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ABSTRACT 

 

The cryptographic virtual currency, bitcoin, is considered the main originator of 

cryptocurrencies that emerged due United States financial crisis in 2008. The idea was 

sparked by Nakamoto by introducing an alternative currency system that really refers to 

the strength of supply and demand. Based on INDODAX data, the bitcoin exchange rate 

during October 2020 to February 2021 is a condition of a large increase in a short time 

with a percentage increase of 450%. The increase in bitcoin prices can be modelled using 

the b-spline nonparametric regression method based on order and optimal knot points 

based on the smallest Generalized Cross Validation value. The resulting b-spline 4 

degree and the number of knots points 5 as the best model with each bases described 

recursively. 

Keyword: Bitcoin, cryptocurrency, nonparametric, b-spline, generalized cross 

validation. 

ABSTRAK 

Mata uang virtual hasil kriptografi yaitu bitcoin dianggap sebagai pencetus utama 

cryptocurrency yang muncul akibat krisis keuangan yang terjadi tahun 2008 di Amerika 

Serikat. Ide yang dicetus oleh Nakamoto dengan memperkenalkan sistem mata uang 

alternatif yang benar-benar mengacu pada kekuatan supply dan demand. Berdasarkan 

data INDODAX, nilai tukar bitcoin selama bulan Oktober 2020 hingga Februari 2021 

merupakan kondisi kenaikan besar dalam waktu singkat dengan persentase kenaikan 

sebesar 450%. Kenaikan harga bitcoin dapat dimodelkan dengan metode regresi 

nonparametrik b-spline berdasarkan orde dan titik knot optimal pada nilai Generalized 

Cross Validation terkecil. Dihasilkan b-spline orde 4 dengan jumlah titik knot 5 sebagai 

model terbaik dengan setiap basis-basis dijabarkan secara rekursif.  

 

Kata kunci: Bitcoin, cryptocurrency, nonparametrik, b-spline, generalized cross 

validation. 
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1. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan teknologi di era revolusi digital merupakan kebutuhan utama di kegiatan 

finansial. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang begitu pesat terutama di 

bidang internet telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada bidang perdagangan, 

finansial, dan investasi. Teknologi internet mampu memberikan dampak pada kegiatan 

transaksi dengan menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran (Bhiantara, 2018). 

 Mata uang virtual kriptografi yang disebut bitcoin merupakan jaringan blockchain 

peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikendalikan seutuhnya oleh pengguna tanpa 

ada perantara (Sovbetov, 2018). Blockchain merupakan rangkaian blok yang disusun 

secara berurutan dimana tiap blok mempunyai daftar informasi transaksi. Ide 

cryptocurrency ini sesuai dengan syarat alat tukar sah yaitu disepakati bersama, tidak 

mudah rusak dan unik (Wong, 2014).  

 Bitcoin diciptakan oleh Satoshi Nakamoto yang muncul karena Amerika Serikat 

mengalami Great Recession pada tahun 2008. Prinsip bitcoin yaitu menciptakan sistem 

decentralized authority transaction tanpa perantara, sehingga konsep digital signature 

dapat digunakan sebagai alat verifikasi pada setiap transaksi (Nakamoto, 2008). Ide yang 

diciptakan oleh Nakamoto ini memperkenalkan sistem uang alternatif yang mengarah 

pada kekuatan demand dan supply yaitu perubahan harga terjadi karena banyaknya barang 

yang ditawarkan (Rinaldi & Huda, 2016). 

 Layanan jual beli bitcoin pertama kali disediakan oleh New Liberty Standard pada 

5 Oktober 2009, dimana harga awalnya yaitu 1 Dollar Amerika Serikat setara dengan 

1,309.03 BTC atau sekitar delapan seperseratus sen per bitcoin. Harga ini diperoleh dari 

penggunaan biaya listrik pada komputer untuk menghasilkan bitcoin. Pertukaran bitcoin 

pertama kali dilakukan oleh New Liberty Standard dengan membeli 5.05 BTC dari Sirius 

seharga $5.02 menggunakan PayPal pada 12 Oktober 2009. Terhitung per tanggal 18 

Februari 2021 nilai tukar bitcoin berada di angka $50,856 atau setara dengan 

Rp.737,412,000.00 sementara 4 bulan sebelumnya di tanggal 15 Oktober 2020 nilai tukar 

bitcoin berada di angka $11,521.7241 atau setara dengan Rp.167,065,000.00, ini 

merupakan salah satu kenaikan terbesar dalam sejarah terbentuknya bitcoin dengan 

persentase kenaikan mendekati 450%. 

 Penelitian mengenai nilai ujian masuk terhadap IPK Mahasiswa Jurusan Disain 

Komunikasi Visual UK. Petra Surabaya oleh Budiantara et al (2006) menggunakan 

regresi b-spline menjelaskan bahwa model b-spline linear, kuadratik, dan kubik memiliki 

nilai MSE yang sama, sehingga secara keseluruhan model terbaik dipilih berdasarkan 

minimum MSA, GCV dan koefisien determinasi. Peneltian yang dilakukan oleh Dung & 

Tjahjowidodo (2017) mengenai metode untuk pengoptimalan titik knot kurva b-spline 

menghasilkan suatu metode baru untuk perhitungan knot optimal regresi b-spline 

berdasarkan teknik pemasangan b-spline lokal pada kasus knot yang tidak seragam.  

2. REGRESI NONPARAMETRIK B-SPLINE 

 

Regresi nonparametrik adalah suatu metode yang digunakan untuk mengetahui bentuk 

hubungan suatu variabel independen 𝑦 terhadap variabel dependen 𝑥 dengan model kurva 

dari fungsi regrsinya tidak diketahui (Yuniartika et al, 2013). Regresi nonparametrik 

dituliskan sebagai berikut (Suwasono et al, 2010): 
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  𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖 ,                                                       (1) 

model regresi nonparametrik dengan pengamatan (𝑥𝑖, 𝑦𝑖) adalah: 

𝑦𝑖 = µ(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖,         𝑖 = 1,2, … , 𝑛,                                 (2) 

dengan 𝜀𝑖 merupakan residual dan µ(𝑥𝑖) nilai dari fungsi µ yang tidak diketahui pada titik 

𝑥1 …𝑥𝑛  yang diasumsikan 𝑎0 ≤ 𝑥1 …𝑥𝑛 ≤ 𝑎1 dimana 𝑎0 merupakan nilai minimum 𝑥 

dan 𝑎1 merupakan nilai maksimum 𝑥. 

 Model regresi 𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖, dengan 𝜀𝑖 merupakan eror dan 𝑓(𝑥𝑖) adalah fungsi 

regresi. Jika kurva regresi 𝑓 didekati pada fungsi b-spline maka 𝑓 ditulis menjadi: 

  𝑓(𝑥) = ∑ 𝑏𝑗𝑁𝑗−𝑚,𝑚(𝑥)

𝑚+𝑘

𝑗=1

,                                                 (3) 

dengan 𝑁𝑗−𝑚,𝑚 yaitu basis b-spline orde ke (𝑗 − 𝑚). 

 Langkah-langkah membentuk basis b-spline denga orde 𝑚 untuk titik knot 𝑎0 <
𝜉1 …𝜉𝑘 < 𝑎1 adalah dengan menentukan knot tambahan sebanyak 2𝑚 dengan 𝜉−(𝑚−1) <

⋯ < 𝜉−1 < 𝜉0 < ⋯ < 𝜉𝑘+𝑚 dimana 𝜉−(𝑚−1) = ⋯ = 𝜉0 = 𝑎0 dan 𝜉𝑘+1 = ⋯ = 𝜉𝑘+𝑚 =

𝑎1. Nilai 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑚+𝑘 merupakan estimator. 

 Basis-basis fungsi b-spline dikategorikan berdasarkan orde 𝑚 sebagai berikut: 

a. Basis b-spline dengan 𝑚 = 2 memberikan fungsi linear yang dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

𝑁𝑖,2(𝑥) =
𝑥 − 𝜉𝑖

𝜉𝑖+1 − 𝜉𝑖
𝑁𝑖,1(𝑥) +

𝜉𝑖+2 − 𝑥

𝜉𝑖+2 − 𝜉𝑖+1
𝑁𝑖+1,1(𝑥), 

b. Basis b-spline dengan 𝑚 = 3 memberikan fungsi kuadratik yang dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

𝑁𝑖,3(𝑥) =
𝑥 − 𝜉𝑖

𝜉𝑖+2 − 𝜉𝑖
𝑁𝑖,2(𝑥) +

𝜉𝑖+3 − 𝑥

𝜉𝑖+3 − 𝜉𝑖+1
𝑁𝑖+1,2(𝑥), 

c. Basis b-spline dengan 𝑚 = 4 memberikan fungsi kubik yang dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

𝑁𝑖,4(𝑥) =
𝑥 − 𝜉𝑖

𝜉𝑖+3 − 𝜉𝑖
𝑁𝑖,3(𝑥) +

𝜉𝑖+4 − 𝑥

𝜉𝑖+4 − 𝜉𝑖+1
𝑁𝑖+3(𝑥), 

 Estimasi koefisien 𝜆 pada basis b-spline didefinisikan dalam bentuk matriks sebagai 

berikut: 

𝑵(𝜆) = (𝑁𝑗,𝑚(𝑥𝑖))     𝑖 = 1,2, … , 𝑛; 𝑗 = −(𝑚 − 1),… , 𝑘 ,                     

atau dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑵(𝜆) =

[
 
 
 
 
𝑁−(𝑚−1),𝑚(𝑥1) 𝑁−(𝑚−2),𝑚(𝑥1) ⋯ 𝑁𝑘,𝑚(𝑥1)

𝑁−(𝑚−1),𝑚(𝑥2) 𝑁−(𝑚−2),𝑚(𝑥2) ⋯ 𝑁𝑘,𝑚(𝑥2)

⋮
𝑁−(𝑚−1),𝑚(𝑥𝑛)

⋮
𝑁−(𝑚−2),𝑚(𝑥𝑛)

⋱
⋯

⋮
𝑁𝑘,𝑚(𝑥𝑛)]

 
 
 
 

 ,                 (4)  

dengan 𝑵(𝜆) adalah sebuah matriks berukuran 𝑛 × (𝑚 + 𝑘) (Botella & Shariff, 2003). 

 Agar didapatkan model regresi b-spline terbaik perlu diperhatikan penempatan titik 

knot 𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛 yang optimal. Terbentuknya titik-titik knot membuat kurva akan 

terfokus pada titik-titik knot yang telah ditentukan sehingga dalam menempatkan titik 

knot harus sesuai dengan sebaran data yang terbentuk. 

 Pemilihan regresi b-spline terbaik menggunakan nilai generalized cross validation 

(GCV), nilai GCV yang minimum mendefinisikan titik knot yang optimal. Titik knot 
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optimal menunjukkan model regresi yang dihasilkan adalah model terbaik. Nilai GCV 

dapat dituliskan dalam persamaan sebagai berikut (Yuniartika et al, 2013): 

  𝐺𝐶𝑉(𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛) =
𝑀𝑆𝐸(𝑘1,𝑘2,…,𝑘𝑛)

(
1

𝑛
𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒[𝐼−𝐴(𝑘1,𝑘2,…,𝑘𝑛)])

2 . (5) 

Model b-spline pada regresi nonparametrik berorde 𝑚 dengan 𝑘 titik knot pada 

persamaan (3) dapat ditulis menjadi: 

𝑦𝑖 = 𝑏1𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥𝑖) + 𝑏2𝑁2−𝑚,𝑚(𝑥𝑖) + ⋯+ 𝑏(𝑚+𝑘)𝑁𝑘,𝑚(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖.             (6) 

Jika model b-spline tersebut disajikan dalam bentuk matriks, didapat: 

(

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

) =

(

 

𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥1) 𝑁2−𝑚,𝑚(𝑥1) ⋯ 𝑁𝑘,𝑚(𝑥1)

𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥2) 𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥2) ⋯ 𝑁𝑘,𝑚(𝑥2)

⋮                   ⋮                ⋮         ⋮
𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥𝑖) 𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥𝑖) ⋯ 𝑁𝑘,𝑚(𝑥𝑛))

 (

𝑏1

𝑏2

⋮
𝑏(𝑚+𝑘)

) + (

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛

), 

yang kemudian ditulis menjadi: 

𝒚 = 𝑵 𝒃 + 𝜺, 
kurva regresi µ yang didekati fungsi b-spline berorde 𝑚 dengan 𝑘 titik knot untuk 𝜆 =
{𝜉1, … , 𝜉𝑘} disajikan dalam bentuk: 

µ𝜆(𝑥𝑖) = ∑ 𝑏𝜆𝑗

𝑚+𝑘

𝑗=1

𝑁𝑗−𝑚,𝑚(𝑥𝑖), 

dengan model b-spline untuk 𝜆 = {𝜉1, … , 𝜉𝑘} adalah: 

𝑦𝑖 = ∑ 𝑏𝜆𝑗

𝑚+𝑘

𝑗=1

𝑁𝑗−𝑚,𝑚(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖.                                        (7) 

Model regresi pada persamaan (7) dapat ditulis menjadi: 
𝑦𝑖 = 𝑏𝜆1𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥𝑖) + 𝑏𝜆2𝑁2−𝑚,𝑚(𝑥𝑖) + ⋯+ 𝑏𝜆(𝑚+𝑘)𝑁𝑘,𝑚(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖 ,    𝑖 = 1,2, …𝑛  

Persamaan di atas jika dituliskan dalam bentuk matriks akan didapat: 

(

𝑦1

𝑦2

⋮
𝑦𝑛

) =

(

 

𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥1) 𝑁2−𝑚,𝑚(𝑥1) ⋯ 𝑁𝑘,𝑚(𝑥1)

𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥2) 𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥2) ⋯ 𝑁𝑘,𝑚(𝑥2)

⋮                   ⋮                ⋮         ⋮
𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥𝑖) 𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥𝑖) ⋯ 𝑁𝑘,𝑚(𝑥𝑛))

 (

𝑏𝜆1

𝑏𝜆2

⋮
𝑏𝜆(𝑚+𝑘)

) + (

𝜀1

𝜀2

⋮
𝜀𝑛

), 

yang dapat ditulis menjadi: 

𝒚 = 𝑵𝝀 𝒃𝝀 + 𝜺.                                                             (8) 

 Estimasi parameter 𝒃𝝀 = (𝑏𝜆1 𝑏𝜆2 ⋯ 𝑏𝜆(𝑚+𝑘))𝑇 didapatkan dengan 

menggunakan metode spline kuadrat terkecil (least squares spline). Penaksir 𝒃𝝀 

didapatkan dengan menyederhanakan jumlah kuadrat eror atau Residual Sum of Squares 

(RSS) yang didefinisikan sebagai berikut: 

𝑹𝑺𝑺 = 𝜺𝑻𝜺                                                                                                  
= (𝒚 − 𝑵𝝀𝒃𝝀)

𝑻(𝒚 − 𝑵𝝀𝒃𝝀)                                                           

= (𝒚𝑻 − 𝒃𝝀
𝑻𝑵𝝀

𝑻)(𝒚 − 𝑵𝝀𝒃𝝀)                                                       

= 𝒚𝑻𝒚 − 𝒃𝝀
𝑻𝑵𝝀

𝑻𝒚 − 𝒚𝑻𝑵𝝀𝒃𝝀 + 𝒃𝝀
𝑻𝑵𝝀

𝑻𝑵𝝀𝒃𝝀                             

= 𝒚𝑻𝒚 − 𝒃𝝀
𝑻𝑵𝝀

𝑻𝒚 − (𝒃𝝀
𝑻𝑵𝝀

𝑻𝒚)
𝑻
+ 𝒃𝝀

𝑻𝑵𝝀
𝑻𝑵𝝀𝒃𝝀                 

𝑹𝑺𝑺 = 𝒚𝑻𝒚 − 𝟐𝒃𝝀
𝑻𝑵𝝀

𝑻𝒚 + 𝒃𝝀
𝑻𝑵𝝀

𝑻𝑵𝝀𝒃𝝀.                                  (9) 

Selanjutnya persamaan (9) diturunkan terhadap 𝒃𝝀 sehingga diperoleh: 



5 

𝜕𝑅𝑆𝑆

𝜕𝒃𝝀
= 2𝑵𝝀

𝑻𝒚 + 𝟐𝑵𝝀
𝑻𝑵𝝀𝒃𝝀, 

hasil RSS diturunkan terhadap 𝒃𝝀 disamakan dengan nol menjadi: 

−2𝑵𝝀
𝑻𝒚 + 2𝑵𝝀

𝑻𝑵𝝀𝒃𝝀 = 0,                                                (10) 

Persamaan (10) memiliki penyelesaian sebagai berikut: 

𝑵𝝀
𝑻𝑵𝝀�̂�𝝀 = 𝑵𝝀

𝑻𝒚                                                                       

�̂�𝝀 = (𝑵𝝀
𝑻𝑵𝝀)

−𝟏
𝑵𝝀

𝑻𝒚,                                                

dengan �̂�𝝀 = (�̂�𝜆1 �̂�𝜆2 ⋯ �̂�𝜆(𝑚+𝑘))
𝑇
. 

 Estimator kurva regresi µ̂𝜆 = (µ̂𝜆1 µ̂𝜆2 ⋯ µ̂𝜆(𝑛))𝑇 diberikan oleh: 

µ̂𝜆 = 𝑵𝝀�̂�𝝀                     

= 𝑵𝝀 ((𝑵𝝀
𝑻𝑵𝝀)

−𝟏
𝑵𝝀

𝑻𝒚 )                                          

= 𝑵𝝀(𝑵𝝀
𝑻𝑵𝝀)

−𝟏
𝑵𝝀

𝑻𝒚                                                

µ̂𝜆 = 𝑺𝝀𝒚,                                                                            

dengan matriks 𝑺𝝀 = 𝑵𝝀(𝑵𝝀
𝑻𝑵𝝀)

−𝟏
𝑵𝝀

𝑻
 simetris dan definit positf (Eubank, 1999). 

 Estimator untuk kurva regresi dapat ditulis µ̂𝜆(𝑡) = ∑ �̂�𝜆𝑗
𝑚+𝑘
𝑗=1 𝑁𝑗−𝑚,𝑚(𝑥) dengan 

�̂�𝜆𝑗 diperoleh dari �̂�𝝀 = (�̂�𝜆1 �̂�𝜆2 ⋯ �̂�𝜆(𝑚+𝑘))
𝑇
. Sehingga estimasi untuk fungsi b-

spline adalah sebagai berikut: 

�̂� = ∑ �̂�𝜆𝑗

𝑚+𝑘

𝑗=1

𝑁𝑗−𝑚,𝑚(𝑥),                                                  (11) 

Persamaan (11) dapat juga ditulis sebagai berikut: 

�̂� = �̂�𝜆1𝑁1−𝑚,𝑚(𝑥) + �̂�𝜆2𝑁2−𝑚,𝑚(𝑥) + ⋯+ �̂�𝜆(𝑚+𝑘)𝑁𝑘,𝑚(𝑥).                 (12) 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Data  yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari situs web 

INDODAX (Indodax.com, 2021). Data ini meliputi angka kenaikan bitcoin (BTC) 

dengan rentang waktu dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Februari tahun 

2021. Adapun angka kenaikan harga bitcoin dianalisis per pekan, untuk memudahkan 

perhitungan menggunakan R studio maka data dirubah ke dalam bentuk 𝑛 × 10−8. 

Adapun tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah: 

a. Mencari nilai GCV untuk model regresi b-spline bentuk linear, kuadratik dan kubik, 

yang kemudian dihitung berurutan dari 1 titik knot sampai dengan 5 titik knot. 

b. Pemodelan regresi b-spline pada setiap orde dan titik knot. Model terbaik dipilih 

berdasarkan model dengan nilai generalized cross validation terkecil. 

c. Mencari nilai estimasi parameter menggunakan metode least squares spline. 

Penaksir estimasi parameter tersebut didapatkan dengan menyederhanakan jumlah 

kuadrat eror. 

d. Melakukan substitusi nilai ke dalam model regresi b-spline terbaik. Model tersebut 

menghasilkan basis-basis b-spline yang kemudian dijabarkan secara rekursif dalam 

penyelesaiannya. 
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4. PEMILIHAN MODEL REGRESI B-SPLINE TERBAIK UNTUK ESTIMASI 

KENAIKAN HARGA BITCOIN 

 

Dengan menggunakan R studio didapatkan hasil perhitungan generalized cross validation 

dari setiap orde dan titik knot regresi b-spline yang disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Nilai GCV optimal berdasarkan estimasi model 

B-Spline 
Jumlah 

Knot 
Titik Knot GCV 

Liniear 

(𝑚=2) 

1 1.09669 0.11592460 

2 6.84669, 7.34669  0.09426707 

3 5.44669, 6.64669, 6.84669  0.06979342 

4 4.24669, 4.34669, 6.84669, 7.34669  0.05051962 

5 4.24669, 4.34669, 4.54669, 6.84669, 7.14669  0.03709815 

Kuadratik 

(𝑚=3) 

1 1.12669 0.11995150 

2 6.84669, 7.24669  0.08517687 

3 5.44669, 6.04669, 6.14669  0.06435183 

4 5.24669, 5.34669, 5.84669, 6.04669  0.05434509 

5 4.54669, 4.74669, 5.24669, 5.44669, 6.64669  0.04369458 

Kubik 

(𝒎=4) 

1 4.69669 0.12082050 

2 6.84669, 7.34669  0.07316846 

3 5.44669, 5.54669, 5.64669  0.06248605 

4 5.24669, 5.34669, 5.44669, 5.64669  0.05519905 

5 4.44669, 4.54669, 5.14669, 5.34669, 5.74669  0.03679738 

 

 Penentuan model regresi b-spline terbaik didapatkan dari nilai GCV terkecil dari 

seluruh orde dan titik knot. Berdasarkan Tabel 1 estimator terbaik didapatkan pada model 

b-spline kubik dengan nilai GCV sebesar 0.03679738 pada titik knot satu, dua, tiga, empat 

dan lima sebesar 4.44669, 4.54669, 5.14669, 5.34669 dan 5.74669. 

 Selanjutnya model yang akan terbentuk berdasarkan nilai estimasi terbaik pada 

regresi b-spline kubik dengan menggunakan lima titik knot adalah sebagai berikut: 

�̂� = �̂�𝜆1𝑁−3,4(𝑥) + �̂�𝜆2𝑁−2,4(𝑥) + �̂�𝜆3𝑁−1,4(𝑥) + �̂�𝜆4𝑁0,4(𝑥) 

+�̂�𝜆5𝑁1,4(𝑥) + �̂�𝜆6𝑁2,4(𝑥) + �̂�𝜆7𝑁3,4(𝑥) + �̂�𝜆8𝑁4,4(𝑥)                                

+�̂�𝜆9𝑁5,4(𝑥),                                                                                                 (13) 

 Estimator 𝒃𝝀 diperoleh dengan menggunakan metode spline kuadrat terkecil atau 

least squares spline. Estimator 𝒃𝝀 untuk 𝑚 orde dan 𝑘 titik knot adalah 𝒃𝝀 =
(𝑏𝜆1 𝑏𝜆2 ⋯ 𝑏𝜆(𝑚+𝑘))𝑇 yang didapatkan dengan menyederhanakan jumlah kuadrat 

eror. Hasil perhitungan estimator 𝒃𝝀 disajikan pada Tabel 2. 

 

 

 

 

 



7 

Tabel 2. Nilai estimator 𝑏𝜆 

Estimator Nilai Estimator Nilai 

𝑏𝜆1 0.75523 𝑏𝜆6 21.38250 

𝑏𝜆2 2.43103 𝑏𝜆7 -73.17607 

𝑏𝜆3 1.92647 𝑏𝜆8 36.41619 

𝑏𝜆4 5.67681 𝑏𝜆9 6.80423 

𝑏𝜆5 -6.77883 

 

Nilai estimator 𝒃𝝀 disubstitusikan kedalam persamaan (13) menjadi: 

                �̂� = 0.75523𝑁−3,4(𝑥) + 2.43103𝑁−2,4(𝑥) + 1.92647𝑁−1,4(𝑥) 

             +5.67681𝑁0,4(𝑥) − 6.77883𝑁1,4(𝑥) + 21.38250𝑁2,4(𝑥)                     
−73.17607𝑁3,4(𝑥) + 36.41619𝑁4,4(𝑥)  + 6.80423𝑁5,4(𝑥).        (14) 

 Setelah mendapatkan nilai estimator 𝒃𝝀, selanjutnya nilai estimasi penduga 

parameter dihitung dengan menggunakan basis-basis fungsi b-spline yang dikategorikan 

berdasarkan jumlah orde nya. Selanjutnya mendefinisikan knot tambahan sebanyak 2𝑚 

dengan 𝑎0 < 𝜉1 < ⋯ < 𝜉𝑘 < 𝑎1 dimana 𝜉−(𝑚−1) = ⋯ = 𝜉0 = 𝑎0 dan 𝜉𝑘+1 = ⋯ =

𝜉𝑘+𝑚 = 𝑎1 dimana nilai 𝑎0 diperoleh dari minimum 𝑥 = 0.83669 dan nilai 𝑎1 diperoleh 

dari maksimum 𝑥 = 7.37412. Substitusi knot tambahan dengan mengganti nilai 𝑚 = 4 

dan 𝑘 = 5 sehingga titik-titik knot tambahan dapat dituliskan menjadi:  

𝜉−3 = ⋯ = 𝜉0 = 0.83669, 𝜉1 = 4.44669, 𝜉2 = 4.54669, 𝜉3 = 5.14559, 
𝜉4 = 5.34669, 𝜉5 = 5.74669, 𝜉6 = ⋯ = 𝜉9 = 7.37412.                                             

 Basis-basis fungsi b-spline pada persamaan (14) didefinisikan secara rekursif 

sebagai berikut: 

𝑁−3,4(𝑥) =
𝑥 − 𝜉−3

𝜉0 − 𝜉−3
𝑁−3,3(𝑥) +

𝜉1 − 𝑥

𝜉1 − 𝜉−2
𝑁−2,3(𝑥) 

𝑁−3,4(𝑥) =    0   +
4.44669 − 𝑥

3.61
𝑁−2,3(𝑥),                                          (15) 

menguraikan basis-basis pada persamaan (16) 

  𝑁−2,3(𝑥) =
𝑥 − 𝜉−2

𝜉0 − 𝜉−2
𝑁−2,2(𝑥) +

𝜉1 − 𝑥

𝜉1 − 𝜉−1
𝑁−1,2(𝑥)                                    

𝑁−2,3(𝑥) =    0   +
4.44669 − 𝑥

3.61
𝑁−1,2(𝑥),                                           (16) 

menguraikan basis-basis pada persamaan (16) 

                                𝑁−1,2(𝑥) =
𝑥 − 𝜉−1

𝜉0 − 𝜉−1
𝑁−1,1(𝑥) +

𝜉1 − 𝑥

𝜉1 − 𝜉0
𝑁0,1(𝑥) 

 𝑁−1,2(𝑥) =    0   +
4.44669 − 𝑥

3.61
𝑁0,1(𝑥).                                              (17) 

Substitusi persamaan (17) ke dalam persamaan (16) 

                               𝑁−2,3(𝑥) = (
4.44669 − 𝑥

3.61
) (

4.44669 − 𝑥

3.61
𝑁0,1(𝑥)) 

𝑁−2,3(𝑥) =
(4.44669 − 𝑥)2

(3.61)2
𝑁0,1(𝑥),                                                        (18) 
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substitusi persamaan (18) ke dalam persamaan (15) 

                              𝑁−3,4(𝑥) = (
4.44669 − 𝑥

3.61
)(

(4.44669 − 𝑥)2

(3.61)2
𝑁0,1(𝑥)) 

𝑁−3,4(𝑥) =
(4.44669 − 𝑥)3

(3.61)3
𝑁0,1(𝑥),                                                         (19) 

sehingga persamaan (20) selanjutnya dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑁−3,4(𝑥){

(4.44669 − 𝑥)3

(3.61)3
  , 0.83669 ≤ 𝑥 ≤ 4.44669

0  , yang lainnya

 

 Penyelesaiannya basis-basis b-spline seterusnya digunakan dengan langkah-

langkah yang sama seperti langkah-langkah diatas. 

  

5. KESIMPULAN 

 

Pemodelan kenaikan harga bitcoin pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan 

Februari tahun 2021 menggunakan regresi b-spline menghasilkan model-model b-spline 

pada setiap orde dan titik knot. Model terbaik dipilih berdasarkan hasil estimasi parameter 

dengan acuan GCV terkecil. Nilai GCV terkecil didapatkan pada angka 0.03679738 yang 

dihasilkan pada model regresi b-spline orde 4 dan jumlah titik knot 5 dengan setiap basis-

basis dijabarkan secara rekursif. 
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