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ABSTRACT 

 

Multiple linear regressions are analytical methods used to determine the relationship 

between a variable and another. One of the assumptions in multiple linear regression 

analysis is the absence of multicolinearity in the regression model. If there is a 

multicolinearity problem, there are several ways that can be used by using the ridge 

regression method which is a modification of the smallest squared method by adding the 

a bias constanta c. This study aims to suspect ridge regression parameters using Hoerl, 

Kennard & Baldwin and Lawless &Wang methods to address multicolinearity problems 

in the analysis of economic factors in Riau Province. The factors tested in this study are 

the oil and gas sector into gross regional domestic product commodities, other factors 

namely exports, consumer price index and rupiah exchange rate. In practice done by 

comparing two methods of bias rated values Hoerl, Kennard & Baldwin and metohods 

Lawless & Wang. . The study showed that there is at least one ridge regression method 

that has MSE, smaller and and    value, adjusted    larger than Hoerl Kennard & 

Baldwin method, is obtained Lawless & Wang ridge regression method with bias   = 

0,288.  

Keywords: Multiple linear regression, multicolinearity, ridge regression, Hoerl 

Kennard & Baldwin method, Lawless  & Wang  method 

ABSTRAK 

Regresi linier berganda adalah metode analisis yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Salah satu asumsi pada analisis 

regresi linier berganda adalah tidak adanya multikolinearitas di dalam model regresi. 

Jika terdapat masalah multikolinearitas, ada beberapa cara yang dapat digunakan yaitu 

dengan menggunakan metode ridge regression yang merupakan modifikasi dari metode 

kuadrat terkecil dengan menambahkan tetapan bias  . Penelitian ini bertujuan untuk 

menduga parameter ridge regression menggunakan metode Hoerl, Kennard & Baldwin 

dan metode Lawless & Wang untuk mengatasi masalah multikolinearitas pada analisis 

faktor-faktor perekonomi di Provinsi Riau. Faktor yang diuji dalam penelitian ini 

merupakan sektor minyak bumi dan gas menjadi komoditas produk domestik regional 
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bruto, faktor lain yaitu ekspor, indeks harga konsumen dan kurs rupiah. Pada permalan 

dilakukan dengan membandingkan dua metode nilai tetapan bias Hoerl, Kennard & 

Baldwin dan metode Lawless & Wang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

setidaknya ada satu metode ridge regression yang memiliki MSE, lebih kecil dan dan 

nilai    , adjusted    yang lebih besar dari metode Hoerl, Kennard & Baldwin, 

sehingga diperoleh metode ridge regression Lawless & Wang dengan tetapan bias   = 

0,288 yang terbaik  

 

Kata kunci: Regressi linear berganda, multikolinearitas, ridge regression, metode 

Hoerl, Kennard & Baldwin, metode Lawless & Wang 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Analisis regresi merupakan tata cara yang digunakan buat  mengenali  hubungan antara  

variabel satu dengan variabel lainnya. Variabel tersebut dibandingkan dengan variabel 

bebas   serta variabel terikat   (Draper & Smith, 1998). Sesuatu model regresi 

dikatakan sesuai ataupun baik apabila garis regresi yang dihasilkan untuk mengestimasi 

ataupun meramalkan distribusi informasi menghasilkan kesalahan yang sangat kecil. 

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi, adalah tidak adanya 

multikolinearitas. 

Multikolinearitas merupakan keadaan yang menunjukkan hubungan linier yang 

kuat antara beberapa atau semua variabel bebas model regresi. Masalah 

multikolinearitas dapat diselesaikan dengan menggunakan metode ridge regression. 

Metode ridge regression ini dikembangkan untuk menstabilkan nilai koefisien regresi 

akibat multikolineritas. Metode ini dimaksudkan untuk mengatasi kondisi buruk yang 

disebabkan oleh korelasi yang tinggi antara beberapa perubahan independen dalam 

model regresi (Draper & Smith, 1998). 

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis faktor-faktor perekonomian di 

Provinsi Riau, yang merupakan sektor minyak bumi dan gas menjadi komoditas produk 

domestik regional bruto, faktor lain yaitu ekspor, indeks harga konsumen dan kurs 

rupiah. Pada variabel-variabel ini diduga adanya multikolinearitas. 

 Penelitian sebelumnya tentang ridge regression  dilakukan oleh Anggraini et al., 

(2019) yang menjelaskan ridge regression mengatasi multikolinearitas berdasarkan 

persamaan generalized ridge regression yang mempengaruhi tingkat pengangguran 

terbuka dengan tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat pengangguran terbuka. Selain itu Garcia et al., (2015) juga bertujuan 

untuk mendeteksi keberadaan multikolinearitas dan juga sebagai metode yang obyektif 

untuk mendapatkan nilai k dalam ridge regression.  
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2. METODE RIDGE REGRESSION UNTUK MENGATASI 

MULTIKOLINEARITAS TERHADAP 

VARIABEL RESPON 

 

Regresi linier sederhana menggambarkan regresi yang mengaitkan hubungan antara satu 

variabel dependen dihubungkan dengan satu variabel independen. Bentuk umum 

persamaan regresi linier sederhana ialah (Draper & Smith, 1998): 

 

            ,  (1) 

 

dengan   menyatakan variabel dependen,    adalah konstanta,    koefisien regresi   

variabel independen dan   menyatakan error. 

 Model regresi linier berganda membahas ketergantungan variabel dependen 

dengan satu variabel independen. Variabel dependen   dengan variabel 

independen               model tersebut ditentukan oleh persamaan linier sebagai 

berikut (Montgomery & Peck, 2012):  

 

                             ,          (2) 

dengan    menyatakan variabel independen,    menyatakan intercept,    koefisien 

regresi pada variabel   ,    residual pengamatan ke- . 
 Perhitungan regresi menjadi lebih sederhana dengan melakukan centering dan 

rescaling   Modifikasi sederhana dari pembakuan ataupun standarisasi variabel ini 

merupakan transformasi korelasi (Kutner et al., 2005). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dengan     
  adalah variabel   dalam bentuk baku  ̅ , adalah rata-rata dari      

   
 adalah standar deviasi dari   .   

  adalah variabel    dalam bentuk baku  

 ̅ , adalah rata-rata dari   ,    adalah standar deviasi dari  . Setelah ditransformasikan 

variabel dependen   
  dan variabel independen    

 , maka diperoleh model regresi 
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 Model (4) disebut sebagai model regresi baku (standardized regression model). 

Diantara parameter   
     

      
  pada model regresi baku dengan pendugaan parameter 

dengan regresi linier berganda dalam model ke bentuk awal                yang terdapat 

suatu hubungan linier. Hubungan pendugaan parameter regresi baku dengan penduga 

parameter regresi linier berganda dalam model ke bentuk awal dijabarkan sebagai 

berikut (Kutner et al., 2005): 

                                                     (
  

   

)   
                                          

                                                      ̅     ̅     ̅       ̅    

                                                      ̅  ∑    ̅                                 
 
    

           

 

 

 

 

 

(6) 

 

Variance Inflation Factor (VIF) merupakan salah satu metode dalam 

mengetahui terdapat multikolinearitas. Peningkatan dari variansi bergantung dari 

koefisien determinasi   
 . Variance Inflation Factor (VIF) dinyatakan dengan rumus 

(Montgomery, 2012): 

 

    
 

    
            (7) 

dengan   
  adalah koefisien determinasi dari variabel bebas    yang diregresikan 

terhadap variabel bebas lainnya. 

Metode ridge regression digunakan untuk mengatasi dampak dari 

multikolinearitas dengan cara menambahkan nilai   yang bias tetapi cenderung 

mempunyai rata-rata kuadrat residual yang lebih kecil, sehingga diperoleh ridge 

regression (Kutner et al., 2005) : 

 

 ̂                           (8) 

 

Regresi ini merupakan modifikasi dari metode kuadrat terkecil dengan cara 

menambahkan tetapan bias   yang kecil pada diagonal matriks    . 

Pengujian hipotesis metode ridge regression adanya dampak multikolinearitas 

terhadap variabel respon dapat dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji ini F 

dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen    yang terdapat dalam 

persamaan secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen    (Gujarati, 2004). 

Berikut tahap-tahap hipotesisnya :  

               ̂    

                      

Statistik uji yang digunakan yaitu: 
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        (9) 

dengan   merupakan jumlah observasi dan   merupakan banyaknya variabel 

independen.     ditolak jika                  dengan                    . 

 Uji parsial t parameter individual digunakan untuk menguji ada atau tidak adanya 

pengaruh yang signifikan dengan masing-masing variabel prediktor terhadap bentuk 

regresi linier (Ramachandran & Tsokos, 2009). Berikut langkah-langkah pengujian 

hipotesisnya: 

       ,            , (tidak ada pengaruh antar variabel), 

        ,            , (ada pengaruh antar variabel). 

Statistik uji yang digunakan: 

 

  
 ̅    

    ̂  
         (10) 

 

Kriteria keputusan adalah    ditolak jika                                           . 

MSE adalah cara kedua untuk mengukur besarnya kesalahan perkiraan secara 

keseluruhan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya (Makridakis et al., 1997):  

 

    
 

 
∑     ̂  

 

 

   

        (11) 

 

MSE sangat baik dalam menentukan gambaran terhadap seberapa konsisten bentuk yang 

dibangun. Dengan meminimunkan nilai MSE, berarti meminimumkan bentuk yang 

dibangun. 

Koefisien determinasi    didefinisikan sebagai (Montgomery et al., 2012): 

 

   
∑   ̂   ̅  

 
 

∑   ̂   ̅  
 

          (12) 

 

Menggunakan ridge trace pemilihan tetapan bias   dapat dilakukan dengan 

menggunakan metode Hoerl, Kennard & Baldwin dan metode Lawless & Wang (Golam 

Kibria & Banik, 2016): 

  ̂    
  ̂ 

 ̂  ̂
   

 

       ̂   
  ̂ 

 ̂       ̂
   

         

(13) 

 

(14) 

 

dengan    adalah estimasi parameter  ̂,  ̂ adalah MSE yang diperoleh dari metode OLS, 

 ̂ adalah estimasi yang diperoleh dengan metode OLS. 
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3.  METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk  menggunakan data produk domestik regional bruto, 

Indeks Harga Konsumen, ekspor, Kurs Rupiah (KR) Provinsi Riau pada tahun 2010-

2019 yang diperoleh dari BPS Provinsi Riau. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data, digunakan dalam proses analisis diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik. Data ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Harga 

Konsumen, ekspor, Kurs Rupiah, tahun 2010-2019.  

2. Mendeteksi adanya multikolineritas antara variabel bebas dengan menggunakan 

Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka data 

mengalami masalah multikolinearitas Menguji asumsi klasik. 

3. Transformasi data melalui centering dan rescaling.  

4. Nilai   metode Hoerl, Kennard & Baldwin dan metode Lawless & Wang. 

5. Pengujian Uji    dan  parsial   . 

6. Mencari regresi terbaik. 

 

4. PDRB RIAU BERDASARKAN METODE RIDGE REGRESSION 

ADANYA DAMPAK MULTIKOLINEARITAS  

TERHADAP VARIABEL RESPON 

 

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai produk domestik regional 

bruto per triwulan Provinsi Riau pada tahun 2010-2019. Nilai Produk domestik regional 

bruto ini disajikan dalam bentuk grafik diagram batang per triwulan menggunakan 

Excel versi 2010, hingga diperoleh hasil sebagai berikut: 

  
Gambar 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per 

triwulan  Provinsi Riau tahun 2010-2019. 

Gambar 2.  Ekspor per triwulan Provinsi Riau tahun 2010-2019. 

 

  
Gambar 3.  Indeks Harga Konsumen (IHK) per triwulan 

Provinsi Riau 2010-2019. 

Gambar 4. Kurs Rupiah  per triwulan Provinsi Riau tahun 2010-

2019. 

Dari Gambar 1 dapat dilihat bahwa produk domestik regional bruto pada 

tingkatan triwulan menunjukkan variansi antar pertahun. Produk domestik regional 

bruto paling tinggi terletak pada tahun 2019 di triwulan IV, sebaliknya nilai terendah 

terletak pada tahun  2010 di triwulan I. Pada tahun 2012-2018 terletak pada status 

kategori “besar” serta “rendah”. 



7 

Dari Gambar 2 dapat dilihat bahwa ekspor per triwulan Provinsi Riau tahun 

2010-2019 menunjukan selama kurun waktu dari tahun 2010 sampai 2019 mengalami 

peningkatan. Tahun  2014, tahun  2015, tahun 2017, dan tahun 2018, di triwulan III, 

triwulan IV, triwulan IV, dan di triwulan II, pengeluaran hampir mencapai 2,5 juta ton, 

sehinnga tingkat pengeluaran per tahunnya lebih bervariasi. 

Dari Gambar 3 dapat dilihat bahwa indeks harga konsumen  per triwulan  

periode tahun 2010-2019, dimana variansi tertingginya berada di tahun 2015 di triwulan 

IV dan variansi terendahnya berada di tahun 2010 di triwulan II. 

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa kurs rupiah periode berada pada status 

kategori “rendah” dan “tinggi”. Dari tahun ke tahun kurs rupiah mengalami kenaikan  di 

mana variansi tertingginya berada di tahun 2018 di triwulan III dan di triwulan IV dan 

variansi terendahnya pada tahun 2011 di triwulan II dan triwulan III mengalami 

penurunan kurs rupiah. 

Untuk mendeteksi multikolinearitas pada regresi linier berganda melakukan 

ukuran nilai VIF. Jika nilai VIF       maka terdeteksi bahwa adanya masalah 

multikolinearitas.  

 Tabel 1. Data uji multikolinearitas 

Variabel Nilai VIF 

Ekpor Juta Ton      10,366 

IHK      9,560 

Kurs Rupiah USD      1,290 

 

Untuk data Tabel 1 dapat dilihat bahwa seluruh variabel    memiliki nilai VIF     

maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini memiliki masalah multikolineritas. 

Grafik VIF   ̂     sebagai berikut: 

 
Gambar 5. Grafik VIF  ̂       

Dapat dilihat ridge trace pada Gambar 5 menunjukkan bahwa pemilihan nilai tetapan 

bias   semakin kecil maka ditambahkan tetapan bias nilai       sampai dengan nilai  

   .  , maka grafik VIF   ̂      semakin  mendekati  nol.  
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Koefisien dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 2. Koefisien ridge regression  

 

Variabel Hoerl, Kennard & 

 Baldwin 

Lawless & 

 Wang 

Intercept 54,569 52,608 

       8,020 7,970 

    0,116 0,116 

            2,161 2,330 

 Dari Tabel 2 koefisien ridge regression dapat dilihat bahwa nilai dari variabel 

intercept berdasarkan metode Lawless & Wang adalah 52,608 relatif kecil dibandingkan 

dengan metode Hoerl, Kennard & Baldwin, sedangkan dari variabel Indeks Harga 

Konsumen (IHK) berdasarkan metode Lawless & Wang dan metode Hoerl, Kennard & 

Baldwin adalah 0,116 memiliki nilai yang sama. Kemudian hasil koefisien yang 

didapatkan  dari persamaan ridge regression, akan di buat  masing-masing variabel 

metode tetapan bias sebagai berikut: 

 

 ̂                                        

 ̂                                       

Nilai mean square error (MSE), determinasi       dan adjusted       ridge regression 

pada tabel sebagai berikut:  

Tabel 3. Perbandingan hasil MSE,      , adjusted         

Variabel Hoerl, Kennard  & Baldwin Lawless & Wang 

MSE 186,815 143,318 

       0,504 0,559 

adjusted      0,477 0,535 

 Dari Tabel 3 didapat hasil dari kedua metode  nilai tetapan bias Hoerl, Kennard 

& Baldwin dan metode Lawless & Wang. Dari metode Lawless & Wang didapatkan 

hasil MSE dengan nilai 143,318 relatif kecil dibandingkan dengan  metode Hoerl, 

Kennard & Baldwin  didapatkan hasil MSE dengan nilai 186,815 relatif besar, 

sedangkan hasil dari      , adjusted     , dari kedua metode Hoerl, Kennard & 

Baldwin dan  metode Lawless & Wang nilai tetapan bias   dari metode Lawless & 

Wang mempunyai hasil yang relatif besar dibandingkan dengan metode Hoerl, Kennard 

& Baldwin. 
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 Model ridge regression dari Tabel 3 yang didapat akan dilakukan pengujian 

regresi dan koefisien dengan signifikansi      sebagai berikut: 

 Tabel 4.  Uji   (Hoerl, Kennard & Baldwin) dan (Lawless & Wang) 

 

Variabel Hoerl, Kennard & Baldwin Lawless & Wang 

        40,646 43,113 

       2,870 2,870 

Signifikan/tidak signifikan Signifikan Signifikan 

Dari Tabel 4 uji    yang digunakan dalam pengujian secara serentak           

didapat daerah  kritis    ditolak jika                 dengan                 Dengan 

menggunakan  tingkat signifikan  sebesar       maka keputusan adalah hipotesis    

ditolak, artinya pengujian parameter secara serentak signifikan terhadap variabel metode  

nilai tetapan bias Hoerl, Kennard & Baldwin dan metode Lawless & Wang.   

Setelah itu untuk melihat nilai tetapan bias Hoerl, Kennard & Baldwin, 

pengujian secara parsial dengan memakai statistik         dengan menggunakan tingkat 

signifikan sebesar      maka nilai kritis dari         yang didapat sebesar daerah kritis  

                  dengan                    . Untuk melihat signifikan         dilihat 

dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 5. Uji   Hoerl, Kennard & Baldwin 

Variabel Koefisien         
Signifikan/tidak 

signifikan 

Intercept 54,569 -3,835 Tidak signifikan 

 kspor 8,020 3,790 Signifikan 

    0,116 3,029 Signifikan 

 urs  upiah 2,161 8,883 Signifikan 

Tabel 5 uji   Hoerl, Kennard & Baldwin yang digunakan dalam pengujian 

secara parsial          dapat dilihat bahwa variabel yang terdiri dari 

 kspor        urs  upiah signifikan terhadap variabel respon maka keputusan dalam  

artian  hipotesisi    ditolak. 

Untuk melihat nilai tetapan bias dari metode Lawless & Wang, pengujian secara 

parsial dengan menggunakan statistik         dengan menggunakan tingkat signifikan 

sebesar      maka nilai kritis dari          yang didapat sebesar daerah kritis           

         dengan                     .  
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Untuk  melihat signifikan          dilihat dari tabel sebagai berikut: 

Tabel 6. Uji   Lawless & Wang 

Variabel Koefisien         Signifikan/tidak 

signifikan 

Intercept 52,608 -3,499 Tidak signifikan 

 kspor 7,970 3,311 Signifikan 

    0,116 2,701 Signifikan 

 urs  upiah 2,330 9,037 Signifikan 

Dari Tabel 6 uji   Lawless & Wang yang digunakan dalam pengujian secara 

parsial          dapat dilihat bahwa variabel yang terdiri dari 

 kspor                               urs  upiah signifikan terhadap variabel 

respon maka keputusan dalam  artian  hipotesisi    ditolak. 

Kemudian dilakukan ridge regression dengan menggunakan metode regresi 

berganda untuk metode Hoerl, Kennard & Baldwin dan metode Lawless & Wang 

sehingga didapat: 

 ̂                                            

 

                            ̂                                           

Dari  metode  yang hasilkan di atas dengan menggunakan nilai tetapan bias metode  

Lawless & Wang memiliki hasil nilai tetapan bias MSE yang kecil dan nilai    , 

adjusted     yang lebih besar dari metode  Hoerl, Kennard & Baldwin. Dari hasil 

analisis Tabel 3 perbandingan dua metode buat memastikan nilai tetapan bias yang 

terbaik dalam menangani akibat  multikolinearitas menurut Lawless & Wang dalam 

permasalahan  produk domestik regional bruto di Provinsi Riau pada tahun 2010-2019. 

 

5. KESIMPULAN 

1. Terdapat  multikolineritas bisa dilihat  dengan memakai nilai tetapan bias 

metode  (Lawless & Wang)  mempunyai hasil nilai tetapan bias MSE yang kecil 

serta nilai    , adjusted     yang lebih besar dari metode  (Hoerl, Kennard & 

Baldwin). Dari hasil analisis tabel 3. perbandingan dua metode untuk 

menentukan nilai tetapan bias yang terbaik dalam mengatasi dampak 

multikolinearitas menurut  (Lawless & Wang) dalam masalah produk domestik 

regional bruto di Provinsi Riau pada tahun 2010-2019. 

2. Bersumber pada hasil penelitian analisis memastikan  metode terbaik ridge 

regression diperoleh nilai tetapan bias   dengan metode (Lawless & Wang) yang 

dimana mempunyai nilai   = 0,288. dengan ini membuktikan koefisien  ̂ terbaik 

diperoleh dari persamaan ridge regression untuk metode (Lawless & Wang) 

sehingga 

 ̂                                           
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