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Abstrak 

Topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat khususnya pelaku 

pasar di Indonesia adalah topik yang berkaitan dengan pembentukan sebuah 

kawasan terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA 

merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di Kawasan Asia 

Tenggara. Sebagai salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara, MEA secara 

simultan menjadi peluang, tantangan dan risiko bagi Negara Indonesia. Melihat hal 

tersebut, salah satu pekerjaan rumah bagi negara ini adalah mengupayakan 

persiapan sumber daya manusia (SDM). Upaya ini dilakukan agar nantinya SDM 

Indonesia dapat bersaing pada kancah persaingan negara anggota ASEAN. Human 

Development Index (HDI) dapat digunakan untuk melihat gambaran umum keadaan 

SDM di suatu wilayah. HDI merupakan bahan pertimbangan pokok dalam rangka 

persiapan dan pembangunan SDM. 

Penentuan model regresi terbaik dalam memprediksi nilai HDI merupakan hal 

yang penting untuk dilakukan. Pada penelitian ini, penentuan model regresi terbaik 

dilakukan dengan cara membandingkan beberapa spesifikasi model regresi yakni 

model regresi yang memperhitungkan dimensi keruangan (model regresi spasial) 

dan model regresi sederhana. Perbandingan ini dilakukan dengan menggunakan 

teknik cross validation. Cross validation merupakan teknik yang digunakan untuk 

melihat kemampuan sebuah model regresi dalam memprediksi suatu pengamatan 

yang belum terlihat. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah model regresi yang 

merupakan prediktor terbaik untuk memprediksi nilai HDI. 

Kata kunci : cross validation, model regresi spasial, human development index  
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PENDAHULUAN 

Topik yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat khususnya pelaku 

pasar di Indonesia adalah topik yang berkaitan dengan pembentukan sebuah 

kawasan terintegrasi yang dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). MEA 

merupakan bentuk realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi di Kawasan Asia 

Tenggara. Sebagai salah satu negara di Kawasan Asia Tenggara, MEA secara 

simultan menjadi peluang, tantangan dan risiko bagi Negara Indonesia. Melihat hal 

tersebut, salah satu pekerjaan rumah bagi negara ini adalah mengupayakan 

persiapan sumber daya manusia (SDM). Upaya ini dilakukan agar nantinya SDM 

Indonesia dapat bersaing pada kancah ASEAN. Human Development Index dapat 

digunakan untuk melihat gambaran umum keadaan SDM di suatu wilayah. HDI 

merupakan bahan pertimbangan pokok dalam rangka persiapan dan pembangunan 

SDM.  

Pembangunan manusia di daerah lain tentu mempengaruhi pembangunan 

manusia di daerah sekitarnya. Hal ini sesuai dengan hukum pertama geografi 

dimana Tobler (1979) menyatakan bahwa segala sesuatu saling berhubungan satu 

dengan yang lainnya, tetapi sesuatu yang dekat mempunyai pengaruh lebih besar 

daripada sesuatu yang jauh (Miller, 2004). Berdasarkan hukum tersebut, penting 

untuk kita mempertimbangkan dimensi keruangan/spasial pada saat melakukan 

analisis terhadap data berbasis spasial. Menjawab hal tersebut, terdapat analisis 

regresi yang mempertimbangkan efek keruangan/spasial yakni analisis regresi 

spasial. Model regresi yang digunakan pada analisis ini adalah model regresi spasial. 

Model regresi spasial dapat kita anggap sebagai modifikasi dari model regresi 

sederhana. Modifikasi yang dilakukan adalah diperhitungkannya efek spasial sebagai 

salah satu komponen pembentuk model regresi (Chi dan Zhu, 2007).  

Pada penenlitian ini akan dilakukan perbandingan antara dua spesifikasi 

model regresi yakni model regresi spasial dan model regresi sederhana. 

Perbandingan kedua model tersebut membawa kita kepada perbandingan antara 

model yang memperhitungan dan mengabaikan efek keruangan/spasial dalam suatu 

kasus. Hal ini secara implisit memperlihatkan kekuatan prediksi suatu model regresi 

sebelum dan setelah efek spasial dipertimbangkan. Cakupan ruang dan waktu yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah HDI Provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 

sedangkan unit pengamatan pada penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi 

Jawa Timur. 

 

METODOLOGI 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah HDI di Provinsi Jawa Timur pada tahun 

2013. Unit pengamatan penelitian ini adalah 29 kabupaten dan sembilan kota di 

Provinsi Jawa Timur. Variabel yang digunakan selama penelitian sebanyak lima 

variabel yakni HDI sebagai variabel respons dan variabel lainnya merupakan 

predictor. Adapun variabel-variabel tersebut dideskripsikan pada Tabel berikut. 

No Variabel Deskripsi 

(1) (2) (3) 

1 Human 
Development 
Index 

HDI adalah angka yang menggambarkan capaian 
pembangunan manusia berbasis sejumlah 
komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun 
melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi 
tersebut mencakup umur panjang dan sehat; 
pengetahuan, dan kehidupan yang layak 

2 Laju 
Pertumbuhan 
Ekonomi 

 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Menunjukkan 
pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu 
wilayah perekonomian dalam selang waktu 
tertentu. Komponen pembentuk angka 
pertumbuhan ekonomi adalah Pendapatan 
Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Domestik 
Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan. 

3 Persentase 
Penduduk 
miskin (Head 
Count Index) 

 

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase 
penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan 
(GK). HCI-P0 secara sederhana mengukur proporsi 
yang dikategorikan miskin. Angka yang ditunjukkan 
oleh HCI-P0 menunjukkan proporsi penduduk 
miskin di suatu wilayah. 

4 Rasio Murid 
dan Sekolah 
Menengah 
Pertama 

Rasio ini menunjukan perbandingan antara jumlah 
murid dan jumlah sekolah pada jenjang pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama. 
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5 Rasio Murid 
dan Guru 
Sekolah 
Menengah 
Pertama 

Rasio ini menunjukan perbandingan antara jumlah 
murid dan jumlah guru pada jenjang pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama. 

Tabel 1. Variabel Penelitian 

K-Nearest Neighbour 

Dasar dari penggunaan model regresi spasial adalah indikator yang 

menentukan apakah suatu daerah merupakan tetangga dari daerah lain atau daerah 

mana saja yang menjadi tetangga daerah perhatian (Viton, 2010). Salah satu 

Indikator yang biasa digunakan adalah k-nearest neighbor. Dalam penentuan 

ketetanggaan berdasarkan konsep ini, jumlah tetangga untuk setiap pengamatan 

telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Apabila jumlah tetangga untuk setiap 

pengamatan ditentukan sejumlah k, pengamatan yang menjadi tetangga untuk 

pengamatan yang menjadi perhatian adalah sejumlah k pengamatan lain yang 

terdekat. Berikut ini merupakan ilustrasi dari konsep K-nearest neighbour dengan 

penentuan tiga tetangga terdekat.  

 

 

Gambar 1. Konsep Ketetanggaan 3-Nearest Neighbour 
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Area pengamatan dengan warna yang lebih cerah merupakan tetangga dari 

area pengamatan dengan warna lebih gelap karena ketiga pengamatan tersebut 

merupakan tiga pengamatan terdekat dari pengamatan perhatian. 

Model Spasial Lag 

Pendekatan spesifikasi model ini didasarkan kepada anggapan bahwa 

variabel respons y pada sebuah pengamatan dipengaruhi secara langsung oleh 

variabel respons y pada pemgamatan lain yang merupakan tetangganya (Michael D. 

Ward dan Kristian Skrede Gleditsch, 2007). Bentuk dari model ini dinyatakan sebagai 

berikut. 
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Keterangan : 

y   =  Vektor variabel respons 

   =  koefisien spatial autoregressive 

W   =  Matriks penimbang spasial 

X   =  Matriks variabel penjelas 

   =  Parameter model termasuk koefisien regresi dari variabel penjelas 

  =  Vektor error term 

Cross Validation  

Cross validation merupakan metode statistik yang digunakan untuk 

melakukan evaluasi dan perbandingan algoritma. Pada ranah statistika, metode ini 

lebih dikenal sebagai metode alternatif yang digunakan untuk melakukan penilaian 

terhadap tingkat akurasi sebuah model regresi dalam memprediksi kasus yang 

belum terlihat (Jun Shao, 1993). Metode ini dilakukan dengan cara membagi data 

menjadi dua segmen. Segmen pertama merupakan data training dan lainnya 

merupakan data testing. Data training digunakan untuk membentuk model regresi 
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sedangkan data testing digunakan pada saat melakukan validasi terhadap model 

tersebut. Bentuk dasar dari cross validation adalah k-fold cross validation.  

Mean Square Prediction Error (MSPE) 

 MSPE merupakan ukuran yang menunjukan performance dari sebuah model 

regresi dalam memprediksi nilai yang belum diketahui. Ketika menggunakan MSPE 

sebagai indikator untuk melakukan perbandingan beberapa model regresi, model 

regresi terbaik adalah model regresi yang mempunyai nilai MSPE terkecil. Berikut ini 

merupakan Formula dari MSPE. 

2
)ˆ(1   ii yy

n
MSPE  

 pada formula tersebut, iy  dan iŷ  merupakan nilai aktual dan prediksi variabel 

respons y. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini dilakukan 100 kali percobaan untuk setiap teknik cross 

validation kecuali Leave-One-Out Cross Validation (LOO-CV). Hal ini dilakukan 

karena hasil pada teknik LOO-CV adalah hasil yang konsisten. Adapun hasil running 

data sebagai berikut. 

 

1. 5-Fold Cross Validation 

Berikut ini merupakan hasil Mean Square Prediction Error (MSPE) 100 

kali percobaan dengan teknik 5-Fold Cross validation .   

 

Rata-Rata MSPE dari 100 kali Percobaan 

Model Regresi Spasial Model Regresi Berganda 

6.802256 7.471889 

Tabel 2. MSPE Kasus 5-Fold Cross Validation 

 

2. 10-Fold Cross Validation 

Berikut ini merupakan hasil Mean Square Prediction Error (MSPE) 100 

kali percobaan dengan teknik 10-Fold Cross validation.   

 

Rata-Rata MSPE dari 100 kali Percobaan 

Model Regresi Spasial Model Regresi Berganda 

6.543606 7.373027 

Tabel 3. MSPE Kasus 5-Fold Cross Validation 
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3. 30-Fold Cross Validation 

Berikut ini merupakan hasil Mean Square Prediction Error (MSPE) 100 

kali percobaan dengan teknik 20-Fold Cross validation.   

 

Rata-Rata MSPE dari 100 kali Percobaan 

Model Regresi Spasial Model Regresi Berganda 

6.448302 7.301691 

Tabel 4. MSPE Kasus 20-Fold Cross Validation 

 

4. Leave-One-Out Cross-Validation 

Berikut ini merupakan hasil Mean Square Prediction Error (MSPE) 100 

kali percobaan dengan teknik Leave-One-Out Cross-Validation Cross 

validation.   

 

Rata-Rata MSPE dari 100 kali Percobaan 

Model Regresi Spasial Model Regresi Berganda 

 6.067656  7.270481 

Tabel 5. MSPE Kasus Leave-One-Out Cross Validation 

 

Berdasarkan tabel yang dihasilkan oleh setiap teknik cross validation yang 

dilakukan, kita dapat melihat bahwa nilai MSPE pada model regresi spasial selalu 

lebih kecil apabila dibandingkan dengan model regresi sederhana. Hal ini 

menunjukan bahwa dalam hal memprediksi nilai HDI di Provinsi Jawa Timur, model 

regresi spasial lebih akurat jika dibandingkan dengan model regresi sederhana. 
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Analisis Predictor 

No Prediktor 
Koefisien 

Regresi 

Standar 

Error 

Standardisasi 

Koefisien Regresi 

1 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
0.5614982 0.8293998 0.676993411 

2 
Persentase 

Penduduk Miskin 
-0.4793605 0.1088202 4.405069096 

3 
Rasio Murid-

Sekolah 
0.0116881 0.0047234 2.474509887 

4 Rasio Murid-Guru -0.4761792 0.1700832 2.799683919 

 

Setelah dilakukan standardisasi koefisien regresi diketahui bahwa prediktor 

yang memiliki pengaruh terkuat dalam membentuk nilai HDI berturut-turut adalah 

persentase penduduk miskin, rasio murid-guru, rasio murid-sekolah dan laju 

pertumbuhan ekonomi 
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Kesimpulan 

1. Model regresi yang terpilih sebagai model regresi dengan kemampuan prediksi 

terbaik untuk memprediksi Human Development Index (HDI) di Provinsi Jawa 

Timur adalah model regresi spasial. Hal ini menunjukan bahwa melibatkan efek 

spasial di dalam model regresi dapat meningkatkan tingkat akurasi model regresi 

dalam memprediksi nilai outcome HDI 

2. Berdasarkan variabel yang digunakan pada penelitian, prediktor yang memiliki 

pengaruh terkuat dalam membentuk nilai HDI berturut-turut adalah persentase 

penduduk miskin, rasio murid-guru pada jenjang SMP, rasio murid-sekolah pada 

Jenjang SMP dan laju pertumbuhan ekonomi. 
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