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ABSTRACT 

This paper discusses about the nonparametric regression model based on local polynomial 

estimators on gold prices in Indonesia. Local polynomial estimators can be obtained by 

minimizing Weighted Least Square (WLS). Optimal bandwidth can be obtained using the 

Generalized Cross Validation (GCV) method. Furthermore this methods are applied to 

nonparametric regression models based on local polynomial estimators in the case of gold 

prices in Indonesia. Gold price modeling in Indonesia using local polynomial regression 

with Gaussian kernel function obtained optimal bandwidth of 10. The model produces a 

minimum GCV score of 854882843 with the optimum order of the local polynomial is 

order 4. The goodness of fit model used is the Mean Absolute Percentage Error (MAPE) 

with MAPE 6.182%, that is smaller them 10%.  Then local polynomial regression model 

order 4 for gold price is very accurate. 

Keyword: Nonparametric regression, local polynomial estimator, Weighted Least 

Square, Generalized Cross Validation, Mean Absolute Percentage Error. 

ABSTRAK 

Tulisan ini membahas tentang model regresi nonparametrik berdasakan estimator 

polinomial lokal pada harga emas di Indonesia. Estimator polinomial lokal  diperoleh 

dengan meminimumkan Weighted Least Square (WLS). Penentuan bandwidth optimal 

diperoleh dengan menggunakan metode Generalized Cross Validation (GCV).  

Selanjutnya prosedur ini diterapkan pada model regresi nonparametrik berdasarkan 

estimator polinomial lokal pada kasus harga emas di Indonesia. Pemodelan harga emas di 

Indonesia menggunakan regresi polinomial lokal dengan fungsi kernel Gaussian menghasilkan 

bandwidth optimal sebesar 10. Model tersebut menghasilkan nilai GCV minimum sebesar 

854882843 dengan orde optimum polinomial lokalnya adalah orde 4. Uji kecocokkan model 

yang digunakan adalah nilai Mean Absolute Percentage Error  (MAPE) dengan nilai MAPE 

6.182 lebih kecil dari 10%, dengan demikian model regresi polinomial lokal orde 4 untuk harga 

emas ini sangat akurat. 

Kata Kunci: Regresi nonparametrik, estimator polinomial lokal, Weighted Least Square, 

Generalized Cross Validation,  Mean Absolute Percentage Error. 
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1. PENDAHULUAN 

Emas sering disebut sebagai “barometer of fear”. Ketika orang khawatir tentang situasi 

ekonomi, mereka cenderung membeli emas untuk melindungi nilai kekayaan mereka. 

Emas adalah logam mulia dan tidak dapat dibandingkan dengan saham atau obligasi. 

Emas dinilai berdasarkan penawaran dan permintaan pasar, jumlah uang beredar, tren 

kebijakan moneter, dan ketidakpastian global (Pukthuanthong & Richard, 2011).  

Kenaikan harga emas di Indonesia tidak terlepas dari dampak global seperti harga 

minyak mentah dunia, harga emas dunia, dan fluktuasi ekonomi global yang terjadi 

karena adanya pandemi covid 19. Harga emas biasanya akan semakin signifikan bila 

inflasi lebih tinggi dari pada perkiraan semula, terjadi kepanikan finansial, peningkatan 

geopolitik yang mengarah pada krisis, kenaikan harga minyak, peningkatan permintaan 

emas dari cadangan devisa, peningkatan tingkat konsumsi emas dunia, dan perubahan 

nilai tukar rupiah terhadap Dollar (Marsis, 2013).     

  Harga emas pada masa pandemi di berbagai negara mengalami peningkatan, 

termasuk di Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah seperti WFH dan 

PSBB membuat kondisi perekonomian terkena dampaknya sehingga harga emas pun 

cenderung mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19.  Data harga emas per 1 

gram adalah data yang tercatat berdasarkan waktu yaitu harian. Data harga emas dapat di 

analisis dengan berbagai macam metode statistika. Dalam penelitian ini metode yang 

digunakan yaitu estimator polinomial lokal untuk pemodelan harga emas di Indonesia 

dengan menggunakan regresi nonparametrik. 

Tujuan utama dari regresi nonparametrik adalah untuk mendapatkan estimasi 

kurva regresi melalui beberapa metode, salah satunya adalah estimator polinomial lokal. 

Keuntungan menggunakan estimator polinomial lokal adalah mengurangi bias asimtotik 

dan menghasilkan estimasi yang baik. Estimator polinomial lokal dapat diperoleh dengan 

optimasi Weighted Least Square (WLS), sedangkan untuk mengestimasi parameter 

penghalus (bandwidth) menggunakan metode Generalized Cross Validation (GCV).  

Penelitian sebelumnya tentang model regresi nonparametrik berdasarkan estimator 

polinomial lokal kernel yang dilakukan oleh Alfiani et al., (2014) pada kasus 

pertumbuhan balita. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh antara berat badan 

dan umur balita dengan menghunakan regresi nonparamterik berdasarkan estimator 

polinomial lokal.hasil penelitian ini untuk balita laki=laki maupun perempuan tampak 

bahwa pada selang usia awal bulan sampai akhir bulan mengindikasikan kurva 

mempunyai bentuk pola tertentu dan plot data menunjukkan adanya perubahan perilaku 

kurva pada selang waktu tertentu. Penelitian lain mengenai pemodelan beban listrik di 

Kota Semarang menggunakan model polinomial lokal. Penelitian ini bertujuan 

memodelkan penggunaan kasus beban listrik pada masa yang tidak dipengaruhi dengan 

menggunakan beban listrik (𝑡 − 1). Hasil dari penelitian ini dari data out sampel dan 

estimasinya memiliki nilai MAPE lebih kecil dari 10% yang mengindikasikan model 

mempunyai kinerja yang sangat bagus. 

2. REGRESI NONPARAMETRIK DAN POLINOMIAL LOKAL 

Regresi nonparametrik merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui pola 

hubungan antara variabel prediktor dengan variabel respon yang tidak diketahui bentuk 
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fungsinya. Model regresi nonparametrik secara umum adalah sebegai berikut (Gyorfi, 

2002): 

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

 

dengan 𝑦𝑖 merupakan variabel respon, 𝑥𝑖 merupakan variabel prediktor, 𝑚(𝑥𝑖) 

merupakan fungsi regresi yang tidak mengikuti pola tertentu, dan 𝜀𝑖 merupakan error acak 

yang diasumsikan identik, independen dan berdistribusi normal dengan mean nol dan 

varians 𝜎2.  

Pada dasarnya, pemodelan polinomial lokal menggunakan prinsip deret Taylor, 

yang menyatakan bahwa setiap fungsi pemulusan dapat didekati secara lokal dengan 

polinomial dari beberapa derajat. Misalkan 𝑥0 menjadi titik awal yang ditentukan untuk 

memperkirakan fungsi 𝑚 menggunakan estimator kernel. Deret Taylor dapat digunakan 

sebagai asumsi dari 𝑚(𝑥𝑖), yaitu sebagai berikut (Cox et al., 1996): 

𝑚(𝑥𝑖) ≈ 𝑚(𝑥) + (𝑥𝑖 − 𝑥)𝑚(1)(𝑥) +
(𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑚(2)(𝑥)

2!
+ ⋯ 

+
(𝑥𝑖 − 𝑥)𝑝𝑚(𝑝)(𝑥)

𝑝!
 . (2) 

 

Misalkan 𝛽𝑟(𝑥) =
𝑚(𝑟)(𝑥)

𝑟!
, dimana 𝑟 = 1, 2, 3, … , 𝑝 maka persamaan (2) dapat 

dituliskan menjadi sebagai berikut: 
𝑚(𝑥𝑖) ≈ 𝛽0(𝑥) + (𝑥𝑖 − 𝑥)𝛽1(𝑥) + ⋯+ (𝑥𝑖 − 𝑥)𝑝𝛽𝑝(𝑥).  (3) 

Dalam bentuk matriks persamaan (2.3) dapat dituliskan sebagai berikut: 
𝒎(𝒙) = 𝐗𝛃 , (4) 

dimana 𝐗 merupakan matriks yang berukuran 𝑛 × (𝑝 + 1) 

𝐗 =

[
 
 
 
1 (𝑥1 − 𝑥) (𝑥1 − 𝑥)2

1 (𝑥2 − 𝑥) (𝑥2 − 𝑥)2

⋮ ⋮ ⋮
1 (𝑥𝑛 − 𝑥) (𝑥𝑛 − 𝑥)2

   

⋯ (𝑥1 − 𝑥)𝑝

⋯ (𝑥2 − 𝑥)𝑝

⋱ ⋮
⋯ (𝑥𝑛 − 𝑥)𝑝

]
 
 
 
, 

𝛃 merupakan matriks berukuran 𝑝 + 1 × 1 dengan  

𝛃 = [𝛽0(𝑥), 𝛽1(𝑥),⋯ , 𝛽𝑝(𝑥)]
𝑇
 dan 𝒎(𝒙) = [𝑚(𝑥1),𝑚(𝑥2),⋯ ,𝑚(𝑥𝑛)]𝑇. 

 

Misalkan �̂� = [�̂�0(𝑥), �̂�1(𝑥), �̂�2(𝑥),… , �̂�𝑝(𝑥)]
𝑇
merupakan penduga 𝛽. Penduga 

ini dapat dilakukan dengan meminimumkan menggunakan metode Weighted Least 

Square (WLS) dengan menjadikan fungsi kernel sebagai pembobot (Chen, 2005). Dalam 

notasi matriks, kriteria WLS dapat dituliskan sebagai berikut: 
𝐒(𝛃) = (𝐲 − 𝐗𝛃)𝑇𝐊ℎ(𝐲 − 𝐗𝛃) , (5) 

 

dengan: 

𝒚 = [𝑌1, 𝑌2, … , 𝑌𝑛]𝑇 

𝐊ℎ : fungsi pembobot kernel, 

ℎ : bandwidth, 

𝐊ℎ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐾ℎ(𝑥1 − 𝑥), 𝐾ℎ(𝑥2 − 𝑥),… , 𝐾ℎ(𝑥𝑛 − 𝑥)). 



4 

Dari persamaan (5) dapat diuraikan sebagai berikut: 

                           𝐒(�̂�) = (𝐲 − 𝐗�̂�)
𝑇
𝐊ℎ(𝐲 − 𝐗�̂�) 

                                     = (𝐲𝑇 − �̂�𝑇𝐗𝑇)(𝐊ℎ𝐲 − 𝐊ℎ𝐗�̂�) 

                           𝐒(�̂�) = 𝐲𝑇𝐊ℎ𝐲 − 𝐲𝑇𝑲ℎ𝐗�̂� − �̂�𝑇𝐗𝑇𝐊ℎ𝐲 + �̂�𝑇𝐗𝑇𝐊ℎ𝐗�̂�. 

Karena 𝐲𝑇𝐊ℎ𝐗�̂� merupakan matriks berukuran 1 × 1, maka 𝐲𝑇𝐊ℎ𝐗�̂� = �̂�𝑇𝐗𝑇𝐊ℎ𝐲 

sehingga 

𝐒(�̂�) = 𝐲𝑇𝐊ℎ𝐲 − 2�̂�𝑇𝐗𝑇𝐊ℎ𝐲 + �̂�𝑇𝐗𝑇𝐊ℎ𝐗�̂�. 

Nilai minimum 𝐒(�̂�) diperoleh dengan mendiferensialkan persamaan (5) terhadap 

𝛃 yaitu (Cox et al., 1996): 

𝛛𝐒(�̂�)

𝛛𝛃
= 0 

                            −2𝐗𝑇𝐊ℎ𝐲 + 2𝐗𝑇𝐊ℎ𝐗�̂� = 0 

                                                  2𝐗𝑇𝐊ℎ𝐗�̂� = 2𝐗𝑇𝐊ℎ𝐲 

                                (𝐗𝑇𝐊ℎ𝐗)−1𝐗𝑇𝐊ℎ𝐗�̂� = (𝐗𝑇𝐊ℎ𝐗)−1𝐗𝑇𝐊ℎ𝐲 

�̂� = (𝐗𝑇𝐊ℎ𝐗)−1𝐗𝑇𝐊ℎ𝐲,  (6) 

Jadi, penduga untuk 𝛃 adalah �̂� = (𝐗𝑇𝐊ℎ𝐗)−1𝐗𝑇𝐊ℎ𝐲 . 
Pada polinomial lokal salah satu metode dengan menggunakan Weighted Least 

Square (WLS) sehingga memerlukan pembobotan. Salah satu pembobotan untuk 

mendapatkan estimasi yaitu dengan fungsi kernel. Fungsi kernel terdapat pada persamaan 

berikut: 

𝐾ℎ(𝑥) =
1

ℎ
𝐾 (

𝑥

ℎ
) ; −∞ < 𝑥 ∞ dan ℎ > 0 . (7) 

Salah satu fungsi kernel yang digunakan yaitu fungsi kernel Gaussian dengan persamaan 

sebagai berikut: 

                                         𝐾(𝑥) =
1

√2𝜋
𝑒𝑥𝑝 (

1

2
(−𝑥2)).                                       (8) 

 

Bandwidth merupakan sebagai pengontrol antara fungsi dengan data agar fungsi 

yang dihasilkan mulus. Bandwidth dilambangkan dengan h yakni parameter pemulusan 

yang menentukan kemulusan kurva yang dihasilkan. Pilih bandwidth yang mendekati 0, 

dan taksiran yang diperoleh tidak mulus bahkan hanya menampilkan plot data (Wang et 

al., 2020). Semakin besar nilai bandwidth maka semakin mulus estimasi yang didapatkan, 

namun hasilnya semakin bias. Pemilihan bandwidth sangat diperlukan, yaitu bandwidth 

yang menghasilkan kurva regresi yang mulus dan meminimumkan nilai biasnya. Ukuran 

yang digunakan untuk menentukan bandwidth optimal yaitu Cross Validation (CV) dan 

Generalized Cross Validation (GCV). 

 Cross Validation (CV) adalah metode yang digunakan untuk menentukan 

bandwidth yang optimal, metode ini juga memiliki kelemahan. CV terdapat pada 

persamaan berikut (Hardle, 1994):                                         

𝐶𝑉[�̂�(𝑥)] = ∑
(𝑌𝑖 − �̂�(𝑋𝑖))

2

𝑛 (1 − [𝐇]𝑖𝑖)
2

𝑛

𝑖=1

 . (9) 

Metode CV terdapat kelemahan, sehingga dapat dikembangkan lagi yaitu metode 

Generalized Cross Validation (GCV) yang dituliskan pada persamaan berikut: 
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𝐺𝐶𝑉 =
∑ (𝑌𝑖 − �̂�(𝑋𝑖))

2𝑛
𝑖=1

𝑛 (1 −
∑ [𝐇]𝑖𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
)
2 , 

(10) 

dimana  ∑ [𝐇]𝑖𝑖
𝑛
𝑖=1  adalah trace dari matrik H.  

 

Menentukan kesalahan prediksi membutuhkan metrik yang disebut ukuran 

kesalahan (Heizer & Render, 2017). Kriteria error yang digunakan dalam regresi 

nonparametrik yaitu mencari nilai Mean Square Error (MSE) yang terkecil. Penggunaan 

bandwidth yang optimal akan menghasilkan MSE yang terkecil. Adapun rumus MSE 

terdapat sebagai berikut  (Makridakis et al., 1997): 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑌𝑖 − �̂�𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

 , (11) 

dengan 

𝑛  menyatakan banyak data nilai kesalahan, 

𝑌𝑖 menyatakan nilai data aktual,  

�̂�𝑖 menyatakan nilai peramalan/prediksi. 

 MSE sangat baik dalam menentukan gambaran terhadap seberapa konsisten model 

yang dibentuk. Meminimumkan nilai MSE berarti meminimumkan hasil kumpulan data 

yang relatif lebih konsisten dibandingkan dengan model variansi yang lebih besar (MSE 

besar). 

 MAPE (Mean Absolute Percentage Error) adalah ukuran error relatif dalam data 

aktualnya. MAPE dinyatakan sebagai berikut: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑ |(

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
) 100|𝑛

𝑡=1

𝑛
 

. (12) 

MAPE adalah ukuran kesalahan yang membandingkan simpangan peramalan dengan data 

aktualnya. Bentuk peramalan dinyatakan baik jika MAPE  bernilai kecil. Nilai MAPE 

yang sangat baik dibawah 10%, dan untuk nilai MAPE  20% − 50%  masih dikatakan 

wajar (Montaño et al., 2013). 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data harga emas 1 

gram per hari di Indonesia selama setahun yang bersumber dari website 

Logammulia.com.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang harga beli emas 

fisik per gram mulai tanggal 1 April 2019 sampai dengan 23 Maret 2020.  Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pembelian 1 gram emas berdasarkan  tanggal. 

Variabel independen (x) yang digunakan adalah waktu dan variabel dependen (y) adalah 

harga beli 1 gram emas.  

Metode analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan data harga beli 1 gram emas per hari yang diperoleh dari  website 

Logammulia.com.  

2. Mendeskripsikan pola hubungan kedua variabel antara hari (x) dan harga emas 1 

gram (y). 
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3. Menentukan nilai bandwidth optimal dengan metode generalized cross validation 

(GCV). 

4. Mengestimasi parameter dengan menggunakan nilai bandwidth optimal 

berdasarkan penduga polinomial lokal. 

5. Memodelkan harga emas 1 gram dengan model regresi polinomial lokal. 

 

4. HARGA EMAS DI INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN REGRESI 

POLINOMIAL LOKAL 

Pada regresi polinomial lokal langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan 

pemilihan bandwidth untuk setiap regresi polinomial lokal. Metode yang digunakan 

dalam menentukan nilai bandwidth optimal yaitu dengan metode GCV. Bandwidth yang 

dipilih adalah bandwidth optimal, yakni nilai bandwidth yang digunakan pada regresi 

polinomial lokal memiliki nilai GCV minimum. Kemudian jenis fungsi pembobot yang 

digunakan dalam estimasi model adalah kernel Gaussian. Berikut disajikan 10 hasil 

bandwidth, 𝑋0, dan GCV yang minimum: 

Tabel 1. Hasil bandwidth, 𝑋0, dan GCV yang minimum 

𝑋0 Bandwidth GCV 

158 10 831700660 

195 8 1180883764 

195 10 1820892076 

158 9 2693727134 

159 8 5711659522 

146 10 6094744570 

11 10 6433410689 

209 10 7187673867 

184 9 7650155656 

157 10 7848931305 

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa nilai minimum dari GCV adalah 831700660, 

sehingga dapat disajikan sebagai berikut nilai bandwidth, 𝑋0, orde, GCV, dan MSE: 

Tabel 2. Nilai bandwidth optimal, 𝑋0, dan orde polinomial 

Bandwidth 10 

𝑋0 158 

Orde Polinomial 4 

GCV 854882843 

MSE 831700660 

Dari 293 data harga emas di Indonesia didapatkan nilai bandwidth adalah 10, orde 

polinomial 4, dan 𝑋0  sebesar 158 dengan menggunakan GCV. 

 

Estimasi model regresi nonparametrik polinomial lokal sangat bergantung pada 

pemilihan bandiwdth  optimal dan derajat polinomial, dimana penentuan bandwidth 

optimal dan derajat polinomial dapat dilihat dari nilai GCV minimum. Proses estimasi ini 

bandwidth optimal dan nilai GCV minimum dihitung pada orde polinomial satu sampai 

empat. Pemilihan bandwidth optimal dan orde polinomial yang digunakan dalam proses 

estimasi dilakukan dengan memilih nilai GCV minimum pada masing-masing orde 
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polinomial dan bandwidth. Pada penelitian ini fungsi kernel yang digunakan adalah 

fungsi kernel Gaussian. Berikut ini akan ditampilkan hasil estimasi regresi polinomial 

lokal : 

Tabel 3. Hasil estimasi parameter model regresi polinomial lokal 

Parameter Estimasi 

�̂�0 756826.2 

�̂�1 -224.605 

�̂�2 -0.818 

�̂�3  0.035 

𝑥0 158 

 

Berdasarkan hasil estimasi model regresi polinomial lokal orde 4, sehingga dapat 

terbentuk model regresi polinomial lokal untuk harga emas di Indonesia. Secara umum 

regresi polinomial lokal orde 4 dimodelkan dengan rumus sebagai berikut: 

𝑌 = �̂�0 + �̂�1(𝑋𝑖 − 𝑥0) + �̂�2(𝑋𝑖 − 𝑥0)
2 + �̂�3(𝑋𝑖 − 𝑥0)

3 
Berikut ini merupakan bentuk model regresi polinomial lokal berorde 4: 

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝐸𝑚𝑎𝑠 = 756826.2 − 224.605(𝑋𝑖 − 158) − 0.818(𝑋𝑖 − 158)2

+ 0.035(𝑋𝑖 − 158)3 
Bentuk kurva estimasi harga emas di Indonesia pada 1 April 2019 hingga 23 Maret 

2020 dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kurva estimasi regresi polinomial lokal 

Garis merah yang terdapat pada Gambar 4.14 adalah bentuk model dari penduga regresi 

polinomial lokal dan berdasarkan kurva tersebut dapat dijelaskan bahwa pada 1 April 

2019 hingga 23 Maret 2020 harga emas di Indonesia cenderung naik.  

 Berdasarkan Gambar 4.14 diatas dapat dilihat bahwa model polinomial lokal 

memiliki kemampuan yang cukup bagus dalam mengestimasi kurva regresi data aktual. 

Berikut merupakan tabel hasil prediksi harga emas di Indonesia pada Maret 2020: 

Tabel 4. Perbandingan data aktual dan data prediksi harga emas  



8 

di Indonesia pada bulan Maret 2020 

Tanggal Data prediksi harga emas  Data harga emas 

01 Maret 2020 770.713 806.000 

02 Maret 2020 771.633 810.000 

03 Maret 2020 772.574 815.000 

04 Maret 2020 773.537 827.000 

05 Maret 2020 774.523 822.000 

06 Maret 2020 775.530 837.000 

07 Maret 2020 776.561 842.000 

09 Maret 2020 777.614 851.000 

10 Maret 2020 778.690 842.000 

11 Maret 2020 779.789 839.000 

12 Maret 2020 780.912 831.000 

13 Maret 2020 782.058 812.000 

14 Maret 2020 783.228 809.000 

15 Maret 2020 784.422 809.000 

16 Maret 2020 785.640 819.000 

17 Maret 2020 786.882 801.000 

18 Maret 2020 788.149 801.000 

19 Maret 2020 789.441 814.000 

20 Maret 2020 790.758 824.000 

21 Maret 2020 792.100 870.000 

22 Maret 2020 793.468 870.000 

23 Maret 2020 794.861 861.000 

 

Penentuan metode terbaik dengan menggunakan perhitungan MAPE akan menghasilkan 

metode terbaik. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) merupakan ukuran kesalahan 

relative, nilai MAPE dapat diinterpretasikan dalam 4 kategori dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 5. Kategori uji keakuratan model. 

Kategori Keterangan 

MAPE<10% Sangat akurat 

10% - 20% Baik 

20% - 50% Wajar 

𝑀𝐴𝑃𝐸>50% Tidak akurat 

 

 

 Rumus MAPE yang digunakan adalah sebagai berikut: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑ |(

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
) 100|𝑛

𝑡=1

𝑛
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Diperoleh nilai MAPE sebagai berikut 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1811.333

293
= 6.182 

Semakin kecil nilai MAPE yang dihasilkan maka semakin kecil tingkat kesalahannya. 

Nilai MAPE yang diperoleh adalah 6.182% < 10% maka model regresi polinomial lokal 

orde 4 untuk harga emas sangat akurat. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Dari 293 data harga emas per 1 gram di Indonesia tanggal 1 April 2019 hingga 23 Maret 

2020 diperoleh model dengan metode regresi nonparametrik polinomial lokal. Pemodelan 

harga emas di Indonesia menggunakan regresi polinomial lokal dengan fungsi kernel 

Gaussian didapat bandwidth optimal sebesar 10. Model tersebut menghasilkan nilai MSE 

sebesar 831700660 dengan orde optimum polinomial lokalnya adalah orde 4. Ukuran 

kebaikan model yang digunakan yaitu dengan melihat nilai MAPE. Nilai MAPE pada 

analisis harga emas di Indonesia dengan nilai MAPE 6.182% < 10% maka model regresi 

polinomial lokal orde 4 untuk harga emas sangat akurat. 

Pada penelitian ini estimator polinomial lokal untuk memodelkan harga emas di 

Indonesia menggunakan regresi nonparametrik. Penelitian selanjutnya disarankan dapat 

menggunakan regresi nonparametrik dengan estimator yang lainnya. 
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