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ABSTRACT 

 

COMPARISON JACKKNIFE JIANG AND AREA-SPESIFIC METHOD 

IN ESTIMATION MEAN SQUARED ERROR 

OF BETA-BINOMIAL MODEL 

 

 

By 

 

DITA PARAMITHA 

 

 

 

Empirical Bayes (EB) method is one of method in small area estimation for count 

or binary data. Estimation with EB method based on posterior which its parameter 

be estimated by data. Beta Binomial model is a model that can be used for binary 

data. In this research, parameter estimation from the EB estimator is estimated use 

the method of momen. MSE of the EB estimator is evaluated by Jackknife Jiang 

and Area-spesific both in theory and empirical. Empirical studied with Ri386 

using the data of preprosperous family in Bandar Lampung 2014 we know that 

EB estimator is biased. Based on calculation from the data, it showed that the 

MSE of Area-spesific Jackknife method is smaller than the MSE of Jackknife 

Jiang method. 

 

Keyword: Small Area Estimation, Empirical Bayes (EB), Beta Binomial Model, 

Method of Momen, Jackknife. 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

PERBANDINGAN METODE JACKKNIFE JIANG DAN AREA-SPESIFIC 

PADA PENDUGAAN MEAN SQUARE ERROR 

MODEL BETA-BINOMIAL 

 

 

Oleh 

 

DITA PARAMITHA 

 

 

 

Metode Empirical Bayes (EB) merupakan salah satu metode pada pendugaan area 

kecil untuk data cacah atau biner.  Pendugaan dengan pendekatan EB didasarkan 

pada sebaran posterior yang parameternya diduga dari data. Model Beta Binomial 

merupakan salah satu model yang dapat digunakan pada respon biner. Pada 

penelitian ini pendugaan parameter dari penduga EB dilakukan menggunakan 

Metode Momen. Evaluasi Mean Square Error (MSE) pada penduga EB  

dilakukan dengan metode Jackknife Jiang dan Area-spesific Jackknife baik secara 

teori maupun empiris. Kajian secara empiris dilakukan dengan bantuan software 

R i386 menggunakan data Keluarga Prasejahtera Tahun 2014 di Kota Bandar 

Lampung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penduga EB bersifat bias. 

Berdasarkan perhitungan dari data diperoleh bahwa metode Area-specific 

Jackknife menghasilkan MSE yang relatif lebih kecil dibandingkan MSE dengan 

metode Jackknife Jiang. 

 

Kata kunci: Pendugaan Area Kecil, Empirical Bayes (EB), Model Beta 

Binomial, Metode Momen, Jackknife. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

 

 

Survei merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu 

informasi. Penerapan sistem sampel dalam survei pada area yang kecil 

menyebabkan objek survei menjadi terbatas dan menyebabkan informasi yang 

diperoleh tidak mewakili populasi secara keseluruhan, sehingga pendugaan 

langsung tidak dapat menghasilkan dugaan yang teliti. Guna menghasilkan 

pendugaan yang lebih baik, maka digunakan metode pendugaan tidak langsung 

pada area kecil (Rao, 2003).  

 

Small Area Estimation (SAE) merupakan teknik statistika yang digunakan untuk 

menduga parameter subpopulasi dengan ukuran sampel yang kecil dengan 

mengembangkan data survei dan sensus guna mengestimasi tingkat kesejahteraan 

atau indikator lainnya sebagai peubah yang menjadi perhatian pada domain yang 

lebih kecil. Biasanya objek survei jumlahnya kecil bahkan mungkin area tersebut 

tidak tersampling sehingga analisis yang didasarkan pada objek tersebut memiliki 

ketepatan yang rendah. Selain itu metode ini dapat mengestimasi karakteristik dari 

subpopulasi yang dikembangkan dengan menghubungkan informasi dari daerah 

tertentu dengan daerah lain melalui model pendekatan untuk meningkatkan 

efektifitas ukuran sampel yang disebut estimasi tidak langsung (Rao, 2003). 
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Berbagai metode pendugaan area kecil telah dikembangkan khususnya 

menyangkut metode yang berbasis model (model-based area estimation). Metode 

tersebut adalah penduga prediksi tak bias linier terbaik empirik atau Empirical 

Best Linear Unbiased Prediction (EBLUP) untuk data kontinu, bayes empirik atau 

Empirical Bayes (EB), dan bayes hierarkhi atau Hierarchical Bayes (HB) untuk 

data biner atau cacahan. 

 

Proporsi merupakan salah satu peubah respons yang menjadi perhatian dalam 

SAE yang didapat dari hasil survei data cacahan yaitu banyaknya pengamatan 

dibagi dengan jumlah keberhasilan dari pengamatan tersebut, dengan 

mengasumsikan pengamatannya menyebar binomial. Dalam pendugaan Bayes 

terdapat dua jenis informasi yaitu informasi prior diperoleh dari sebaran prior dan 

informasi posterior dari hasil survei. Untuk peubah Binomial, sebaran prior yang 

dapat dipilih adalah sebaran Beta. Sehingga pada penelitian ini model yang 

digunakan adalah model Beta-Binomial. 

 

Kebaikan suatu penduga dapat dievaluasi melalui sifat tak bias dan varian 

minimum. Karena penduga Bayes biasanya bersifat bias (Bolstad, 2007), maka 

dalam penelitian ini kualitas penduga EB yang diperoleh akan dievaluasi melalui 

kriteria Mean Squared Error (MSE). MSE merupakan suatu besaran untuk 

mengukur keragaman penduga area kecil. Beberapa penelitian yang membahas 

tentang metode pendugaan MSE adalah Prasad dan Rao (1990), Wan (1999), 

Chen (2001), Jiang et al (2002), Rao (2003), serta Chen dan Lahiri (2008). Pada 

penelitian ini peneliti tertarik untuk mengkaji MSE dengan membandingkan 

metode Jackknife Jiang et al (2002) dan Area-spesifik Jackknife. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik penduga Empirical Bayes 

dengan mengevaluasi Mean Squared Error menggunakan metode Jackknife Jiang 

dan Area-spesific Jackknife baik secara teori maupun empiris menggunakan data 

Keluarga Prasejahtera tahun 2014 di Kota Bandar Lampung. 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

 

 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang 

karakteristik penduga Empirical Bayes melalui evaluasi Mean Squared Error 

menggunakan metode Jackknife Jiang dan Area-spesific Jackknife pada 

pendugaan area kecil dengan model Beta-Binomial. 



 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pendugaan Area Kecil 

 

 

 

Small Area Estimation (SAE) adalah salah satu teknik statistik yang digunakan 

untuk menduga parameter subpopulasi dengan ukuran sampel yang relatif kecil. 

Teknik ini mengembangkan data survei dan sensus untuk mengestimasi tingkat 

kesejahteraan atau indikator lainnya untuk unit geografis seperti kecamatan atau 

pedesaan. Terdapat dua masalah pokok dalam pendugaan area kecil. Masalah 

pertama adalah bagaimana menghasilkan suatu dugaan parameter yang cukup baik 

untuk ukuran sampel kecil pada suatu domain. Kedua, bagaimana menduga mean 

Squared error (MSE) dari dugaan parameter tersebut. Kedua masalah pokok 

tersebut dapat diatasi dengan cara “meminjam informasi” dari dalam area, luar 

area maupun dari luar survei (Pfefferman, 2002).  

 

SAE merupakan metode estimasi tidak langsung yang menduga area yang lebih 

kecil dan memberikan tingkat akurasi yang lebih baik. Model area kecil 

dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu model level area dan model level unit 

(Rao, 2003). 
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1.Pendugaan  Area Kecil Berbasis Area 

Pada model pendugaan area kecil berbasis area, data pendukung yang tersedia 

hanya sampai level area. Model level area menghubungkan penduga langsung 

pendugaan area kecil dengan data pendukung dari domain lain untuk setiap area. 

 

2. Pendugaan Area Kecil Berbasis Unit 

Pada model pendugaan area kecil berbasis unit diasumsikan bahwa data variabel 

penyerta unit 𝑥𝑖𝑗
𝑇=(xij1,xij2,....,xijp)

T tersedia untuk setiap elemen ke-j pada area ke-i 

selanjutnya variabel respon 𝑦𝑖𝑗 diasumsikan berkaitan dengan 𝑥𝑖𝑗sehingga bentuk 

persamaan model area kecil berbasis level unit sebagai berikut : 

  𝑦𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗
𝑇𝛽 + 𝑒𝑖𝑗 + 𝑣𝑖 ; j=1,2, . . ., m; i=1,2,. . . ., n      (2.1) 

Dengan 𝑣𝑖 merupakan pengaruh acak area, β merupakan koefisien regresi dan 

diasumsikan galat sama dengan 0. Namun kadang cukup dengan rata-rata populasi 

�̅�𝑖𝑗 yang diketahui (Rao, 2003). 

 

  

2.2 Metode Empirical Bayes 

 

 

Dasar pengembangan pendekatan statistik Bayes adalah hukum Bayes yang dibuat 

oleh Thomas Bayes. Hukum ini diperkenalkan oleh Richard Price tahun 1763 dua 

tahun setelah wafatnya Thomas Bayes. Pada tahun 1774 dan 1781, Laplace 

memberikan analisis lebih rinci dan lebih relevan untuk statistik Bayes sekarang 

(Gill, 2002). 
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Bila penduga Bayes ini akan digunakan maka harus diketahui terlebih dahulu nilai 

parameter sebaran priornya. Namun seringkali informasi mengenai parameter 

prior belum diketahui. Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah Bayes 

Empirik. Emperical Bayes (EB) merupakan metode dengan menggunakan 

inferensia dari estimasi posterior untuk menduga parameter. Pertama kali model 

ini diperkenalkan oleh Fay-Herriot (1979), untuk menduga rata-rata pendapatan 

area kecil di Amerika Serikat. Metode EB merupakan metode yang cocok 

digunakan dalam menangani data biner dan data cacahan pada pendugaan area 

kecil. Misalkan x1, x2, …, xn merupakan sampel acak berukuran n dari distribusi 

yang mempunyai fungsi kepekatan peluang berbentuk f(x1, x2, …, xn|θ) dan 

sebaran dari peubah acak θ yaitu h(θ) sebaran prior. Metode EB dalam konteks 

pendugaan area kecil secara ringkas sebagai berikut: 

 

1. Mendapatkan fungsi kepekatan peluang akhir (posterior) dari x1, x2, …, xn 

dengan f(x1, x2, …, xn) yang didefinisikan sebagai berikut:  

f(x1, x2, …, xn|θ) = 
f(X1,X2,…,Xn|θ).h(θ)

∫ f(X1,X2,…,Xn|θ).h(θ)dθ
        (2.2) 

2. Menduga parameter model dari fungsi kepekatan peluang marginal.  

3. Menggunakan fungsi kepekatan peluang akhir (posterior) dugaan untuk 

membuat inferensi parameter area kecil yang menjadi perhatian. 

    (Kismiantini, 2010) 

Pendugaan langsung melalui pendekatan Bayes adalah menganggap parameter pi 

merupakan peubah yang memiliki distribusi tertentu. Dalam pendugaan Bayes 

terdapat dua jenis informasi yaitu informasi prior diperoleh dari sebaran prior dan 

informasi posterior dari hasil survei. Untuk peubah Binomial, sebaran prior yang 

digunakan adalah sebaran Beta atau Logit Normal (Rumiati, 2012). 
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2.3 Model Beta Binomial 

 

 

Distribusi Beta digunakan untuk menjelaskan distribusi dari sebuah nilai 

probabilitas yang tidak diketahui sebagai distribusi prior pada sebuah parameter 

probabilitas sukses dalam distribusi Binomial (Bolstad, 2007). Dalam hal ini 

dianggap bahwa probabilitas sukses dapat menjalani setiap nilai real antara 0 dan 

1, sehingga distribusi prior tidak diskrit melainkan kontinu (Subanar, 2013). 

 

Model ini merupakan model yang berawal dari model Bernoulli dengan model 

peluang untuk data biner yang dinyatakan dengan : 

yi| pi ~ Binomial (ni, pi) = 0, . . ., ni, 0 < pi < 1, i = 1, . . ., m      (2.3) 

dengan model dasar 

yi| pi ~ Bernoulli (pi) atau yi| pi ~ Binomial (ni, pi)      (2.4) 

pi ~ Beta (α, β) α > 0, β > 0        (2.5) 

 

Beta (α, β) menyatakan sebaran beta dengan parameter α dan β serta fungsi 

kepekatan untuk pi adalah 

f(pi |α, β) = 
Γ(𝛼+𝛽)

Γ(𝛼)Γ(𝛽)
𝑝𝑖𝛼−11 − 𝑝𝑖𝛽−1;  𝛼 > 0, 𝛽 > 0 untuk 0 ≤ pi ≤ 1     (2.6) 

         (Hogg dan Craig, 1995). 

 

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model berbasis area dua level. 

Model dua level tersebut dapat dituliskan sebagai berikut: 

     𝑦𝑖 = 𝑝𝑖 + 𝜀𝑖                   (2.7) 
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dengan: 

𝑦𝑖= penduga langsung area ke-i 

𝜀𝑖= pengaruh acak di dalam area 

𝑝𝑖 = Parameter yang ingin diduga 

 

dimana: 

Level 1: yi| pi ~ Binomial (ni, pi) 

Level 2: pi ~ Beta (α,β), i= 1,2,3,...,m       (2.8) 

Dengan yi  menyatakan banyaknya pengamatan suatu kasus pada area ke-i, ni 

adalah banyaknya ulangan keberhasilan suatu kasus pada area ke-i, pi adalah 

peluang keberhasilan suatu kasus pada area ke-i yang tidak diketahui dan m 

menyatakan jumlah area, sedangkan α dan β merupakan parameter yang belum 

diketahui. Level pertama diasumsikan bahwa yi ~ Binomial (ni, pi) dan level kedua 

diasumsikan bahwa pi ~ Beta (α,β) (Kismiantini, 2007).  

 

Diketahui bahwa pi ~ Binomial (ni, pi) mempunyai fungsi kepekatan sebagai 

berikut : 

f(yi |pi) = (
𝑛𝑖
𝑦𝑖
) 𝑝𝑖𝑦𝑖(1 − 𝑝𝑖)𝑛𝑖−𝑦𝑖        (2.9) 

 

Berdasarkan fungsi kepekatan 𝑝𝑖 dan fungsi kepekatan yi maka : 

𝑓(𝑝𝑖|𝑦𝑖) =
𝑓(𝑝𝑖; 𝑦𝑖)

𝑚(𝑦𝑖)
 

 =
(
𝑛𝑖
𝑦𝑖
)
𝛤(𝛼+𝛽)

𝛤(𝛼)𝛤(𝛽)
𝑝𝑖
𝑦𝑖+𝛼−1(1−𝑝𝑖)

𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽−1

(
𝑛𝑖
𝑦𝑖
)
𝛤(𝛼+𝛽)

𝛤(𝛼)𝛤(𝛽)

𝛤(𝑦𝑖+𝛼)𝛤(𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽)

𝛤(𝛼+𝑛+𝛽)

 

 =
𝑝𝑖
𝑦𝑖+𝛼−1(1−𝑝𝑖)

𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽−1

𝛤(𝑦+𝛼)𝛤(𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽)

𝛤(𝛼+𝑛𝑖+𝛽)
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 =
𝛤(𝛼+𝑛𝑖+𝛽)

𝛤(𝑦𝑖+𝛼)𝛤(𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽)
𝑝𝑖
𝑦𝑖+𝛼−1(1 − 𝑝𝑖)

𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽−1 

 = 𝐵((𝑦𝑖 + 𝛼), (𝑛𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝛽))          (2.10) 

 

Menurut Berger (1990) nilai ekspektasi dan varian dari distribusi Beta adalah  

𝐸(𝑋) =
𝛼

𝛼+𝛽
 dan 𝑉𝑎𝑟(𝑋) =

𝛼𝛽

(𝛼+𝛽+1)(𝛼+𝛽)2
  Diketahui bahwa distribusi dari p 

adalah fungsi Beta ((𝑦𝑖+α),( 𝑛𝑖-𝑦𝑖+β)).  Sehingga diperoleh nilai ekspektasi dari 

distribusi posteriornya adalah:   

 

𝐸(𝑝𝑖|𝑦𝑖) =
𝑦𝑖 + 𝛼

𝑦𝑖 + 𝛼 + 𝑛𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝛽
 

           =
𝑦𝑖+𝛼

𝛼+𝑛𝑖+𝛽
       (2.11) 

 

dan  varian dari distribusi posterior adalah   

𝑉𝑎𝑟(𝑝𝑖|𝑦𝑖) =
(𝑦𝑖 + 𝛼)(𝑛𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝛽)

(𝑦𝑖 + 𝛼 + 𝑛𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝛽 + 1)(𝑦𝑖 + 𝛼 + 𝑛𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝛽)2
 

           =
(𝑦𝑖+𝛼)(𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽)

(𝛼+𝑛𝑖+𝛽+1)(𝛼+𝑛𝑖+𝛽)
2
       (2.12) 

 

Oleh karena itu penduga Bayes bagi pi adalah rata-rata dari posteriornya, 

 

�̂�𝑖
𝐵 = 𝐸[𝑝𝑖|𝑦𝑖] = ∫ 𝑝𝑖. 𝑓(𝑝𝑖|𝑦𝑖)𝑑𝑝

1

0

 

= ∫ 𝑝𝑖
𝛤(𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽)

𝛤(𝑦𝑖 + 𝛼)𝛤(𝑛𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝛽)
𝑝𝑖
𝑦𝑖+𝛼−1(1 − 𝑝𝑖)

𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽−1
1

0

𝑑𝑝𝑖 

=
𝛤(𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽)

𝛤(𝑦𝑖 + 𝛼)𝛤(𝑛𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝛽)
∫ 𝑝𝑖

𝑦𝑖+𝛼(1 − 𝑝𝑖)
𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽−1

1

0

𝑑𝑝𝑖
⏟                    

𝐵(𝑦𝑖+𝛼+1,𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽)
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=
𝛤(𝛼+𝑛𝑖+𝛽)

𝛤(𝑦𝑖+𝛼)𝛤(𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽)

𝛤(𝑦𝑖+𝛼+1)𝛤(𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽)

𝛤(𝑦𝑖+𝛼+1+𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽)
  

=
𝛤(𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽)

𝛤(𝑦𝑖 + 𝛼)𝛤(𝑛𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝛽)

𝛤(𝑦𝑖 + 𝛼 + 1)𝛤(𝑛𝑖 − 𝑦𝑖 + 𝛽)

𝛤(𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽 + 1)
 

=
𝛤(𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽)𝛤(𝑦𝑖 + 𝛼 + 1)

𝛤(𝑦𝑖 + 𝛼)𝛤(𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽 + 1)
 

=
(𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽 − 1)! (𝑦𝑖 + 𝛼)!

(𝑦𝑖 + 𝛼 − 1)! (𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽)!
 

=
(𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽 − 1)! (𝑦𝑖 + 𝛼)(𝑦𝑖 + 𝛼 − 1)!

(𝑦𝑖 + 𝛼 − 1)! (𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽)(𝛼 + 𝑛𝑖 + 𝛽 − 1)!
 

          =
𝑦𝑖+𝛼

𝛼+𝑛𝑖+𝛽
         (2.13) 

        (Mayasari, 2016) 

 

Dengan ragam posterior bagi pi adalah : 

 

   𝑉(𝑝𝑖|𝑦𝑖, 𝛼, 𝛽) =  
(𝑦𝑖+𝛼)(𝑛𝑖−𝑦𝑖+𝛽)

(𝑛𝑖+𝛼+𝛽+1)(𝑛𝑖+𝛼+𝛽)2
     (2.14) 

 

Sebaran penghubung f(pi, α, β) yang merupakan prior pada sebaran posterior 

tersebut, f(pi | yi, α, β) mempunyai bentuk yang sama dengan sebaran priornya. 

Dari sebaran penghubung tersebut, maka digunakan model Beta-Binomial dengan 

sebaran peluang marginal sebagai berikut : 

 

f(yi | ni, α, β) = (
𝑛𝑖
𝑦𝑖
)
Γ(𝛼+𝑦𝑖)Γ(𝛽+𝑛𝑖−𝑦𝑖)

Γ(α+β+ni)

Γ(𝛼+𝛽)

Γ(𝛼)Γ(𝛽)
  

         = (
𝑛𝑖
𝑦𝑖
)
Β(𝛼+𝑦𝑖,𝛽+𝑛𝑖−𝑦𝑖)

Β(𝛼,𝛽)
      (2.15) 

 

Menurut Lohr dan Rao (2009) jika α dan β tidak diketahui, maka �̂�𝑖
𝐵 dapat 

dievaluasi dengan pendugaan �̂�𝑖
𝐸𝐵 dimana �̂� dan �̂� dihitung dari data. 

      �̂�𝑖
𝐸𝐵 =

𝑦𝑖+�̂�

�̂�+𝑛+�̂�
        (2.16) 
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Pendugaan dan inferensi pada pendekatan EB didasarkan pada sebaran posterior 

yang parameternya diduga dari data. Salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk menduga parameter adalah Metode Momen. 

 

 

2.4 Pendugaan Parameter dengan Metode Momen 

 

 

Secara umum pendugaan parameter digolongkan menjadi dua yaitu pendugaan 

titik dan pendugaan selang. Beberapa metode pendugaan titik yang digunakan 

untuk menduga parameter diantaranya adalah metode kuadrat terkecil, metode 

MLE (Maximum Likelihood Estimation) dan metode momen. Metode kuadrat 

terkecil prinsip kerjanya adalah meminimumkan jumlah kuadrat penyimpangan 

atau error nilai-nilai observasi terhadap rata-ratanya. Selanjutnya metode MLE 

merupakan suatu metode pendugaan parameter yang memaksimalkan fungsi 

likelihood. Sedangkan metode momen merupakan metode pendugaan dengan cara 

menyamakan momen ke-k sampel dengan momen ke-k populasi dan 

menyelesaikan sistem persamaan yang dihasilkan secara bersama atau simultan 

yang ditulis sebagai berikut : 

m1 = 
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

1,𝑛
𝑖=1     𝜇1 = 𝐸(𝑋

1) 

m2 = 
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

2,𝑛
𝑖=1     𝜇2 = 𝐸(𝑋

2) 

. 

. 

.   . 
     . 
     . 

mk = 
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑘,𝑛
𝑖=1     𝜇𝑘 = 𝐸(𝑋

𝑘)     (2.17) 
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Momen populasi 𝜇𝑗 sering ditulis sebagai fungsi dari θ1, θ2, . . ., θk, yaitu 

𝜇𝑗(θ1, θ2, . . ., θk). Metode momen penduga (𝜃1, 𝜃2, . . ., 𝜃k) dari (θ1, θ2, . . ., θk) di 

dapat dengan menyelesaikan sistem persamaan untuk (θ1, θ2, . . ., θk) dalam notasi 

(m1, m2, . . ., mk) sebagai berikut m’j = 𝜇′𝑗(𝜃1, 𝜃2, . . ., 𝜃k)j = 1, 2, . . . k 

m1 = 𝜇1 = (θ1, θ2, . . ., θk) 

m2 =  𝜇2 = (θ1, θ2, . . ., θk) 

. 

. 

.   . 
     . 
     . 

mk = 𝜇𝑘 = (θ1, θ2, . . ., θk)       (2.18) 

 (Berger, 1990). 

Metode momen yang diciptakan oleh Karl Pearson pada tahun 1800 merupakan 

metode tertua dalam menentukan estimator titik. Metode momen memiliki 

keunggulan lebih mudah dalam menurunkan rumus penduga parameternya, 

namun maksimum likelihood juga dikenal memiliki penduga yang efisien dari 

sekian banyak penduga yang ada, walaupun kadang tidak mudah untuk mencari 

bentuk rumus penduganya. 

 

 

 

2.5 Karakteristik Penduga Parameter 

 

 

Estimator yang baik adalah yang memenuhi sifat tertentu, diantaranya sifat tak 

bias dan varian minimum. 

 

2.5.1 Ketakbiasan 

 

 

Sifat penduga yang baik salah satunya adalah sifat takbias. Suatu penduga 

dikatakan takbias apabila asumsi yang telah ditentukan terpenuhi, yaitu misalkan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_pearson
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Y1, Y2, Y3 merupakan sampel acak dari fungsi kepekatan peluang kontinu  

𝑓𝑦(𝑦; 𝜃), dimana θ merupakan parameter yang tidak diketahui.   

Penduga 𝜃 = [ℎ(𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛)] dikatakan takbias bagi θ,  jika 𝐸(𝜃) = 𝜃. 

         

2.5.2 Varian Minimum 

 

 

Selain sifat ketakbiasan,  penduga parameter dikatakan baik apabila memenuhi 

sifat penduga ragam minimum. Bila 𝜃 merupakan penduga bagi g(θ),  maka θ1 

dikatakan sebagai penduga beragam terkecil,  jika  

    𝜎θ1
2 ≤ 𝜎θ

2       (2.19) 

dimana θ merupakan sembarang penduga bagi g(θ) 

(Hogg dan Craig,  1995). 

 

 

2.6 Evaluasi Mean Squared Error (MSE) 

 

Jika suatu penduga merupakan penduga yang tak bias, maka nilai varian θ akan 

sama dengan MSE θ. Pada pendugaan EB penduga yang dihasilkan bersifat bias 

sehingga performa dari penduga dievaluasi melalui MSE. Jika �̂�𝑖
𝐸𝐵 merupakan 

sebuah estimator untuk p, maka MSE tidak bersyarat dari �̂�𝑖
𝐸𝐵 adalah: 

 

  𝑀𝑆𝐸(�̂�𝑖
𝐸𝐵) = 𝑀𝑆𝐸(�̂�𝑖

𝐵) + 𝐸(�̂�𝑖
𝐸𝐵 − �̂�𝑖

𝐵)2      (2.20) 

dimana  𝑀𝑆𝐸(�̂�𝑖
𝐵) = 𝐸{𝑣𝑎𝑟(𝑝|𝑦)}                   (2.21) 

(Lohr dan Rao, 2009). 
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Metode pendugaan MSE lainnya adalah metode Jackknife yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Quenouille pada tahun 1949 dengan tujuan mengoreksi bias 

dugaan. Metode ini merupakan metode resampling dengan prosedurnya adalah 

menghapus area satu persatu. Misalkan y1, y2, … , ym contoh acak berukuran m 

area, kemudian y1 dihilangkan dan dilakukan perhitungan untuk memperoleh 

sebuah pendugaan. Operasi ini dilakukan sebanyak m kali dengan menghilangkan 

satu area pada masing-masing tahap. 

 

Metode Jackknife lainnya adalah Rao (2003) yang dikenal sebagai metode Area-

specific Jackknife yang merupakan pengembangan dari metode Jackknife Jiang et 

al (2002). Metode ini menggunakan ragam dari sebaran posterior sebagai 

pendekatan bagi nilai dugaan MSE. Dari segi perhitungan, metode ini lebih 

mudah dan sederhana karena tidak perlu mencari nilai harapan dari ragam sebaran 

posterior yang secara analitik terkadang sulit untuk dilakukan. MSE dari (�̂�𝑖
𝐵) 

yaitu: 

  𝑀𝑆𝐸(�̂�𝑖
𝐵) = E{Var (θi | yi, )} = ki(φ)        (2.22) 

 

diperoleh secara integrasi numerik dengan menggunakan sebaran marjinal dari yi 

Rao menggunakan gi sebagai pendekatan bagi ki, yaitu gi (�̂�, yi) = Var(θi | yi, �̂�). 

Penduga MSE metode Area-specific Jackknife yaitu: 

 

MSEASi = �̂�A1i + �̂�2i; i = 1, 2, . . ., m  

  �̂�A1i (yi) = gi (�̂�, yi) – ∑  {𝑔𝑖 (�̂� (–𝑗), 𝑦𝑖) − 𝑔𝑖(�̂�, yi)}
𝑚
𝑗≠𝑖  

   �̂�2i = 
𝑚−1

𝑚
∑ (𝜃 𝑖(−𝑗)

𝐸𝐵 − 𝜃 𝑖
𝐸𝐵) 2𝑚

𝑗=1       (2.23) 
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Metode Jackknife Jiang (2002) digunakan untuk menduga M1i dan M2i secara 

terpisah pada iterasi ke-j dari sisa area (m-1) dihitung dengan menduga �̂�(-j) pada 

𝜑 dimana kuantitas �̂�1i sama dengan penduga ki(𝜑) yaitu sebagai berikut : 

 

MSE(𝜃 𝑖
𝐸𝐵)  = 𝐸(𝜃 𝑖

𝐵 − 𝜃𝑖) 
2 + 𝐸(𝜃 𝑖

𝐸𝐵 − 𝜃 𝑖
𝐵) 2 

        = ki(𝜑) + 𝑀2𝑖 

        = 𝑀1𝑖+ 𝑀2𝑖 

  �̂�1i = ki(�̂�) –
𝑚−1

𝑚
∑ {ki(φ̂ (−j)) − ki(�̂�)}
𝑚
𝑗=1  

        = ki(�̂�) –
𝑚−1

𝑚
{ki(φ̂ (−j)) − ki(�̂�)} 

   �̂�2i = 
𝑚−1

𝑚
∑ (𝜃 𝑖(−𝑗)

𝐸𝐵 − 𝜃 𝑖
𝐸𝐵) 2𝑚

𝑗=1       (2.24) 

 

Jiang et al (2002) menunjukan bahwa penduga Jackknife MSE(𝜃 𝑖
𝐸𝐵)  = �̂�1𝑖+ �̂�2𝑖 

mendekati ketakbiasan (Lohr & Rao, 2009). 

 



 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2016/2017, 

bertempat di Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Lampung, Lampung. 

 

 

3.2. Data Penelitian 

 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data 

Keluarga Prasejahtera tahun 2014 di Kota Bandar Lampung yang diperoleh dari 

Bandar Lampung Dalam Angka, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar 

Lampung. 

 

3.3. Metode Penelitian 

 

 

Penelitian ini menetapkan model dua tahap distribusi Beta Binomial. Level 

pertama diasumsikan bahwa yi ~ Binomial (ni, pi) dan level kedua diasumsikan 

bahwa pi ~ Beta (α,β). 

Dengan : 

yi = banyaknya pengamatan dalam suatu kasus pada area ke-i 

ni = banyaknya ulangan keberhasilan suatu kasus pada area ke-i 
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pi = peluang keberhasilan suatu kasus pada area ke-i 

α, β = parameter yang akan diduga (biasanya dapat diketahui melalui data) 

 

Model dua level ini dapat ditulis sebagai model linear campuran 

     Yi= pi + ei 

Dengan menentukan fungsi kepekatan peluang akhir (posterior) dari model linear 

campuran di atas untuk menduga parameter distribusi Binomial dengan metode 

EB seperti pada persamaan (2.16). Pendugaan parameter dari penduga EB 

dilakukan menggunakan Metode Momen dengan persamaan (2.17) dan 

mengevaluasi MSE pada penduga EB dengan metode Jackknife Jiang et al (2002) 

dan Area-spesific Jackknife seperti pada persamaan (2.23) dan (2.24). 

 

Langkah-langkah dalam mengevaluasi MSE adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan penduga proporsi  �̂�𝑖 =  
𝑦𝑖

𝑛𝑖
 dari data Keluarga Prasejahtera tahun 

2014 di Kota Bandar Lampung 

2. Menentukan dugaan Mean Squared Error (MSE) penduga langsung 

3. Menentukan parameter penduga �̂� dan �̂� dengan metode momen 

4. Menentukan penduga Bayes empirik  �̂�𝑖
𝐸𝐵  

5. Menghitung nilai MSE dengan membandingkan metode  Jackknife Jiang et al 

(2002) dan Area-spesific Jackknife 

 �̂�A1i (yi) = gi (�̂�,�̂�,, yi) – ∑  {𝑔𝑖(�̂�−𝑗, �̂�−𝑗, 𝑦𝑖) − 𝑔𝑖(�̂�, �̂�, yi)}𝑚
𝑗≠𝑖  dengan gi 

(�̂�,�̂�,, yi) = Var (pi | yi, �̂�,�̂�) untuk area-spesific Jackknife 
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 �̂�1i = ki(�̂�,�̂�) –
𝑚−1

𝑚
∑ {ki(�̂�−𝑗, �̂�−𝑗) − ki(�̂�, �̂�)}𝑚

𝑗=1  dengan            

ki (�̂�,�̂�) = E{Var (pi | yi, �̂�,�̂�)} untuk Jackknife Jiang (2002)  

 MSE  �̂�𝑖
𝐵 = 𝑘𝑖(�̂�𝑖, �̂�,�̂�), �̂�𝑖,−𝑗

𝐵 = 𝑘𝑖(�̂�𝑖, �̂�−𝑗,�̂�−𝑗)   dan  

�̂�2i = 
𝑚−1

𝑚
∑ (�̂� 𝑖(−𝑗)

𝐸𝐵 − �̂� 𝑖
𝐸𝐵) 2𝑚

𝑗=1     

 mencari  �̂�−𝑗 dan �̂�−𝑗 yang merupakan penduga momen yang diperoleh 

dari data ke-j  yang dihapus dan dihitung secara simultan 

 Menentukan galat baku, yaitu MSE = �̂�1i + �̂�2i; i = 1, 2, . . ., m  

6. Membandingkan nilai MSE metode  Jackknife Jiang et al (2002) dan Area-

spesific Jackknife dimana proses hitungan dilakukan dengan R i386.  



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil kajian secara teori diperoleh kesimpulan bahwa pendugaan 

Mean Squared Error metode Jackknife Jiang et al (2002) menggunakan 

pendekatan ki  sebagai nilai harapan dari ragam posteriornya sedangkan Area-

spesific Jackknife menggunakan pendekatan gi  sebagai ragam posteriornya. Pada 

data proporsi keluarga prasejahtera di Kota Bandar Lampung tahun 2014 Area 

specific-Jackknife menghasilkan nilai Mean Squared Error yang mendekati nilai 

Mean Squared Error penduga langsung dibandingkan metode Jackknife Jiang et 

al (2002).  

 

 

 

5.2 Saran 

 

Pada pendugaan area kecil level kecamatan, data yang tersedia memenuhi untuk 

dilakukan pendugaan secara langsung sehingga nilai Mean Squared Error relaif 

kecil. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan level area yang 

memiliki informasi yang terbatas. 
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