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ABSTRACT 

 

This paper discusses about rice production modeling in Indonesia with Mixed 

Geographically Weighted Regression (MGWR) approach. The MGWR model is a 

combination of multiple linear regression models and Geographically Weighted 

Regression (GWR), which model variables that are global and local. The estimated 

parameters of the MGWR model are obtained using the Weighted Least Square (WLS) 

method. The optimum bandwidth is selected by using the Cross Validation (CV) method. 

Rice production in Indonesia is influenced by factors such as harvest area, rainfall, 

fertilizer, and farmers. MGWR model produces variables of local nature is the area of 

harvest, while the variables that are global are rainfall, fertilizer and farmers. MGWR 

model is a best model used to model rice production data in Indonesia based on Akaike 

Information Criteria Corrected value.  

Keyword: Rice production, Mixed Geographically Weighted Regression, Weighted 

Least Square, Cross Validation, Akaike Information Criterion Corrected 

ABSTRAK 

Tulisan ini membahas tentang pemodelan produksi padi di Indonesia dengan pendekatan 

Mixed Geographically Weighted Regression (MGWR). Model MGWR merupakan 

gabungan dari model regresi linier berganda dan Geographically Weighted Regression 

(GWR), yaitu memodelkan variabel yang bersifat global dan lokal. Estimasi parameter 

model MGWR diperoleh dengan menggunakan metode Weighted Least Square (WLS). 

Pemilihan bandwidth optimum menggunakan metode Cross Validation (CV). Produksi 

padi di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor luas panen, curah hujan, pupuk, dan 

petani. Model MGWR menghasilkan variabel bersifat lokal yakni luas panen, sedangkan 

variabel yang bersifat global yakni curah hujan, pupuk dan petani. Model MGWR 

merupakan model yang baik digunakan untuk memodelkan data produksi padi di 

Indonesia berdasarkan nilai Akaike Information Criteria Corrected.  

Kata Kunci: Produksi padi, Mixed Geographically Weighted Regression,Weighted  

Least Square, Cross Validation, Akaike Information Criterion Corrected 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah dan 

lahan pertanian yang luas. Tentunya sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk 

Indonesia bekerja sebagai petani. Sektor pertanian memberikan kontribusi penting untuk 

meningkatkan perekonomian dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (Kementrian 

Pertanian, 2015).  

Produksi padi adalah hasil bercocok tanam yang dilakukan dengan penanaman 

bibit dan pemupukan sehingga menghasilkan suatu produksi padi. Padi merupakan 

tumbuhan penghasil beras dan sebagai komoditas pangan khususnya masyarakat 

Indonesia. Kenaikan produksi tanaman pangan sangat bermanfaat untuk memenuhi 

kebutuhan pangan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk hingga terus menerus 

menjadi bertambah pula kebutuhan pangan. Penurunan produksi tanaman pangan akan 

mengganggu ketersediaanya, sehingga berakibat terhadap kenaikan harga.  

  Luas panen di Indonesia pada tahun 2019 seluas 10,68 juta hektar dan mengalami 

penurunan dari tahun 2018 seluas 700,05 ribu hektar (BPS, 2019). Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi produksi padi yang digunakan untuk penelitian ini antara lain luas 

panen, curah hujan, pupuk, dan petani. Menurut Badan Pusat Statistik (2019), produksi 

padi di Indonesia sebesar 54,60 juta ton GKG pada tahun 2019, mengalami penurunan 

sebanyak 4,60 juta ton (7,76%) dibanding dengan tahun 2018. Pada tahun 2019 kenaikan 

produksi padi yang relatif besar terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, dan 

Kalimantan Selatan. Penurunan terjadi yang relatif besar pada tahun 2019 terjadi di 

Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. 

Lokasi geografis provinsi di Indonesia memberikan pengaruh spasial terhadap 

pemodelan produksi padi di Indonesia. Salah satu metode yang digunakan untuk 

menganalisis efek spasial ialah metode Geographically Weighted Regression (GWR). 

Pada pengujian parameter model GWR tidak semua variabel mempunyai pengaruh lokasi 

dan ada yang berpengaruh secara global, sehingga digunakan metode Mixed 

Geographically Weighted Regression (MGWR) (Fotheringham et al, 2002). 

Penelitian sebelumnya membahas tentang pemodelan produksi padi 

menggunakan model GWR yang dilakukan oleh Qolbiatunas & Nugraha (2018). Hasil 

penelitian ini model GWR paling sesuai digunakan untuk pemodelan produksi padi di 

Jawa Barat dibandingkan dengan model regresi linier. Adapun penelitian lain adalah 

pemodelan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi yang dilakukan oleh Sari & 

Winahju (2016). Pada penelitian ini model yang baik digunakan adalah model GWR yang 

mempunyai nilai AIC terkecil. 

2. REGRESI LINIER BERGANDA, GEOGRAPHICALLY WEIGHTED 

REGRESSION DAN MIXED GEOGRAPHICALLY  

WEIGHTED REGRESSION 

Regresi linier berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan 

secara linier antara variabel dependen y dengan variabel independen 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 (Montgomery et al, 2012). Model regresi linier berganda dapat dituliskan 

dalam persamaan berikut:  

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑖1 + 𝛽2𝑥𝑖2 + ⋯+ 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖, (1) 
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dengan 𝑦𝑖 adalah variabel dependen pada pengamatan ke-i dengan 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛, 

𝛽0 adalah konstanta model regresi, 𝛽𝑘  adalah parameter regresi variabel independen ke-

k dengan 𝑘 = 1, 2, 3, … , 𝑝 dan 𝜀𝑖 adalah error pada pengamatan ke-i. Persamaan (1) dapat 

dituliskan dalam bentuk persamaan matriks yang diberikan sebagai berikut:  

𝒀 = 𝑿𝜷 + 𝜺, (2) 

 Salah satu metode untuk estimasi parameter model regresi linier berganda adalah 

meminimumkan jumlah kuadrat error. Estimator untuk regresi linier berganda adalah: 

�̂� = (𝑿𝑇𝑿)−1𝑿𝑇𝒀, (3) 

dengan �̂� adalah vektor yang diestimasi berukuran (𝑝 + 1) × 1, 𝑿 adalah matriks variabel 

independen berukuran 𝑛 × (𝑝 + 1), dan 𝒀 adalah vektor variabel dependen berukuran 

(𝑛 × 1). 

Uji heterogenitas spasial bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat keragaman 

yang berbeda di setiap lokasi. Heteroskedastisitas spasial menyebabkan parameter regresi 

yang berbeda-beda untuk setiap lokasi (Anselin, 1998). Uji heterogenitas spasial 

menggunakan statistik Breusch-Pagan dengan hipotesis sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 = ⋯ = 𝜎𝑘
2 = 𝜎2 (terjadi homoskedastisitas), 

𝐻1: minimal ada satu 𝜎𝑘
2 ≠ 𝜎2 (terjadi heteroskedastisitas spasial). 

Statistik uji: 

𝐵𝑃 =
1

2
[𝒇𝑇𝒁(𝒁𝑇𝒁)−1𝒁𝑇𝒇], (4) 

dengan f sebagai vektor pengamatan pada 𝑓𝑖 = (
𝑒𝑖

2

�̂�2 − 1) dimana 𝑒𝑖 = 𝑦𝑖 − �̂�𝑖, Z adalah 

matriks variabel independen berukuran (𝑛 × (𝑝 + 1)). Kriteria keputusan adalah 𝐻0 

ditolak apabila 𝐵𝑃 > 
(𝑘)

2  artinya terjadi heteroskedastisitas spasial dalam model. 

Geographically Weighted Regression (GWR) merupakan model regresi yang 

dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek spasial atau titik pengamatan 

(Fotheringham et al, 2002). Model GWR memiliki parameter yang bersifat lokal  di setiap 

lokasi  pengamatan yang modelnya dituliskan dalam persamaan berikut:   

              
  𝑦𝑖 = 𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + ∑ 𝛽𝑘(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)𝑥𝑖𝑘 + 𝜀𝑖

𝑝
𝑘=1 ,     𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 (5) 

dengan 𝑦𝑖 adalah variabel dependen pada titik lokasi ke-i, 𝑥𝑖𝑘 adalah variabel independen 

ke-k pada titik lokasi ke-i, 𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) adalah konstanta pada pengamatan ke-i, 

𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) adalah pengamatan variabel independen ke-k pada lokasi ke-i, 𝜀𝑖 adalah error 

lokasi ke ke-i. 

    Menurut Caraka & Yasin (2017), metode Weighted Least Squares (WLS) 

digunakan untuk mengestimasi parameter model GWR yaitu dengan pembobot yang 

berbeda di setiap lokasi pengamatan. Estimasi parameter model GWR adalah sebagai 

berikut: 

�̂�(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = (𝑿𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿)−1𝑿𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝒀,         𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 (6) 
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dengan 𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 𝑑𝑖𝑎𝑔[𝑾1(𝑢𝑖, 𝑣𝑖), … ,𝑾𝑛(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)] adalah matriks pembobot. 

Misalkan 𝑥𝑖
𝑇 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, 𝑥𝑖3, … , 𝑥𝑖𝑝) merupakan elemen baris ke- i  dari matriks 𝑿. 

Bandwidth adalah ukuran jarak dari fungsi pembobot dan jarak lokasi yang diamati 

mempengaruhi lokasi lainnya. Penentuan bandwidth optimum berdasarkan nilai Cross 

Validation (CV) yang dituliskan dalam persamaan berikut (Fotheringham et al, 2002): 

                𝐶𝑉 = ∑ (𝑌𝑖 − �̂�≠𝑖(ℎ)2𝑛
𝑖=1 ,  (7) 

dengan �̂�≠𝑖(ℎ) merupakan nilai penaksir 𝑌𝑖 dimana pengamatan lokasi (𝑢𝑖, 𝑣𝑖)  

dihilangkan dari proses penaksir.  

Pembobotan pada model GWR bertujuan untuk menampilkan nilai pembobot yang 

mewakili letak data pengamatan satu dengan letak data pengamatan yang lain. Fungsi 

yang sering digunakan adalah Adaptive kernel Gaussian yang memiliki bandwidth 

berbeda setiap lokasi. Adaptive kernel Gaussian dapat ditulis dalam persamaan berikut 

(Propastin et al, 2008): 

𝑤𝑖𝑗 = 𝑒𝑥𝑝 (−
1

2
(
𝑑𝑖𝑗

ℎ𝑖
)
2

)    , (8) 

 dimana 𝑑𝑖𝑗 = √(𝑢𝑖 − 𝑢𝑗)
2
+ (𝑣𝑖 − 𝑣𝑗)2 merupakan jarak euclidian antara lokasi (𝑢𝑖, 𝑣𝑖)  

ke lokasi (𝑢𝑗 , 𝑣𝑗)  dan ℎ𝑖 merupakan parameter bandwidth (Caraka & Yasin, 2017). 

Fungsi kernel Gaussian memberikan nilai pembobot yang semakin menurun mengikuti 

fungsi Gaussian ketika jarak euclidian semakin besar. 

Uji parsial parameter pada model GWR dilakukan untuk mengetahui parameter 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai 

berikut (Caraka & Yasin, 2007): 

𝐻0: 𝛽𝑗(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 0    (parameter 𝛽𝑗(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) tidak signifikan terhadap model), 

𝐻1: minimal ada satu  𝛽𝑗(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) ≠ 0    (parameter 𝛽𝑗(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) signifikan terhadap model). 

Statistik uji:     

𝑡 =
�̂�𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

(𝜎√𝐶𝑘𝑘)
 , (9) 

dimana 𝐶𝑘𝑘 adalah elemen diagonal ke-k dari matriks 𝑪𝑖𝑪𝑖
𝑇, distribusi t dengan derajat 

bebas 𝑑𝑓 =
𝜕1

2

𝜕2
 dan �̂� =

𝑅𝑆𝑆(𝐻0)

𝜕1
. Jika tingkat signifikan 𝛼, maka tidak terima 𝐻0 dengan  

|𝑡| ≥ 𝑡𝛼/2,𝑑𝑓. 

 Model Mixed Gegraphically Weighted Regression (MGWR) adalah gabungan dari 

model regresi linier dan model GWR. Model ini mempertimbangkan lokasi dengan 

beberapa variabel independen yang bersifat global dan variabel independen bersifat lokal 

(Ispriyanti et al, 2017). Pada model MGWR diasumsikan beberapa parameter dalam 

model GWR adalah konstan untuk semua lokasi, sedangkan parameter lainnya bervariasi 

sesuai dengan lokasi. Model MGWR dituliskan  dalam persamaan berikut (Mei et al, 

2004): 

 

  𝑦𝑖 = 𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) + ∑ 𝛽𝑗(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)𝑋𝑖𝑗 + ∑ 𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗
𝑝
𝑗=𝑞+1 + 𝜀𝑖

𝑞
𝑗=1 ,      𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 (10) 
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dengan 𝑦𝑖 adalah nilai pengamatan variabel dependen ke-i, 𝑋𝑖𝑗 adalah nilai pengamatan 

variabel independen ke-j pada titik pengamatan ke-i, 𝛽0(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) adalah konstanta pada 

lokasi ke-i, 𝛽𝑗(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) adalah parameter regresi pengamatan variabel independen ke-j pada 

lokasi ke-i, 𝛽𝑗 adalah parameter regresi pengamatan variabel independen ke-j, dan 𝜀𝑖 

adalah error lokasi ke-i. 

    Langkah pertama untuk mengestimasi model MGWR adalah menentukan variabel 

yang bersifat lokal dan global (Mei et al, 2004). Bentuk matriks persamaan (10) dituliskan 

dalam persamaan berikut: 

𝒚𝑖 = 𝑿𝑙𝜷𝑙(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖) + 𝑿𝑔𝜷𝑔 + 𝜺, (11) 

 

dengan 𝑿𝑙 adalah matriks variabel independen lokal, 𝜷𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) adalah matriks parameter 

variabel independen lokal, 𝑿𝑔 adalah matriks variabel indepeden global, dan 𝜷𝑔 adalah 

vektor variabel independen global. Estimasi parameter bersifat global dapat dituliskan 

dalam persamaan berikut: 
                    

 

�̂�𝑔 = [𝑿𝑔
𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)

𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)𝑿𝑔]
−1

𝑿𝑔
𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)

𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)𝑦,
 

(12) 

               

dengan, 

 𝑆𝑙 =

[
 
 
 
 
𝑿𝑙1

𝑇 (𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿)−1𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

𝑿𝑙2
𝑇 (𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿)−1𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

⋮
𝑿𝑙𝑛

𝑇 (𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿)−1𝑿𝑙

𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)]
 
 
 
 

𝑛×𝑛

⋅ 

Estimasi parameter yang bersifat lokal adalah sebagai berikut:
      

  

       

�̂�𝑙(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖) = [𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙]

−1𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)(𝑦 − 𝑿𝑔�̂�𝑔),              (13) 

 

estimator �̂�𝑔dan  �̂�𝑙(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) merupakan estimator tak bias untuk 𝜷𝑔dan 𝜷𝑙(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖). 

Pengujian kesesuaian model dilakukan untuk membandingkan model MGWR 

dengan model regresi linier berganda. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝐻0: 𝛽𝑗(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 𝛽𝑗  

(tidak ada perbedaan yang signifikan antara model regresi linier dengan MGWR),  

𝐻1: minimal ada satu 𝛽𝑗(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) ≠ 𝛽𝑗 

(ada perbedaan yang signifikan antara model regresi linier dengan MGWR). 

Statistik uji: 

 

𝐹1 =
𝑦𝑇[(𝑰 − 𝑯) − (𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)]𝑦/𝑣1

𝑦𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑦/𝑢1
 , (14) 

dimana: 

𝑣𝑖 = 𝑡𝑟([(𝑰 − 𝑯)𝑇 − (𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)]𝑖),                   𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

𝑢𝑖 = 𝑡𝑟([((𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)]𝑖),                                     𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

𝑯 = 𝑿(𝑿𝑇𝑿)−1𝑿𝑇,         

𝑺 = 𝑺𝑙 + (𝑰 − 𝑺𝑙)𝑿𝑔[𝑿𝑔
𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)

𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)𝑿𝑔]
−1

𝑿𝑔
𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)

𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙).    
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Kriteria keputusan adalah 𝐻0 ditolak jika 𝐹1 ≥ 𝐹𝛼,𝑑𝑓1,𝑑𝑓2 
dengan derajat kebebasan 𝑑𝑓1 =

[
𝑣1

2

𝑣2
2] dan 𝑑𝑓2 = [

𝑢1
2

𝑢2
2].  

     Pengujian secara serentak digunakan untuk mengetahui signifikansi variabel model 

MGWR (Mei et al, 2006).  Dalam pengujian ini terdapat dua pengujian serentak yaitu 

pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap parameter variabel independen global dan 

lokal secara bersamaan. Pengujian hipotesis secara serentak pada parameter variabel 

independen global adalah sebagai berikut: 

𝐻0: 𝛽𝑞+1 = 𝛽𝑞+2 = ⋯ = 𝛽𝑝 = 0, 

𝐻0: minimal ada satu 𝛽𝑘 ≠ 0. 

Statistik uji: 

 

𝐹2 =
𝑦𝑇 [(𝑰 − 𝑺𝒈)

𝑇
(𝑰 − 𝑺𝒈) − (𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)] 𝑦/𝑟1

𝑦𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑦/𝑢1
 , (15) 

 

dimana: 

𝑟1 = 𝑡𝑟([(𝑰 − 𝑺𝒈)𝑇(𝑰 − 𝑺𝒈) − (𝑰 − 𝑺)𝑻(𝑰 − 𝑺)]
𝑖
),        𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛   

𝑢𝑖 = 𝑡𝑟([(𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)]𝑖),                                           𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛. 

Kriteria keputusan adalah 𝐻0 ditolak jika 𝐹2 ≥ 𝐹𝛼,𝑑𝑓1,𝑑𝑓2 
 dengan derajat kebebasan 𝑑𝑓1 =

[
𝑟1

2

𝑟2
2]  dan 𝑑𝑓2 = [

𝑢1
2

𝑢2
2]. 

          Selanjutnya, pengujian secara serentak pada parameter variabel independen lokal 

dengan hipotesis berikut: 

𝐻0: 𝛽1(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 𝛽2(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = ⋯ = 𝛽𝑞(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖) = 0, 

𝐻1: minimal ada satu 𝛽𝑞(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) ≠ 0. 

Statistik uji: 

 

𝐹3 =
𝑦𝑇[(𝑰 − 𝑺𝒍)

𝑇(𝑰 − 𝑺𝒍) − (𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)]𝑦/𝑡1
𝑦𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑦/𝑢1

 , (16)  

 

dimana: 

𝑡1 = 𝑡𝑟([(𝑰 − 𝑺𝒍)
𝑇(𝑰 − 𝑺𝒍) − (𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)]𝑖),         𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 

𝑢𝑖 = 𝑡𝑟([(𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)]𝑖),                                          𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛. 

Kriteria keputusan adalah 𝐻0 ditolak jika 𝐹3 ≥ 𝐹𝛼,𝑑𝑓1,𝑑𝑓2 
  dengan derajat kebebasan 𝑑𝑓1 =

[
𝑡1
2

𝑡2
2] dan 𝑑𝑓2 = [

𝑢1
2

𝑢2
2]. 

      Pengujian secara parsial dilakukan untuk menentukan variabel global dan variabel 

lokal yang signifikan terhadap variabel dependen dalam model MGWR.  Pada pengujian 

ini ada dua yaitu pengujian signifikansi variabel global dan pengujian signifikansi 

variabel lokal. Hipotesis untuk pengujian signifikansi pada variabel global sebagai 

berikut (Purhadi & Yasin, 2012): 

𝐻0: 𝛽𝑘 = 0 (variabel global tidak signifikan), 

𝐻1: 𝛽𝑘 ≠ 0  (variabel global signifikan). 
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Statistik uji: 

 

𝑇𝑔 =
�̂�𝑘

�̂�√𝑔𝑘𝑘

 , (17) 

 

dengan 𝑔𝑘𝑘 merupakan elemen diagonal ke-k dari hasil perkalian matriks 𝑮𝑮𝑇, 

dimana: 

𝑮 = [𝑿𝑔
𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)

𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)𝑿𝑔]
−1

𝑿𝑔
𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙)

𝑇(𝑰 − 𝑺𝑙), 

�̂�2 =
𝑦𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑦

𝑡𝑟[(𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)]
. 

Kriteria keputusan adalah 𝐻0 ditolak jika |𝑇𝑔| > 𝑡𝛼/2,𝑑𝑓 dengan 𝑑𝑓 = [
𝑢1

2

𝑢2
2]. 

 Uji hipotesis yang kedua adalah uji parsial parameter lokal untuk identifikasi 

variabel lokal yang memiliki pengaruh signifikan pada model MGWR, dengan pengujian 

hipotesis sebagai berikut (Purhadi & Yasin, 2012): 

𝐻0: 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) = 0 (variabel lokal ke-i  tidak signifikan), 

𝐻1: 𝛽𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖) ≠ 0 (variabel lokal ke-i signifikan). 

Statistik uji:       

𝑇𝑙 =
�̂�𝑘(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)

�̂�√𝑚𝑘𝑘

 , (18) 

dengan kkm  merupakan elemen diagonal ke- k  dari matriks 𝑴𝑴𝑇, 

dimana: 

     𝑴 = [𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖, 𝑣𝑖)𝑿𝑙]

−1𝑿𝑙
𝑇𝑾(𝑢𝑖 , 𝑣𝑖)(𝑰 − 𝑿𝑔𝑮), 

 �̂�2 =
𝑦𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)𝑦

𝑡𝑟[(𝑰 − 𝑺)𝑇(𝑰 − 𝑺)]
⋅ 

Kriteria keputusan adalah 𝐻0 ditolak jika |𝑇𝑙| > 𝑡𝛼/2,𝑑𝑓 dengan 𝑑𝑓 = [
𝑢1

2

𝑢2
2]. 

Akaike Information Criterion Corrected (AICc) adalah metode yang digunakan 

untuk memilih model terbaik (Fotheringham et al, 2002). Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

𝐴𝐼𝐶𝑐 = 2𝑛 𝑙𝑛(�̂�) + 𝑛 ln(2𝜋) + 𝑛 {
𝑛 + 𝑡𝑟(𝑆)

𝑛 − 2 − 𝑡𝑟(𝑆)
} , 

(19) 

dimana �̂� adalah nilai estimator standar deviasi dari error hasil estimasi maksimum 

likelihood, yaitu �̂�2 =
𝑆𝑆𝐸

𝑛
 dan S adalah matriks proyeksi dimana �̂� = 𝑆𝑦 . Pemilihan 

model terbaik dapat dilakukan dengan penentuan model dengan nilai AICc terkecil.  

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari publikasi Kementrian Pertanian 

Republik Indonesia dan publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. Data tersebut 

merupakan data produksi padi yang diperoleh dari 34 provinsi di Indonesia pada tahun 

2019. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dibedakan dua variabel yaitu variabel 

dependen dan independen. Variabel dependen (y) yang digunakan adalah produksi padi 
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setiap Provinsi di Indonesia tahun 2019 (ton). Variabel independen (x) yang digunakan 

yaitu faktor-faktor yang diduga mempengaruhi produksi padi di Indonesia yaitu luas 

panen (ha) , curah hujan (mm), pupuk (ton), dan petani (jiwa). 

Langkah analisis: 

1. Mengestimasi parameter model, melakukan pengujian hipotesis dan pengujian 

asumsi.   

2. Melakukan pengujian heterogenitas spasial. 

3. Menganalisis model GWR, menentukan bandwidth dengan metode Cross 

Validation (CV), mengestimasi parameter model, melakukan pengujian 

kesesuaian model, dan pengujian pengaruh lokasi. 

4. Menganalisis model MGWR, menentukan variabel global dan lokal, melakukan 

pengujian kesesuaian model, melakukan pengujian secara serentak variabel global 

dan lokal, dan melakukan pengujian secara parsial variabel global dan lokal. 

5. Pemilihan model terbaik. 

6. Menarik kesimpulan dan saran. 

 

4. PRODUKSI PADI DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN MIXED 

GEOGRAPHICALLY WEIGHTED REGRESSION 

Analisis regresi dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

produksi padi di Indonesia tanpa mempertimbangkan faktor lokasi. Estimasi parameter 

regresi dilakukan dengan metode Ordinary least square (OLS). Produksi padi di 

Indonesia di analisis dengan menggunakan software R diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

�̂� = 1,008 × 106 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑛 − 14,71 𝐶𝑢𝑟𝑎ℎ ℎ𝑢𝑗𝑎𝑛 + 0,269 𝑃𝑢𝑝𝑢𝑘 − 9,143
× 104 𝑃𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖 

Pengujian heterogenitas spasial untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan di 

setiap lokasi dilakukan dengan menggunakan uji Breusch-Pagan. Berdasarkan hasil 

pengujian heterogenitas spasial, didapatkan nilai 𝐵𝑃 = 13,965 dan nilai 
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 =

 9,490. Dapat disimpulkan dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5%, terdapat pengaruh 

heterogenitas spasial dalam residual.  

Analisis pemodelan GWR ini digunakan untuk mengatasi masalah spasial data. 

Sebelum menganalisis model GWR, terlebih dahulu menggunakan metode Cross 

Validation (CV) untuk menentukan bandwidth yang akan digunakan untuk menentukan 

fungsi pembobot Adaptive kernel Gaussian. Selanjutnya, diperoleh model GWR dengan 

nilai parameter 𝛽(𝑢𝑖, 𝑣𝑖). Interpretasi model pada lokasi pertama yaitu Provinsi Aceh 

adalah:  

�̂� = 38.872,72 + 5,6612 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑛 − 65,0850 𝐶𝑢𝑟𝑎ℎ ℎ𝑢𝑗𝑎𝑛 + 0,5782 𝑃𝑢𝑝𝑢𝑘
− 0,2212 𝑃𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖. 

 Pengujian pengaruh lokasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat 

perbedaan yang signifikan variabel independen antara satu lokasi dengan lokasi lainnya 

dapat dilihat pada Tabel 1: 
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Tabel 1. Uji pengaruh lokasi 

Variabel 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Df1 Df2 Keterangan 

(Intercept) 0,268 12,513 22,136 Tidak signifikan 

Luas panen 10,620 9,024 22,136 Signifikan 

Curah hujan 0,381 11,360 22,136 Tidak signifikan 

Pupuk 0,961 9,661 22,136 Tidak signifikan 

Petani 2,188 11,629 22,136 Tidak signifikan 

 

Dari Tabel 1 didapat kesimpulan bahwa hanya variabel luas panen terdapat pengaruh 

yang signifikan untuk lokal, sehingga pemodelan ini menggunakan analisis MGWR.   

Pengujian kesesuaian model dilakukan untuk mengetahui kesesuaian model 

MGWR dengan model regresi untuk menggambarkan produksi padi di Indonesia. Hasil 

pengujian kesesuaian model MGWR didapatkan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 7,28884 dan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

2,05575. Keputusan yang didapat adalah 𝐻0 ditolak karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan 

tingkat kepercayaan sebesar 5%, didapat kesimpulan bahwa model MGWR lebih baik 

dibandingkan dengan model regresi. 

Pengujian parameter global secara serentak dilakukan untuk mengetahui signifikan 

parameter independen global diseluruh Provinsi. Berdasarkan hasil pengujian parameter 

global ini diperoleh nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,11406 dan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,9736. Keputusan yang 

diperoleh adalah 𝐻0 ditolak karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan tingkat kepercayaan 

sebesar 5%, didapatkan kesimpulan bahwa variabel global berpengaruh secara serentak 

terhadap produksi padi di Indonesia  

Selanjutnya, pengujian parsial secara global untuk mengetahui parameter global 

yang berpengaruh signifikan. Hasil uji parsial parameter global terdapat pada tabel 

berikut: 

Tabel 2. Uji parameter global secara parsial 

Variabel Parameter 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Df 

Intercept -282.978,50 -3,4183 29,0490 

Curah hujan 285,3454 7,1885 29,0490 

Pupuk 4,1205 18,0405  29,0490 

Petani 0,2341 2,4552 29,0490 

 

Berdasarkan pengujian didapatkan nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,0452 dengan tingkat signifikan 𝛼, 

maka dapat disimpulkan bahwa 𝐻0 ditolak karena nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang artinya 

variabel global secara parsial berpengaruh terhadap produksi padi di Indonesia. 

Pengujian parameter lokal secara serentak dilakukan untuk mengetahui signifikan 

parameter independen lokal di setiap provinsi secara serentak. Pengujian serentak 

dilakukan terhadap luas panen sebagai variabel lokal. 

Berdasarkan hasil pengujian parameter lokal secara serentak didapatkan nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

233,5053 dan nilai 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,0357 dengan 𝛼 sebesar 5%. Keputusan yang diperoleh 

adalah 𝐻0 ditolak karena nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, artinya terdapat perbedaan antara model 

regresi global dengan model MGWR, didapat kesimpulan bahwa variabel lokal secara 

serentak berpengaruh terhadap model MGWR. 
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Selanjutnya, pengujian terhadap variabel independen lokal secara parsial. Jika 

|𝑇𝑙| > 𝑡𝛼/2,𝑑𝑓, maka terdapat pengaruh luas panen terhadap produksi padi di suatu 

provinsi tersebut. Pada pengujian parameter lokal secara parsial model MGWR dengan 

menggunakan taraf signifikan 5% diperoleh bahwa tidak semua provinsi yang signifikan 

pada variabel lokal dan ada beberapa provinsi yang tidak signifikan. Tabel 3 berikut 

merupakan variabel global dan lokal yang berpengaruh terhadap produksi padi di 

Indonesia:  

Tabel 3. Pengelompokkan variabel global dan lokal yang signifikan 

No Provinsi Variabel signifikan 

1 Aceh, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Nusa Tenggara 

Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi 

Barat. 

Luas panen, Curah hujan, 

Pupuk dan Petani  

2 Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, 

Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka 

Belitung, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, 

Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi 

Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua 

Barat, Papua.  

Curah hujan, Pupuk dan 

Petani 

 

Berdasarkan hasil yang didapatkan model MGWR akan berbeda di setiap lokasi 

tergantung pada variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Misalnya pemodelan MGWR di Provinsi Aceh yang dihasilkan menggunakan fungsi 

Adaptive kernel Gaussian adalah: 

𝑦𝐴𝑐𝑒ℎ = −282.978,50 + 2,2256 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑛 + 285,3454 𝐶𝑢𝑟𝑎ℎ ℎ𝑢𝑗𝑎𝑛 

 +4,1205 𝑃𝑢𝑝𝑢𝑘 + 0,2341 𝑃𝑒𝑡𝑎𝑛𝑖. 
 

Model terbaik dari ketiga model yang digunakan dapat diperoleh dengan 

membandingkan dengan nilai 𝑅2, AICc, dan RSS. Tabel 4 berikut merupakan 

perbandingan ketiga model dengan nilai 𝑅2, AICc dan RSS: 

Tabel 4. Pemilihan model terbaik berdasarkan 𝑅2, AICc, dan RSS 

Model AICc 𝑅2 RSS 

Regresi Linier Berganda 939,537 0,9938 1,2795 × 1012 

GWR 942,775 0,9980 4,6055 × 1012 

MGWR 928,318 0,9254 3,0569 × 1012 

 

Hasil yang diperoleh dari ketiga model didapat kesimpulan bahwa dengan menggunakan 

nilai AICc, model yang baik digunakan untuk pemodelan produksi padi di Indonesia 

adalah model MGWR karena mempunyai nilai AICc terkecil. 
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5. KESIMPULAN 

 

Pada kasus produksi padi di Indonesia faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produksi 

padi tidak semua berpengaruh secara global namun ada beberapa faktor bersifat lokal 

pada daerah tertentu, sehingga model yang dihasilkan anatara satu lokasi dengan lokasi 

lainnya akan berbeda. Permodelan MGWR yang dilakukan dengan pembobot fungsi 

Adaptive kernel Gaussian didapatkan bahwa faktor yang berpengaruh secara lokal adalah 

luas panen, sedangkan faktor yang berpengaruh secara global adalah curah hujan, pupuk, 

dan petani.  Berdasarkan dengan nilai AICc, model MGWR merupakan model terbaik 

dibandingkan dengan GWR dan regresi linear berganda. Variabel global yang 

berpengaruh signifikan setiap lokasi adalah semua variabel global, sedangkan variabel 

lokal tidak semua lokasi yang berpengaruh signifikan. 
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