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ABSTRACT

This article discusses the regression models with ordinal respon that are adjacent
categories (AC) model and proportional odds (PO) model. The estimated regression
coefficient is obtained through maximum likelihood which is used to calculate the
relative risk for each model. Futhermore, the likelihood ratio test is used to check
the significance of explanatory variable in the model.

Data analysis and simulation have been conducted using R version 3.4.3. We use
a small cell lung cancer data to check the relative risk of tumour respon to patients
receiving one of two therapy strategies and sex of patients. Simulation shows that
AC model is slightly bettter to reject null hipothesis when p-value < 0.05 for larger
sample size than PO model while in contrary for a smaller sample size.

Keywords: Logistic regression model, log likelihood, maximum likelihood, ordinal
logistic regression, relative risk

ABSTRAK

Artikel ini membahas model regresi dengan respon ordinal yaitu model adjacent
categories (AC ) dan proportional odds (PO). Koefisien regresi ditaksir dengan metode
maksimum likelihood yang selanjutnya digunakan untuk menghitung risiko relatif
untuk setiap model. Kemudian dilakukan uji rasio likelihood untuk mengetahui
siginifikansi di dalam model.

Analisis dan simulasi data dilakukan dengan menggunakan program bahasa R
versi 3.4.3. Untuk itu digunakan data lung cancer untuk menghitung risiko relatif
respon tumor terhadap jenis kelamin dan satu dari dua strategi terapi. Simulasi
menunjukkan bahwa model AC sedikit lebih baik untuk menolak hipotesis nol ketika
p-value < 0.05 dibandingkan model PO untuk sampel berukuran besar dan begitu
sebaliknya untuk sampel berukuran kecil.
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Kata kunci: Model regresi logistik, regresi logistik ordinal, metode maksimum
likelihood, log likelihood, resiko relatif

1. PENDAHULUAN

Pola hubungan antara variabel eksplanatori dan respon dapat digambarkan dengan
model regresi logistik apabila variabel respon mempunyai skala pengukuran nominal
atau ordinal. Untuk variabel respon ordinal digunakan model regresi logistik ordinal.

Pada model regresi logistik ordinal terdapat beberapa model untuk menentukan
estimasi rasio resiko. Model-model tersebut adalah model adjacent categories (AC ),
continuation ratio (CR) dan proportional odds (PO). Estimasi risiko relatif diperoleh
dengan menerapkan ketiga model tersebut dengan logaritma (log) link.

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan model log-link untuk data ordi-
nal dengan istilah khusus yang digunakan pada model regresi logistik ordinal yaitu
bentuk ’descending ’ pada model AC dan model PO dalam bentuk kendala dengan
melakukan tinjauan ulang artikel Blizzard et al. [3].

Untuk mengetahui pengaruh taksiran parameter terhadap model dilakukan suatu
uji signifikansi salah satunya dengan menggunakan uji rasio likelihood [3]. Metode
maksimum likelihood digunakan untuk menaksir parameter regresi logistik. Hasil
taksiran koefisien yang diperoleh tersebut kemudian digunakan untuk menentukan
estimasi nilai risiko relatif.

Penerapan model regresi logistik ordinal telah banyak digunakan oleh peneliti
sebelumnya, seperti Bender dan Benner [2] yang membandingkan hasil faktor risiko
pada diabetes retinopathy dengan menggunakan dua model ordinal yaitu model CR
dan PO dengan bentuk ’descending ’. Penelitian tersebut menginterpretasikan kedua
model dengan menggunakan aplikasi SAS dan S-Plus serta menunjukkan perluasan
model standar untuk situasi pada kasus tersebut.

Pada artikel ini, penulis membandingkan nilai risiko relatif antara model AC dan
model PO dengan bentuk ’descending ’. Kedua model ini menggunakan variabel
respon yang berskala ordinal untuk bentuk constrain (kendala). Untuk mem-
bandingkan hasil kedua model yang dipilih digunakan data respon tumor terhadap
jenis kelamin dan strategi terapi. Data tersebut mempunyai dua variabel kategori
yaitu jenis kelamin dan strategi terapi serta empat variabel respon yang berurutan
[4, h. 328].

Masing-masing model diaplikasikan dengan melakukan uji rasio likelihood dan
perhitungan risiko relatif. Uji ini digunakan untuk mengetahui bahwa taksiran
parameter berpengaruh siginifikan terhadap model. Sedangkan risiko relatif digu-
nakan untuk mengetahui pengaruh variabel eksplanatori dari masing-masing model.
Untuk menunjukkan bahwa kedua model powerfull dilakukan simulasi terhadap data
dengan melakukan k kali pengulangan untuk n yang berbeda. Model yang terbaik
dapat ditunjukkan dengan melakukan uji rasio likelihood. Analisis dan simulasi data
dilakukan dengan menggunakan program R versi 3.3.4.
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2. MODEL REGRESI LOGISTIK ORDINAL

Agresti [1, h. 2] menyatakan bahwa variabel kategori memiliki dua tipe skala
pengukuran salah satu diantaranya memiliki suatu urutan yang alami. Sebagai
contoh adalah penilaian terhadap tingkat investaris perusahaan dengan pilihan
tingkat yaitu rendah, sedang dan tinggi.

Regresi logistik ordinal atau biasanya disebut regresi ordinal digunakan untuk
memprediksi hubungan variabel eksplanatori dengan satu variabel respon atau lebih
yang berskala ordinal. Hosmer dan Lemeshow [7, h. 289] menuliskan model regresi
logistik ordinal sebagai

ηj(xi) = ln

[
πj(xi)

π0(xi)

]
= βj0 + xT

i βj

= βj0 + βj1xi1 + βj2xi2 + · · ·+ βjKxiK

ηj(xi) = βj0 +
K∑
k=1

βjkx
T
ik (1)

dengan i = 1, 2, . . . , n, j = 1, 2, . . . , J dan k = 1, 2, . . . , K. Notasi ηj(xi) merupakan
model linear η urutan ke-j untuk pengamatan ke-i, xik merupakan nilai variabel
prediktorX ke-k untuk pengamatan ke-i, βj merupakan parameter variabel prediktor
β urutan ke-j ke-k. Persamaan (18) dapat dinyatakan dalam bentuk matriks

η = XTβ. (2)

Notasi η merupakan vektor berukuran n × 1, XT merupakan matriks berukuran
(K + 1)× n dan β merupakan vektor parameter berukuran (K + 1)× 1.

O’Connell [9, h. 30] menjelaskan bahwa terdapat perbandingan slope yang saling
berkorespodensi terpisah untuk sebuah uji model logistik. Perbandingan tersebut
dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Pebandingan slope untuk model regresi ordinal

Model AC Model PO
P(Y = j + 1|Y = j) P(Y ≥ j)
Kategori 2 vs 1 Kategori 4 vs 1, 2, 3
Kategori 3 vs 2 Kategori 4, 3 vs 1, 2
Kategori 4 vs 3 Kategori 4, 3, 2 vs 1

Tabel 1 menunjukkan bahwa model AC dan model PO merupakan versi ’descending ’
yang terdiri dari 4 kategori ordinal dengan j = 1, 2, 3, 4.
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3. MODEL REGRESI ADJACENT CATEGORIES DAN
PROPORTIONAL ODDS MENGGUNAKAN RESPON ORDINAL

Ada dua model yang dibahas pada bagian ini yaitu model adjacent categories (AC )
dan model proportional odds (PO) untuk menghitung nilai risiko relatif. Selain itu,
juga dilakukan uji signifikansi terhadap masing-masing model.

3.1 Model Adjacent Categories
Hosmer dan Lemeshow [7, h. 289] menjelaskan model adjacent categories (AC )
merupakan model yang membandingkan setiap variabel respon dengan variabel
respon yang lebih besar berikutnya pada model regresi ordinal. Model AC yang
dibahas pada artikel ini adalah model kendala.

Misalkan variabel respon Y = 1, 2, . . . , J mempunyai skala ordinal dengan J
berurutan. Misalkan juga terdapat n pengamatan saling bebas antara variabel Y
dan variabel kovariat X1, X2, . . . , XK dimana K tidak konstan. Data pengamatan
dinotasikan sebagai (yi, xi) untuk i = 1, 2, . . . , n dimana xi = (xi1, xi2, · · · , xiK)

T .
Probabilitas gabungan suatu kejadian untuk setiap tingkatan pada variabel Y
dinyatakan sebagai berikut:

P(Yi = j) = µij, (3)

dengan i = 1, 2, . . . , n dan j = 1, 2, . . . , J .
Probabilitas µij pada persamaan (3) diasumsikan bergantung pada pengamatan

kovariat dan memiliki bentuk eksponensial yaitu µj(xi) = exp(αj0 + xT
i α

r
j) dimana

αj0 dan αT
j = (αj1, αj2, · · · , αjK) merupakan parameter yang diestimasi untuk

model AC. Berdasarkan probabilitas gabungan pada persamaan (3), model proba-
bilitas AC dalam bentuk ’descending ’ menjadi

P(Yi = j|xi) = µr
j(xi), (4)

dengan i = 1, 2, . . . , n j = 2, 3, . . . , J dan k = 0, 1, 2, . . . , K dimana α1k = 0 serta
superscript r merupakan simbol untuk estimasi model AC dengan bentuk kendala.
Diketahui probabilitas untuk model AC yaitu

πr
j (xik) =

exp(αr
j0 + xT

i α
r
j)

1 + exp(αr
j0 + xT

i α
r
j)
. (5)

Dengan mengalikan kedua ruas pada persamaan (5) dengan exp(αr
j0 + xT

i α
r
j)

diperoleh

µr
j(xi) = exp(αr

j0 + xT
i α

r
j). (6)

Persamaan (6) mempunyai prediktor linear yaitu αr
j0+xT

i α
r
j = αr

j0+αr
j1xi1+αr

j2xi2+
· · ·+αr

jKxiK . Kemudian persamaan (6) disubstitusikan ke dalam model (4) sehingga
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diperoleh model log untuk hasil akhir (J − 1) yaitu

P(Yi = j|xi) = µr
j(xi)

P(Yi = j|xi) = exp(αr
j0 + xT

i α
r
j) (7)

dengan i = 1, 2, . . . , n dan j = 2, 3, . . . , J dimana α1k = 0 untuk k = 0, 1, 2, . . . , K,
sehingga exp(αr

10 + xT
i α

r
1k) = 1. Persamaan (7) merupakan model probabilitas AC

dalam bentuk ’descending ’ dengan αr
j0 adalah intercept dan himpunan slope adalah

{α̂2
r, α̂3

r = 2× α̂2
r, α̂3

r, . . . , α̂J
r = (J − 1)× α̂2

r} .

Estimasi parameter yang diperoleh digunakan untuk menentukan nilai risiko
relatif. Estimasi risiko relatif untuk model AC dalam bentuk kendala yaitu

R̂RAC = exp (α̂j
r). (8)

3.2 Model Proportional Odds
Hosmer dan Lemeshow [7, h. 90] menyatakan bahwa proportional odds (PO) meru-
pakan model regresi ordinal yang membandingkan probabilitas pada sebuah respon
utama yang sama atau kecil dari yaitu Y ≤ j terhadap probabilitas sebuah respon
yang besar dari yaitu Y > j.

Misalkan variabel respon Y = 1, 2, . . . , J mempunyai skala ordinal dengan J
berurutan. Misalkan juga terdapat n pengamatan saling bebas antara variabel Y
dan kovariat X1, X2, . . . , XK dimana K tidak konstan. Data pengamatan dapat
dinotasikan sebagai (yi, xi) untuk i = 1, 2, . . . , n dimana xi = (xi1, xi2, . . . , xiK)

T .
Model probabilitas kumulatif terhadap kategori j atau kategori tertinggi adalah
sebagai berikut:

P(Yi ≥ j) =
J∑

φ=j

[P (Yi = φ)]

P(Yi ≥ j) = µij, (9)

dengan i = 1, 2, . . . , n dan j = 2, 3, . . . , J .
Kemudian probabilitas kumulatif µj(xi) pada persamaan (9) diasumsikan

bergantung pada nilai pengamatan kovariat dan memiliki bentuk eksponensial
yaitu µj(xi) = exp(γj0 + xT

i γj) dimana γj0 dan γT
j = (γj1, γj2, . . . , γjK) merupakan

parameter yang diestimasi pada model kumulatif odds. Berdasarkan probabilitas
kumulatif pada persamaan (10), model PO dalam bentuk ’descending ’ adalah

P(Yi ≥ j|xi) = µc
j(xi), (10)

dengan i = 1, 2, . . . , n, j = 2, 3, . . . , J dan k = 0, 1, 2, . . . , K serta superscript c
merupakan tanda estimasi untuk model PO dalam bentuk kendala. Diketahui
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probabilitas untuk model PO yaitu

πc
j(xi) =

exp(γc
j0 + xT

i γ
c
j)

1 + exp(γc
j0 + xT

i γ
c
j)
. (11)

Dengan mengalikan kedua ruas persamaan (11) dengan exp(γc
j0 + xT

i γ
c
j) meng-

hasilkan

µc
j(xi) = exp(γc

j0 + xT
i γ

c
j). (12)

Persamaan (12) mempunyai prediktor linear yaitu γc
j0+xT

i γ
c
j = γc

j0+γc
j1xi1+γc

j2xi2+
· · · + γc

jKxiK . Kemudian persamaan (12) disubstitusikan ke dalam persamaan (10)
sehingga diperoleh model log untuk hasil akhir (J − 1) yaitu

P(Yi ≥ j|xi) = µc
j(xi)

P(Yi ≥ j|xi) = exp(γc
j0 + xT

i γ
c
j), (13)

untuk i = 1, 2, . . . , n dan j = 2, 3, . . . , J dimana γ1k = 0 untuk k = 0, 1, 2, . . . , K,
sehingga exp(γc

j0+xT
i γ

c
j) = 1. Persamaan (13) merupakan model probabilitas PO

dalam bentuk ’descending ’ dengan γc
j0 adalah intercept dan γc

2 = γc
3 = · · · = γc

J

adalah vektor koefisien slope yang terdiri dari (J − 1) × (K + 1) parameter yang
diestimasi. Estimasi parameter yang diperoleh digunakan untuk menentukan nilai
risiko relatif. Estimasi RR untuk model PO dengan bentuk kendala yaitu

R̂RPO = exp (γ̂j
r). (14)

3.3 Uji Rasio Likelihood
Uji signifikansi terhadap parameter dan variabel eksplanatori dilakukan untuk
mengetahui apakah taksiran parameter yang diperoleh berpengaruh secara signifikan
terhadap model. Diketahui hipotesis yang digunakan untuk uji signifikansi adalah

H0 : βj0 = βj1 = · · · = βjK = 0

H1 : Terdapat nilai βj ̸= 0, (15)

dimana hipotesis nol (H0) yaitu semua variabel eksplanatori tidak signifikan terhadap
model dan hipotesis alternatif (H1) yaitu terdapat salah satu nilai parameter βj

bernilai nol sehingga menyebabkan variabel eksplanatori signifikan terhadap model.
Berikut ini akan dibahas uji rasio likelihood.

Diketahui fungsi likelihood untuk distribusi binomial adalah

L(β) =
n∏

i=1

{(
ni

yi

)
(πj(xik))

yi(1− πj(xik))
ni−yi

}
. (16)
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Hosmer dan Lemeshow [7] menyatakan bahwa uji rasio likelihood adalah

G = −2 ln

[
likelihood tanpa variabel

likelihood dengan variabel

]
. (17)

Untuk keadaan variabel eksplanatori bebas yang tunggal, variabel tidak terdapat di
dalam model maksimum likelihood sehingga estimasi αj0 adalah ln (n1/n0) dimana
n1 =

∑
yi dan n0 =

∑
(ni − yi) dan prediksi nilai konstan yaitu (n1/n). Dengan

mensubstitusikan persamaan (16) ke dalam persamaan (17) diperoleh

G = −2 ln

[ ∏n
i=1

(
ni

yi

)
(1)yi(1)ni−yi∏n

i=1

(
ni

yi

)
(πj(xi))yi(1− πj(xi))ni−yi

]

= −2

[
n1 ln

(n1

n

)
+ n0 ln

(n1

n

)
−

n∑
i=1

{yi ln(πj(xi)) + (ni − yi) ln(1− πj(xi))}
]

G = −2 (L0 − L1) , (18)

dimana L0 = n1 ln(n1/n)+n0 ln(n1/n) adalah log likelihood tanpa variabel eksplana-
tori dan L1 =

∑n
i=1 {yi ln(πj(xik)) + (ni − yi) ln(1− πj(xik))} adalah log likelihood

dengan variabel eksplanatori.
Persamaan (18) berdistribusi χ2(v) dengan derajat kebebasan v. O’Connel [9, h.

18] memaparkan distribusi chi-square memiliki derajat kebebasan yaitu satu. Dengan
menggunakan nilai p-value yang berkaitan dengan uji rasio likelihood, Hosmer dan
Lemeshow [7, h. 15] menyatakan hipotesis nol ditolak ketika

P[ χ2(1) > G ] < p. (19)

dengan p adalah notasi p-value

3.4 Analisis Data
Dobson [5, h. 327] menyatakan bahwa perkiraan parameter pada fitting model dapat
digunakan sebagai interpretasi risiko relatif yang menunjukkan seberapa besar
pengaruh variabel eksplanatori terhadap variabel respon.

Data diambil dari Collett [4, h. 328] mengenai kanker sel paru-paru kecil.
Banyaknya data terdiri dari 299, dimana pasien dan jenis kelamin dianggap sebagai
faktor prognostik yakni karakteristik suatu penyakit atau pasien yang mempengaruhi
bagaimana penyakit yang sedang dipelajari berkembang. Variabel respon berurutan
yang digunakan adalah respon tumor pada akhir pengobatan yang dikategorikan
sebagai penyakit semakin berkembang (progressive), tanpa perubahan, perubahan
sebahagian dan perubahan lengkap. Skala dari respon ini adalah ordinal. Variabel
eksplanatori yang digunakan adalah jenis kelamin pasien yang dinyatakan dengan
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JK (0=pria, 1=wanita) dan strategi terapi yang dinyatakan dengan ST (0=searah,
1=bolak-balik).

Dalam uji coba klinis, peneliti membandingkan dua kelompok strategi pengo-
batan kanker sel paru-paru. Kelompok pertama pasien menerima terapi searah
(sequential) dengan mengkombinasikan agen kemoterapi yang sama dalam setiap
siklus pengobatan. Kelompok kedua pasien menerima terapi bolak-balik (alternate)
dengan tiga kombinasi berbeda diantara dua siklus pengobatan. Data mengenai
respon tumor terhadap JK dan ST diakhir pengobatan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Respon tumor terhadap jenis kelamin (JK) dan strategi terapi (ST)

JK ST Penyakit Tanpa Perubahan Perubahan Total
berkembang perubahan sebahagian lengkap

Pria Searah 28 45 29 26 128
Wanita Searah 4 12 5 2 23
Pria Bolak-balik 41 44 20 20 125

Wanita Bolak-balik 12 7 3 1 23

Total 299
Sumber: Buku Collett [4, h. 328]

Untuk mengetahui taksiran parameter yang diperoleh berpengaruh signifikan ter-
hadap model adjacent categories (AC ) dan model proportional odds (PO), dilakukan
uji rasio likelihood. Berikut ini ditampilkan hasil perhitungan log likelihood masing-
masing model menggunakan program R versi 3.3.4 [8] dalam Tabel 3.

Tabel 3: Uji signifikansi respon tumor terhadap JK dan ST menggunakan model AC
dan PO

AC PO

Log-likelihood L0 = −394.72 L0 = −394.53
L1 = −399.98 L1 = −399.98

G (df) 10.52 (2) 10.91 (2)
p 0.005 0.004
alpha 0.05 0.05

Nilai p pada Tabel 3 untuk χ2 kecil dari 0.05 sehingga H0 ditolak. Sedangkan
nilai p pada Tabel 3 untuk χ2 kecil dari 0.05 sehingga H0 ditolak. Hipotesis yang
digunakan dapat dilihat pada persamaan (15).

Berikut ini merupakan nilai taksiran parameter dengan menggunakan package
VGAM dan fungsi vglm [10] pada program R versi 3.3.4 diperoleh nilai taksiran
koefisien regresi seperti Tabel 4.
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Tabel 4: Koefisien regresi respon tumor terhadap JK dan ST menggunakan model
AC dan PO

AC PO

Intercept1 0.458 1.318
Intercept2 -0.456 -0.249
Intercept3 0.000 -1.300
JK -0.331 -0.541
ST -0.289 -0.581

Tabel 4 menunjukkan nilai slope pada model AC untuk JK = −0.331 dan
ST = −0.289 sedangkan nilai slope pada model PO untuk JK = −0.541 dan
ST = −0.581. Selanjutnya dengan menggunakan persamaan (8) dan (14) diperoleh
nilai risiko relatif masing-masing model seperti pada Tabel 5.

Tabel 5: Nilai risiko relatif respon tumor terhadap JK dan ST menggunakan model
AC dan PO

AC PO

RRJK 0.718 0.582
RRST 0.749 0.560

Nilai risiko relatif yang terdapat pada Tabel 5 berarti pada model AC, jenis
kelamin memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan strategi terapi yang
diberikan terhadap perkembangan kanker sel paru-paru kecil. Kemudian pada model
PO dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin memiliki risiko yang lebih besar
dibandingkan dengan strategi terapi yang diberikan terhadap perkembangan kanker
sel paru-paru kecil.

3.5 Simulasi Data
Tujuan dilakukan simulasi data pada artikel ini adalah untuk membuat kesimpulan
tentang model adjacent categories (AC ) dan model proportional odds (PO) secara
umum setelah dilakukan berulang kali percobaan. Dengan menggunakan data pada
Tabel 2 sebagai acuan referensi, selanjutnya dilakukan simulasi untuk mem-
bandingkan hasil yang diperoleh dengan hasil sebelumnya. Data pada Tabel 2
dibangkitkan untuk uji signifikansi model yaitu menggunakan uji rasio likelihood.
Hipotesis yang digunakan dapat dilihat seperti pada persamaan (15). Gambar 1
merupakan diagram alur tentang proses simulasi untuk data pada Tabel 2 yaitu
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START

N Data

U(0, 1) Data Frame VGLM

Uji Rasio Likelihood

FINISH

Gambar 1: Diagram alur simulasi data

Untuk melakukan uji rasio likelihood maka dibuatlah suatu fungsi [6, h. 58]
yang dapat mewakili data yang diamati dengan mengggunakan program R versi
3.3.4 seperti alur pada Gambar 1. Fungsi tersebut dirancang untuk menghitung
banyaknya hipotesis nol yang ditolak setelah dilakukan pengulangan sebanyak k kali
secara acak dengan daerah penolakan yaitu

P[ χ2(1) > G ] < 0.05.

Dengan melakukan 1000 kali pengulangan berbeda secara random untuk n sampel
yang berbeda diperoleh jumlah penolakan hipotesis nol pada model AC dan model
PO seperti pada Tabel 6.

Tabel 6: Kuasa uji respon tumor terhadap JK dan ST menggunakan model AC dan
PO

Ukuran Sampel Kuasa Uji
(n) Model AC Model PO

25 0.114 0.117
50 0.115 0.110
100 0.095 0.090
150 0.102 0.099
250 0.096 0.091
300 0.760 0.081
500 0.104 0.108
750 0.086 0.093

Dengan demikian, simulasi menunjukkan bahwa model AC dan model PO cukup
powerfull untuk digunakan dalam menghitung risiko relatif. Dengan memperhatikan
hasil kuasa uji pada Tabel 6 ketika sampel berukuran kecil yaitu 50, 100, 150 dan
250 disimpulkan bahwa model PO sedikit lebih baik dibandingkan model AC. Untuk
sampel berukuran besar yaitu 300, 500 dan 750 disimpulkan bahwa model AC sedikit
lebih baik digunakan dibandingkan model PO.
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