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ABSTRAK. Regresi logistik merupakan analisis regresi untuk 

mengetahui hubungan antara variabel respon yang memiliki dua kemungkinan 

nilai dengan beberapa variabel prediktor. Metode yang digunakan untuk 

mengestimasi parameter regresi logistik adalah metode maximum likelihood 

estimation (MLE). Metode ini akan menghasilkan estimasi yang baik dari 

parameternya jika hasil estimasinya mempunyai eror standar yang kecil.  

Pada suatu penelitian, ciri data yang baik harus dapat mewakili 

populasinya. Apabila sampel data yang diambil ukurannya kecil maka dapat 

menimbulkan nilai eror standar yang besar. Bootstrap merupakan suatu metode 

resampling yang dapat digunakan untuk memperoleh estimasi yang baik 

berdasarkan sampel data kecil. Data yang berukuran kecil akan dilakukan 

resampling sehingga dapat mewakili populasinya untuk memperoleh eror 

standar yang minimal.  

Metode ini diterapkan pada data status pasien hiperkolesterolemia di Balai 

Laboratorium Kesehatan Yogyakarta dan setelah dilakukan bootstrap, eror 

standar yang dihasilkan nilainya lebih kecil dibanding sebelum dilakukan 

resampling bootstrap. 
Kata Kunci : regresi logistik, maximum likelihood estimation, bootstrap, eror 
standar. 

 

1. PENDAHULUAN 

Regresi logistik merupakan regresi non linier dimana 

kurvahubungan antara variabel respon dan variabel prediktornya tidak 

berbentuk garis lurus. Regresi logistik digunakan sebagai metode untuk 

menganalisis keterkaitan dari variabel respon yang berbentuk biner (0 dan 

1) dengan variabel-variabel prediktornya. Akan tetapi, timbul suatu 

permasalahan apabila sampel yang diambil ukurannya kecil. Padahal ciri 

data yang baik harus representatif berarti sampel data yang diambil harus 

tidak jauh dari populasinya sehingga sampel dapat mewakili populasinya. 

Apabila sampel yang diambil jauh lebih kecil dari ukuran populasinya 

maka kurang mewakili sehingga kesimpulan yang diperoleh 

menghasilkan eror standar yang cukup besar. Untuk itu, diperlukan suatu 

metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. 
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Efron dan Tibshirani [2] memperkenalkan suatu metode 

resampling yang dikenal dengan metode bootstrap yang dapat 

meresampling sampel kecil dengan bantuan komputer. Metode ini 

menganggap bahwa sampel berdistribusi empiris yang kemudian 

dianggap sebagai populasi dan dari populasi tersebut dapat dilakukan 

resampel. Ukuran resampling bootstrap lebih baik diambil cukup banyak 

agar dapat mewakili data populasinya sehingga eror standar yang 

dihasilkan kecil. 

2. LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisikan tentang teori yang mendasari yaitu regresi 

logistik, metode maximum likelihood estimation (MLE), algoritme fisher 

scoring, metode bootstrap, estimasi standard error metode bootstrap, dan 

bootstrap probabilitas bersyarat. 

2.1. Regresi Logistik. Regresi logistik adalah analisis regresi dimana 

variable respon hanya memiliki dua kemungkinan kejadian. Latar 

belakang model regresi logistik adalah adanya Linier Probability Model 

(LPM) yang merupakan penerapan regresi linier klasik pada respon 

kategorik. LPM mengubah model regresi linier menjadi model 

probabilitas linier sebagai berikut 

                       

Salah satu permasalahan pada LPM adalah bahwa ruas kanan tidak 

terbatas (karena nilai x kontinu) tetapi ruas kiri   atau  ( ) nilainya harus 

terbatas (bernilai 0 atau 1). Pada ruas kiri yaitu  ( ) bernilai 0 dan 1 

sedangkan ruas kanan yaitu                     akan bernilai    

sampai dengan   sehingga ruas kiri harus diubah sedemikian hingga ruas 

kiri bernilai 0 dan 1, dapat mempunyai nilai antara     sampai dengan   

seperti ruas kanan sehingga diperoleh model regresi logistik sebagai 

berikut. 
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 ( )  
   (                         )

     (                         )
 

(Hosmer dan Lemeshow [4]). 

 

2.2. Metode Maximum Likelihood Estimation (MLE). Metode MLE 

digunakan untuk menduga parameter dalam regresi nonlinier, khususnya 

regresi logistik. Pada dasarnya metode ini memberikan nilai estimasi dari 

  dengan cara memaksimumkan fungsi likelihoodnya (Hosmer dan 

Lemeshow [4]). Secara matematis distribusi probabilitasnya dapat 

dinyatakan sebagai berikut 

 (  )  (  )
  (    )

      

Setiap pengamatan    independen maka fungsi likelihoodnya 

merupakan perkalian antara masing-masing distribusi probabilitasnya 

yaitu 

 ( )  ∏ (  )  ∏(  )
  (    )

    

 

   

 

   

  

Untuk mencari Maximum Likelihood Estimate (MLE), diambil nilai log dari 

keduanya sehingga diperoleh fungsi log likelihood untuk regresi logistik 

adalah 

∑     (   (   ∑         
 

   
))

 

   

 ∑   (     (   ∑         
 

   
))

 

   

  

 

2.3. Algoritme Fisher Scoring. Fisher Scoring merupakan bentuk 

pengembangan dari metode Newton-Raphson dengan mengganti  ( ) 

dengan  ( ). Dalam metode Newton-Rapshon,  matriks Hessian-nya 

selalu menggunakan turunan kedua pada setiap iterasinya sehingga 
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menyebabkan hasil iterasinya tidak selalu konvergen. Berdasarkan hal 

tersebut, algoritma Newton-Rapshon dimodifikasi menggantikan matriks 

Hessian-nya menjadi matriks informasi Fisher yang selanjutnya disebut 

algoritma Fisher scoring (Putri dkk. [9]). Bentuk persamaan iterasi  fisher 

scoring adalah 

 ̂(   )   ̂( )      
     

2.4. Metode Bootstrap. Metode bootstrap merupakan metode yang 

digunakan untuk mengestimasi suatu distribusi populasi yang berukuran 

sampel kecil atau mengganti asumsi distribusi yang tidak diketahui 

dengan distribusi empiris yang diperoleh dari proses penyampelan ulang 

(Efron dan Tibshirani [2]). Pendekatan pada bootstrap menggunakan 

metode pengambilan sampel dengan pengembalian. Ide dasar dari 

metode bootstrap adalah membangun sampel tiruan dengan menggunakan 

informasi dari data asli. 

2.5. Estimasi Standard Error Metode Bootstrap. Estimasi bootstrap 

untuk    ( ̂) didefinisikan    ( ̂
 ). Estimasi bootstrap untuk    ( ̂) adalah 

standard error dari  ̂ untuk data berukuran n yang diambil secara random 

dari  ̂. (Efron dan Tibshirani [2]). 

2.6. Bootstrap Probabilitas Bersyarat. Distribusi probabilitas bersyarat 

adalah nilai probabilitas dari suatu nilai variabel dependen ( ) yang 

nilainya berasal dari akibat variabel independennya ( ) terhadap 

kemungkinan dihasilkannya suatu nilai oleh variabel   tersebut. (Pardoe 

dan Weisberg [7]). 

3. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur 

dengan mengkaji pengembangan beberapa teori pada jurnal, baik jurnal 

nasional atau internasional, artikel, dan textbook yang telah ada. Langkah-

langkah yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Menganalisis data dari suatu kasus penelitian. 

2. Mengestimasi parameter regresi logistik sampel asli. 

3. Melakukan resampel pada residu data dengan bootstrap. 

4. Mengestimasi koefisien parameter regresi logistik pada data 

bootstrap. 

5. Mencari nilai standard error parameter regresi logistik dengan metode 

bootstrap. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Data. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari Laporan Kerja Praktek oleh Dianopa Prabandari yang 

berasal dari internal data bagian Patologi Balai Kesehatan Yogyakarta. 

Data yang digunakan dalam kasus ini adalah data mengenai status 

kolesterol 20 pasien. 

 
Y X1 X2 X3 

1 0 29 130 99 

2 1 43 187 85 

3 1 36 145 115 

4 1 60 194 106 

5 1 30 171 453 

… … … … … 

19 0 38 82 102 

20 1 35 172 186 
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4.2. Estimasi Parameter Regresi Logistik. Untuk mengestimasi 

parameter regresi logistik dengan MLE pada 3 variabel bebas 

menggunakan R-language, output sebagai berikut 

 

4.3. Replikasi Bootstrap. Resampling bootstrap diterapkan pada nilai residu 

(  ) yang dihasilkan dari model regresi logistik. Nilai    diperoleh dari selisih 

antara nilai probabilitas   dan  ̂ atau dapat dituliskan dengan       ̂. Jumlah 

data hasil replikasi bootstrap tergantung dari berapa banyak data yang ada pada 

data observasi yang dibootstrap dikalikan dengan jumlah replikasi bootstrap yang 

diinginkan. Pada penelitian ini dilakukan perulangan bootstrap sebanyak 100 kali 

dengan jumlah masing-masing data hasil bootstrap sebanyak 20 data.  

4.4. Estimasi Eror Standar Parameter Regresi Logistik dan Model 

Regresi Logistik dengan Bootstrap. Nilai  ̂ yang baru diperoleh dari hasil 

regresi antara variabel respon dan variabel prediktor dengan ditambahkan nilai    

hasil dari resampling bootstrap. Setelah didapatkan nilai  ̂ yang baru maka yang 

harus dilakukan adalah mendapatkan nilai persamaan regresi logistik yang baru 

hasil dari estimasi antara  ̂ baru dengan variabel  . Setelah dilakukan bootstrap 

pada residu sebanyak 100 kali maka diperoleh nilai eror standar pada model 

sebagai berikut 

 

 

 

 

 

Parameter Koefisien Eror Standar 

   -360.8245972 411200.00 

   1.5549656 5764.00 

   2.3619113 2848.00 

   -0.1374795 1618.00 

Parameter Eror Standar 

   0.248727 

   0.001783017 

   0.002085892 

   0.000138602 
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Setelah diperoleh nilai eror standar parameter regresi logistik yang telah 

dilakukan bootstrap, kemudian dibandingkan dengan nilai eror standar 

pada data sampel asli. Berikut adalah perbandingan nilai eror standar 

setelah dan sebelum dilakukan bootstrap.  

Parameter Koefisien Eror Standar 

Sampel asli Bootstrap 100 kali 

   -1.155763 411200.00 0.248727 

   0.008357 5764.00 0.001783017 

   0.009311 2848.00 0.002085892 

   0.000646 1618.00 0.000138602 

Model regresi logistik dengan metode bootstrap perulangan 100 kali, 

dengan model probabilitas total kolesterol seorang pasien akan 

mengalami hiperkolesterolemia adalah  

 ̂  
   (                                          )

     (                                          )
 

5. KESIMPULAN 

Pada penerapan kasus dengan jumlah data yang kecil, metode 

bootstrap terbukti mampu memberikan hasil estimasi yang lebih baik 

dibandingkan dengan menggunakan sampel asli. Hal ini dibuktikan 

dengan metode bootstrap mampu memperkecil nilai eror standar pada 

parameter sampai dengan metode bootstrap perulangan 100 kali. Model 

regresi logistik dengan metode bootstrap perulangan 100 kali, dengan 

model probabilitas total kolesterol seorang pasien akan mengalami 

hiperkolesterolemia adalah  

 ̂  
   (                                          )

     (                                          )
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