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ABSTRACT 

 

The least squares method is a method for estimating parameters. This method is not 

appropriate for data that contains outliers, therefore, a robust regression regression method 

is used. Robust regression is a regression method that is used when there are outliers that 

can affect the model. In this study, the robust method used is the S-estimator. This study 

applies robust S-estimator regression to data containing outliers. A better model is selected 

based on the RSE and  ̅ . The model is applied for the study of the number of unemployed in 

Dumai City 2006-2019. The independent variables are average length of schooling, net 

enrollment rate, school enrollment rate, human development index, population growth rate, 

and the poor. Based on the regression equation used, the study show that the factors affecting 

the unemployment rate are the average length of schooling and the poor population using the 

S-estimate regression method. 

 

Keywords : Unemployment, quadratic term method, outlier, robust, S-estimator 

 

ABSTRAK 

 

Metode Kuadrat Terkecil merupakan salah satu metode untuk mengestimasi parameter. 

Metode ini kurang tepat digunakan pada data yang mengandung pencilan, sehingga, 

digunakan metode estimasi regresi robust. Regresi robust adalah metode regresi yang 

digunakan ketika ada pencilan yang dapat mempengaruhi model. Pada penelitian ini metode 

robust yang digunakan adalah S-estimator yang diterapkan pada data yang mengandung 

pencilan. Model yang lebih baik dipilih berdasarkan nilai RSE dan  ̅ . Model ini digunakan 

untuk penelitian jumlah pengangguran di Kota Dumai tahun 2006-2019. Untuk itu digunakan 

variabel independen rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi 

sekolah, indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan penduduk, dan penduduk miskin. 

Berdasarkan persamaan regresi yang digunakan, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah rata-rata lama sekolah dan penduduk 

miskin dengan menggunakan metode regresi robust S-estimator.  

 
Kata Kunci : Pengangguran, metode kuadrat terkecil, pencilan, robust, S-estimator  
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1. PENDAHULUAN 

Pengangguran merupakan penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak 

memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah 

memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

pengangguran adalah rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM), Angka 

Partisipasi Sekolah (APS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan 

penduduk, dan penduduk miskin (BPS, 2019). 

 Saat proses analisis data pengangguran beserta faktor-faktornya, terdapat pencilan 

(outlier) yang mengakibatkan metode Ordinary Least Square (OLS) memiliki estimasi 

koefisien garis regresi yang diperoleh menjadi tidak tepat, artinya nilai estimator dari 

parameter menjadi bias. Penggunaan regresi komponen utama robust memiliki kelebihan 

dibandingkan dengan metode OLS, yaitu kurang peka terhadap penyimpangan-

penyimpangan yang sering terjadi dari asumsi ideal (Draper & Smith, 1998). 

Regresi komponen utama robust terdiri dari 5 metode estimasi, yaitu M-estimator, 

Least Median Square (LMS)-estimator, Least Trimmed Square (LTS)-estimator, S-estimator, 

dan MM-estimator (Chen, 2002). Dilihat dari nilai breakdown point-nya, S-estimator 

merupakan estimasi robust yang memiliki nilai breakdown point paling tinggi. Proses analisis 

regresi komponen utama menghasilkan beberapa model dan ditentukan model terbaik (Draper 

& Smith, 1998). 

Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh Siburian et al, (2019) untuk 

mengetahui variabel yang paling berpengaruh pada jumlah pengangguran di Jawa Tengah 

dengan hasil penelitian metode regresi komponen utama robust S-estimator paling baik 

dalam mengatasi outlier. Penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Sukanda et al, (2009) 

untuk mengetahui efektivitas metode robust dalam mengatasi pencilan pada model regresi 

linear berganda dan hasil penelitiannya yaitu menggunakan robust S-estimator dalam 

mengatasi outlier pada pemodelan regresi linear berganda.  

Dalam penelitian ini, dibahas faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di 

Kota Dumai tahun 2006-2019 dengan menggunakan metode robust S-estimator. 

Pelaksanaannya menerapkan regresi linear berganda yang didasarkan pada meminimalkan 

jumlah kuadrat dari residual. Saat proses analisis data jumlah pengangguran beserta faktor-

faktornya, terdapat pencilan (outlier), sehingga digunakan metode regresi komponen utama 

robust S-estimator. 

2. REGRESI KOMPONEN UTAMA ROBUST S-ESTIMATOR 

Secara umum, analisis regresi linear berganda merupakan model regresi linear dengan 

satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Model regresi linear dapat 

dinyatakan sebagai berikut:  

                            .  (1) 

untuk            . Komponen    menyatakan parameter model regresi,    menyatakan 

variabel dependen,     menyatakan variabel independen dan    menyatakan residu.  

Saat ditulis dalam bentuk matriks, dapat ditulis sebagai berikut :  

      . 

Metode yang digunakan untuk mengestimasi parameter model regresi adalah dengan 

meminimumkan jumlah kuadrat residual atau OLS (Gujarati, 2004). Berikut adalah 

persamaan umumnya: 

 ̂            . (2) 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui varians variabel dalam model 
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tidak sama (konstan). Berikut rumusnya (Gujarati, 2004): 

    
     

                    
(3) 

Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Breusch-Pagan. Hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut:  

           tidak terdapat heteroskedastisitas,  

  :         terdapat heteroskedastisitas.  

   diterima ketika p-value < 𝛼 : 0.05 yang artinya model dinyatakan bebas masalah 

heteroskedastisitas. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara 

variabel independen (Gujarati, 2004). Salah satu cara menentukan multikolinearitas dengan 

melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF), hipotesisnya sebagai berikut:  

  :        tidak terdapat multikolinearitas,  

  :        terdapat multikolinearitas.  

Gejala multikolinearitas terjadi ketika 𝑉𝐼𝐹 ≥ 10. Perhitungan nilai VIF dapat dilakukan 

menggunakan persamaan berikut (Montgomery & Peck, 2012):  

𝑉𝐼𝐹  
 

    
  (4) 

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi variabel bebas dan variabel 

terikat yang mempunyai distribusi normal atau tidak (Gujarati, 2004). Salah satu uji yang 

dapat digunakan adalah uji Kolmogorov Smirnov. Uji ini dinyatakan sebagai berikut:  

      𝐹      𝐹        (5) 

dengan           𝐹      adalah fungsi distribusi frekuensi kumulatif relatif dari distribusi 

normal dan 𝐹      adalah distribusi frekuensi kumulatif pengamatan dengan menggunakan 

kurva normalitas. Adapun hipotesis dalam pengujian kenormalan adalah sebagai berikut:  

   :        data berdistribusi normal,  

   :        data tidak berdistribusi normal.  

   ditolak apabila nilai         𝛼, dengan 𝛼       maka asumsi normalitas residual 

tidak terpenuhi. 

Outlier merupakan pengamatan yang tidak mengikuti pola umum pada model regresi 

yang dihasilkan. Identifikasi outlier dengan metode grafis adalah scatterplot dan boxplot 

(Montgomery & Peck, 2012). Identifikasi outlier bisa juga dianalisis dengan menggunakan 

perhitungan statistik seperti metode leverage values, metode ini mengukur pengaruh suatu 

observasi terhadap besarnya estimasi parameter, perhitungan nilai leverage dapat dilakukan 

dengan persamaan berikut: 

              (6) 

dengan   adalah hat matriks dan   merupakan matriks  . Pendekatan outlier berdasarkan 

pada nilai cut-off dan apabila nilai     melebihi nilai cut-off dideteksi sebagai outlier. Adapun 

nilai cut-off yang sudah ditetapkan adalah 
  

 
 (Kutner et al, 2005). 

R-student dapat juga digunakan untuk mendeteksi outlier. Metode r-student 

didefinisikan dengan lambang    sebagai berikut: 

   
  

√ ̂   
        

   (7) 

dimana  ̂   
  merupakan variansi residual setelah observasi ke- , dan    adalah residual ke-i. 

Suatu observasi dikatakan outlier ketika        
 
     (Montgomery & Peck, 2012). 
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Metode DFFITS (Difference Fitted Value FITS) merupakan nilai perubahan yang 

diprediksi ketika observasi ke-  dihapuskan dari penelitian (Montgomery & Peck, 2012). 

Perhitungan DFFITS adalah sebagai berikut: 

 𝐹𝐹𝐼      
   

     
 
 
    

(8) 

dimana    adalah R-student untuk observasi ke-  dan     adalah nilai leverage untuk observasi 

ke- . Data dikatakan outlier apabila nilai | F𝐹𝐼  | > 2 √
   

 
 . 

Komponen utama merupakan kombinasi linear yang didasarkan pada skala 

pengukuran k variabel random              (Johnson & Winchern, 2007). Bentuk dari 

kombinasi linear tersebut sebagai berikut:  

      

     
                      , 

     
                      , 

  
     

                      . 
Untuk menentukan jumlah komponen yang digunakan yaitu dengan memilih komponen 

utama yang memiliki proporsi keragaman kumulatif total 80%, memiliki eigenvalue lebih 

besar dari satu dan melihat scree plot. Tahap selanjutnya, meregresikan skor komponen 

utama terhadap variabel dependen menggunakan OLS. Regresi komponen utama merupakan 

analisis komponen utama yang dikombinasikan dengan regresi OLS (Jollife, 2002). 

Regresi komponen utama robust adalah metode regresi yang mengkombinasikan 

analisis komponen utama dengan regresi robust. Regresi komponen utama robust tetap 

menggunakan seluruh data, tetapi dengan memberikan bobot yang kecil untuk data pencilan 

(Montgomery & Peck, 2012). 

Metode S-estimator digunakan untuk mengukur kekekaran (robust) suatu estimator 

dengan breakdown point. Breakdown point merupakan proporsi minimal dari banyaknya 

outlier dibandingkan seluruh data pengamatan (Rousseeuw & Leroy, 1987). Salah satu 

estimasi yang mempunyai nilai high breakdown adalah estimasi s yang didefinisikan dengan:  

 ̂   
                         .  

Nilai breakdown dari estimasi s ditulis 
 

         
     dengan s adalah nilai estimator skala 

robust yang minimum dan memenuhi: 

   ∑  (
   ∑      

 
   

 
)

 

   
  

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam 

menerangkan variansi dependen. Salah satu kelemahan    adalah nilainya dipengaruhi oleh 

banyaknya variabel independen dalam model (Gujarati, 2004). Cara mengatasi kelemahan 

tersebut ialah dengan menggunakan  ̅  sebagai berikut: 

 ̅    (        
   

   
)  

(9) 

Dalam keakuratan suatu model dapat diukur dengan Residual Standard Error (RSE). 

RSE adalah estimasi simpangan baku (standard deviation). RSE dapat didefinisikan seperti 

berikut ini (Neter et al, 1988): 

    √
∑      ̂   

 
   

     
  

(10) 

Uji parsial atau uji t adalah pengujian masing-masing variabel    terhadap model. 

Tujuan dari uji parsial adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel 
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independen ke-j dengan             dengan variabel dependen. Hipotesis yang 

digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:  

                  , 

    minimal ada satu       dengan              . 

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut: 

        
 ̂ 

    ̂  
  (11) 

dengan   ( ̂ ) adalah nilai standar error dari    (Draper & Smith, 1998). Pengambilan 

keputusan statistik uji yaitu apabila                  maka tolak    yang artinya terdapat 

pengaruh variabel independen terhadap model. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan 

Pusat Statistik melalui publikasi Kota Dumai dalam Angka tahun 2006-2020, publikasi statistik 

daerah Kota Dumai tahun 2018, dan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Riau 

tahun 2016-2018. Berikut adalah langkah-langkah penelitannya: 

(i) Input data ke dalam software R 3.6.3., lalu install beberapa package, diantaranya yaitu 

lmtest, car, MASS, dan robustbase.  

(ii) Menerapkan analisis regresi linear berganda dengan metode OLS. 

(iii) Melakukan uji asumsi klasik 
(iv) Mendeteksi adanya outlier menggunakan metode DFFITS, plots, R-student. 

(v) Melakukan analisis komponen utama dan regresi komponen utama robust terhadap 

variabel independen.  

(vi) Meregresikan komponen utama terpilih dari analisis komponen utama dan regresi 

komponen utama robust dengan variabel dependen menggunakan metode OLS.  

(vii) Menghitung nilai Adjusted    dan RSE. 

(viii) Mengembalikan persamaan regresi ke bentuk variabel asal.  

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Merujuk dari persamaan 1 dengan menggunakan software R versi 3.6.3 didapatkan hasil 

estimasi parameter yang disajikan pada Tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Hasil estimasi parameter regresi linear berganda 

Parameter Nilai Estimasi  ̅  

Intercept                 
Rata-rata lama sekolah                        
APM                      
APS                      
IPM                        
Laju Pertumbuhan Penduduk                        
Penduduk Miskin                        

Berdasarkan Tabel 1, didapatkan hasil nilai estimasi parameter sehingga terbentuk model 

regresi awal yaitu: 

 ̂                                                   

                       

Dari Tabel 1 dapat dilihat nilai  ̅  sebesar 0.1474 yang artinya bahwa variabel dependen   

mampu dijelaskan oleh                   sebesar 14.74% sedangkan sisanya dijelaskan 
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oleh variabel lain.  

Asumsi klasik adalah syarat yang harus dipenuhi model regresi linear OLS agar 

model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Pengujian asumsi klasik yang digunakan 

terdiri dari uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas dan uji normalitas residual. Uji 

heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Breusch-Pagan, hipotesisnya sebagai berikut: 

  :        tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model, 

  :      , terdapat heteroskedastisitas dalam model. 

Merujuk pada persamaan 3, hasil uji heteroskedastisitas dengan p-value 0.1592 > 𝛼 0.05 

maka terima   , artinya tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model. Selanjutnya, hasil uji 

multikolinearitas berdasarkan persamaan 4 pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Hasil uji VIF 

Variabel                   

VIF 2.040136 1.258398 4.225594 1.524750 1.465281 4.237263 

Berdasarkan Tabel 2, semua nilai VIF < 10, artinya tidak terdapat masalah multikolinearitas 

dalam model. 
Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual berdistribusi 

normal. Uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis sebagai 

berikut: 

  :        residual data berdistribusi normal, 

  :        residual data tidak berdistribusi normal. 

Hasil uji normalitas residual dengan  −      1.711e-10   0.05, maka tolak    artinya 

residual data tidak berdistribusi normal, hal ini dapat diduga karena adanya outlier pada data 

tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukannya identifikasi outlier. Berikut Gambar 1:  

 
 

 

 

 

 

Gambar 1. Plot residual pada data 
Berdasarkan uji normalitas, estimasi OLS tidak memenuhi normalitas residual, yang 

dibuktikan kembali pada plot residual. Gambar 1 terlihat bahwa terdapat beberapa titik yang 

memencil dari sebaran data lainnya yang disebut dengan outlier. Berikut Gambar 2:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 2. Boxplot residual data 

Berdasarkan Gambar 2, boxplot residual tidak dapat memberikan informasi data manakah 

yang outlier, untuk itu, digunakan metode lain yaitu metode R-student. Merujuk dari 

persamaan 7, dimana suatu data dikatakan outlier ketika             =      

                                   , maka data yang memiliki nilai R-student 

2.16084717 > 1.895 yaitu pada observasi ke-2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
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observasi tersebut outlier. 

Selain menggunakan metode R-student, digunakan juga metode DFFITS dimana suatu data 

dikatakan outlier ketika | 𝐹𝐹𝐼  | > 2√
 

 
 = 2√

 

  
 = 0.37796. Hasil nilai DFFITS didapatkan 

pada Tabel 3 yaitu: 

Tabel 3. Hasil nilai DFFITS 

Observasi ke- Nilai DFFITS        Keputusan 

2 2.17093512          Data Outlier 

3 0.44534264          Data Outlier 

4 2.10537324          Data Outlier 

5 1.54159534          Data Outlier 

7 2.07207442          Data Outlier 

12 0.54732841          Data Outlier 

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan beberapa data yang memiliki nilai | 𝐹𝐹𝐼  | > 

0,37796 yaitu data pada observasi ke-2, 3, 4, 5, 7, dan 12, disimpulkan bahwa data observasi 

tersebut outlier. Kemudian, menentukan jumlah komponen utama yang terbentuk dengan 

menggunakan software R versi 3.6.3 dengan package factoextra yaitu memiliki proporsi 

keragaman kumulatif total 80%, didapatkan Tabel 4 sebagai berikut:  

Tabel 4. Proporsi keragaman dan proporsi keragaman kumulatif 

Komponen Utama ke- Proporsi Keragaman Proporsi Keragaman Kumulatif 

1 0.4576 0.4576 

2 0.1977 0.6553 

3 0.1855 0.8408 

4 0.0879 0.9287 

5 0.0484 0.9772 

6 0.0228 1.0000 

Tabel 4 menunjukkan bahwa komponen utama ke-1, ke-2, dan ke-3 secara kumulatif 

menjelaskan 84.08% dari total variansi sampel, maka dapat disimpulkan bahwa 3 komponen 

utama telah mampu menjelaskan 84.08% dari total variansi sampel. Kemudian, memilih 

komponen utama yang memiliki eigenvalue lebih besar dari satu, didapatkan Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Eigenvalue yang lebih dari satu 

Komponen Utama ke- Eigenvalue 

1 2.75 

2 1.19 

3 1.11 

4 0.53 

5 0.42 

6 0.24 

Tabel 5 menunjukkan bahwa terdapat 3 komponen utama yang memiliki nilai eigen 

lebih besar satu, sehingga terdapat 3 komponen utama yang terbentuk. Terakhir, melihat 

scree plot. Scree plot adalah plot antara nilai eigen dengan banyaknya komponen utama yang 

terbentuk. Untuk menentukan jumlah komponen utama dengan melihat patahan siku dari 

scree plot, terdapat Gambar 3 berikut: 
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Gambar 3. Scree plot komponen utama 

Gambar 3 menunjukkan setelah komponen utama ke-3, plot mengalami penurunan nilai 

dibawah 1. Jadi, 3 komponen utama telah mampu menjelaskan 84.08% dari total variansi 

sampel. Tahap selanjutnya, menentukan vektor eigen dan skor komponen utama untuk 

seluruh data. Vektor eigen adalah koefisien yang membentuk kombinasi linear dari 

komponen utama, diperoleh hasilnya pada Tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Nilai vektor eigen pada setiap komponen utama  

Variabel PC1 PC2 PC3 PC4 PC5   PC6 

X1 -0.415963 -0.35267 0.454881 0.11409 -0.69471 -0.00712 

X2 -0.057445 0.45516 0.782379 0.22847 0.352884  0.026361 

X3 0.5433639 0.11471 0.202366 -0.26054 -0.28662 -0.70754 

X4 -0.432001 0.29671 0.043741 -0.84946 -0.00326 0.042969 

X5 -0.205081 0.73267 -0.34771 0.33921 -0.42016 -0.09287 

X6 -0.547493 -0.17453 -0.13112 0.17391 0.366285 -0.69869 

Dari Tabel 6 dapat diperoleh kombinasi linear yang dapat dituliskan secara aljabar sebagai 

berikut: 

                                                               
            

                                                        
               

                                                         
           

                                                                 

                                                       
               

                                                                
                 

Berdasarkan persamaan kombinasi linear yang terbentuk, diperoleh skor komponen utama 

dengan mengalikan variabel independen dengan nilai vektor eigen untuk masing-masing 

komponen utama yang terdapat dalam Tabel 7 berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Tabel 7. Skor komponen utama untuk setiap komponen utama 

SK(PC1) SK(PC2) SK(PC3) SK(PC4) SK(PC5) SK(PC6) 

-13.8213 75.0748 51.7238 -19.2015 -1.8442 -11.0496 

-14.0219 75.3964 52.2361 -19.4024 -1.7893 -9.0235 

-12.7735 76.1147 54.1347 -19.5549 -1.6796 -10.6616 

-10.8341 69.0714 58.4743 -19.6618 -3.9351 -8.7362 

-10.8341 62.1788 58.0423 -19.7685 -0.7678 -9.2678 

-9.1398 73.2094 64.1499 -19.8956 -2.6531 -7.5723 

-8.4599 75.5143 64.5015 -18.0701 -2.1389 -7.5148 

-10.6334 65.5979 59.4687 -18.2023 -1.5493 -7.1556 

-10.6557 62.2317 70.6191 -18.2709 -1.5082 -6.9401 

-10.6668 61.8244 68.1580 -18.3574 -1.4328 -7.5579 

-10.6781 74.1314 74.3560 -18.5506 -1.4259 -6.8107 

-10.7783 75.4178 81.3979 -18.6778 -1.3437 -6.5665 

-10.9678 77.6369 72.7488 -18.8303 -1.3025 -5.3308 

-10.9789 76.2004 75.3304 -18.9778 -1.4739 -5.1152 

Tahap selanjutnya adalah meregresikan skor komponen utama terpilih dari analisis komponen 

utama terhadap variabel dependen menggunakan OLS, hasilnya pada Tabel 8 berikut ini: 

 

Tabel 8. Hasil estimasi parameter dengan menggunakan komponen utama terpilih 

Parameter Nilai Estimasi  ̅  

Intercept 18.9185 0.3761 

SK(PC1) -1.1689 0.3761 

SK(PC2) -0.1855 0.3761 

SK(PC3) -0.1278 0.3761 

Langkah selanjutnya menggunakan OLS diperoleh persamaan regresi komponen utama 

sebagai berikut: 

 ̂  18.9185 1.1689SK(PC1)  0.1855SK(PC2)   0.1278SK(PC3)  

Selanjutnya, kembalikan persamaan di atas ke bentuk variabel asal dengan cara subtitusikan 

PC1, PC2 dan PC3, diperoleh: 

 ̂                                                 

                                          
Hasil dari estimasi parameter pada metode robust S-estimator dalam Tabel 9 berikut: 

Tabel 9. Hasil estimasi parameter dengan menggunakan robust S-estimator 

Parameter  Nilai Estimasi  ̅  

(Intercept) -24.758900    0.9775 

             1.597760    0.9775 

             0.009250 0.9775 

             0.039558 0.9775 

             -0.005056 0.9775 

             -0.020990 0.9775 

             3.339151 0.9775 

Model persamaan yang terbentuk dari Tabel 9 yaitu: 

 ̂                                                 

                                  

Diperoleh  ̅  sebesar 0.9775, artinya bahwa variabel dependen   mampu dijelaskan oleh 

variabel independen                   sebesar 97.75% sedangkan sisanya dijelaskan oleh 
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variabel lain. Tahap selanjutnya, uji parsial dengan hipotesis dan kriteria uji sebagai berikut: 

                  , 

    minimal ada satu       dengan              , 

   ditolak jika                       . 

Menggunakan bantuan software R 3.6.3 didapatlah Tabel 10 sebagai berikut: 

Tabel 10. Hasil uji parsial  

Parameter  Nilai Estimasi                  Keputusan Kesimpulan 

(Intercept) -24.758900    -3.121 2.365 Gagal Tolak    Tidak Signifikan 

Rata-rata lama 

sekolah      
1.597760    7.273 2.365 Tolak    Signifikan 

APM      0.009250 0.230 2.365 Gagal Tolak    Tidak Signifikan 

APS      0.039558 1.010 2.365 Gagal Tolak    Tidak Signifikan 

IPM      -0.005056 -0.045 2.365 Gagal Tolak    Tidak Signifikan 

Pertumbuhan 

Penduduk      
-0.020990 -0.112 2.365 Gagal Tolak    Tidak Signifikan 

Penduduk 

Miskin      
3.339151 8.292 2.365 Tolak    Signifikan 

Berdasarkan Tabel 10, disimpulkan bahwa rata-rata lama sekolah dan penduduk miskin 

secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Dumai. Langkah selanjutnya 

adalah meregresikan komponen utama terpilih dengan metode robust S-estimator, diperoleh 

hasilnya pada Tabel 11 berikut: 

Tabel 11. Hasil nilai estimasi parameter menggunakan robust S-estimator 

Parameter Nilai Estimasi  ̅  

Intercept 30.94716 0.9135 

SK(PC1) -1.37134 0.9135 

SK(PC2) -0.19127 0.9135 

SK(PC3) -0.33850 0.9135 

Berdasarkan Tabel 11, model persamaan yang terbentuk dari hasil nilai estimasi parameter 

yaitu: 

 ̂                                                         
Berdasarkan Tabel 11 diperoleh  ̅  sebesar 0.9135, artinya variabel dependen   mampu 

dijelaskan oleh variabel independen                   sebesar 91.35% sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain. Lalu, kembalikan persamaan ke bentuk variabel asal dengan 

cara subtitusikan dengan PC1, PC2 dan PC3, diperoleh: 

 ̂                                                                

                             
Pemilihan  metode estimasi terbaik, hasilnya pada Tabel 14 berikut: 

Tabel 12. Perbandingan nilai  ̅  dan RSE 

Model  ̅  RSE 

Metode Kuadrat Terkecil  0.1474 3.507 

Regresi Komponen Utama  0.3761 2.894 

Regresi Komponen Utama Robust S-estimator 0.9775 1.921 

 Bedasarkan Tabel 12, nilai  ̅  terbesar dan nilai RSE terkecil dimiliki oleh metode 

regresi komponen utama robust S-estimator, disimpulkan bahwa metode regresi komponen 

utama robust S-estimator merupakan yang paling baik digunakan dalam mengestimasi 

parameter regresi untuk tingkat pengangguran di Kota Dumai tahun 2006-2019. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingginya jumlah pengangguran di kota Dumai pada tahun 2006-2019 adalah 

rata-rata lama sekolah dan penduduk miskin. Metode regresi komponen utama robust S-

estimator paling baik digunakan pada penelitian ini karena memiliki nilai RSE terkecil dan 

 ̅  terbesar dibandingkan metode lainnya. Model terbaik analisis pengaruh pengangguran 

dengan menggunakan metode metode regresi komponen utama robust S-estimator. 
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