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ABSTRACT 

 

Sumatera is one of the largest islands in Indonesia, and it consists of 10 provinces. Based 

on data from Badan Pusat Statistik the Human Development Index (HDI) in Indonesia, 

all provinces on the island of Sumatera have high HDI rates. This study aims to analyze 

and determine the factors that influence the HDI rate in Province of Sumatera island. 

Factors thought to be influential are the percentage of poor population (PPM), the level 

of open unemployment (TPT), literacy rate (AMH) and Gini Ratio. Based on the results 

of the analysis by comparing the results of Seemingly Unrelated Regression (SUR) 

estimation of Generalized Least Square (GLS) and also Ordinary Least Square (OLS), 

it’s concluded that the SUR estimation results with GLS estimate produce a more efficient 

equation with smaller error. The results of GLS estimation produce a greater coefficient 

of determination, which is 99.99%, while OLS estimation is 98.86%. 

 

Keywords: Human Development Index, Seemingly Unrelated Regression, Ordinary 

Least Square, Generalized Least Square. 

ABSTRAK 

 

Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, yang memiliki 10 provinsi. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai angka Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di Indonesia, semua provinsi di Pulau Sumatera memiliki angka IPM yang tinggi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui faktor yang mempengaruhi 

angka IPM di Provinsi Pulau Sumatera. Faktor yang diduga berpengaruh yaitu Persentase 

Penduduk Miskin (PPM), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Melek Huruf 

(AMH) dan Gini Ratio. Berdasarkan hasil analisis dengan membandingkan hasil 

Seemingly Unrelated Regression (SUR) estimasi Generalized Least Sqaure (GLS) dan 

juga Ordinary Least Square (OLS) disimpulkan bahwa hasil estimasi SUR dengan 

estimasi GLS menghasilkan persamaan yang lebih efisien dengan error yang lebih kecil. 

Hasil Estimasi GLS menghasilkan koefisien determinasi yang lebih besar yaitu sebesar 

99.99%, sedangkan estimasi OLS sebesar 98.86%. 

 

Kata kunci: Indeks Pembangunan Manusia, Seemingly Unrelated Regression, Ordinary 

Least Square, Generalized Least Square. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Pembangunan manusia diperkenalkan oleh United Nations Development Programme 

(UNDP) pertama kali pada tahun 1990 yang kemudian secara berkala dipublikasikan 

dalam laporan Human Development Report (HDR). UNDP memperkenalkan sebuah ide 

baru terkait pengukuran pembangunan manusia yang disebut dengan Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator capaian pembangunan manusia 

dengan tujuan pembangunan, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk 

masyarakat menjalani kehidupan secara produktif serta memiliki umur yang panjang dan 

hidup sehat, memiliki pengetahuan yang luas, dan memenuhi standar hidup manusia yang 

layak  (BPS, 2020).  

Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia, dimana terdapat 

10 provinsi didalamnya, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, 

Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan 

Lampung. Menurut BPS (2020) provinsi di Pulau Sumatera memiliki nilai IPM yang 

tergolong kedalam kategori tinggi yaitu (70 ≤ IPM < 80). Hal ini menjadi alasan penulis 

tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IPM. 

Lumbantoruan & Hidayat (2014) melakukan penelitian pengaruh pertumbuhan ekonomi 

terhadap IPM, selain itu Maulana & Bowo, (2013) juga melakukan penelitian untuk 

mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan juga teknologi terhadap 

IPM. Penulis kali ini mempertimbangkan beberapa variabel independen menggunakan 

metode Seemingly Unrelated Regression (SUR) dengan estimator Generalized Least 

Square (GLS) dan membandingkannya dengan estimator Ordinary Least Square (OLS). 

SUR pertama kali dikenalkan oleh Zellner pada tahun 1962, dimana metode ini 

memungkinkan setiap variabel dependen memiliki himpunannya sendiri dan berbeda 

sekaligus mengatasi adanya ketergantungan dari individu yang terdapat error antar model 

saling berkorelasi yang disebut Korelasi kesebayaan (Afolayan & Adeleke, 2018).   

Fitriana et al (2020) melakukan penelitian menggunakan model SUR dengan 

estimasi GLS menghasilkan error yang lebih kecil dibandingkan OLS, sehingga 

menguatkan bukti bahwa penggunaan model SUR estimasi GLS menghasilkan error 

yang lebih kecil apabila terdapat korelasi antar error persamaan yang berbeda di 

dalamnya. Selain itu, Jannah et al (2021) juga melakukan penelitian dengan melibatkan 

model SUR yang dibandingkan dengan regresi data panel. Mereka menyimpulkan bahwa 

Model SUR memfokuskan agar korelasi kesebayaan yang terdapat dalam model regresi 

data panel tidak menjadi sebuah masalah, sehingga model SUR menjadikan nilai korelasi 

antar individunya meningkat. 

2. REGRESI LINEAR, REGRESI MULTIVARIAT, ORDINARY LEAST 

SQUARE DAN SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION  

Regresi adalah kondisi dimana suatu variabel dependen dengan variabel independen 

didalamnya saling memiliki hubungan. Analisis regresi digunakan untuk menduga 

parameter yang belum diketahui yang kemudian dilakukan analisis dan pemodelan untuk 

mengetahui hubungan antar variabel tersebut (Montgomery et al, 2012). Bentuk umum 

dari model regresi linear berganda untuk n observasi dan k variabel independen adalah : 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥𝑛1 + 𝛽2𝑥𝑛2 + ⋯+ 𝛽𝐾𝑥𝑖𝑘 + ε𝑖 ,   𝑖 =  1, 2, … , 𝑛, (1) 
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dimana 𝑦𝑖 menyatakan nilai variabel dependen, 𝑥𝑖𝐾 menyatakan nilai dari variabel 

independen ke-k dalam observasi ke-i, 𝛽0 dan 𝛽1 menyatakan koefisien parameter dan ε𝑖 

menyatakan error dalam model regresi. Persamaan (1) jika ditulis dalam notasi matriks 

sebagai berikut: 

𝒀(𝑛 x 1) = 𝑿(𝑛 x (𝑘+1) )𝜷((𝑘+1) ) + 𝜺(𝑛 x 1). (2) 

Terdapat kondisi dimana data yang digunakan memiliki variabel dependen lebih 

dari satu yang saling berkorelasi, dan juga memiliki satu atau bahkan lebih variabel 

independen yang disebut dengan regresi multivariat (Johnson & Wichern, 2007). Model 

regresi multivariat untuk variabel dependen sebanyak p yaitu 𝑌1, 𝑌2, 𝑌3, … , 𝑌𝑝 dapat ditulis 

sebagai berikut 

𝒀(𝑛 x 𝑝) = 𝑿(𝑛 x (𝑘+1) 𝑥 𝑝 )𝜷((𝑘+1)𝑥𝑝) + 𝜺(𝑛 x 𝑝). (3) 

Metode Ordinary Least Square (OLS) atau Metode Kuadrat Terkecil (MKT), 

merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi parameter 𝜷 dengan 

meminimumkan jumlah kuadrat error (JKG) terhadap garis regresi. JKG untuk 

persamaan OLS adalah ∑ 𝜀𝑖
2𝑛

𝑖=1 , dimana apabila dituliskan dalam notasi matriks menjadi 

∑ 𝜀𝑖
2 =

𝑛

𝑖=1

 𝜺′𝜺 (4) 

Berdasarkan persamaan (2) diperoleh 𝜺 = 𝒀 − 𝑿𝜷, karena error merupakan nilai 

selisih dari nilai Y sebenarnya dengan nilai yang diestimasi (Draper & Smith, 1998), 

sehingga perkalian matriks error menjadi   

 𝜺′𝜺 = 𝒀′𝒀 − 2𝜷′𝑿′𝒀 + 𝜷′𝑿′𝑿𝜷. (5) 

Untuk mendapatkan nilai penduga parameter �̂�, maka diperoleh nilai minimum dari 

𝜺′𝜺 yang dilakukan dengan memenuhi persamaan 
𝜕𝜺′𝜺 

𝜕𝜷 | 𝜷=�̂�
= 0, sehingga diperoleh  

𝜕𝜺′
𝑂𝐿𝑆𝜺𝑂𝐿𝑆 

𝜕𝜷 | 𝜷 = �̂�
= 𝒀′𝒀 − 2�̂�′𝑿′𝒀 + �̂�′𝑿′

𝑿�̂� 

−2𝑿′𝒀 + 2𝑿′𝑿�̂� = 0, 

𝑿′𝑿�̂�  = 𝑿′𝒀, 

�̂� = (𝑿′𝑿)−𝟏𝑿′𝒀. 

 

 

 

 

 (6) 

Penduga parameter dengan OLS akan memberikan hasil estimasi parameter yang 

terbaik apabila memenuhi asumsi error berdistribusi normal, error bersifat saling bebas 

dan variansi error konstan.  

Seemingly Unrelated Regression (SUR) merupakan model regresi multivariat 

dimana terdiri dari beberapa persamaan regresi yang berhubungan karena adanya korelasi 

kesebayaan. Menurut (Dufour & Khalaf, 2002) korelasi kesebayaan (contemporaneous 

correlation) merupakan pengukuran hubungan yang terjadi antara error dari p persamaan 

yang berbeda pada waktu yang sama. Korelasi kesebayaan ini dapat diuji dengan uji 

Langrange Multiplier, dengan hipotesis pengujian sebagai berikut: 

𝐻0: 𝑠𝑖𝑗 = 0 , (tidak terdapat korelasi kesebayaan), 

𝐻1: Minimal ada satu 𝑠𝑖𝑗 ≠ 0, (terdapat korelasi kesebayaan). 
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Rumus yang digunakan untuk uji Langrange Multiplier adalah: 

𝜆 = 𝑛 ∑∑𝑟𝑖𝑗
2

𝑖−1

𝑗=1

𝑝

𝑖=2

~𝑋2
(𝑝(

𝑝−1
2

),𝛼)
, 

 

   (7) 

dimana, 𝑟𝑖𝑗
2 =

𝜎𝑖𝑗
2

𝜎𝑖𝑖𝜎𝑗𝑗
  menyatakan korelasi yang terjadi diantara persamaan ke-i dan 

persamaan ke-j. Sebaran derajat bebas dari uji Langrange Multiplier adalah 𝑋2
(𝑝(

𝑝−1

2
),𝛼)

, 

sehingga apabila 𝜆 > 𝑋2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada tingkat signifikansi 5% maka tolak hipotesis 𝐻0 

sehingga diperoleh kesimpulan bahwa terdapat korelasi kesebayaan.  

 Model SUR memiliki kelebihan yaitu dapat memenuhi adanya korelasi kesebayaan 

antar error persamaan satu dan lainnya. Berikut persamaan model SUR dengan p 

persamaan dan n observasi : 

𝒀𝒑 = 𝑿𝑝𝜷𝑝 + 𝜺𝑝,   𝑝 =  1, 2, … , 𝑃 (8) 

atau secara lengkap persamaan model SUR dalam notasi matriks dapat ditulis sebagai 

berikut: 

[

𝒚𝟏

𝒚𝟐

⋮
𝒚𝑷

] =  [

𝑿𝟏

𝟎
⋮
𝟎

  

𝟎
𝑿𝟐

⋮
𝟎

  

⋯
⋯
⋱
⋯

  

𝟎
𝟎
⋮

𝑿𝑷

] [

𝜷𝟏

𝜷𝟐

⋮
𝜷𝑷

] + [

𝜺𝟏

𝜺𝟐

⋮
𝜺𝑷

], 

 

 

(9) 

dengan 𝒀𝒑 menyatakan vektor berukuran (𝑛𝑃 x 1), 𝑿𝒑 menyatakan matriks variabel 

independen yang berukuran (𝑛𝑃 x (k + 1)), 𝜷𝒑 menyatakan vektor dari parameter model 

SUR berukuran ((k + 1) x 1), dan 𝜺𝒑 menyatakan vektor dari error berukuran (𝑛𝑃 x 1) 

dimana 𝑘 =  ∑ 𝑘𝑝
𝑃
𝑝=1 . 

Asumsi persamaan SUR yaitu E(𝜺) = 0. Apabila diberikan asumsi tambahan yaitu 

𝐸(𝜀𝑖𝜀𝑗′) =  𝜎𝑖𝑗𝐼, maka persamaan tersebut akan menghasilkan matriks variansi kovariansi 

berikut: 

𝜴 =

[
 
 
 
 
𝐸(𝜀1𝜀1′)

𝐸(𝜀2𝜀1′)
⋮

𝐸(𝜀𝑝𝜀1′)

  

𝐸(𝜀1𝜀2′)

𝐸(𝜀2𝜀2′)
⋮

𝐸(𝜀𝑝𝜀2′)

  

⋯
⋯
⋱
⋯

  

𝐸(𝜀1𝜀𝑝′)

𝐸(𝜀2𝜀𝑝′)

⋮
𝐸(𝜀𝑝𝜀𝑝′)]

 
 
 
 

, 

=

[
 
 
 
𝜎11𝐼
𝜎21𝐼

⋮
𝜎𝑝1𝐼

  

𝜎12𝐼
𝜎22𝐼

⋮
𝜎𝑝2𝐼

  

⋯
⋯
⋱
⋯

  

𝜎1𝑝𝐼

𝜎2𝑝𝐼

⋮
𝜎𝑝𝑝𝐼]

 
 
 

 , 

= [

𝜎11

𝜎21

⋮
𝜎𝑝1

  

𝜎12

𝜎22

⋮
𝜎𝑝2

  

⋯
⋯
⋱
⋯

  

𝜎1𝑝

𝜎2𝑝

⋮
𝜎𝑝𝑝

] ⊗ 𝑰, 

𝜴 = Ʃ ⊗ 𝑰,  

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 

dengan I adalah matriks identitas berukuran (n x n) dan ⊗ merupakan perkalian 

kronecker (Hardy & Steeb, 2019). Berdasarkan asumsi model SUR sebelumnya, metode 

estimasi dengan OLS tidak efisien untuk digunakan pada model SUR apabila tidak 

terpenuhinya asumsi tidak terdapat autokorelasi dan homoskedastisitas. Metode GLS 
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dapat digunakan untuk mengestimasi persamaan model SUR dengan 𝐸(𝜀𝑖 ) = 0 dan 

𝑉𝑎𝑟 (𝜀𝑖 ) = 𝝈𝟐𝜴, dimana 𝜴 matriks ukuran 𝑛 x 𝑛. Tidak terpenuhinya asumsi 

sebelumnya dapat diatasi dengan mentransformasikan data pengamatan untuk model 

regresi sehingga nantinya akan memenuhi asumsi-asumsi sebelumnya. Transformasi 

dilakukan pada persamaan (8) dengan matriks A simetrik nonsingular berukuran n x n 

sehingga 𝜴 = (𝑨′𝑨)−𝟏. 

𝒀∗ = 𝑨𝒀𝒑,   𝑿
∗ = 𝑨𝑿𝑝𝜷𝑝,    𝜺∗ = 𝑨𝜺𝑝, (11) 

sehingga model persamaan menjadi 

𝒀∗ =   𝑿∗𝜷 + 𝜺∗   (12) 

 Dari persamaan (6) diperoleh model metode GLS dengan menggunakan 

transformasi data sebelumnya sebagai berikut: 

�̂� = (𝑿∗ ′𝑿∗)−𝟏𝑿∗ ′𝒀∗. 

= ((𝑨𝑿) ′(𝑨𝑿))−𝟏𝑨𝑿 ′𝑨𝒀. 

= (𝑿 ′𝑨′𝑨  𝑿)−𝟏𝑿 ′ 𝑨′𝑨  𝒀 

�̂� = (𝑿 ′𝜴−𝟏𝑿)−𝟏𝑿 ′𝜴−𝟏 𝒀 

 

 

 

(13) 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi 

Nasional (SUSENAS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Badan Pusat 

Statistik (BPS). Variabel yang digunakan antara lain Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM)(𝑌), Persentase Penduduk Miskin (PPM)(𝑋1), Tingkat Pengangguran Terbuka 

(TPT)(𝑋2), Angka Melek Huruf (AMH) (𝑋3), dan Gini Ratio(𝑋4) di 10 provinsi yang 

berada di Pulau Sumatera dari tahun 2010 hingga 2020. Pembentukan model pada artikel 

ini dilakukan menggunakan software R 3.6.3 dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a. Melakukan pendugaan regresi dengan menggunakan estimator OLS untuk tiap 

persamaan provinsi, dengan rumus pendugaan OLS pada persamaan (6), 

b. Melakukan uji asumsi terhadap error tiap persamaan OLS 

1. Uji kenormalan komponen error masing-masing model persamaan tiap provinsi 

menggunakan uji Jarque-Bera (Gujarati, 2004), dengan hipotesis: 

𝐻0: 𝜀𝑖𝑡 = 0 (terdapat error data berdistribusi normal), 

𝐻1: 𝜀𝑖𝑡 ≠ 0 (tidak terdapat error data berdistribusi normal). 

dan rumus statistik uji Jarque-Bera 

𝐽𝐵 = 𝑛 [
𝑆2

6
+

(𝐾 − 3)2 

24
]~𝑋2

(𝛼,2), 
(14) 

dimana n menyatakan ukuran sampel, S merupakan kemiringan sebaran data, dan 

K menyatakan keruncingan sebaran data. Kriteria penolakan 𝐻0 jika nilai statistik 

JB > 𝑋2
(𝛼,2) pada tingkat signifikansi 5%, maka kesimpulan yang dipeoleh ialah 

error data tersebut berdistribusi normal. 

2. Uji heteroskedastisitas ragam sisaan, pengujian asumsi ini dilakukan dengan 

menggunakan uji Bartlett, dengan hipotesis: 

𝐻0: 𝜎𝑖
2 = 𝜎𝑝

2, (ragam sisaan data homoskedastisitas), 

𝐻1: Minimal ada satu 𝜎𝑖
2 ≠ 𝜎𝑗

2, (ragam sisaan data heteroskedastisitas). 
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 Secara umum uji Bartlett (Arsham & Lovric, 2011) dinyatakan sebagai 

berikut:  

𝐵 =
(𝑁 − 𝑝)𝑙𝑛

∑ (𝑛𝑖 − 1)�̂�𝑖
2𝑝

𝑖=1 
𝑁 − 𝑘

− ∑ (𝑛𝑖 − 1)ln (�̂�𝑖
2)

𝑝
𝑖=1

1 +

𝑝
(𝑛𝑖 − 1)

−
1

(𝑁 − 𝑝)
3(𝑝 − 1)

~𝑋2
(𝛼,𝑝−1) 

 

(15) 

dengan, 𝜎�̂�
2
 menyatakan ragam sisaan persamaan ke-i, dimana i = 1, 2, …,p. Jika 

B  > 𝑋2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada tingkat signifikansi 5% maka tolak hipotesis 𝐻0 sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa ragam sisaan data bersifat heteroskedastisitas. 

3. Apabila ragam sisaan bersifat heteroskedastisitas, maka lakukan pengujian untuk 

mengetahui adanya korelasi kesebayaan dengan menggunakan uji Langrange 

Multiplier, dengan rumus pada persamaan (7).  

c. Melakukan pendugaan model SUR dengan menggunakan estimator GLS dilakukan 

apabila terdapat korelasi kesebayaan heteroskedastisitas pada model.  

1. Menggunakan hasil pendugaan regresi dengan menggunakan estimator OLS 

sebelumnya untuk menduga 𝜎𝑖𝑗 dengan rumus 

𝜎𝑖𝑗 =
𝜺′𝜺

𝑛 − 𝑘
 . 

(16) 

2. Hasil pendugaan 𝜎𝑖𝑗 digunakan untuk membentuk matriks 𝛺 pada persamaan (10). 

3. Hitung parameter SUR dengan estimasi GLS dengan rumus pada persamaan (13) 

d. Menghitung koefisien determinasi model SUR, keseluruhan model persamaan 

dihitung dengan menggunakan koefisien determinasi McElroy (Greene, 2012), 

dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

𝑅𝑀𝐸
2 = 1 −

𝜀̂′Ω̂−1𝜀̂

∑ ∑ �̂�𝑖𝑗[
𝑝
𝑗=1

𝑝
𝑖=1

∑ (𝑦𝑖𝑡 − �̅�𝑖)(𝑦𝑗𝑡 − �̅�𝑗)
𝑇
𝑡=1

  . 
(17) 

e. Melakukan interpretasi model SUR. 

 

4. SEEMINGLY UNRELATED REGRESSION PADA KASUS INDEKS 

PEMBANGUNAN MANUSIA DI PULAU SUMATERA 

 

Sebelum masuk ke langkah analisis data menggunakan SUR, terlebih dahulu dilakukan 

analisis regresi dengan menggunakan OLS. Analisis OLS dilakukan pada tiap provinsi di 

Pulau Sumatera dengan variabel independen yang digunakan, yaitu PPM, TPT, AMH dan 

Gini Ratio. Hasil estimasi pendugaan dengan menggunakan OLS diperoleh hasil pada 

Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Model persamaan OLS tiap Provinsi di Pulau Sumatera 

Provinsi Model OLS 

Aceh 𝑌1̂ = −67.484 − 0.134𝑥1 – 0.539𝑥2 + 1.335𝑥3 + 36.346𝑥4 

Sumatera Utara 𝑌2̂ = −78.238 − 1.146𝑥1 + 0.652𝑥2 + 1.619𝑥3 − 17.436𝑥4 

Sumatera Barat 𝑌3̂ =  474.206 − 2.458𝑥1 – 0.395𝑥2 – 3.721𝑥3 − 44.195𝑥4 

Riau 𝑌4̂ = −241.217 − 0.268𝑥1 – 0.694𝑥2 + 3.252𝑥3 − 12.497𝑥4 

Sumatera Selatan 𝑌6̂ = −63.416 − 1.039𝑥1 – 0.241𝑥2 + 1.533𝑥3 − 15.084𝑥4 
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Tabel 1. Model persamaan OLS tiap Provinsi di Pulau Sumatera 

Provinsi Model OLS 

Bengkulu 𝑌7̂ = −48.200 − 1.386𝑥1 + 0.357𝑥2 + 1.410𝑥3 − 2.540𝑥4 

Lampung 𝑌8̂ =  22.476 − 0.488𝑥1 − 0.522𝑥2 + 0.643𝑥3 − 25.334𝑥4 

Bangka Belitung 𝑌9̂ = −62.693 − 0.883𝑥1 – 0.253𝑥2 + 1.406𝑥3 − 1.953𝑥4 

Kepulauan Riau 𝑌10̂ =  193.360 − 1.740𝑥1 + 0.504𝑥2 – 1.149𝑥3 + 5.201𝑥4 

Setelah mendapatkan hasil estimasi parameter persamaan tiap provinsi, dilakukan 

uji kenormalan komponen error di tiap persamaannya. Uji kenormalan ini menggunakan 

Jarque-Bera dan hasil pengujian menggunakan uji ini ditunjukkan pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Hasil Uji Jarque-Bera untuk kenormalan komponen error 

Model Statistik Uji Nilai-𝑝 

Aceh 1.163 0.558 

Sumatera Utara 3.911 0.141 

Sumatera Barat 0.633 0.728 

Riau 4.224 0.120 

Jambi 0.348 0.839 

Sumatera Selatan 4.788 0.091 

Bengkulu 0.006 0.996 

Lampung 0.680 0.711 

Bangka Belitung 0.127 0.938 

Kepulauan Riau 0.247 0.883 

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai statistik uji tiap 

persamaan provinsi lebih kecil dari nilai 𝜒(2,0.05)
2  = 5.99, maka dapat disimpulkan bahwa 

komponen error tiap persamaan pada sepuluh model tersebut memiliki sebaran yang 

normal. 

Model persamaan tiap provinsi di Pulau Sumatera menghasilkan ragam sisaan 

persamaan masing-masing sebesar 0.199300455, 0.349080185, 0.1281639100, 

0.166619981, 0.7538037080, 0.085878987, 0.192453051, 0.34757583, 0.75288587 dan 

0.173947094. Pengujian heteroskedastisitas ragam dilakukan dengan uji Bartlett, hasil 

pengujian didapat 𝐵 = 23.47998 dan 𝜒(9,0.05)
2  = 16.91986 dengan tingkat kepercayaan 5%, 

berdasarkan tabel keputusan statistik uji dimana 𝐵 > 𝜒(𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙)
2  maka keputusan tolak 𝐻0 

yang berarti komponen ragam sisaan bersifat heteroskedastisitas. 

Pengujian terhadap korelasi kesebayaan dapat dilakukan dengan uji Langrange 

Multiplier. Hasil perhitungan statistik dari uji tersebut sebesar λ = 90.64211, dengan 

tingkat kepercayaan 5%, diperoleh keputusan tolak 𝐻0 karena 𝜒(45,0.05)
2 =61.65623 lebih 

kecil dari nilai λ. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi kesebayaan pada 

model dan permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan SUR.  

Metode estimasi dengan OLS tidak efisien untuk digunakan pada model SUR 

apabila tidak terpenuhinya asumsi tidak terdapat autokorelasi dan homoskedastisitas. 

Metode GLS dapat digunakan untuk mengestimasi persamaan model SUR dengan 
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𝐸(𝜺𝑖 ) = 0 dan Var (𝜺𝑖 ) = 𝝈𝟐𝜴. Hasil estimasi persamaan SUR dengan menggunakan 

estimasi GLS diperolah hasil sebagai berikut: 

Tabel 3 Model persamaan SUR untuk setiap Provinsi di Pulau Sumatera 

Provinsi Model SUR 

Aceh 𝑌1̂ = −196.913 + 0.158𝑥1 – 0.415𝑥2 + 2.556𝑥3 + 44.580𝑥4 

Sumatera Utara 𝑌2̂ = −102.485 − 0.745𝑥1 + 0.502𝑥2 + 1.835𝑥3 − 18.100𝑥4 

Sumatera Barat 𝑌3̂ =   443.157 – 2.255𝑥1 − 0.415𝑥2 – 3.428𝑥3 − 42.352𝑥4 

Riau 𝑌4̂ = − 189.211 – 0.292𝑥1 − 0.483𝑥2 + 2.700𝑥3 − 7.755𝑥4 

Jambi 𝑌5̂ = − 173.433 – 0.401𝑥1 − 0.413𝑥2 + 2.531𝑥3 − 7.479𝑥4 

Sumatera Selatan 𝑌6̂ = − 59.004 – 1.023𝑥1 − 0.208𝑥2 + 1.487𝑥3 − 15.611𝑥4 

Bengkulu 𝑌7̂ = −54.504 – 1.243𝑥1 + 0.219𝑥2 + 1.448𝑥3 − 0.517𝑥4 

Lampung 𝑌8̂ =    9.961 – 0.331𝑥1 − 0.643𝑥2 + 0.723𝑥3 − 16.907𝑥4 

Bangka Belitung 𝑌9̂ =   10.720 – 0.936𝑥1 −  0.155𝑥2 + 0.643𝑥3 + 2.868𝑥4 

Kepulauan Riau 𝑌10̂ = 357.590 – 2.315𝑥1 + 0.603𝑥2 – 2.799𝑥3 − 11.268𝑥4 

 Kelebihan menggunakan SUR dengan estimasi GLS adalah memberikan 

pendugaan yang lebih efisien yang diperoleh dari informasi persamaan yang berbeda, 

selain itu SUR dengan estimasi GLS juga memberikan error yang lebih kecil, hal ini 

dapat dilihat dengan membandingkannya dan model estimasi OLS di setiap persamaan.  

Tabel 4 Perbandingan Model SUR Estimasi GLS dan OLS 

Provinsi Variabel 

Bebas 

Model Regresi Estimasi OLS 
Model Regresi Estimasi 

SUR 

Koefisien 

Estimasi 

Standar 

Error 

Koefisien 

Estimasi 

Standar 

Error 

Aceh Intercept -67.484 196.145 -196.913 84.766 

 X1 - - - - 

 X2 -0.539 0.205 -0.415 0.117 

 X3 - - 2.556 0.811 

  X4  -  - 44.580 10.676 

Sumatera 

Utara 
Intercept -78.238 126.581 -102.485 65.102 

 X1 - - -0.745 0.283 

 X2 - - 0.502 0.179 

 X3 - - 1.835 0.633 

  X4  -  -  -  - 

Sumatera 

Barat 
Intercept 474.206 92.919 443.157 54.910 

 X1 -2.458 0.412 -2.255 0.249 

 X2 - - -0.415 0.128 

 X3 -3.721 0.893 -3.428 0.524 

  X4 -44.195 9.691 -42.352 7.215 
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Tabel 4 Perbandingan Model SUR Estimasi GLS dan OLS 

Provinsi Variabel 

Bebas 

Model Regresi Estimasi OLS 
Model Regresi Estimasi 

SUR 

Koefisien 

Estimasi 

Standar 

Error 

Koefisien 

Estimasi 

Standar 

Error 

 X2 -0.694 0.261 -0.483 0.098 

 X3 3.252 1.023 2.700 0.399 

  X4  -  -  -  - 

Jambi Intercept -200.950 61.585 -173.433 38.356 

 X1 - - - - 

 X2 - - - - 

 X3 2.835 0.606 2.531 0.404 

 X4 - - - - 

Sumatera 

Selatan 
Intercept -63.416 28.444 -59.004 18.649 

 X1 -1.039 0.227 -1.023 0.152 

 X2 - - -0.208 0.084 

 X3 1.533 0.263 1.487 0.174 

  X4 -15.084 5.731 -15.611 2.663 

Bengkulu Intercept -48.200 44.335 -54.504 28.592 

 X1 -1.386 0.243 -1.243 0.131 

 X2 - - - - 

 X3 1.410 0.438 1.448 0.279 

  X4  -  -  -  - 

Lampung Intercept 22.476 115.510 9.961 65.937 

 X1 - - -0.331 0.130 

 X2 - - - - 

 X3 - - - - 

  X4  -  -  -  - 

Bangka 

Belitung 
Intercept -62.693 103.253 10.720 70.280 

 X1 - - -0.936 0.053 

 X2 - - - - 

 X3 - - - - 

  X4  - -  - - 

Kep. Riau Intercept 193.360 206.035 357.590 123.865 

 X1 - - -2.315 0.540 

 X2 - - 0.603 0.116 

 X3 - - - - 

 X4 - - - - 

 Metode SUR dengan estimasi GLS memastikan agar korelasi kesebayaan tiap 

model tidak menjadi suatu masalah, sehingga pemodelan yang dilakukan dengan 

menggunakan metode SUR-GLS menjadikan nilai korelasi pada individunya makin 

meningkat. Hal ini dibuktikan dengan membandingkan nilai korelasi sisaan model SUR 

estimasi GLS dan OLS. Tabel 5 dan 6 menunjukkan nilai korelasi sisaan model SUR yang 

lebih besar dibandingkan nilai korelasi model OLS. 
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Tabel 5 Korelasi sisaan model regresi estimasi OLS 

Model Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel 
Beng-

kulu 

Lam-

pung 
Belitung 

Kp. 

Riau 

Aceh 1.000          

Sumut 0.249 1.000         

Sumbar 0.309 -0.138 1.000        

Riau 0.570 0.872 -0.016 1.000       

Jambi 0.347 0.471 0.003 0.669 1.000      

Sumsel 0.189 -0.042 0.284 0.193 0.724 1.000     

Bengkulu -0.006 0.510 0.366 0.530 0.654 0.416 1.000    

Lampung 0.446 0.792 0.131 0.807 0.506 0.187 0.420 1.000   

Belitung 0.424 0.428 0.231 0.592 0.471 0.256 0.217 0.623 1.000  
Kp. Riau 0.589 0.017 0.109 0.184 0.009 -0.203 -0.316 0.102 0.488 1.000 

Tabel 6 Korelasi sisaan model SUR estimasi GLS 

Model Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel 
Beng-

kulu 

Lam-

pung 
Belitung 

Kp. 

Riau 

Aceh 1.000          

Sumut 0.422 1.000         

Sumbar 0.535 0.115 1.000        

Riau 0.669 0.933 0.312 1.000       

Jambi 0.442 0.674 0.270 0.793 1.000      

Sumsel 0.209 0.127 0.428 0.298 0.727 1.000     

Bengkulu 0.154 0.658 0.458 0.675 0.786 0.529 1.000    

Lampung 0.584 0.888 0.365 0.909 0.751 0.391 0.630 1.000   

Belitung 0.708 0.750 0.553 0.875 0.690 0.353 0.586 0.872 1.000  
Kp. Riau 0.811 0.206 0.254 0.401 0.102 -0.215 -0.174 0.256 0.507 1.000 

 
 Nilai Goodness of Fit dilihat dari Nilai R2 Mc Elroy. Secara keseluruhan nilai R2 

Mc Elroy pada model SUR dengan Metode GLS sebesar 99.99%, sedangkan R2 Mc Elroy 

pada model OLS sebesar 98.86%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

model SUR dengan estimasi GLS menghasilkan pendugaan yang lebih baik untuk 

diterapkan daripada model estimasi OLS. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan analisis terhadap IPM di Pulau Sumatera Tahun 

2010 hingga 2020 dapat disimpulkan bahwa persamaan SUR memberikan pendugaan 

yang lebih efisien dimana memperoleh lebih banyak hubungan yang terdapat antara 

variabel dependen dan variabel independennya, selain itu SUR juga memberikan error 

yang lebih kecil dibandingkan persamaan OLS.  

 Metode SUR memperoleh koefisien determinasi sebesar 99.99%, sedangkan R2 Mc 

Elroy pada model OLS sebesar 98.86%, sehingga dapat disimpulkan bahwa model SUR 

dengan estimasi GLS menghasilkan pendugaan yang lebih baik untuk diterapkan daripada 

model estimasi OLS. 
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