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ABSTRACT 

 

The Human Development Index (HDI) in Indonesia currently ranks 121 out of 187 

countries and Indonesia is in 6th position out of 10 ASEAN countries, where the quality 

of human resources in Indonesia is still low. This research is HDI modeling using 

nonparametric regression additive spline smoothing with penalized estimator. The data 

used is secondary data obtained from BPS (2019). This data includes the Human 

Development Index (IPM), Life Expectancy (UHH), Expected Length of Schooling 

(HLS), Average Length of Schooling (RLS), and Adjusted Per capita Expenditure (PPD) 

in 2019. Spline smoothing method with penalized estimator can be obtained from this 

research is one optimal knot point using generalized cross validation criteria, then the 

application of a nonparametric regression model additive spline smoothing with a 

penalized estimator on HDI data in Indonesia which has an MSE of 0,002623 and an R-

square of 99,98%. 

Keywords: Human development index, nonparametric regression additive spline 

smoothing, generalized cross validation, penalized estimator 

 

ABSTRAK 

 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia saat ini menempati urutan ke 121 dari 

187 negara dan Indonesia berada di posisi ke 6 dari 10 negara ASEAN, dimana kualitas 

sumber daya manusia di Indonesia masih rendah. Penelitian ini merupakan pemodelan 

IPM menggunakan regresi nonparametrik aditif spline smoothing dengan estimator 

penalized. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS 

(2019). Data ini meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Umur Harapan Hidup 

(UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Pengeluaran 

Perkapita yang Disesuaikan (PPD) tahun 2019. Metode spline smoothing dengan 

estimator penalized yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah dengan satu titik knot 

optimal menggunakan kriteria generalized cross validation, lalu penerapan model regresi 
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nonparametrik aditif spline smoothing dengan estimator penalized pada data IPM di 

Indonesia mempunyai MSE sebesar 0,002623 dan R-square sebesar 99,98%. 

 

Kata kunci: Indeks pembangunan manusia, regresi nonparametrik aditif spline 

smoothing, generalized cross validation, estimator penalized 

1. PENDAHULUAN 

 

Kesejahteraan manusia wajib diperhitungkan karena Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan aset kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara di seluruh dunia termasuk 

Indonesia. Pembangunan merupakan indikator yang penting di Indonesia sehingga 

pemerintah berusaha untuk menjadikan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Tingkat 

SDM yang berada di titik terendah merupakan permasalahan yang menjadi pusat 

perhatian oleh berbagai negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) merupakan pengukuran untuk membuat perbandingan dari 

harapan hidup, standar hidup layak, dan pendidikan. 

IPM di Indonesia tahun 2019 tercatat sebesar 71,92, meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya yaitu tahun 2018 sebesar 71,39 (BPS, 2019). Meskipun IPM di Indonesia 

semakin meningkat, tetapi tidak menutup kemungkinan nilainya dapat menurun 

tergantung dari pergerakan masing-masing variabel yang mempengaruhinya. Hal ini 

menunjukkan bahwa perkembangan pada pembangunan di Indonesia masih tertinggal 

jauh.  

Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia adalah dengan menggunakan metode 

pemodelan. Permasalahan dalam pemodelan IPM dapat diselesaikan dengan salah satu 

metode statistika yaitu analisis regresi. Metode regresi nonparametrik dapat digunakan 

untuk mengetahui korelasi antara variabel respon dengan variabel prediktor jika kurva 

regresinya tidak diketahui bentuk polanya. Menurut Hardle (1990), masalah yang terdapat 

pada model regresi nonparametrik dapat diatasi dengan menggunakan metode spline. 

Spline merupakan model polinomial yang tersegmen dan memiliki keunggulan dalam 

mengatasi pola data yang bersifat acak atau tidak mengikuti pola tertentu dengan dengan 

bantuan parameter pemulus dan titik-titik knot. 

Hal ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wati 

(2014), didapatkan bahwa metode Generalized Cross Validation (GCV) digunakan untuk 

mendapatkan pendekatan spline smoothing dari regresi semiparametrik spline smoothing 

menggunakan metode Penalized Least Square (PLS), lalu mendapatkan estimasi 

penalized dengan menggunakan matriks. Pada tahun 2017 penelitian juga dilakukan oleh 

Alizah (2017) pada regresi nonparametrik untuk data time series dengan estimator 

Penalized Least Square (PLS) didapatkan orde spline, banyaknya knot dengan 

menggunakan algoritma Full Search, lalu mendapatkan knot optimal dan parameter 

penghalus 𝜆 optimal dengan berdasarkan nilai Generalized Cross Validation (GCV). 

2. REGRESI NONPARAMETRIK, REGRESI NONPARAMETRIK 

SMOOTHING SPLINE DAN ESTIMATOR PENALIZED  

Regresi nonparametrik merupakan salah satu metode statistika yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan antara variabel respon dengan variabel prediktor ketika tidak 
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diperoleh informasi sebelumnya tentang bentuk fungsi regresinya. Regresi nonparametrik 

sangat fleksibel dalam memodelkan pola data (Eubank, 1988). Secara umum model 

regresi nonparametrik adalah sebagai berikut: 

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖) + 𝜀𝑖, 𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛 ,                    (1) 

dimana 𝑦𝑖 merupakan variabel respon, 𝑥𝑖 merupakan variabel prediktor, 𝑓(𝑥𝑖) merupakan 

fungsi regresi yang tidak mengikuti pola tertentu, dan 𝜀𝑖~𝐼𝐼𝐷𝑁 (0, 𝜎2) dimana 𝜀𝑖 adalah 

error random yang diasumsikan berdistribusi 𝑁(0, 𝜎2).      

Menurut Hidayah (2007), model regresi nonparametrik aditif juga mempunyai 

variabel respon dan variabel prediktor, dimana 𝑦 adalah variabel respon yang bergantung 

pada penjumlahan beberapa fungsi dari 𝑥 yang merupkan variabel prediktor, dengan 

bentuk model aditifnya adalah sebagai berikut: 

           𝑦𝑖 = ∑ 𝑓𝑗(𝑥𝑗𝑖)
𝑑
𝑗=1 + 𝜀𝑖  

,               (2) 

dengan 𝜀𝑖 adalah error random yang diasumsikan berdistribusi identik dan independen 

dengan mean nol dan variansinya 𝜎2. 

 Regresi nonparametrik spline smoothing merupakan fungsi dari regresi dengan 

cara meminimumkan kriteria kuadrat terkecil tersanksi yaitu Penalized Least Square 

(PLS). Berdasarkan fungsi regresi nonparametrik, 𝑓 adalah fungsi pemulus dan 𝐸(𝜀) =

0. Fahrmeir & Tuhtz (1994) menduga kurva pemulus 𝑓(𝑥𝑖)
 dapat diperoleh berdasarkan 

data amatan, yaitu pasangan variabel prediktor dan variabel respon. Oleh karena itu, 

dengan menggunakan data amatan sebanyak 𝑛, 𝑓(𝑥𝑖) dapat diperoleh dengan 

meminimumkan fungsi PLS, yaitu: 

PLS = ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2 + 𝜆 ∫[𝑓′′(𝑥)]2𝑑𝑥 ∙𝑛

𝑖=1         (3) 

dimana 𝑛 merupakan banyaknya data amatan, ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓(𝑥𝑖))
2𝑛

𝑖=1  merupakan jumlah 

kuadrat sisaan atau fungsi jarak antara data dan dugaan, 𝜆 ∫[𝑓′′(𝑥)]2𝑑𝑥 merupakan 

roughness penalty, dan 0 < 𝜆 < 1 adalah parameter pemulus. 

 Menurut Hidayah (2007), 𝑛 adalah data pengamatan {(𝑥𝑗𝑖)𝑗=1
𝑑 , 𝑦𝑖}𝑖=1

𝑛  yang 

mengikuti persamaan (2) dimana 𝑓𝑗 bentuknya tidak diketahui bentuknya dan 

memerlukan pendekatan estimator penalized pada spline smoothing agar dapat diestimasi. 

Fungsi dari estimator penalized multiprediktor untuk 𝑛 data pengamatan dapat ditulis 

sebagai berikut: 

𝑓𝑗(𝑥𝑗1) = 𝛽𝑗𝑜𝑥𝑗1
0+𝛽𝑗1𝑥𝑗1

1 + ⋯+ 𝛽𝑗𝑝𝑗
𝑥𝑗1

𝑝𝑗 + 𝛽𝑗(𝑝𝑗+1)(𝑥𝑗1−𝜉1
)+

𝑝𝑗
+ ⋯+ 𝛽𝑗(𝑝𝑗+𝑘𝑗)

(𝑥𝑗1−𝜉𝑗𝑘𝑗
)+

𝑝𝑗
 

𝑓𝑗(𝑥𝑗2) = 𝛽𝑗𝑜𝑥𝑗2
0+𝛽𝑗1𝑥𝑗2

1 + ⋯+ 𝛽𝑗𝑝𝑗
𝑥𝑗2

𝑝𝑗 + 𝛽𝑗(𝑝𝑗+1)(𝑥𝑗2−𝜉1
)+

𝑝𝑗
+ ⋯+ 𝛽𝑗(𝑝𝑗+𝑘𝑗)

(𝑥𝑗2−𝜉𝑗𝑘𝑗
)+

𝑝𝑗
 

. 

. 

. 

𝑓𝑗(𝑥𝑗𝑛) = 𝛽𝑗𝑜𝑥𝑗𝑛
0+𝛽𝑗1𝑥𝑗𝑛

1 + ⋯+ 𝛽𝑗𝑝𝑗
𝑥𝑗𝑛

𝑝𝑗 + 𝛽𝑗(𝑝𝑗+1)(𝑥𝑗𝑛−𝜉1
)+

𝑝𝑗
+ ⋯ + 𝛽𝑗(𝑝𝑗+𝑘𝑗)

(𝑥𝑗𝑛−𝜉𝑗𝑘𝑗
)+

𝑝𝑗
 ⋅          (4) 

Fungsi dari estimator penalized pada spline smoothing untuk pengamatan yaitu 𝑛 dapat 

dituliskan dalam bentuk matriks sebagai berikut: 
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[
 
 
 
 
𝑓𝑗(𝑥𝑗1)

𝑓𝑗(𝑥𝑗2)

⋮
𝑓𝑗(𝑥𝑗𝑛)]

 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 1 𝑥𝑗1 𝑥𝑗1

2 ⋯ 𝑥𝑗1
𝑝𝑗 (𝑥𝑗1−𝜉𝑗1

)+

𝑝𝑗 ⋯ (𝑥𝑗1−𝜉𝑗𝑘𝑗
)+

𝑝𝑗

1 𝑥𝑗2 𝑥𝑗2
2 ⋯ 𝑥𝑗2

𝑝𝑗 (𝑥𝑗2−𝜉𝑗1
)+

𝑝𝑗 ⋯ (𝑥𝑗1−𝜉𝑗𝑘𝑗
)+

𝑝𝑗

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮

1 𝑥𝑗𝑛 𝑥𝑗𝑛
2 ⋯ 𝑥𝑗𝑛

𝑝𝑗 (𝑥𝑗𝑛−𝜉𝑗1
)+

𝑝𝑗 ⋯ (𝑥𝑗1−𝜉𝑗𝑘𝑗
)+

𝑝𝑗

]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 

𝛽𝑗0

𝛽𝑗1

⋮
𝛽𝑗(𝑝𝑗+𝑘𝑗)]

 
 
 
 

 , 

sehingga diperoleh sebagai berikut: 

𝑓𝑗(𝑋𝑗) = 𝑋𝑗𝛽𝑗 ⋅                     (5) 

Penalized Least Square (PLS) adalah fungsi dari kriteria yang menghubungkan 

kedua ukuran bentuk tersebut. Persamaan (5) nilai dari 𝛽𝑗 diperoleh dengan 

meminimumkan fungsi PLS dari 𝑥𝑗 yang merupakan variabel prediktor adalah sebagai 

berikut: 

𝑆𝑗 =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝑗(𝑥𝑗𝑖))

2 + 𝜆𝑗 ∑ 𝛽𝑗(𝑝𝑗+ℎ)
2𝑘𝑗

ℎ=1
𝑛
𝑖  ,            (6) 

dengan 𝜆𝑗 adalah suatu parameter penghalus dari 𝑥𝑗 yang merupakan variabel prediktor. 

 𝑓𝑗(𝑋𝑗) = 𝐻(𝜆𝑗)(𝑌 − ∑ 𝑋ℎ𝛽ℎ) ⋅  ℎ≠𝑗                         (7) 

Fungsi 𝑓𝑗 pada persamaan (7) dapat digunakan untuk melakukan perulangan atau iterasi 

hingga didapatkan jumlah kuadrat residual yang konvergen. 

 Parameter dari 𝜆 merupakan pengontrol balans antara fungsi dari smoothing dan 

juga terhadap datanya membentuk kesesuaian fungsi. Parameter penghalus 𝜆 mempunyai 

pengaruh yang sangat besar dalam model regresi spline smoothing dengan estimator 

penalized (Ruppert, Wand, & Carroll, 2003). 

 Menurut Eubank (1988), salah satu metode yang digunakan adalah Generalized 

Cross Validation (GCV) untuk mendapatkan 𝜆 optimal, dengan 𝑀𝑆𝐸(𝜆) =

𝑛−1 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑓𝜆𝑖)
2𝑛

𝑖=1  dan 𝐴 = [𝐼 − 𝐻(𝜆)] pada persamaan (2.4) maka diperoleh 

persamaannya sebagai berikut: 

GCV(𝜆) =
𝑀𝑆𝐸(𝜆)

(
1

𝑛
𝑡𝑟[𝐼−𝐻(𝜆)])

2 ∙                         (8) 

 Titik knot merupakan titik pada sub-sub interval yang membuat perubahan pada 

data (Budiantara, 2009). Banyaknya titik knot atau banyaknya dimana perilaku fungsi 

berubah pada interval yang berbeda disebut jumlah knot (𝑘). Algoritma Full-Seacrh 

adalah algoritma yang digunakan untuk memilih jumlah knot (𝑘) optimal. Langkah-

langkah pada Algoritma Full-Search adalah sebagai berikut: 

1. Setiap parameter penghalus (𝜆) yang meminimumkan nilai GCV, bandingkan 

nilai GCV (λ) untuk 𝑘 = 1 dan 𝑘 = 2. 

a. Jika nilai GCV (λ) pada 𝑘 = 2 lebih besar 0.98 kali dari pada nilai 

GCV (λ) pada 𝑘 = 1 atau dapat ditulis yaitu  (GCV (λ; 𝑘 = 2) > 0.98 ∗
GCV (λ;  𝑘 = 1)) maka algoritma akan berhenti, dengan cara memiliki nilai 

GCV (λ) paling kecil dan memilih jumlah knot (𝑘) antara 𝑘 = 1 dan 𝑘 = 2, 

b. Jika nilai GCV (λ) pada 𝑘 = 2 sama atau lebih kecil 0.98 kali dari pada nilai 

GCV (λ) pada 𝑘 = 1 atau dapat ditulis yaitu  (GCV (λ;  𝑘 = 2) ≤ 0.98 ∗
GCV (λ;  𝑘 = 1)) maka algoritma akan dilanjutkan dengan cara 

membandingkan nilai GCV (λ) untuk 𝑘 = 2 dan 𝑘 = 3.  

2. Setiap parameter penghalus (𝜆) yang meminimumkan nilai GCV, bandingkan 

nilai dari GCV (λ) untuk 𝑘 = 2 dan 𝑘 = 3. 
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a. Jika nilai GCV (λ) pada 𝑘 = 3 lebih besar 0.98 kali dari pada nilai GCV (λ) 

pada 𝑘 = 2 atau dapat ditulis yaitu  (GCV (λ;  𝑘 = 3) > 0.98 ∗ GCV (λ;  𝑘 =
2)) maka algoritma akan berhenti, dengan cara memiliki nilai GCV (λ) paling 

kecil dan memilih jumlah knot (𝑘) antara 𝑘 = 2 dan 𝑘 = 3, 

b. Jika nilai GCV (λ) pada 𝑘 = 3 sama atau lebih kecil 0.98 kali dari pada nilai 

GCV (λ) pada 𝑘 = 2 atau dapat ditulis yaitu  (GCV (λ;  𝑘 = 3) ≤ 0.98 ∗
GCV (λ;  𝑘 = 2)) maka algoritma akan dilanjutkan dengan cara 

membandingkan nilai GCV (λ) untuk 𝑘 = 3 dan 𝑘 = 4.  

3. Setiap parameter penghalus (𝜆) yang meminimumkan nilai GCV, bandingkan 

GCV (λ) untuk 𝑘 = 3 dan 𝑘 = 4 , dapat dilakukan dengan cara yang sama 

seperti di atas, dan seterusnya.  

Menurut Hastie & Tibshirani (1990), algoritma back-fitting merupakan prosedur 

iteratif sederhana yang digunakan untuk menyesuaikan model aditif umum. Model regresi 

aditif sangat cocok menggunakan algoritma umum yaitu algoritma back-fitting. Langkah-

langkah pada algoritma back-fitting adalah sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan nilai awal dari 𝑓1
0, 𝑓2

0, … , 𝑓𝑑
0 pada saat 𝑚 = 0, yang dapat 

diperoleh dari estimasi 𝑓 pada masing-masing prediktor. 

2. Iterasi untuk 𝑗 = 1 sampai 𝑑 maka, 

a. Menghitung residual parsial adalah sebagai berikut: 

𝑅𝑗
𝑚+1 = 𝑌 − ∑ 𝑓ℎ

(𝑚)(𝑋ℎ) −
𝑗−1
ℎ=1 ∑ 𝑓ℎ

(𝑚)(𝑋ℎ)𝑑
ℎ=𝑗+1 ⋅          (9) 

b. Menghitung fungsi-fungsi dalam model smoothing adalah sebagai berikut: 

𝑓𝑗
(𝑚+1)

(𝑋𝑗) = 𝐻(λ)𝑗𝑅𝑗
(𝑚+1)

⋅           (10) 

c. Menentukan nilai jumlah kuadrat residual berdasarkan persamaan sebagai 

berikut: 

𝑅𝑆𝑆𝑚+1 =
1

𝑛
(𝑌 − ∑ 𝑓𝑗

(𝑚+1)𝑑
𝑗=1 (𝑋𝑗))

𝑇(𝑌 − ∑ 𝑓𝑗
(𝑚+1)

(𝑋𝑗))
𝑑
𝑗=1 ⋅       (11) 

d. Iterasi berhenti jika nilai RSS sudah konvergen dimana menuju ke satu titik. 

Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan statistik uji yaitu 

Kolmogorov-Smirnov. Menurut Massey (1951), statistik uji ini digunakan untuk 

mengetahui apakah distribusi sampel yang diamati sesuai dengan distribusi teoritis 

tertentu dengan statistik uji tersebut. 

𝐷 = |𝐹𝑛(𝑥) − 𝐹0(𝑥)|𝑚𝑎𝑥 ∙                                               (12) 

dimana 𝐹𝑛(𝑥) adalah probabilitas kumulatif normal, 𝐹0(𝑥) adalah probabilitas komulatif 

empiris dan max adalah maksimum. 𝐻0 diterima apabila nilai signifikansi lebih besar dari 

α (0,05) maka terima 𝐻0 yang artinya residual berdistribusi normal. 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari 

empat komponen yaitu harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. 

Menurut BPS (2019), formula perhitungan IPM adalah sebagai berikut: 

𝐼𝑃𝑀 =
1

4
[𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4] ∙                                                  (13) 

dengan, 

𝑋1 menyatakan indeks harapan hidup, 

𝑋2 menyatakan indeks harapan lama sekolah, 

𝑋3 menyatakan indeks rata-rata lama sekolah, 

𝑋4 menyatakan indeks pengeluaran perkapita. 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Artikel ini dilakukan dengan menggunakan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS), dan Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan (PPD) tahun 2019 yang diperoleh 

dari BPS. Tahapan-tahapan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: 

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

Statistik. Data yang akan diambil adalah data IPM, UHH, HLS, RLS, dan PPD di 

Indonesia tahun 2019.  

2. Mendeskripsikan IPM di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

3. Melakukan visualisasi data dengan membuat diagram pencar variabel respon 

terhadap variabel prediktor. 

4. Mengolah data dengan membuat pemodelan IPM menggunakan model regresi 

nonparametrik spline smoothing dengan estimator penalized dengan menggunakan 

kriteria GCV untuk masing-masing variabel prediktor. 

5. Menganalisa dan menginterpretasi hasil dari model regresi nonparametrik aditif 

spline smoothing dengan estimator penalized menggunakan metode algoritma back 

fitting. 

6. Melakukan uji asumsi berdistribusi normal dari model regresi nonparametrik spline 

smoothing. 

7. Menarik kesimpulan dan saran. 

 

4. PEMODELAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI 

INDONESIA MENGGUNAKAN REGRESI NONPARAMETRIK 

ADITIF SPLINE SMOOTHING DENGAN ESTIMATOR PENALIZED 

 

Pengujian asumsi normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov bertujuan 

untuk mengetahui model regresi telah memenuhi asumsi normal atau tidak. Diperoleh 

hipotesisnya sebagai berikut: 

H0 : menyatakan Residual berdistribusi normal, 

H1 : menyatakan Residual tidak berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan program software SPSS, 

diketahui nilai signifikansi untuk residual model regresi nonparametrik adalah 0,376 > α 

(0,05), sehingga diperoleh keputusan yang diambil adalah terima H0. Keputusan yang 

diperoleh adalah residual berdistribusi normal. 

Selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif variabel yang diduga 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. Salah satu cara dilakukan 

analisis deskriptif dengan membuat sebuah diagram pencar antara variabel respon dan 

variabel prediktor yang digunakan untuk melihat suatu pola hubungan antara variabel 

respon dengan masing-masing variabel prediktor. Diagram pencar dapat membantu 

menganalisis antara variabel respon dan variabel prediktor. 

a. Visualisasi Indeks Pembangunan Manusia dengan Umur Harapan Hidup di Indonesia 

pada Tahun 2019 disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram pencar IPM terhadap UHH tahun 2019 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan pola hubungan IPM terhadap UHH yang tidak 

mengikuti suatu pola tertentu, sehingga dilakukan estimasi model menggunakan 

regresi nonparametrik. 

b. Visualisasi Indeks Pembangunan Manusia dengan Harapan Lama Sekolah di 

Indonesia pada Tahun 2019 disajikan pada Gambar 2. 

 
Gambar 2. Diagram pencar IPM terhadap HLS tahun 2019 

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa pola hubungan IPM terhadap HLS yang 

tidak mengikuti suatu pola tertentu, sehingga dilakukan estimasi model 

menggunakan pendekatan regresi nonparametrik. 

c. Visualisasi Indeks Pembangunan Manusia dengan Rata-rata Lama Sekolah di 

Indonesia pada Tahun 2019 disajikan pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Diagram pencar IPM terhadap RLS tahun 2019 

Berdasarkan Gambar 3 diketahui bahwa pola hubungan variabel IPM terhadap RLS 

memberikan pola yang tidak mengikuti suatu pola tertentu, maka estimasi model 

menggunakan regresi nonparametrik. 

d. Visualisasi Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengeluaran Perkapita yang 

Disesuaikan di Indonesia pada Tahun 2019 disajikan pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Diagram pencar IPM terhadap PPD tahun 2019 

Berdasarkan Gambar 4 menunjukkan bahwa pola hubungan variabel IPM terhadap 

PPD yang tidak mengikuti suatu pola tertentu, sehingga dilakukan estimasi model 

menggunakan pendekatan regresi nonparametrik. 

 Selanjutnya dilakukan estimasi model hubungan untuk mengetahui bahwa 

parameter smoothing optimum untuk ke-4 variabel prediktor yaitu UHH, HLS, RLS, dan 

PPD dengan menggunakan software R adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Parameter smoothing optimum 

Variabel 

Prediktor 

Parameter Smoothing Optimum 

Orde Jumlah Knot GCV 

UHH (𝑋1)  1 1 6,490144 

HLS (𝑋2) 3 1 12,0819 

RLS (𝑋3) 1 1 6,553549 

PPD (𝑋4) 2 3 4,283648 

Estimasi model antara IPM dan UHH, bentuk estimator penalized pada spline smoothing 

yaitu 𝑓1(𝑋1) berdasarkan persamaan (7) adalah sebagai berikut: 

𝑓1(𝑥1𝑖) = −13,0714 + 1,203503𝑥1𝑖 − 0,001826427(𝑥1𝑖 − 69,855)+
, 

Estimasi model antara IPM dan HLS, bentuk estimator penalized pada spline smoothing 

yaitu 𝑓2(𝑋2) berdasarkan persamaan (7) adalah sebagai berikut: 

𝑓2(𝑥2𝑖) = −1776,209 + 413,983𝑥2𝑖 − 30,93467𝑥2𝑖(𝑥2𝑖 − 12,95)+
, 

Estimasi model antara IPM dan RLS, bentuk estimator penalized pada spline smoothing 

yaitu 𝑓3(𝑋3) berdasarkan persamaan (7) adalah sebagai berikut: 

𝑓3(𝑥3𝑖) = 42,95413 + 3,287308𝑥3𝑖 − 5,728833(𝑥3𝑖 − 8,62)+
, 

Estimasi model antara IPM dan PPD, bentuk estimator penalized pada spline smoothing 

yaitu 𝑓4(𝑋4) berdasarkan persamaan (7) adalah sebagai berikut: 

𝑓4(𝑥4𝑖) = 72,01379 − 0,004185369𝑥4𝑖 + 4,1521(𝑥4𝑖 − 4,283648)+ ⋅ 
 Setelah mendapatkan hasil estimasi yaitu fungsi spline smoothing dan estimator 

penalized untuk masing-masing variabel prediktor, langkah selanjutnya adalah 

menggunakan algoritma back fitting untuk melakukan iterasi. Menggunakan program 

software R, diperoleh koefisien regresi 𝛽𝑗
∗ yang mendapatkan hasil jumlah kuadrat 

residual yang konvergen. Berdasarkan hasil estimasi yang diperoleh, dapat dibuat plot 

atau grafik antara nilai IPM dengan variabel prediktor yang dimana hasil estimasi model 

regresi nonparametrik aditif spline smoothing berdasarkan estimator penalized untuk 
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mengetahui bahwa tingkat fleksibilitas model hasil estimasi dalam mengikuti pola Indeks 

Pembangunan Manusia dengan variabel prediktor. Adapun plot antara Indeks 

Pembangunan Manusia dengan variabel prediktor hasil estimasi model regresi 

nonparametrik aditif spline smoothing dengan estimator penalized adalah sebagai berikut: 

                (a). Plot antara 𝑌 dan 𝑓1
∗̂(𝑋1)                          (b). Plot antara 𝑌 dan 𝑓2

∗̂(𝑋2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        (c). Plot antara 𝑌 dan 𝑓3
∗̂(𝑋3)                              (d). Plot antara 𝑌 dan 𝑓4

∗̂(𝑋4) 

Gambar 5. Plot antara variabel respon dan variabel prediktor 

 

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat bahwa nilai hasil estimasi model regresi 

nonparametrik aditif spline smoothing dengan estimator penalized yang merupakan 

model yang sesuai untuk Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dengan fleksibilitas 

yang baik, dimana plot atau grafik tersebut dapat dilihat atau ditunjukkan dari plot 

estimasi yang dapat mengikuti persebaran data pada variabel prediktor. Selanjutnya, 

dapat diperoleh nilai 𝑀𝑆𝐸 = 0,002623009 dan 𝑅2 = 99,98% dengan menggunakan 
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program software R, dengan hasil estimasi model regresi nonparametrik aditif spline 

smoothing adalah sebagai berikut: 

�̂�1
∗𝑇 = (−1,751719; 4,734724; 2,638850), 

�̂�2
∗𝑇 = (−1,786247; 1,767903;−1,219363), 

�̂�3
∗𝑇 = (6,060615; 1,221249;−6,227346), 

�̂�4
∗𝑇 = (7,298799;−2,078435; 1,835877). 

Selanjutnya, dapat diperoleh �̂� = ∑ 𝑓𝑗(𝑋𝑗)
5
𝑗=1  dengan membentuk estimator penalized 

pada masing-masing 𝑓𝑗(𝑋𝑗) berdasarkan persamaan (2.28) adalah sebagai berikut: 

a. 𝑓1(𝑋1)  = −1,751719 + 4,734724𝑋1 + 2,638850(𝑋1 − 69,855 )+
,      

atau dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑓1(𝑋1) = {
−1,751719 + 4,734724𝑋1           ; 𝑋1 < 69,855

−186,08858575 + 2,095874        ; 𝑋1 ≥ 69,855 
, 

b. 𝑓2(𝑋2)  = −1,786247 + 1,767903𝑋2 − 1,219363(𝑋2 − 12,95 )+
,      

atau dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑓2(𝑋2) = {
−1,786247 + 1,767903𝑋2         ; 𝑋2 < 12,95
14,00450385 + 0,54854              ; 𝑋2 ≥ 12,95 

, 

c. 𝑓3(𝑋3)  = 6,060615 + 1,221249𝑋3 − 6,227346(𝑋3 − 8,62 )+
,       

atau dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑓3(𝑋3) = {
6,060615 + 1,221249𝑋3         ; 𝑋3 < 8,62
59,74033752 − 5,006097        ; 𝑋3 ≥ 8,62

 , 

d. 𝑓4(𝑋4)  = 7,298799 − 2,078435𝑋4 + 1,835877(𝑋4 − 9366,25 )+
,      

atau dapat ditulis sebagai berikut: 

𝑓4(𝑋4) = {
7,298799 − 2,078435𝑋4                ; 𝑋4 < 9366,25
−17.187,98415225 − 0,242558   ; 𝑋4 ≥ 9366,25 

⋅ 

Hasil interpretasi dapat dibuat secara lengkap bisa dibentuk estimator fungsi regresi 

nonparametrik aditif pada data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia pada 

tahun 2019 berdasarkan persamaan (2), yang dimana dapat dituliskan sebagai berikut: 

�̂� = ∑ 𝑓𝑗  (𝑋𝑗)
4
𝑗=1  , 

    =  𝑓1 (𝑋1) + 𝑓2 (𝑋2) + 𝑓3 (𝑋3) + 𝑓4 (𝑋4) , 

    =  −1,751719 + 4,734724𝑋1 + 2,638850(𝑋1 − 69,855 )+ − 1,786247 +
          1,767903𝑋2 − 1,219363(𝑋2 − 12,95 )+ + 6,060615 + 1,221249𝑋3 −
          6,227346(𝑋3 − 8,62 )+7,298799 − 2,078435𝑋4 + 1,835877(𝑋4 −
          9366,25 )+ ⋅                                                                                     
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5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk 

pemodelan Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2019 dengan menggunakan 

model regresi nonparametrik aditif smoothing spline dengan estimator penalized 

merupkan metode yang sesuai dan terbaik, dimana berdasarkan empat variabel respon 

nilai MSE sebesar 0,002623009 dan R2 sebesar 99,98%, dan plot atau grafik antara 

variabel respon dan variabel prediktor dari plot estimasi dapat mengikuti persebaran data 

pada variabel prediktor. 
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