bebas, maka analisis yang 

digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Tetapi pada kenyataannya dalam 

kehidupan sehari-hari permasalahan yang bisa diatasi adalah dengan regresi linier 

berganda. Namun ada permasalahan pada regresi linier regresi berganda yaitu 

seringnya terjadi kekolinieran antar variabel bebas. 

Salah satu cara untuk mendapatkan koefisien regresi linier berganda adalah 

menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (MKT). Penaksir ini memiliki beberapa sifat 

statistik yang telah menjadikan salah satu penaksir yang paling baik dan sering 

digunakan dalam model regresi. Penaksiran parameter model regresi dengan 

menggunakan metode kuadrat terkecil akan menghasilkan penaksir yang tak bias 

tetapi penaksir tersebut mempunyai varians yang besar jika ada kekolinieran antar 

variabel bebas (Walpole dan Myers, 1995). Jika variabel bebasnya lebih dari dua 

variabel maka dimungkinkan akan terjadi masalah multikolinieritas. Adanya 

multikolinieritas dapat menyebabkan kesalahan tanda (positif atau negatif) dari 

dugaan koefisien regresi kuadrat terkecil (Ryan, 1997). Akibat adanya pengaruh 

yang ditimbulkan oleh multikolinieritas tersebut diperlukan solusi untuk 

mengatasinya. 

Salah satu teknik analisis yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut 

adalah dengan menggunakan regresi ridge. Metode ridge ini juga merupakan metode 
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kuadrat terkecil. Penaksir regresi ridge memiliki MSE (Mean Square Error) lebih 

kecil dari penaksir MKT (Hoerl dan Kennard, 1970). 

Salah satu asumsi MKT yang harus terpenuhi lainnya adalah asumsi 

normalitas. Salah satu penyebab ketidaknormalan data adalah adanya pencilan. 

Pencilan secara umum merupakan satu atau sebagian kecil data yang letaknya jauh 

dari pola kumpulan data secara keseluruhan. Sedangkan istilah pencilan dalam galat 

merujuk pada titik data yang galat pengamatannya lebih besar daripada apa yang 

diharapkan dari varians itu sendiri. Kemudian, istilah data yang berpotensi sebagai 

data berpengaruh digunakan untuk dirujuk pada suatu pengamatan yang merupakan 

data pencilan dalam satu atau lebih variabel bebas. Dengan demikian penggunaan 

istilah menjadi jelas apakah data pencilan itu merujuk pada nilai dari variabel tak 

bebas atau galat. Pengaruh pencilan dalam analisis data dapat dibedakan berdasarkan 

asal pencilan tersebut, yaitu yang berasal dari variabel tak bebas (y-pencilan; titik 

influence) dapat dideteksi dengan melihat nilai TRES atau berasal dari variabel 

bebasnya (x-pencilan) dengan melihat leverage value.  Secara umum pencilan tidak 

selalu merupakan pengamatan berpengaruh ataupun sebaliknya. Pendeteksian 

pengamatan berpengaruh dapat dilihat melalui beberapa nilai, yaitu DFFITS, 

DFBETAS, Cook’s Distance dan Covratio. Untuk mengatasi masalah pengamatan 

berpengaruh, salah satu metode yang dapat digunakan yaitu metode regresi robust. 

Regresi robust diperkenalkan oleh Andrews (1972) sebagai model regresi yang 

digunakan apabila distribusi dari galat tidak normal. Model ini merupakan alat 

penting untuk menganalisis data yang dipengaruhi oleh pencilan sehingga dihasilkan 

model yang robust atau tahan terhadap adanya pencilan atau data berpengaruh. 

Wisnowski, et. al. (2002) memperkenalkan penaksir regresi robust berkinerja baik 

tanpa menghiraukan kuantitas dan konfigurasi pencilan. Mereka menunjukkan bahwa 
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penaksir terbaik yang tersedia rentan ketika ada pencilan dengan leverage yang 

besar. Dalam regresi robust terdapat beberapa metode penaksiran parameter seperti 

penaksir Least Absolute Value (LAV), penaksir Least Median Square (LMS), dan 

penaksir Least Trimmed Square (LTS) (Chen, 2002). 

Apabila dalam model regresi linier berganda terdapat multikolinieritas antar 

vaiabel bebas, dan pencilan pada variabel bebas dan tak bebas maka metode yang 

digunakan untuk mengatasi hal tersebut adalah metode regresi ridge robust. 

Dikarenakan metode regresi ridge dan robust tidak dapat menangani masalah 

pencilan dan multikolinierits secara bersamaan, akan lebih baik jika menggabungkan 

kedua metode tersebut (Myers, 1990; Midi, et. al., 2007).  

Dalam skripsi ini akan diterapkan metode regresi ridge robust akan digunakan 

untuk mengestimasi mengenai data pertambangan yaitu data proksimat. Dimana 

variabel yang akan digunakan adalah variabel gross calorfic value sebagai variabel 

tak bebas, total moisture, moisture in air dried sample, ash, volatile matter, fixed 

carbon, HGI (Hardgrove grindability index) dan TSG (True Specific Gravitiy) 

sebagai variabel bebas. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah-masalah yang dapat 

didentifikasi adalah: 

1. Bagaimana memeriksa asumsi multikolinieritas pada model regresi MKT yang 

diterapkan pada data proksimat. 

2. Bagaimana cara memeriksa masalah pencilan pada model regresi MKT yang 

diterapkan pada data proksimat. 
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3. Bagaimana persamaan model regresi ridge robust untuk mengatasi masalah 

multikolinieritas dan pencilan pada data proksimat dengan menggunakan 

metode regersi ridge robust. 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penulisan skripsi ini adalah : 

1. Memeriksa asumsi multikolinieritas pada model regresi MKT yang diterapkan 

pada data proksimat. 

2. Memeriksa masalah pencilan pada model regresi MKT yang diterapkan pada 

data proksimat. 

3. Menentukan persamaan model regresi ridge robust untuk mengatasi masalah 

multikolinieritas dan pencilan pada data proksimat dengan menggunakan 

metode regersi ridge robust. 

 

1.4 Manfaat 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penerapan disiplin 

ilmu Statistika dan mengetahui penerapan metode regresi ridge dalam mengatasi 

masalah multikolinieritas. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, maka berikut ini akan dipaparkan 

secara garis besar tentang sistematika penulisan : 
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Bab Ι Pendahuluan 

Memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan serta sistematika 

penulisan. 

Bab ΙΙ Tinajauan Pustaka 

Berisikan tentang uraian tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berkaitan dengan 

permasalahan. 

Bab ΙΙΙ Bahan dan Metode 

Akan disajikan mengenai bahan atau data yang merupakan aplikasi dari metode yang 

digunakan dalam permasalahan. 

Bab IV Pembahasan 

Berisikan hasil – hasil perhitungan berdasarkan metode yang digunakan. 

Bab V Kesimpulan 

Berisikan penarikan kesimpulan dari hasil perhitungan dalam bab IV. 
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