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ABSTRAK. Jagung merupakan makanan pokok alternatif pengganti 

beras di Indonesia. Kebutuhan jagung akan terus meningkat sejalan 

dengan perekonomian daerah. Produksi jagung di Jawa Tengah 

terdapat data pencilan sehingga diperlukan metode yang tepat untuk 

melakukan analisis data. Regresi robust adalah regresi untuk 

mengatasi penyimpangan yang disebabkan oleh data pencilan. Jika 

data pencilan terdapat pada variabel dependen dan variabel 

independen, maka regresi robust estimasi   tepat digunakan untuk 

mengestimasi parameternya. Tujuan dari penelitian ini adalah 

menerapkan regresi robust estimasi   pada produksi jagung di Jawa 

Tengah. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu   ̂  
                        . 

Kata kunci : jagung, regresi robust, estimasi  , pembobot Fair 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan hasil pertanian yang besar dan 

pertanian merupakan salah satu sumber penghasilan utama di Indonesia. 

Demikian juga dengan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Jawa 

Tengah. Di antara hasil pertanian yang dikembangkan adalah jagung karena 

bernilai ekonomis dan dapat digunakan sebagai bahan pangan, pakan ternak dan 

produk industri. 

Meningkatnya permintaan jagung akan berakibat terjadinya 

ketidakseimbangan antara produksi jagung dan kebutuhan jagung. Oleh karena itu 

upaya peningkatan produksi jagung di Provinsi Jawa Tengah perlu 

dimaksimalkan. Faktor yang perlu diperhatikan antara lain luas panen, curah 

hujan, dan jumlah pupuk. Untuk mengetahui hubungan antara produksi jagung 

sebagai variabel dependen   dengan luas panen sebagai variabel independen   , 

curah hujan sebagai variabel independen   , dan jumlah pupuk sebagai variabel 

independen    digunakan analisisi regresi linear berganda. 

Analisis regresi bertujuan menyelidiki hubungan antara variabel dependen 

dan variabel independen. Salah satu metode pendugaan parameter model regresi 

linear adalah Metode Kuadrat Terkecil      , dengan     diperoleh nilai 

pendugaan parameter yang menghasilkan sisaan. Sisaan dari model regresi linear 
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berganda harus memenuhi beberapa asumsi klasik regresi. Beberapa asumsi itu 

antara lain normalitas, homoskedastisitas, non autokorelasi, dan non 

multikolinearitas. 

Menurut Draper dan Smith [5] regresi robust digunakan ketika asumsi 

sisaan tidak berdistribusi normal. Sering ditemui hal-hal yang menyebabkan 

asumsi tidak terpenuhi karena keberadaan pencilan yang memberikan pengaruh 

besar terhadap penduga parameter model. Menurut Soemartini [8], adanya 

pencilan dalam data mengakibatkan estimasi koefisien regresi yang diperoleh 

tidak tepat. Oleh karena itu diperlukan suatu metode regresi yang robust terhadap 

pencilan. Estimasi   merupakan suatu metode robust yang paling sering 

digunakan dan dapat menghasilkan estimator     yang tidak robust terhadap 

pengaruh pencilan. Iteratively Reweighted Least Square        merupakan salah 

satu metode iterasi pada estimasi   yang memerlukan suatu fungsi pembobot. 

Fungsi pembobot yang akan digunakan adalah fungsi Fair. 

Menurut Cahyawati dkk. [1], pencilan dapat diatasi menggunakan      

dengan pembobot Welsch dan membandingkannya dengan    . Berdasarkan 

nilai   
         dan nilai   diperoleh hasil bahwa      dengan fungsi pembobot 

Welsch merupakan metode estimasi yang lebih baik daripada    . Dalam hal ini, 

penulis tertarik untuk mencoba mengaplikasikan metode      dengan fungsi 

pembobot lain, yaitu fungsi Fair. Metode regresi robust dengan pembobot Fair 

akan diaplikasikan pada kasus produksi jagung di Provinsi Jawa Tengah yang 

dipengaruhi oleh luas panen, curah hujan, dan jumlah pupuk.  

2. MODEL REGRESI LINEAR BERGANDA 

Model regresi adalah model yang memberikan gambaran mengenai 

hubungan antara banyak variabel independen dengan variabel dependen 

(Sembiring [7]). Bentuk umum regresi linear berganda sebagai berikut 

                            ,                              

dengan 

     : nilai variabel dependen pada pengamatan ke-   

           : parameter koefisien regresi 

              : nilai variabel independen pada pengamatan ke-   
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    : banyaknya variabel independen 

     : eror 

    : banyaknya pengamatan 

3. METODE KUADRAT TERKECIL 

Metode kuadrat terkecil pada prinsipnya adalah meminimumkan jumlah 

kuadrat sisaan (JKS) dan diperoleh dari nilai estimasi untuk            sebagai 

berikut 

    ∑  
 

 

   

 ∑(                   )
 

 

   

 

Selanjutnya dicari turunan parsial terhadap            dan menyamakan dengan 

nol sehingga diperoleh nilai estimasi model regresi linear. 

4. ESTIMASI   

Regresi robust digunakan untuk menganalis data yang mengandung 

pencilan dan memberikan hasil yang robust terhadap adanya pencilan (Chen [2]). 

Salah satu regresi robust yang penting dan paling luas digunakan adalah estimasi 

 . Menurut Montgomery dan Peck [6], permasalahan dalam estimasi   

merupakan masalah meminimumkan suatu fungsi   dari sisaan 

    ∑       
 

   
    ∑      ∑      

 

   

 

   
   

5. PEMBOBOT FAIR 

Regresi robust estimasi   diperoleh dengan cara iterasi yang memerlukan 

suatu fungsi pembobot, salah satunya adalah pembobot Fair.  Menurut Cummins 

dan Andrews [3] pembobot Fair mempunyai fungsi obyektif sebagai berikut 

        
|  |

 
       

|  |

 
   (2.13) 

dengan 

             
        

     
 

  

   
|  |
  

 

dan fungsi pembobot 
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|  |
  

 

dengan      

6. METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kasus, 

yaitu melakukan estimasi regresi robust pada model produksi jagung di Jawa 

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

diambil dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura [4] tentang  

produksi jagung tahun 2015 dengan   adalah jumlah kabupaten/kota Provinsi 

Jawa Tengah. Data tersebut meliputi produksi jagung     dengan satuan ton, luas 

panen      dengan satuan hektar, curah hujan      dengan satuan milimeter, dan 

jumlah pupuk      dengan satuan ton. 

Tahap-tahap analisis pada penelitian ini adalah 

1. Melakukan estimasi regresi dengan     

2. Melakukan uji asumsi regresi 

3. Mendeteksi pencilan 

4. Melakukan estimasi regresi dengan regresi robust estimasi   menggunakan 

pembobot Fair 

a. Menentukan estimator  ̂  dengan     

b. Menentukan estimator  ̂ 

   

 ̂  
   

      
 

       |            | 

      
 

c. Menentukan skala residual      

   
     ̂

 ̂
 

  

 ̂
 

d. Menentukan pembobot 

         

dengan konstanta Fair sebesar 4. 

e. Menghitung estimator dengan metode Weighted Least Square       
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 ̂                     

f. Mengulangi langkah b sampai langkah e supaya diperoleh nilai  ̂    

yang konvergen 

g. Setelah mendapatkan nilai  ̂    yang konvergen akan diuji 

signifikansi apakah model sesuai 

5. Mencari nilai nilai   
         dan nilai   

6. HASIL DAN PEMBAHASAN 

6.1. Metode Kuadrat Terkecil. Model regresi linear dengan metode kuadrat 

terkecil untuk produksi jagung di Jawa Tengah adalah 

 ̂                                

6.2. Uji Asumsi Klasik. Pada model regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik 

analisis regresi 

(1) Uji Asumsi Normalitas. Pengujian asumsi normalitas dilakukan dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Hipotesis yang digunakan adalah   : 

sisaan berdistribusi normal dan   : sisaan tidak berdistribusi normal. Jika 

           maka    tidak ditolak dimana 

   {       |                               } dengan taraf 

signifikasi       . Nilai         diperoleh yaitu sebesar       sehingga 

          . Kesimpulannya    ditolak berarti sisaan tidak berdistribusi 

normal. 

(2) Uji Asumsi Homoskedastisitas. Pengujian asumsi homoskedastisitas 

dilakukan dengan menggunakan korelasi rank Spearman. Hipotesis yang 

digunakan adalah   : variansi sisaan homogen dan   : variansi sisaan tidak 

homogen. Jika            maka    tidak ditolak dimana    

{       |                                              } dengan taraf 

signifikasi       . Nilai         yang diperoleh sebesar       sehingga 

          . Kesimpulannya    ditolak yang berarti variansi sisaan tidak 

homogen. 

(3) Uji Asumsi Non Autokorelasi. Hipotesis yang digunakan adalah   : tidak 

terdapat autokerelasi dan   : terdapat autokerelasi. Jika            maka 

   tidak ditolak dimana            |                 dengan taraf 
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signifikasi       . Nilai         yang diperoleh sebesar         sehingga 

          . Kesimpulannya    tidak ditolak yang berarti tidak terdapat 

autokorelasi. 

(4) Uji Asumsi Non Multikolinearitas. Hipotesis yang digunakan adalah   : 

tidak terdapat multikolinearitas dan   : terdapat multikolinearitas. Jika nilai 

       maka    tidak ditolak dimana        |        dengan taraf 

signifikasi       . Nilai     yang diperoleh untuk  

  ,   , dan    adalah      ,      , dan       sehingga       . 

Kesimpulannya    tidak ditolak yang berarti tidak terdapat multikolinearitas. 

6.3. Pencilan. Pendeteksian pencilan terhadap   dilakukan menggunakan nilai 

     dengan statistik uji          |        

 
            

 
       

 

                 Kesimpulan yang diperoleh yaitu terdapat pencilan terhadap   

yaitu data ke 7 dan 15. Pendeteksian pencilan terhadap   dilakukan menggunakan 

nilai     dengan statistik uji    {   |    
  

 
 

    

  
 

 

  
      }  

Kesimpulan yang diperoleh yaitu terdapat pencilan terhadap   yaitu data ke 7 dan 

15. 

6.4. Model Regresi Robust Estimasi   Pembobot Fair. Langkah-langkah 

estimasi   yaitu dihitung nilai  ̂ 
  dan sisa  ̂ 

      ̂ 
 . Proses iterasi 

menggunakan     terboboti dilanjutkan dengan menghitung sisaan dan 

pembobot       yang baru dan dilakukan pendugaan parameter secara berulang-

ulang sampai konvergen. Model regresi robust estimasi   pembobot Fair pada 

produksi jagung di Jawa Tengah yaitu 

 ̂                           

Interpretasi model yaitu 

1. setiap peningkatan satu satuan luas panen maka produksi jagung di Jawa 

Tengah akan bertambah sebesar     ton, 

2. setiap peningkatan satu satuan curah hujan maka produksi jagung di Jawa 

Tengah akan berkurang sebesar   ton, 

3. setiap peningkatan satu satuan jumlah pupuk maka produksi jagung di Jawa 

Tengah akan bertambah sebesar     ton, dan 
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4. jika tidak ada pengaruh dari ketiga faktor maka jumlah produksi jagung di 

Jawa Tengah akan berkurang sebesar         ton. 

6.5. Uji Simultan dan Uji Parsial. Uji simultan bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara serentak. 

Dengan   :            (tidak ada variabel independen: luas panen, curah 

hujan, atau jumlah pupuk yang berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung 

di Jawa Tengah) dan   :              (paling tidak ada satu variabel 

independen: luas panen, curah hujan, atau jumlah pupuk yang berpengaruh 

signifikan terhadap produksi jagung di Jawa Tengah). Daerah kritisnya adalah 

           |                        dengan taraf signifikasi       . 

Nilai         yang diperoleh sebesar        sehingga           . 

Kesimpulannya    ditolak yang berarti paling tidak ada satu variabel independen: 

luas panen, curah hujan, atau jumlah pupuk yang berpengaruh signifikan terhadap 

produksi jagung di Jawa Tengah. Uji parsial bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Daerah 

kritisnya adalah       |             dengan taraf signifikasi       .  

Tabel 1. Uji Signifikansi 

Model Hipotesis           Kesimpulan 

         
  :               

  :                  
             ditolak 

               

  :             

  :                
          

   tidak 

ditolak 

               
  :             

  :                
               ditolak 

               
  :             

  :                
              ditolak 

                     

  :      

  :      
          

   tidak 

ditolak 

                     

  :      

  :      
           

   tidak 

ditolak 

                     
  :      

  :      
               ditolak 
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Berdasarkan hasil uji parsial diperoleh variabel luas panen    berpengaruh 

signifikan terhadap produksi jagung di Jawa Tengah. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

model regresi robust estimasi   pembobot Fair pada produksi jagung di Jawa 

Tengah yaitu 

 ̂                           

Berdasarkan uji parsial diperoleh bahwa variabel independen luas panen 

   berpengaruh signifikan terhadap produksi jagung di Jawa Tengah. 
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