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ABSTRAK. Jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun mengalami 

peningkatan. Pertumbuhan jumlah penduduk dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

antara lain luas wilayah, kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Untuk 

mengetahui hubungan antara jumlah penduduk dengan faktor-faktornya dapat 

digunakan model regresi linier berganda. Salah satu  model regresi linier 

berganda adalah model regresi robust. Model ini digunakan apabila terdapat 

pencilan di dalam data. Estimasi pada model regresi robust untuk mengatasi 

adanya pencilan yaitu Least Median of Squares (LMS). Dalam regresi robust 

estimasi LMS hal yang dilakukan adalah meminimumkan median dari kuadrat 

sisaan. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap 

jumlah penduduk di Jawa Tengah. Faktor yang berpengaruh signifikan adalah 

luas wilayah suatu kabupaten/kota dan angka kelahiran. 

Kata kunci : jumlah penduduk, regresi robust estimasi LMS. 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar, bahkan 

Indonesia masuk dalam empat besar negara dengan jumlah penduduk terbesar di 

dunia. Jawa Tengah adalah provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk 

yang besar dan terus meningkat. Aji dkk. [1] menyatakan bahwa jumlah penduduk 

dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain kelahiran, kematian, luas wilayah, dan 

perpindahan penduduk. Dalam statistika, untuk mengetahui hubungan antara jumlah 

penduduk dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat dilakukan dengan 

model regresi. Model regresi yang digunakan adalah model regresi linier berganda 

karena dalam kasus ini faktor yang mempengaruhi lebih dari satu. Metode estimasi 

dalam regresi linier yang sering digunakan adalah Metode Kuadrat Terkecil (MKT). 

Dengan MKT diperoleh nilai penduga parameter yang menghasilkan sisaan.   

Sisaan dalam regresi linier berganda harus memenuhi beberapa asumsi klasik. 

Asumsi klasik itu antara lain asumsi normalitas, asumsi homoskedastisitas, asumsi 

non autokorelasi, dan asumsi non multikolinieritas. Pada data yang diperoleh tidak 

jarang ditemukan beberapa data yang menyebabkan asumsi klasik tidak terpenuhi. 
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Adanya pencilan dalam model regresi dapat menyebabkan pelanggaran dari asumsi 

klasik tersebut. Pencilan adalah suatu data yang jauh berbeda dibandingkan 

keseluruhan data. Namun, menghilangkan pencilan adalah tindakan kurang bijaksana 

karena terkadang pencilan memberikan informasi yang berarti. Oleh karena itu 

diperlukan suatu model regresi yang robust terhadap pencilan. 

Model regresi yang nilai estimasinya tidak banyak dipengaruhi oleh 

penyimpangan asumsi klasik adalah model regresi robust. Chen [2] menyatakan 

regresi robust ditujukan untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan karena 

adanya pencilan sebagai pengganti MKT. Estimasi LMS adalah model regresi robust 

yang mengestimasikan parameter dari data yang mengandung pencilan dengan 

meminimumkan median dari kuadrat sisaannya. Dengan demikian akan diperoleh 

estimasi parameter yang lebih robust terhadap pencilan. Satu kelebihan LMS adalah 

mempunyai breakdown point 50%. Menurut Rousseeuw [5], breakdown point 50% 

adalah  breakdown point yang tinggi dibandingkan dengan estimasi yang lain. Dalam 

penelitian ini diterapkan model regresi robust dengan estimasi LMS pada jumlah 

penduduk di Jawa Tengah. 

 

2. MODEL REGRESI LINIER BERGANDA 

Model regresi adalah model yang memberikan gambaran mengenai hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen (Sembiring [5]). Regresi linier 

berganda merupakan regresi linier dengan satu variabel dependen dan beberapa 

variabel independen. 

Bentuk umum regresi linier berganda, yaitu 

𝑌𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛                   (2.1) 

dengan 

𝑌𝑖   : nilai variabel dependen pada pengamatan ke- 𝑖, 

𝛽1, … , 𝛽𝑘 : parameter koefisien regresi, 

𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑘 : nilai variabel independen pada pengamatan ke- 𝑖, 

𝑘   : banyaknya variabel independen, 

𝑒𝑖   : sisaan, dan 

𝑛   : banyaknya pengamatan. 
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3. MODEL REGRESI ROBUST ESTIMASI LMS 

Estimasi LMS merupakan salah satu metode estimasi regresi robust. Menurut 

Morano et.al., [4], jika pada MKT hal yang perlu dilakukan adalah meminimumkan 

kuadrat sisaan,  pada LMS hal yang dilakukan adalah meminimumkan median kuadrat 

sisaan, yaitu 

𝑀𝑗 = min{𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑖
2} = min{𝑀1, 𝑀2, … , 𝑀𝑠}                     (3.1) 

dengan 𝑒𝑖
2 adalah kuadrat sisaan hasil estimasi dengan MKT dan s adalah nilai 

konvergen dari 𝑀𝑖. 

Untuk mendapatkan nilai 𝑀𝑖, dicari himpunan bagian data dari matriks 𝑋 

sejumlah ℎ𝑖 observasi, yaitu 

ℎ𝑖 = [
𝑛

2
] + [

𝑝+1

2
] ,          (3.2) 

dengan 𝑛 adalah banyaknya data dan 𝑝 adalah jumlah variabel dependen dan variabel 

independen. 

Setelah didapatkan nilai ℎ𝑖, langkah selanjutnya yaitu mengestimasi parameter  

�̂�𝑏𝑎𝑟𝑢 sehingga didapatkan nilai ℎ𝑖 konvergen, yaitu saat iterasi berakhir pada iterasi 

ke-s. Nilai 𝑀𝑗 didapatkan dengan mencari nilai 𝑀𝑖 yang paling kecil. LMS merupakan 

estimasi parameter pada model regresi robust, sehingga data diberi pembobot 𝑤𝑖𝑖. 

Pembobot 𝑤𝑖𝑖 ditentukan berdasarkan estimasi robust yang didapat berdasarkan hasil 

perhitungan 𝑀𝑗. Pembobot 𝑤𝑖𝑖 dirumuskan dengan ketentuan 

𝑤𝑖𝑖 =
𝜓( 𝜀𝑖

∗)

 𝜀𝑖
∗                                         (3.3) 

Menurut Montgomery and Peak [3], pembobot 𝑤𝑖𝑖 ditentukan berdasarkan fungsi 

pembobot yang memakai fungsi influence yaitu 

𝜓( 𝜀𝑖
∗) = {

 𝜀𝑖
∗,                    untuk |𝜀𝑖

∗| ≤ 𝑟

𝑟,                    untuk 𝜀𝑖
∗ > 𝑟

−𝑟,                    untuk 𝜀𝑖
∗ < −𝑟

 

dengan 𝜀𝑖
∗ =

𝑒𝑖

�̂�
, 𝑟 = 2.5, dan �̂� adalah skala estimasi pada regresi robust yang 

dirumuskan �̂� = 1,4826[1 +
5

(𝑛−𝑘)
]√𝑀𝑗. 

Setelah pembobot 𝑤𝑖𝑖 dihitung, matriks pembobot 𝑊 dapat di bentuk 
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𝑊 = [

𝑤11𝑤12    …   𝑤1𝑛

𝑤21𝑤22    …   𝑤2𝑛

⋮       ⋮      ⋱      ⋮
𝑤𝑛1𝑤𝑛2    …   𝑤𝑛𝑛

] 

dengan memasukkan matriks 𝑤𝑖𝑗 = 0 dan 𝑖 ≠ 𝑗.  

Selanjutnya estimasi parameter regresi LMS dapat dihitung dengan rumus 

�̂�𝐿𝑀𝑆 = (𝑋𝑇𝑊𝑋)−1(𝑋𝑇𝑊𝑌).              (3.4) 

Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan estimasi parameter regresi 

robust estimasi LMS 

1. Melakukan tahapan iterasi hingga konvergen. 

(1) Iterasi 1 

a. Menghitung kuadrat sisaan  (𝑒1
2). 

b. Menghitung nilai ℎ1. 

c. Menentukan median 𝑀1 dari kuadrat sisaan 𝑒1
2. 

d. Menghitung �̂�1. 

(2) Iterasi 2 

a. Menghitung kuadrat sisaan (𝑒2
2) dari nilai ℎ1. 

b. Menghitung nilai ℎ2. 

c. Menentukan median 𝑀2 dari kuadrat sisaan 𝑒2
2. 

d. Menghitung �̂�2. 

Iterasi berhenti jika nilai ℎ𝑖 konvergen.  

2. Menentukan nilai 𝑀𝑗 dengan menggunakan persamaan (3.1).  

3. Menentukan pembobot 𝑤𝑖𝑖 dengan persamaan (3.3).  

4. Menghitung �̂�𝐿𝑀𝑆 menggunakan persamaan (3.4). 

 

4. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kasus, 

yaitu melakukan estimasi regresi robust pada model jumlah penduduk di Jawa 

Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil 

dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Jawa Tengah tahun 2015.  
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Objek penelitian yang akan dijadikan sebagai variabel dependen adalah jumlah 

penduduk kabupaten/kota di Jawa Tengah yaitu sebanyak 32 kabupaten/kota. 

Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada lima, yaitu 

𝑥1 sebagai luas wilayah, 𝑥2 sebagai kelahiran, 𝑥3 sebagai kematian, 𝑥4 sebagai migrasi 

masuk, dan 𝑥5 sebagai migrasi keluar. 

Tahap-tahap analisis pada penelitian ini adalah. 

1. Mengambil data untuk variabel dependen dan variabel independen di BPS, 

Dinas Kesehatan, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jawa Tengah. 

2. Mengestimasi parameter regresi dengan MKT. 

3. Menguji asumsi klasik. 

4. Mendeteksi pencilan. 

5. Mengestimasi parameter regresi robust dengan estimasi LMS. 

6. Melakukan uji signifikansi parameter. 

7. Membuat kesimpulan. 

 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Metode Kuadrat Terkecil. Model regresi linier dengan metode kuadrat terkecil 

untuk jumlah penduduk di Jawa Tengah adalah 

�̂� = 71160 + 302𝑥1 + 38.3𝑥2 − 29.0𝑥3 + 324𝑥4 − 65𝑥5, 

dengan 𝑥1 adalah luas wilayah, 𝑥2 adalah kelahiran, 𝑥3 adalah kematian, 𝑥4 adalah 

migrasi masuk, dan 𝑥5 adalah migrasi keluar. 

5.2. Uji Asumsi Klasik. Pengujian asumsi klasik berkaitan dengan kebaikan model 

regresi. Pengujian asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji 

homoskedastisitas, uji non autokorelasi, dan uji multikolinieritas. 

(1) Uji Normalitas, dengan daerah kritisnya (DK) yaitu                                       DK =

{𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒|𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 = 0.05}. Diperoleh nilai 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.029 sehingga   𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ∈

DK. Kesimpulannya adalah sisaan tidak berdistribusi normal. 

(2) Uji Homoskedastisitas, dengan DK = {𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔|𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡
(

𝛼

2
;𝑛−𝑘−1)

=

𝐹(0.025,26) = 2.055} dengan 𝛼 = 0.05. Nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang diperoleh untuk 𝑥1, 𝑥2, 

𝑥3, 𝑥4, dan 𝑥5 berturut-turut adalah 2.013, 0.491, 0.548, 1.710, dan 1.206 

sehingga  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ∉ DK. Kesimpulannya adalah variansi sisaan homogen. 
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(3) Uji Non Autokorelasi, dengan DK = {𝑑ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔|𝑑ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑑𝐿 = 1.1092} dengan 

𝛼 = 0.05. Nilai 𝑑ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yang diperoleh yaitu 1.88249 sehingga nilai 𝑑ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ∉

DK. Kesimpulanya adalah tidak terdapat autokorelasi. 

(4) Uji Non Multikolinieritas, dengan DK = {𝑉𝐼𝐹|𝑉𝐼𝐹 > 10} dengan taraf 

signifikasi 𝛼 = 0.05. Nilai 𝑉𝐼𝐹 yang diperoleh untuk 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, dan 𝑥5 adalah 

1.465, 4.200, 4.721, 1.280, dan 1.014, sehingga 𝑉𝐼𝐹 ∉ DK. Kesimpulannya 

adalah tidak terdapat multikolinieritas 

5.3. Pencilan. Pendeteksian pencilan terhadap 𝑌 dilakukan dengan menggunakan 

nilai Studientized Deleted Residual (TRES) dengan statistik uji                             DK =

{𝑇𝑅𝐸𝑆||𝑇𝑅𝐸𝑆| > 𝑡𝛼

2
,𝑛−𝑘−1 > 𝑡0.05

2
,32−5−1

= 2.056} sehingga diperoleh kesimpulan 

bahwa pengamatan ke-15, ke-16, dan ke-26 merupakan pencilan terhadap variabel 𝑌. 

Pendeteksian pencilan terhadap 𝑋 dilakukan dengan menggunakan nilai ℎ𝑖𝑖 dengan 

statistik uji DK = {ℎ𝑖𝑖|ℎ𝑖𝑖 >
2(𝑝)

𝑛
>

2(6)

32
} = 0.375 maka diperoleh kesimpulan bahwa 

pengamatan ke-14, ke-16, ke-17 dan ke-30 merupakan pencilan terhadap 𝑋. 

5.4. Model Regresi Robust Estimasi LMS. Berdasarkan algoritma estimasi LMS, 

model regresi awal digunakan untuk menentukan kuadrat sisaan dan dari perhitungan 

tersebut dilakukan perhitungan terhadap h pengamatan. Hasil iterasi dengan 

menggunakan persamaan (3.1) didapatkan nilai 𝑀𝑗 = 65735.98. Langkah berikutnya 

menentukan pembobot 𝑤𝑖𝑖 menggunakan persamaan (3.3). Setelah didapatkan  

matriks pembobot selanjutnya menghitung nilai estimasi parameter LMS dengan 

menggunakan persamaan (3.4) didapatkan  

�̂�𝑙𝑚𝑠 = 39579 + 306𝑥1 + 42𝑥2 − 28𝑥3 + 250𝑥4 − 134𝑥5, 

dengan interpretasi setiap kenaikan satu kilometer persegi luas wilayah maka akan 

menambah sebesar 306 jumlah penduduk, setiap kenaikan satu variabel kelahiran akan 

menambah sebesar 42 jumlah penduduk, setiap kenaikan satu variabel kematian akan 

mengurangi sebesar 28 jumlah penduduk, setiap kenaikan satu variabel migrasi masuk 

akan menambah sebesar 250 jumlah penduduk, sedangkan setiap kenaikan satu 

variabel migrasi keluar akan mengurangi sebesar 134 jumlah penduduk.  

5.5. Pengujian Parameter. Pengujian Parameter dilakukan untuk menentukan 

faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk di Jawa 
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Tengah. Mengacu pada Sembiring [6], terdapat dua tahap pengujian parameter yaitu 

uji simultan dan uji parsial. Uji Simultan, hipotesis yang digunakan yaitu                        

𝐻0 : semua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap model dan      

𝐻1 : paling tidak ada satu variabel independen yang berpengauh signifikan terhadap 

model. Daerah kritis: 𝐻0 ditolak jika (𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) ∈ DK, dengan                                             

DK  = {(𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒)  |  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔   >   𝐹(𝛼,𝑘,𝑛−𝑘−1)   =   𝐹(0.05,5,26)   =  2.59 atau        

𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼 = 0.05}, dengan taraf signifikan 𝛼 = 0.05. Diperoleh  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 21.05 

dan 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 0.000 sehingga (𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, 𝑝𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒) ∈ DK. Kesimpulannya 𝐻0 ditolak 

artinya paling tidak ada satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap model.  

 Selanjutnya dilakukan uji parsial. Hipotesis yang digunakan yaitu                  𝐻0 

: variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap model dan    𝐻1 : 

variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap model. Daerah kritisnya 

adalah 𝐻0 ditolak jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ∈ DK, dengan DK = {𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔||𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 𝑡
(

𝛼

2
;𝑛−𝑘−1)

=

𝑡(0,025;26) = 2.055. Hasil pengujian parsial dapat disajikan pada     Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil uji parsial 

Variabel |𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Kesimpulan 

Luas wilayah (𝑥1) 

Kelahiran (𝑥2) 

Kematian (𝑥3) 

Migrasi masuk (𝑥4) 

Migrasi keluar (𝑥5) 

3.25 

2.64 

0.81 

1.14 

0.13 

2.055 

2.055 

2.055 

2.055 

2.055 

Signifikan 

Signifikan 

Tidak signifikan 

Tidak signifikan 

Tidak signifikan 

 

 Berdasarkan uji parsial pada Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa luas wilayah dan 

kelahiran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk di Jawa 

Tengah, sedangkan kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk di Jawa Tengah. 

6. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan didapatkan faktor yang berpengaruh secara 

signifikan terhadap jumlah penduduk di Jawa Tengah menggunakan regresi robust 
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estimasi LMS adalah luas wilayah dan kelahiran. Sedangkan kematian, migrasi masuk, 

dan migrasi keluar tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penduduk di 

Jawa Tengah, dengan model regresi robust estimasi LMS yaitu 

�̂�𝑙𝑚𝑠 = 39579 + 306𝑥1 + 42𝑥2 − 28𝑥3 + 250𝑥4 − 134𝑥5, 

dengan interpretasi setiap kenaikan satu kilometer persegi luas wilayah maka akan 

menambah sebesar 306 jumlah penduduk, setiap kenaikan satu variabel kelahiran akan 

menambah sebesar 42 jumlah penduduk, setiap kenaikan satu variabel kematian akan 

mengurangi sebesar 28 jumlah penduduk, setiap kenaikan satu variabel migrasi masuk 

akan menambah sebesar 250 jumlah penduduk, sedangkan setiap kenaikan satu 

variabel migrasi keluar akan mengurangi sebesar 134 jumlah penduduk.  
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