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BAB III 

BAHAN DAN METODE 

 

3.1 Pendahuluan 

Pada bab tinjauan pustaka telah dibahas mengenai teori-teori yang dapat 

menunjang pembahasan skripsi ini, maka dalam pengaplikasiannya diperlukan data. 

Pada bab ini akan dibahas mengenai bahan dan metode yang meliputi langkah – 

langkah yang digunakan dalam regresi ridge robust. 

 

3.2 Bahan 

Analisis yang akan digunakan menggunakan regresi ridge robust akan 

diaplikasikan pada persentase hasil analisis pada data proksimat di daerah Muara 

Niru, Muara Jelawatan, dan Muara Enim. Bahan yang digunakan menggunakan data 

sekunder yang diperoleh di PUSLITBANG Tek-MIRA. Data hasil analisis proksimat 

akan ditampilkan dalam Tabel 3.1, data lengkap akan ditampilkan pada lampiran 1. 

Tabel 3.1. Data Hasil Analisis Proksimat di daerah Muara Niru, Muara 

Jelawatan, dan Muara Enim 

No. 

Gross 

Calorfic 

Value 

Cal/gr, 

adb (Y) 

Total 

Moisture 

%, ar 

(𝑿𝟏) 

Moisture 

in air 

dried 

Sample 

%, adb 

(𝑿𝟐) 

Ash 

%, 

adb 

(𝑿𝟑) 

Volatile 

Matter 

%, adb 

(𝑿𝟒) 

Fixed 

Carbon 

%, adb 

(𝑿𝟓) 

HGI 

(𝑿𝟔) 

TSG 

(𝑿𝟕) 

1 4794 41,47 17,28 8,31 39,59 34,82 46 1,5 

2 2987 38,27 14,39 22,19 34,99 28,43 47 1,54 

3 4603 37,07 13,47 14,23 37,71 34,59 37 1,55 

4 4471 35,64 15,46 13,93 36,61 34,00 35 1,54 

5 3871 33,41 13,77 26,32 31,7 28,21 45 1,63 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

124 4175 51,24 26,53 8,92 33,73 30,82 42 1,49 

Sumber : PUSLITBANG Tek-MIRA 
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3.3 Metode Analisis 

Metode dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

penulisan adalah sebagai berikut: 

1. Mencari model regresi MKT lalu dilihat apakah sudah memenuhi asumsi-

asumsi regresi MKT. 

a) Normalitas 

Pengujian normalitas dapat dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-

Smirnov. Ketentuan dalam pengujian normalitas Kolmogorov-Smirnov 

yaitu apabila nilai p-value lebih besar dari α yang telah ditentukan yaitu 

sebesar 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Tetapi sebaliknya bila 

nilai p-value lebih kecil dari α yang telah ditentukan, maka data tersebut 

tidak berdistribusi normal. 

b) Multikolinieritas 

Memeriksa apakah terjadi Multikolinieritas atau tidak. Untuk 

mengetahuinya dapat digunakan cara mencari nilai Variance Inflation 

Factors (VIF). Jika dari metode VIF hasilnya nilai VIF > 10 

mengindikasikan terdapat masalah multikolinieritas maka gunakan metode 

ridge. 

c) Pemeriksaan Data Berpengaruh 

Mengidentifikasi pencilan terhadap variabel X adalah menggunakan nilai 

pengaruh (ℎ𝑖𝑖) dari pengamatan (𝑋𝑖, 𝑌𝑖) menunjukkan besarnya peranan 𝑌𝑖 

terhadap �̂�𝑖  dengan menggunakan persamaan (2.3). Jika ℎ𝑖𝑖 lebih besar dari 

2𝑝

𝑛
, maka pengamatan ke-i dikatakan pencilan terhadap X. 

repository.unisba.ac.id



24 

 

 

 

Mengidentifikasi pencilan terhadap variabel Y adalah menggunakan 

Studentized Deleted Residual (TRES) dengan menggunakan persamaan 

(2.4). 

Pendeteksian apakah pengaruh suatu pengamatan ke-i terhadap model 

regresi yang ditinjau dari nilai fitnya dapat dilihat dari nilai DFFITS 

menggunakan persamaan (2.5). 

Memeriksa pengaruh suatu pengamatan ke-i terhadap koefisien ke-k dapat 

dilihat dari nilai DFBETAS dengan menggunakan persamaan (2.6). 

2. Transformasi data menggunakan standarisasi. 

3. Mencari nilai 𝜆 lalu menaksir persamaan regresi ridge dengan cara 

mensubtitusikan nilai 𝜆 yang diperoleh kedalam persamaan (2.12). 

4. Menaksir Regresi Robust dengan menggunakan: 

a) Metode Least Absolute Value (LAV) 

Dengan 𝜆 diperoleh dari persamaan (2.13) maka menaksir persamaan LAV 

dengan meminimalkan jumlah nilai mutlak dari galat (𝜀𝑖) yaitu dengan 

cara persamaan (2.21), lalu hitung nilai 𝜆𝐿𝐴𝑉. 

b) Metode Least Median Square (LMS) 

Dengan 𝜆 diperoleh dari persamaan (2.13) maka menaksir persamaan LMS 

dengan cara meminimumkan median kuadrat galat dari h pengamatan 

untuk mendapatkan koefisien regresi β  dengan menggunakan persamaan 

(2.22), lalu hitung nilai 𝜆𝐿𝑀𝑆. 

c) Metode Least Trimmed Square (LTS) 

Dengan 𝜆 diperoleh dari persamaan (2.13) maka menaksir persamaan LTS 

dengan meminimalisasi jumlah kuadrat galatnya dari h pengamatan. 

Dengan menggunakan persamaan (2.23), lalu hitung nilai 𝜆𝐿𝑇𝑆. 
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5. Menaksir Regresi Ridge Robust 

a) Regresi Ridge Robust LAV 

Menaksir persamaan LAV dengan cara mensubtitusikan nilai 𝜆𝐿𝐴𝑉 yang 

diperoleh kedalam persamaan (2.24). 

b) Regresi Ridge Robust LMS 

Menaksir persamaan LMS dengan cara mensubtitusikan nilai 𝜆𝐿𝑀𝑆 yang 

diperoleh kedalam persamaan (2.27). 

c) Regresi Ridge Robust LTS 

Menaksir persamaan LTS dengan cara mensubtitusikan nilai 𝜆𝐿𝑇𝑆 yang 

diperoleh kedalam persamaan (2.230). 

6. Transformasi persamaan Regresi Ridge Robust LAV, LMS, dan LTS ke dalam 

bentuk awal menggunakan persamaan (2.17) dan (2.18). Setelah didapatkan 

nilai �̂�𝑖 dan �̂�0 dimasukkan ke dalam model pada persamaan (2.19). 
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