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ABSTRACT

THE ESTIMATOR OF LINEAR AND NONLINEAR NONPARAMETRIC
REGRESSION CURVE BY PRIESTLEY-CHAO METHOD, NADARAYA-

WATSON METHOD AND FOURIER SERIES METHOD

By

Adella Fitria Marlin

If x is a predictor variable and y is a response  variable of  the regression model y
= f (x) + with f is a regression curve or a regression function which not yet been
known and is independent random variable with mean 0 and variance σ, hence
function f can be estimated by parametric and nonparametric approach. In this
paper function f is estimated by nonparametric approach. The estimation of curve
regression is done by smoothing technique based on observation data.

This study aimed to estimated regression curve using Priestley-Chao, Nadaraya-
Watson and Fourier method for linear and nonlinear function based on the value
of mean square error and optimal bandwidth.

The result showed that Priestley-Chao, Nadaraya-Watson and Fourier method can
be used to estimate linear regression. However for nonlinear function, Fourier
method is better than Priestley-Chao and Nadaraya-Watson method.

Keywords: Nonparametric Regression, Priestley-Chao Estimator, Nadaraya-
Watson Estimator, Fourier Series Estimator.



ABSTRAK

PENDUGA KURVA REGRESI NONPARAMETRIK LINEAR DAN
NONLINEAR DENGAN METODE PRIESTLEY-CHAO, NADARAYA-

WATSON DAN METODE FOURIER

Oleh

Adella Fitria Marlin

Jika x adalah variabel penjelas dan y adalah variabel respon dari model regresi y
= f (x)+ dimana f disebut sebagai kurva regresi atau fungsi regresi yang belum
diketahui bentuknya dan adalah peubah acak yang saling bebas dengan mean 0
and varian σ, maka fungsi f dapat diestimasi dengan pendekatan parametrik dan
pendekatan nonparametrik. Dalam tulisan ini digunakan pendekatan
nonparametrik. Estimasi fungsi regresi nonparametrik dilakukan berdasarkan data
pengamatan dengan menggunakan teknik pemulusan.

Penelitian ini bertujuan untuk menduga kurva regresi menggunakan metode
Priestley-Chao, Nadaraya-Watson, dan metode Fourier pada fungsi regresi linear
dan nonlinear berdasarkan nilai kuadrat tengah galat dan bandwidth optimal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode Priestley-Chao, metode
Nadaraya-Watson, dan metode Fourier dapat digunakan dalam mengestimasi
fungsi regresi linear. Sedangkan pada fungsi regresi nonlinear, metode Fourier
lebih baik daripada metode Priestley-Chao dan metode Nadaraya-Watson.

Kata kunci: Regresi Nonparametrik, Penduga Priestley-Chao, Penduga Nadaraya-
Watson, Penduga Deret Fourier.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Analisis regresi merupakan salah satu teknik statistika yang digunakan untuk

menggambarkan hubungan antara satu variabel respon dengan satu atau lebih

variabel prediktor. Pada regresi harus ada variabel yang ditentukan dan variabel

yang menentukan atau dengan kata lain adanya ketergantungan antara variabel

yang satu dengan yang lainnya. Kedua variabel biasanya bersifat kausal atau

mempunyai hubungan sebab akibat yaitu saling berpengaruh. Sehingga dengan

demikian, regresi merupakan bentuk fungsi tertentu antara variabel tak bebas Y

dengan variabel bebas X atau dapat dinyatakan bahwa regresi merupakan suatu

fungsi Y = f(X). Model regresi secara umum dituliskan seperti dibawah ini untuk

data berpasangan (xi, yi) := ( ) + dengan i = 1, 2, …, n

Dengan merupakan variabel respon, adalah variabel prediktor, dan

merupakan eror atau galat yang memiliki mean 0 dan ragam konstan .

Sedangkan, ( ) disebut fungsi regresi atau disebut juga kurva regresi.

Bentuk regresi bergantung pada fungsi yang menunjangnya atau bergantung pada

persamaannya. Fungsi ( ) disebut juga dengan fungsi regresi atau kurva

regresi.
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Jika bentuk kurva regresi diketahui, maka untuk menduga fungsi regresi dapat

menggunakan pendekatan parametrik. Salah satu metode yang dapat digunakan

untuk menduga kurva ( ) adalah metode kuadrat terkecil. Untuk dapat

menggunakan metode ini, data harus memenuhi asumsi normalitas dan

homogenitas ragam dari galatnya. Jika asumsi tidak terpenuhi, maka digunakan

analisis regresi nonparametrik.

Metode yang digunakan pada analisis regresi nonparametrik bukan hanya

dikarenakan data yang tidak memenuhi asumsi normalitas dan homogenitas ragam

dari galat data, namun metode ini juga digunakan untuk menduga fungsi regresi

yang tidak dilketahui bentuk kurvanya. Pada regresi nonparametrik dikenal

tekhnik pemulusan, antara lain histogram, estimator kernel, deret orthogonal,

estimator spline, k-NN, deret Fourier dan wavelet. Pada teknik pemulusan

menggunakan estimator kernel, terdapat tiga macam estimasi kernel yaitu

Nadaraya-Watson, Priestly-Chao dan Gasser-Müller. Dalam metode ini

dibutuhkan fungsi kernel, fungsi kernel antara lain kernel Uniform, Triangle,

Epanechnikov, Gaussian, Kuadratik dan Cosinus.

Selain memiliki fungsi kernel, dalam pengoperasiannya dibutuhkan pemilihan

bandwidth optimal, karena pemilihan bandwidth merupakan langkah penting yang

harus dilakukan pada teknik pemulusan. Salah satu metode untuk mencari

bandwidth yang optimal adalah dengan menggunakan kriteria Generalized Cross

Validation (GCV).
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Suparti dan Sudargo (2005) telah meneliti kebaikan estimator kernel dan deret

Fourier dengan mengkaji laju Integral Mean Square Error (IMSE). Alifia (2008)

telah menggunakan metode Nadaraya-Watson pada data out faithful geyser.

Sukarsa dan Srinadi (2012) telah mengkaji estimator kernel dalam model regresi

nonparametrik pada data motorcycle dengan fungsi kernel yang berbeda.

Prahutama (2013) telah mengkaji metode pendekatan deret Fourier pada data

pengangguran terbuka di Jawa Timur. Sedangkan Rudianto (2015) telah mengkaji

metode Fourier dan kernel Nadaraya-Watson pada fungsi regresi linear dan

nonlinear.

Penelitian ini akan membandingkan bentuk kurva regresi nonparametrik

menggunakan metode Priestley-Chao, metode Nadaraya-Watson, dan metode

Fourier pada fungsi regresi linear dan nonlinear dengan pemilihan bandwidth

menggunakan metode Generalized Cross Validation (GCV)

1.2   Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui perbandingan hasil pendugaan menggunakan deret Fourier,

kernel Nadaraya-Watson dan kernel Priestley-Chao pada fungsi regresi linear.

2. Untuk mengetahui perbandingan hasil pendugaan menggunakan deret Fourier,

kernel Nadaraya-Watson dan kernel Priestley-Chao pada fungsi regresi

berbentuk eksponensial dan cosinus.
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1.3   Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Menambah referensi tentang penduga kurva regresi nonparametrik

menggunakan metode Fourier, kernel Nadaraya-Watson dan kernel Priestley-

Chao.

2. Menambah pengetahuan tentang pemilihan bandwidth optimal menggunakan

metode Generalized Cross Validation pada metode Fourier, kernel Nadaraya-

Watson dan kernel Priestley-Chao.

3. Melihat perbandingan hasil dari dugaan fungsi regresi menggunakan metode

Fourier, kernel Nadaraya-Watson dan kernel Priestley-Chao.



II.   TINJAUAN PUSTAKA

2.1   Analisis Regresi

Analisis regresi merupakan salah satu teknik statistika yang sering digunakan

untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel respon dan variabel prediktor.

Untuk data yang satu variabel prediktor dan satu variabel respon, analisis regresi

disebut juga dengan analisis regresi linear sederhana. Sedangkan untuk data yang

memiliki lebih dari variabel prediktor dan satu variabel respon disebut dengan

analisis regresi linear berganda. Jadi secara umum analisis regresi adalah metode

analisis data yang menggambarkan hubungan antara variabel respon dengan satu

atau beberapa variabel prediktor (Hosmer dan Lemeshow, 2000). Selain

digunakan untuk mengetahui hubungan antara data berpasangan x dan y, fungsi

lain dari regresi adalah menggunakan model (2.1) untuk melakukan prediksi

secara matematis (Green dan Silverman, 2000).

Misalkan X adalah variabel prediktor dan Y adalah variabel respon untuk n

pengamatan berpasangan {( i, i)} , maka hubungan linear antara kedua

variabel dapat diketahui dengan model umum regresi yaitu := ( ) + , i = 1, 2, …, n (2.1)

Dengan yi adalah variabel tidak bebas pada pengamatan ke-i, merupakan

galat/sisaan/kesalahan ke-i yang diasumsikan menyebar normal dengan mean
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sama dengan 0 dan ragam tetap , serta m(xi) merupakan fungsi regresi atau

kurva regresi (Eubank, 1998).

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi

atau kurva regresi, yaitu secara parametrik dan nonparametrik. Dalam pendekatan

parametrik, bentuk hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor

diketahui atau diperkirakan dari bentuk kurva regresi. Sedangkan pada regresi

nonparametrik, bentuk kurva tidak dapat langsung diketahui atau diperkirakan

(Netter, et al., 1997).

2.2   Regresi Parametrik

Bentuk hubungan antara variabel respon dan variabel prediktor diperkirakan dari

bentuk kurva regresi, misalkan berbentuk pola linear, kuadratik, eksponensial, dan

polinomial. Dalam pendekatan regresi parametrik, data yang digunakan harus

memenuhi asumsi kenormalan galat, yaitu galat berdistribusi normal dengan rata-

rata nol dan ragam konstan. Dalam kasus parametrik, metode yang paling popular

untuk menduga fungsi regresi adalah Metode Kuadrat Terkecil (Hardle, 1994).

Jika asumsi ini tidak terpenuhi, maka lakukan transformasi data sampai diperoleh

data yang sesuai. Transformasi dilakukan terhadap data sehingga diperoleh model

regresi yang sesuai bagi data. Transformasi dilakukan melalu teknik trial dan

error sehingga penggunaan teknik transformasi yang tepat akan membawa pada

metode pendugaan yang relatif mudah, namun jika terjadi kesalahan transformasi

membawa pada teknik pendugaan yang rumit (Netter, et al., 1997).
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Selain menggunakan teknik transformasi, jika data tidak memenuhi asumsi

kenormalan, maka dapat dilakukan dengan teknik analisis regresi nonparametrik,

karena statistik nonparametrik tidak menuntut terpenuhinya asumsi tertentu,

misalnya data harus berdistribusi normal atau tidak (Wand, 1995).

2.3   Regresi Nonparametrik

Metode regresi nonparametrik adalah metode analisis data yang sangat populer

semenjak akhir tahun 1990-an. Kebutuhan terhadap analisis yang dapat

menganalisis jenis data yang beragam dan belum tentu memenuhi asumsi-asumsi

parametrik membuat teknik ini makin banyak digunakan. Karena sifatnya yang

fleksibel, pendekatan model regresi nonparametrik berperan penting dalam

memeriksa data longitudinal (Wu dan Zhang, 2006).

Regresi nonparametrik disebut fleksibel dikarenakan data tidak harus memenuhi

asumsi-asumsi tertentu seperti pada regresi parametrik. Pada metode regresi

nonparametrik, bentuk fungsi tidak diketahui dan tidak tergantung pada asumsi

bentuk kurva tertentu (Hardle, 1994).

Dalam regresi nonparametrik bentuk kurva regresi tidak diketahui, data

diharapkan mencari sendiri bentuk estimasinya sehingga memiliki fleksibilitas

yang tinggi. Kurva regresi hanya diasumsikan termuat dalam suatu ruang fungsi

yang berdimensi tak hingga dan merupakan fungsi mulus (smooth). Estimasi

fungsi m(xi) dilakukan berdasarkan data pengamatan dengan menggunakan teknik

smoothing tertentu. Ada beberapa teknik smoothing yang dapat digurnakan antara
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lain estimator histogram, kernel, deret orthogonal, penduga spline, k-NN, deret

fourier, dan wavelet (Eubank, 1998).

Meskipun begitu, regresi nonparametrik bukannya tanpa kekurangan. Kekurangan

atau kelemahan dari regresi nonparametrik menurut Hollander et. al (2014) antara

lain :

1. Metode ini dianggap mengorbankan terlalu banyak informasi dari data yang

didapat.

2. Metode ini dianggap tidak efisien daripada metode parametrik pada data

tertentu.

3. Hanya dapat digunakan pada data dengan n yang kecil.

4. Metode nonparametrik relatif tidak sensitif pada pencilan data.

2.4   Pemulusan (Smoothing)

Tujuan dari smoothing adalah untuk membuang variabilitas dari data yang

memiliki kurva regresi tidak berpola sehingga ciri-ciri data akan terlihat lebih

jelas. Priestley (1981), Silverman(1986), Eubank (1998), dan Hardle (1990) telah

menyatakan beberapa metode smoothing yang dapat digunakan. Jika diberikan

data observasi y1,...,yn pada titik-titik desain yang tetap (fixed design points)

x1,…,xn, secara berturutan (agar lebih mudah, kita andaikan saja 0<x1< .... < xn <

1). Asumsikan data memiliki model sebagai berikut:

Yi = m(xi) +εi , i = 1,…,n (2.2)
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dimana m adalah sebuah fungsi yang didefinisikan pada selang [0,1] dan

ε1 ,...,εn adalah peubah acak yang merepresentasikan error. Biasanya kita

mengasumsikan E (εi) = 0 dan Var (εi ) =σ2 , i = 1,..,n. Tujuan dari data

analisis adalah menduga fungsi regresi m pada tiap x di [0,1] (Halim dan Bisono,

2006).

Terdapat parameter pemulus atau yang dapat disebut juga bandwidth yang

dilambangkan dengan h. Jika nilai bandwidth bsar dengan bias yang besar namun

varian nya kecil, maka kurva disebut oversmoothing atau terlalu halus. Namun

jika nilai h kecil dengan bias yang kecil namun variannya besar, maka kurva akan

undersmoothing atau terlalu kasar. Jadi pemilihan parameter pemulus merupakan

hal terpenting untuk mendapatkan kurva yang sesuai. Pemilihan bandwidth

dilakukan dengan cara menyeimbangkan antara bias dan varian (Wasserman,

2006).

2.5   Estimator Densitas Kernel

Estimator kernel merupakan pengembangan dari estimator histogram. Estimator

diperkenalkan oleh Rosenblatt (1956) dan Parzen (1962) sehingga dapat disebut

juga estimator densitas kernel Rosenblatt-Parzen (Eubank, 1998). Secara umum

kernel K dengan parameter pemulus (bandwidth) h didefinisikan sebagai:

Kh(x) = ( ) untuk −∞ < < ∞ dan h>0 (2.3)

Serta memenuhi :

(i) K(x) ≥ 0, untuk semua x
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(ii) ∫ ( ) = 1

(iii) ∫ ( ) = > 0
(iv) ∫ ( ) = 0

Beberapa jenis fungsi kernel antara lain:

1. Kernel Uniform : K(x) = ;|x| ≤1 , 0 selainnya

2. Kernel Triangle : K(x) = (1 - |x|) ;|x| ≤ 1 , 0 selainnya

3. Kernel Epanechnikov : K(x) = (1 - ) ;|x| ≤ 1 , 0 selainnya

4. Kernel Kuartik : K(x) = (1 − ) ;|x| ≤ 1 , 0 selainnya

5. Kernel Triweight : K(x) = (1 - ) ;|x| ≤ 1 , 0 selainnya

6. Kernel Cosinus : K(x) = cos ;|x| ≤ 1 , 0 selainnya

7. Kernel Gaussian : K(x) =√ ;−∞ < < ∞
Estimator densitas kernel dari untuk fungsi densitas f(x) didefinisikan sebagai:( ) = ∑ ( − ) = ∑ (2.4)

Dari persamaan (2.4) terlihat bahwa ( ) tergantung pada fungsi kernel K dan

parameter h. Bentuk bobot kernel ditentukan oleh fungsi kernel K, sedangkan

ukuran bobotnya ditentukan oleh parameter pemulus h yang disebut bandwidth

(Wand dan Jones, 1995).
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2.6   Metode Priestley-Chao

Penduga Priestley-Chao adalah penduga bagi fungsi regresi yang tidak diketahui

bentuknya. Ingat persamaan (2.1), dimana m(xi) adalah fungsi yang tidak

diketahui bentuk kurvanya dan errornya (є1, ...., єn) dengan rata-rata sama dengan

nol dan varian konstan σ2. Dapat diasumsikan juga bahwa (x1, ...., xn) berada di

interval yang sama [a,b], sehingga= × δ i = 1, ..., n (2.5)

Dimana = ( − )/ . Ini diperlukan untuk menduga m secara nonparametrik

menggunakan data yang tersedia. Penduga yang digunakan disini diusulkan oleh

Priestley dan Chao (1972) yang didefinisikan sebagai berikut :( ) = ∑ (2.6)

Untuk x ϵ (a,b). K(.) disebut fungsi yang diasumsikan simetris dengan nol,

sedemikian sehingga ∫ (u)2 du < ∞ dan memiliki momen kedua yang terbatas

( yaitu ∫ K(u) du = < ∞. Pada umumnya akan dipilih fungsi kepekatan

peluang simetrik seperti standar normal atau Beta simetris pada interval terbatas [-

1, 1]. Konstanta h disebut parameter pemulus atau bandwidth dan mengendalikan

fungsi kernel pada setiap xi. Pendugaan Priestley-Chao adalah rata-rata terboboti

dari variabel respon Y1, ....., Yn dan bobotnya berkaitan dengan Yi, bobotnya adalah

dengan hasil sebenarnya yang akan ditentukan oleh kedekatan dari x ke

xi yang relatif terhadap nilai h. Ini adalah fungsi linear dari Yi dan oleh sebab itu

disebut sebagai pemulus linear.
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Jika data tidak memiliki ruang yang sama atau equally-spaced maka penduganya

adalah ( ) = ∑ ( − ) (2.7)

2.7   Metode Nadaraya-Watson

Menurut Hardle (1991), jika terdapat n data pengamatan {(Xi ,Yi)} yang

memenuhi persamaan (2.1) dimana ∈ dan ∈ , maka penduga m(x)

adalah: ( ) = ( | = ) = ∫ ( , )( ) (2.8)

Penyebut diduga dengan menggunakan penduga densitas kernel( ) = ∑ ( − )
Fungsi densitas peluang bersama diduga dengan perkalian kernel, yaitu :

, ( , ) = ∑ ( − ) ( − )
Sehingga, pembilang dari penduga Nadaraya-Watson menjadi :
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Bentuk penduga Nadaraya-Watson dapat ditulis :

( ) = 1∑ −1∑ ( − )
( ) = 1ℎ∑ −ℎ1ℎ∑ −ℎ
( ) = ∑∑ (2.9)

( ) = ( )
Sehingga, = , dimana

= −
∑ − (2.10)

Matriks W disebut juga dengan Hat Matrix dari penduga m(x). Persamaan (2.9)

ditemukan oleh Nadaraya dan Watson (1964), sehingga disebut estimator

Nadaraya-Watson.

Pengaruh fungsi kernel kurang signifkan dibandingkan dengan pengaruh

bandwidth h. Nilai-nilai ekstrim dari h mengakibatkan :

 Jikaℎ → 0, maka untuk x=xi, ( ) → ( )( ) =
Jadi bandwidth h sangat kecil, estimator akan menuju ke data

 Jika ℎ → ∞maka ( ) → (0), akibatnya

( ) → ∑ ( )∑ ( ) =
( ) ∑( ( )) = ∑
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Jadi bandwidth (h) sangat besar, estimator akan sangat mulus dan menuju rata-rata

dari variabel respon.

Semakin kecil nilai bandwidth h, maka grafik akan semakin kurang mulus namun

memiliki bias yang kecil. Sebaliknya semakin besar nilai bandwidth h, maka

grafik akan sangat mulus tetapi memiliki bias yang besar. Karena tujuan estimasi

kernel adalah memperoleh kurva yang mulus namun memiliki nilai MSE yang

tidak terlalu besar, perlu dipilih nilai h optimal untuk mendapatkan grafik optimal.

Salah satu cara memilih parameter pemulus optimal adalah dengan menggunakan

metode Generalized Cross Validation (GCV).

2.8   Bandwidth Optimum

Bandwidth h adalah parameter pemulus yang berfungsi untuk mengontrol

kemulusan dari kurva yang diestimasi. Bandwidth yang terlalu kecil akan

menghasilkan kurva yang under-smoothing yaitu sangat kasar dan sangat

fluktuatif, dan sebaliknya bandwidth yang terlalu lebar akan menghasilkan kurva

yang over-smoothing yaitu sangat mulus, tetapi tidak sesuai dengan pola data

(Hardle, 1991).

Menurut Hardle (1990), perlu dipilih bandwidth yang optimal. Pemilihan

bandwidth yang optimum didasarkan pada penyeimbangan antara bias dan varian.

Salah satu cara yang dapat memperlihatkan keseimbangan antara bias dan varian

adalah MSE atau mean square error yaitu dengan meminimumkan nilai MSE

maka bias dan ragam juga minimum. Pada lemma 1, dapat dilihat uraian MSE.
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Lemma 1 MSE f(x) dapat diuraikan sebagai jumlahan antara bias kuadrat dan

variance dari f(x)

Bukti :

MSE f(x) = E[f(x) – ( )]2

= E[f(x) – E f(x) +E f(x) - ( )]2

= E[f(x) – E f(x)]2 +2E[ f(x) – Ef(x)][Ef(x) - ( )] + E[Ef(x) -( )]2

= Var(f(x)) + Bias(f(x))2

Metode untuk mendapatkan h optimal dapat diperoleh dengan menggunakan

kriteria Generalized Cross Validation (GCV), yang didefinisikan sebagai berikut:(ℎ) = ( )[ ( )] (2.11)

Dengan MSE (h) = ∑ ( − ( )) dan adalah hat matriks berukuran

nxn yang memenuhi [ ( ), ( ),… , ( )] = . Nilai bandwidth h

optimal akan diperoleh jika nilai akan menghasilkan nilai Generalized Cross

Validation minimal (Craven dan Wahba, 1979).

2.9 Fungsi Periodik

Menurut Tolstov (1962), suatu fungsi f(x) dikatakan periodik jika terdapat

konstanta T>0, sehingga memenuhi f(x+T)=f(x) untuk setiap x anggota domain

f(x). Selanjutnya T disebut dengan periode dari fungsi f(x). Jika T adalah periode

dari suatu fungsi f(x), maka ...,-2T, -T,2T,3T ... juga merupakan periode dari

fungsi f(x).
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Salah satu contoh fungsi periodik adalah f(x)=sin (x) dengan periode 2 , karena

sin(x+2 ) = sin(x).

2.10 Deret Fourier

Menurut Tolstov (1962), jika fungsi f(x) terdefinisi pada interval [− , ] dan

diluar selang ini oleh ( ± 2 ) = ( ), sehingga f(x) merupakan fungsi

periodik dengan periode 2L. ( ) dapat direpresentasikan dengan deret perluasan

fourier sebagai berikut :( ) = + ∑ cos + sin (2.12)

( ) = + ∑ cos + sin
dengan

= 1 ( )
= 1 ( )

= 1,2,3, ….
Nilai (dengan T adalah periode f(x)) merupakan faktor pengali agar x dalam

satuan radian.

2.11 Estimator Fourier
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Diberikann data pengamatan {(xi ,yi)} yang memenuhi persamaan (2). Jika ∈[− , ]dan ∈ , dan diasumsikan periode m(x) adalah = 2 , maka

penduga m(x) dapat didekati oleh deret fourier yang didefinisikan sebagai berikut:( ) = + ∑ cos + sin (2.13)

Dengana0 , dan adalah koefisien Fourier (Bowman dan Azzalini, 1997).

Tingkat kemulusan estimator deret Fourier ditentukanolehpemilihan parameter

pemulusJ. Semakin kecil parameter pemulus J, semakin mulus estimasinya dan

semakin besar parameter pemulus J, semakin kurang mulus estimasi dari f. Oleh

karena itu, perlu dipilih J yang optimal.

2.12 Pemilihan Parameter Pemulus (J) Optimal

Pada pemodelan regresi nonparametrik dengan menggunakan deret Fourier, hal

yang perlu diperhatikan adalah menentukan nilai J. Salah satu metode yang dapat

digunakan adalah metode Generalized Cross Validation (GCV). Penentuan J

optimal akan menghasilkan nilai koefisien determinasi (R2) yang tinggi.

Generalized Cross Validation (GCV) didefiniskan sebagai berikut:( ) = ( )[ ( )] (2.14)

dengan MSE(J) = ∑ ( − ( )) dan adalah matriks berukuran nxn

yang memenuhi ( ) = dan disebut juga Hat Matrixs. Nilai GCV terkecil

akan menghasilkan nilai J yang optimal (Craven dan Wahba, 1979).

2.13 Ukuran Kebaikan Bandwidth Optimal
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Kebaikan suatu penduga dapat dilihat dari tingkat kesalahannya. Semakin kecil

tingkat kesalahan suatu pendugaan maka semakin baik estimasinya. Menurut

Chatterjee (2007), kriteria untuk menentukan estimator terbaik dalam model

regresi antara lain nilai Mean Square Error (MSE) dan nilai koefisien determinasi

R-Square (R2).

MSE didefinisikan sebagai berikut := ∑ ( − ) . (2.15)

Sedangkan koefisen determinasi didefinisikan sebagai berikut := =
∑ ( )∑ ( ) (2.16)

adalah data variabel respon ke-i, adalah mean data variabel respon,

sedangkan adalah nilai hasil estimasi variabel respon ke-i. Sum of Square

Regression (SSR) adalah jumlah kuadrat simpangan hasil dugaan terhadap rata-

rata variabel respon.Sedangkan Sum of Square Total (SST ) adalah jumlah kuadrat

simpangan variabel respon. SSR berfungsi untuk mengukur kualitas variabel

prediktor sebagai prediktor variabel respon.Sehingga, koefisien determinasi dapat

diartikan sebagai proporsi keragaman total variabel respon yang diukur oleh

variabel prediktor.



III.   METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2015-2016 dan

bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan

Alam Universitas Lampung.

3.2 Data

Data yang digunakan merupakan data bangkitan menggunakan software Matlab

R2013b yang berdistribusi Uniform (0,4) sebanyak 400 data dan dipetakan oleh

fungsi linear, eksponensial, dan gelombang periodik cosinus sebagai berikut:

1. Linear : = 2 +
2. Eksponensial : = exp(− ) +
3. Cosinus : y = cos (4x) + ε
Dengan merupakan noise variabel random independen berdistribusi Normal,~ (0; 0,5), ~ (0; 0,2) dan ~ (0; 0,2). Akan dibandingkan hasil

estimasi menggunakan metode Priestley-Chao, metode Nadaraya-Watson, dan

metode Fourier.
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3.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan pendugaan kurva regresi secara

teoritik dan secara visual. Secara teoritik, akan dibandingkan nilai MSE pada

setiap metode, sedangkan secara visual akan dibandingkan grafik noise data

dengan kurva dugaannya. Penelitian ini menggunakan metode pendugaan kernel

Priestley-Chao, kernel Nadaraya-Watson, dan metode deret fourier. Penentuan

parameter pemulus (bandwidth) hp pada metode kernel Priestley-Chao, parameter

pemulus hn pada metode kernel Nadaraya-Watson dan parameter pemulus J pada

metode fourier dilakukan dengan menggunakan metode Generalized Cross

Validation (GCV). Data diolah menggunakan software Matlab R2013b. Adapun

langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Membangkitkan data berdasarkan distribusi Uniform (0,4).

2. Membuat scatterplot dari ketiga bentuk fungsi.

3. Menentukan garis duga regresi berdasarkan nilai bandwidth optimal dengan

metode Priestley-Chao, Nadaraya-Watson, dan metode Deret Fourier.

4. Membandingkan hasil dugaan antara penduga Priestley-Chao, Nadaraya-

Watson dan penduga Deret Fourier dengan bandwidth optimal berdasarkan

grafik dugaan dan nilai Mean Square Error (MSE).



V.  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan pada ketiga metode dalam mengestimasi fungsi

regresi linear dan nonlinear, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode Nadaraya-Watson dapat mengestimasi fungsi regresi berbentuk

linear dengan sangat baik dibandingkan metode Priestley-Chao dan

metode Fourier.

2. Metode Fourier lebih baik daripada metode Priestley-Chao dan Nadaraya-

Watson dalam mengestimasi fungsi regresi berbentuk eksponensial dan

gelombang periodik.

2.2 Saran

Pada tulisan ini sudah dijelaskan mengenai pemilihan bandwidth optimal

menggunakan metode GCV, penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode

pemilihan bandwidth optimal menggunakan kriteria yang lain seperti akaike

information, Shibata dan metode lainnya.
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