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ABSTRAK. Kegiatan investasi merupakan awal kegiatan pembangunan 

perekonomian dan salah satu komponen pendapatan suatu wilayah. Kabupaten 

Tuban berpotensi menarik investor dalam meningkatkan perekonomian Jawa 

Timur. Pada umumnya data investasi yang berfluktuasi seringkali tidak 

memenuhi asumsi kenormalan, sehingga metode yang digunakan adalah regresi 

spline truncated yang mempunyai fleksibilitas tinggi dan kemampuan 

mengestimasi perilaku data yang cenderung berbeda pada setiap intervalnya 

dengan bantuan titik knot. Model terbaik sangat bergantung pada penentuan 

titik knot yang optimal yaitu nilai Generalized Cross Validation (GCV) yang 

minimum. Hasil dalam  penelitian ini, diperoleh model spline linier dengan  

titik knot yang optimal adalah sebelas  yang berada pada titik knot 2048624,14; 

2069701,54;  2197529,02; 2265368,45; 2348437,30;  2375819,7;  2385990,62; 

2437570,79;  2459167,65; 2520675,79  dan  2672179,96. RKS minimum 

sebesar              dan GCV sebesar             

 

Kata Kunci: investasi, spline truncated,knot dan GCV 

1. PENDAHULUAN 

Dalam  ekonomi investasi merupakan kegiatan pembelanjaan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi dalam perekonomian. Secara umum investasi 

meliputi pertambahan barang dan jasa dalam masyarakat misalnya pembuatan jalan, 

pertambahan mesin-mesin baru, dan sebagainya. Investasi dapat dikatakan sebagai 

bagian awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dalam ekonomi makro, investasi 

merupakan salah satu komponen dari pendapatan nasional, sehingga pengaruhnya 

terhadap perekonomian suatu  negara dapat ditinjau dari pendapatan nasionalnya. 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator 

penting untuk menganalisis pembangunan perekonomian yang terjadi disuatu 

wilayah. Menurut BPS (2015), PDRB  didefinisikan sebagai total nilai produksi 

barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tertentu dalam waktu tertentu (satu 

tahun). PDRB dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. 

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan meningkatnya nilai 

PDRB sehingga dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dalam 

perekonomian. 
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Secara umum, perekonomian Indonesia semakin menunjukkan perkembangan 

yang cukup baik. Namun pada dasarnya kualitas pertumbuhan ekonominya masih 

rendah. Kondisi perekonomian  secara  nasional yang melemah, tidak mempengaruhi 

pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan 

perekonomian pada triwulan II tahun 2015 sebesar 5,25 persen (BPS, 2015). 

Pertumbuhan ini  tertinggi jika dibandingkan provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan 

DKI Jakarta. Salah satu Kabupaten yang berkontribusi dalam meningkatan 

perekonomian di Jawa Timur yaitu Kabupaten Tuban. 

Beberapa peneliti seperti Hardle (1990), Wahba (1990), serta Budiantara dan 

Subanar (1997)    penggunaan  regresi  nonparametrik  sebagai  pendekatan  untuk 

model  data,  agar  mempunyai  fleksibilitas  yang  baik. Spline  mempunyai  

keunggulan  dalam  mengatasi  pola  data  yang berbeda pada interval tertentu dengan  

bantuan  titik-titik  knot,  serta  kurva  yang dihasilkan relatif mulus (Hardle, 1990). 

Regresi Spline adalah suatu metode analisis regresi yang bersifat piecewise 

polynomial yaitu suatu potongan-potongan polinomial yang memiliki sifat tersegmen 

pada selang k yang terbentuk pada titik-titik knot (Wang dan Yang, 2009). Bentuk 

estimator  spline  juga  dipengaruhi  oleh  lokasi  dan  banyaknya  titik knot (Eubank, 

1999). Model spline terbaik dapat dilihat dari beberapa kriteria tertentu yaitu 

mempunyai Rataan Kuadrat Sisaan (RKS) dan nilai Generalized Cross Validation 

(GCV) minimum. 

2. REGRESI NONPARAMETRIK SPLINE TRUNCATED 

2.1 Regresi Nonparametrik Spline Truncated. Regresi nonparametrik spline 

truncated  merupakan perluasan dari regresi polinomial. Regresi spline  merupakan 

suatu  pendekatan ke arah  plot data dengan tetap memperhitungkan kemulusan kurva 

dan digunakan ketika kurva regresi antara variabel respon dan variabel prediktor tidak 

diketahui polanya. 

Menurut Eubank (1999), regresi spline memiliki fleksibilitas yang tinggi untuk 

mengestimasi kurva regresi dengan       merupakan kurva regresi yang dihampiri 

dengan fungsi spline berorde   dengan   titik knot,              yang dapat 

dinyatakan dengan 
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Jika model regresi spline dapat dinyatakan sebagai berikut 
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maka  model pada persamaan (2) untuk setiap pengamatan i=1,2,...,n dapat dituliskan 

sebagai berikut 
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dengan    adalah intersep, nilai dugaan variabel respon saat     ,   
 
adalah 

variabel prediktor ke-i dengan orde ke-j dan     adalah koefisien regresi pada    

dengan orde ke-j 

2.2 Pemilihan Titik Knot Optimal. Pemilihan titik knot berpengaruh pada model 

regresi spline yang akan dipilih. Penentuan lokasi titik knot yang berbeda akan 

menghasilkan model regresi spline yang berbeda. Metode yang dapat digunakan 

untuk memilih titik knot optimal menurut Eubank (1988) adalah  ukuran kinerja atas 

penduga kurva regresi yang ditentukan dari rataan kuadrat sisaan (RKS) dan 

generalized cross validation (GCV). Rataan kuadrat sisaan merupakan ukuran kinerja 

yang paling sederhana. Cara menghitung GCV adalah  
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   ,   adalah titik knot, matriks   adalah 

matriks             dan   adalah matriks identitas. 

2.3 Kriteria Pemilihan Model Terbaik. Salah satu tujuan analisis regresi adalah 

mendapatkan model terbaik yang dapat menjelaskan hubungan antara variabel respon 

dan variabel prediktor berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria terbaik yang sering 

digunakan adalah pemilihan nilai RKS minimum dan nilai koefisien determinasi 

maksimum (Budiantara, 2005). Nilai RKS merupakan nilai taksiran dari varian sisaan 

sehingga model terbaik yang memiliki nilai RKS minimum dengan nilai taksiran 

mendekati nilai sebenarnya. Sedangkan koefisien determinasi untuk mengukur 

(4) 
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proporsi keragaman atau variansi total di sekitar nilai tengah   yang dapat dijelaskan 

oleh model regresi. 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Sumber Data dan Variabel Penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder yang didapat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA)  Kabupaten Tuban. Data yang diberikan berupa data investasi dan 

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) dari 

triwulan I tahun 2004 sampai triwulan VI tahun 2015. Total sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini sejumlah 48 data. Variabel penelitian yang digunakan adalah 

PDRB atas dasar nilai konstan sebagai variabel prediktor ( ) dan investasi sebagai 

variabel respon ( ). 

3.2 Analisis Data. Analisis data yang dilakukan dalam  penelitian ini adalah 

membuat scatter plot antara PDRB ADHK dan investasi, memodelkan investasi di 

Kabupaten Tuban dengan menggunakan  regresi nonparametrik spline  sesuai dengan 

persamaan (1), memodelkan investasi  Kabupaten Tuban dengan memilih titik knot 

optimal berdasarkan GCV, membuat interpresasi dan kesimpulan. 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Scatter Plot pada Data Investasi dan Produk Domestik Regional Bruto Atas 

dasar harga konstan Kabupaten Tuban. Data sekunder yang digunakan untuk 

penerapan  model regresi nonparametrik menggunakan spline truncated  adalah data 

PDRB ADHK dan investasi triwulanan tahun 2004-2015. Scatter plot PDRB ADHK 

Kabupaten Tuban  terhadap investasi terdapat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Scatter Plot PDRB Kabupaten Tuban terhadap Investasi Kabupaten 

Tuban 
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Gambar 1 menunjukkan terjadinya perubahan pola sebaran data pada interval 

2000000 – 2500000 yaitu antara triwulan I  tahun 2012-triwulan IV tahun 2013. Hal 

ini dapat diketahui pada susunan titik-titik pada gambar yang cenderung berbelok 

pada selang interval tersebut. 

4.2 Pemilihan Model Regresi Spline dengan   yang Optimal. Pendekatan regresi 

nonparametrik bertujuan untuk mendapatkan kurva mulus yang mempunyai   optimal 

menggunakan data sebanyak  , maka diperlukan secara ukuran kinerja RKS dan 

GCV menurut Eubank (1999). Berdasarkan running program dengan menggunakan 

persamaan (4) diperoleh nilai RKS  minimum sebesar 2,92381×10
12

 dan GCV sebesar 

4,0098×10
12 yang berada pada titik knot 2048624,14; 2069701,54;  2197529,02; 

2265368,45; 2348437,30;  2375819,7;  2385990,62; 2437570,79;  2459167,65; 

2520675,79  dan  2672179,96. 

4.3 Model Regresi  Nonparametrik Spline Truncated. Setelah memperoleh titik 

knot dengan nilai GCV dan RKS yang minimum, selanjutnya dapat diperoleh  

estimasi model spline linier. Hasil estimasi parameter ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1 Estimasi Model Spline Linier dengan Sebelas Titik Knot 

Parameter 
Estimasi Koefisisen 

Parameter 

 
Parameter 

Estimasi Koefisisen 

Parameter 

   -6223043     5768,695 

   6,487375     -7228,527 

   -289,6934     -94,10314 

   299,7521      554,6192 

   -51,26692      372,8291 

   42,36398       -22,12896 

   635,5909    

Berdasarkan  persamaan (3)  model spline truncated linier dapat dinyatakan sebagai  

  ̂                                                 
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Estimasi model regresi spline linier dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi truncated  
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Model spline linier dengan sebelas titik knot tersebut memiliki nilai RKS 

sebesar              dan nilai    sebesar 0,9880728. Artinya  bahwa secara 

statistik variabel PDRB ADHK mempengaruhi peningkatan investasi sebesar 

98,81%. sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Model regresi spline linier 

dengan knot 2048624,14; 2069701,54;  2197529,02; 2265368,45; 2348437,30;  

2375819,7;  2385990,62; 2437570,79;  2459167,65; 2520675,79  dan  2672179,96 

sebagai estimasi pola hubungan antara investasi terhadap PDRB ADHK di Kabupaten 

Tuban dapat digambarkan ke dalam bentuk kurva seperti terlihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Estimasi Kurva Pola Hubungan Investasi di Kabupaten Tuban 

 

(6) 
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5. KESIMPULAN 

Model spline linier dengan sebelas titik knot memiliki nilai RKS sebesar 

2.92381 10
12

 dan nilai    sebesar 0,9880728. Artinya  bahwa secara statistik 

variabel PDRB ADHK mempengaruhi peningkatan investasi sebesar 98,81%. 

sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Model yang terbentuk adalah sebagai 

berikut 
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