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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Regresi linier adalah suatu metode yang digunakan untuk menyatakan pola 

hubungan antara variabel respo dengan variabel prediktor. Bila variabel prediktor 

berjumlah lebih dari satu sehingga digunakan analisis regresi linier berganda. 

Pengamatan sebanyak n dengan variabel prediktor (x) sebanyak p maka model regresi 

dituliskan sebagai berikut (Walpole & Myers, 1995) : 

  

dengan 

 = nilai observasi variabel respon ke-i 

 = nilai observasi variabel prediktor ke-k pada pengamatan ke-i 

 = nilai intersep model regresi 

  = koefisien regresi variabel prediktor ke-k 

 = error pada pengamatan ke-i.  

Pada pemodelan regresi terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu dengan 

memenuhi uji multikolinearitas dan uji asumsi residual yakni uji normalitas, uji 

homokedastisitas, dan uji autokorelasi. 

3.1.1.  Uji Multikolinearitas 

Asumsi Multikolinearitas adalah asumsi yang menunjukkan adanya hubungan 

linier yang kuat antara beberapa variabel prediktor dalam suatu model regresi linier 

berganda. Model regresi yang baik memiliki variabel-variabel prediktor yang 

independen atau tidak berkorelasi. Pada pengujian asumsi ini, diharapkan asumsi 

multikolinieritas tidak terpenuhi.  

Gujarati menuliskan bahwa masalah multikolinieritas dapat diketahui dengan 

menggunakan nilai Tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila 

..........(3.1) 



26 
 

nilai TOL kurang dari 0,1 atau nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat dikatakan 

bahwa terdapat masalah multikoliniritas, dengan nilai TOL dan VIF adalah sebagai 

berikut [Gujarati, 2004] :  

 

dan 

 

dengan 

      

dimana  

 : koefisien korelasi antara variabel Y dan variabel xj 

rYl : koefisien korelasi antara variabel Y dan variabel xl 

rjl : koefisien korelasi antara variabel xj dan variabel xl 

R2
Yjl : koefisien determinasi variabel Y ketika xj dan xl 

j = 1,2, ,k dan l = 1,2, ,k ; j l 

3.1.2.  Uji Simultan 

Uji simultan digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel bebas 

terhadap variabel terikat (Widarjono, 2005). Uji simultan dilakukan secara bersama-

sama dengan analisis varians (ANOVA). 

Hipotesis uji simultan adalah :  

H0 : β1 = β2 = … = βk= 0 (model sesuai)  

H1 : minimal ada satu βk ≠ 0 (model tidak sesuai) 

Statistik uji yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan statistik Fhitung. 

Perhitungan untuk mendapatan nilai Fhitung yakni :  

 atau  

dengan : 

..........(3.2) 

..........(3.3) 

..........(3.4) 
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𝑘 = Banyaknya pengamatan  

𝑛 = Jumlah sampel  

JKR  = Jumlah Kuadrat Regresi  

JKG = Jumlah Kuadrat Galat 

𝑅𝐾𝑅 = Rataan Kuadrat untuk Regresi  

𝑅𝐾𝐺 = Rataan Kuadrat untuk Galat  

𝑘 − 1 = derajat kebebasan JKR  

𝑛 − 𝑘 = derajat kebebasan JKG  

Daerah kritis dalam pengujian hipotesis ini yakni :  

𝐻0 ditolak jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau P-value < α, 

 dengan :  

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹(𝑘−1,𝑛−𝑘,𝛼) 

 

Tabel 2. ANOVA 

Sumber 

Variansi 

Jumlah 

Kuadrat 

Derajat 

Bebas 

Rata-rata  

Kuadrat 

F Hitung 

Regresi 

 

k-1 

  

Galat 

 

n-k 

 

 

Total 

 

n-1   

 

3.1.3 Uji Parsial 

Uji parsial dilakukan untuk megetahui signifikansi parameter mana saja yang 

signifikan mempengaruhi variabel respon, dengan menggunakn statistuk uji t, 

hipotesis yang digunakan sebagai berikut : 
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 (koefisien regresi  ke-k tidak signifikan atau variabel bebas ke-k tidak 

berpengaruh nyata terhadap y) 

(koefisien regresi  ke-k signifikan atau variabel bebas ke-k berpengaruh 

nyata terhadap y) 

Dengan .  

Statistik uji yang digunakan adalah nilai thitung. Perhitungan untuk 

mendapatkan nilai thitung sebagai berikut :  

 

Daerah kritis dalam pengujian ini yakni : 

tolak  dtolak jika  

3.2 Uji Asumsi Residual 

Apabila dalam analisis regresi tidak didasarkan pada asumsi residual, maka 

akan mengakibatkan hasil pendugaan regresi tidak sesuai. Asumsi residual dalam 

model regresi harus memenuhi kriteria identik, independen, berdistribusi normal 

(Manurung, 2007). Pemodelan regresi klasik dengan Ordinary Least Square (OLS) 

sangat ketat terhadap beberapa asumsi. Apabila ada asumsi yang tidak terpenuhi, 

maka terdapat indikasi adanya pengaruh spasial (Andra, 2007). Untuk melakukan 

analisis regresi diperlukan asumsi-asumi residual yang harus dipenuhi di antaranya 

adalah : 

3.2.1 Uji Normalitas 

Asumsi normal digunakan untuk mengetahui apakah residual berdistribusi 

normal. Jika asumsi kenormalan tidak terpenuhi, estimasi OLS tidak dapat 

digunakan. Beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk asumsi distribusi normal 

adalah Anderson Darling, Kolmogorov- Smirnov, Jarque-Bera test, dan Skewnes-

Kurtosis. Hipotesis untuk uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:   

𝐻0 : Residual berdistribusi normal  

𝐻1 : Residual bukan berdistribusi normal  

..........(3.5) 
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Statistik uji untuk uji Kolmogorov-Smirnov:  

𝐷 = 𝑚𝑎𝑘𝑠|𝐹0 (𝑥𝑖) − 𝑆𝑛(𝑥𝑖)|, 𝑖 = 1,2,…,𝑁     

Dimana 𝐹0(𝑥) adalah fungsi distribusi kumulatif yang ditentukan, yaitu proporsi 

kasus yang diharapkan mempunyai skor sama atau kurang dari x. 𝑆𝑛(𝑥)adalah 

distribusi frekuensi kumulatif yang diobservasi dari sampel random dengan N 

observasi. 𝑥𝑖 adalah sembarang skor yang mungkin terjadi, maka 𝑆𝑛(𝑥𝑖) = , 𝐹𝑖 adalah  

jumlah observasi yang sama atau lebih kecil dari 𝑥𝑖.  Pengambilan keputusan adalah 

tolak H0 jika 𝐷ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐷𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau P-value < α, artinya residual tidak berdistribusi 

normal dan asumsi normal tidak terpenuhi.   

3.2.2 Uji Heterokedastisitas 

Asumsi penting dalam model regresi linier adalah nilai residual yang muncul 

dalam fungsi regresi populasi mempunyai varians yang sama atau homoskedastik. 

(Gujarati, 1997).  

Pendeteksian penyimpangan asumsi homoskedastisitas ini dapat dilihat dari 

grafik plot nilai kuadrat residual. Jika nilai kuadrat residual membentuk pola yang 

sistematis maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Selain itu dapat juga 

dilakukan dengan pengujian Glejser. Uji Glejser dilakukan  dengan cara 

meregresikan nilai absolute residual 𝜇𝑖 dari regresi kuadrat terkecil biasa terhadap 

variabel X (Gujarati, 1997).  

Hipotesis uji Glejser yakni :  

𝐻0 : Tidak terjadi masalah heteroskedastisitas  

𝐻1 : Terjadi masalah heteroskedastisitas  

Diasumsikan bahwa varian dari residual mempunyai fungsi sebagai berikut :  

 

adalah fungsi dari variabel nonstokastik Z, kemudian diasumsikan bahwa:  

 

..........(3.6) 
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 adalah fungsi linier dari variabel Z. Jika  = 0, maka  = berarti 

nilainya konstan. Keputusan tolak 𝐻0 jika nilai mutlak thitung  ttabel atau  p-value < 

α. Apabila 𝐻0 ditolak untuk setiap parameter maka dapat disimpulkan terjadi masalah 

heteroskedastisitas pada model yang dihasilkan. 

3.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan 

variabel error yang lain. Autokorelasi seringkali terjadi pada data time series dan 

dapat juga terjadi pada data cross section tetapi jarang (Widarjono, 2005).  

Hal yang dilakukan untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model regresi 

linier berganda adalah menggunakan metode Durbin-Watson. Durbin-Watson telah 

berhasil mengembangkan suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

masalah autokorelasi dalam model regresi linier berganda menggunakan pengujian 

hipotesis dengan statistik uji yang cukup popular. Hipotesis untuk uji Durbin-Watson 

adalah sebagai berikut:  

𝐻0 : ρ = 0 (Tidak terdapat autokorelasi)  

𝐻1 : ρ ≠ 0 (Terdapat autokorelasi)   

Statistik Uji : 

 

Kemudian Durbin-Watson berhasil menurunkan nilai kritis batas bawah (dL) 

dan batas atas (dU) sehingga jika nilai d hitung dari persamaan diatas terletak di luar 

nilai kritis ini, maka ada atau tidaknya autokorelasi baik positif atau negatif dapat 

diketahui. Deteksi autokorelasi pada model regresi linier berganda dengan metode 

Durbin-Watson adalah seperti pada Tabel 3 (Widarjono, 2005).  

 

 

 

 

..........(3.7) 



31 
 

Tabel 3. Uji Statistik Durbin-Watson 

Nilai Statistik Durbin-Watson Hasil 

0 < d < dU Menolak hipotesis nol ; ada autokorelasi positif 

dL ≤ d ≤ dU Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan 

du  ≤ d ≤ 4 – dU Menerima hipotesis nol, tidak ada autokorelasi 

positif/negatif 

4 - dU≤ d ≤ 4 - dL Daerah keragu-raguan, tidak ada keputusan 

4 - dL ≤ d ≤ 4 Menolak hipotesis nol ; ada autokorelasi negatif 

3.3 Analisis Regresi Spasial 

Menurut De Mers dalam (Wuryandari dkk, 2014), analisis spasial mengarah 

pada banyak macam operasi dan konsep termasuk dalam perhitungan sederhana, 

klasifikasi, pemodelan geografis dan lain-lain. Hal yang paling dibutuhkan dalam 

analisis spasial adalah data berdasarkan lokasi dan memuat karakteristik dari lokasi 

tersebut. Terdapat tiga hal dalam analisis spasial yaitu visualisasi, eksplorasi dan 

pemodelan. Visualisasi merupakan interpretasi hasil analisis spasial yang ditampilkan 

dalam bentuk peta maupun grafik, eksplorasi merupakan olah data spasial 

menggunakan metode statistika sedangkan pemodelan menunjukan hubungan sebab 

akibat dengan menggunakan metode dari sumber data spasial dan data non spasial 

untuk memprediksi adanya pola spasial.  

Analisis spasial adalah suatu proses analisis dimana hasilnya dapat berubah 

ketika lokasi dari berbagai objek yang diamati ikut pula berubah. Anselin dan Griffith 

(1998) menyatakan bahwa hasil analisis data dapat dikatakan tidak valid jika spasial 

keterkaitan atau biasa disebut dengan autokorelasi spasial dan heterogenitas spasial 

diabaikan. Adanya analisis spasial diharapkan dapat menemukan informasi baru yang 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan sesuai dengan bidang yang dikaji. 

Hal yang paling dibutuhkan pada analisis ini adalah data dengan kategori spasial.  
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Menurut LeSage (1999) yang dimaksud data spasial adalah hasil pengukuran 

yang memuat adanya indikasi ketergantungan hasil observasi disuatu tempat i 

terhadap hasil observasi di tempat lain yang berbeda j yang mana i  j.   

3.3.1. Pola Spasial  

Menurut Lee dan Wong (2011), “Pola spasial adalah sesuatu yang 

berhubungan dengan penempatan atau susunan benda-benda di permukaan bumi”. 

Setiap perubahan pola spasial akan mengilustrasikan proses spasial yang ditunjukkan 

oleh faktor lingkungan atau budaya. Menurut McGarigal dan Marks dalam Harris 

et.al (2011), pola spasial adalah sebuah parameterisasi kuantitatif dari komposisi dan 

konfirgurasi obyek spasial.  

Pola spasial menjelaskan tentang bagaimana fenomena geografis terdistribusi 

dan bagaimana perbandingan dengan fenomena-fenomena lainnya. Dalam hal 

ini,spasial statistik merupakan alat yang banyak digunakan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis pola spasial, yaitu bagaimana objek-objek geografis terjadi dan 

berubah di suatu lokasi. Selain itu juga dapat membandingkan pola objek-objek yang 

ditemukan di lokasi lain. Pola spasial dapat ditunjukkan dengan autokorelasi spasial. 

Autokorelasi spasial adalah penilaian korelasi antar pengamatan pada suatu variabel. 

Jika pengamatan 𝑋1,2,…,𝑋𝑛 menunjukkan saling ketergantungan terhadap ruang, 

maka data tersebut dikatakan terautokorelasi secara spasial. Sehingga autokorelasi 

spasial digunakan untuk menganalisis pola spasial dari penyebaran titik-titik dengan 

membedakan lokasi dan atributnya atau variabel tertentu. Beberapa pengujian dalam 

spasial autokorelasi spasial adalah Moran’s I, Rasio Geary’s, dan Local Indicator of 

Spatial Autocorrelation (LISA).   

3.3.2 Kriteria Ketetanggaan  

Hubungan keterkaitan antar wilayah sangat dipengaruhi oleh posisinya 

terhadap wilayah lain. Jika suatu wilayah letaknya (secara geografis) lebih dekat 

terhadap wilayah tertentu maka diasumsikan memberikan pengaruh yang lebih besar 

dibandingkan wilayah lain. Hal ini sesuai dengan hukum Tobler I tentang geografi. 
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Besarnya keterkaitan antar wilayah dapat diukur jika posisinya terhadap wilayah lain 

dapat dikuantifikasi.   

Kuantifikasi tingkat keterkaitan dapat dilakukan dengan melihat wilayah yang 

berbatasan darat atau dengan mengukur jarak suatu wilayah terhadap wilayah lain. 

Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan kriteria 

ketetanggaan yang sesuai. Kriteria ketetanggaan akan menentukan wilayah-wilayah 

yang dianggap berdekatan dan memiliki kontribusi terhadap wilayah lain. Kriteria 

ketetanggaan yang dapat digunakan adalah persinggungan perbatasan. Persinggungan 

perbatasan merupakan salah satu kriteria yang digunakan untuk menentukan tetangga 

bagi suatu wilayah. Caranya adalah dengan melihat wilayah-wilayah yang berbatasan 

secara langsung (darat) dengan wilayah lain. Wilayah yang berbatasan secara 

langsung dengan wilayah lain diasumsikan lebih memberikan pengaruh yang 

signifikan. Dengan kata lain, wilayah yang berbatasan secara langsung diasumsikan 

tetangga. Sebaliknya, jika tidak berbatasan secara langsung maka bukan tetangga. 

Penentuan tetangga berdasarkan kriteria ini terbagi atas beberapa cara yaitu :  

1. Linear Contiguity  

Wilayah tetangga ditentukan berdasarkan persinggungan batas dengan wilayah 

lain yang berada disebelah kanan dan kiri.  

2. Rook Contiguity  

Wilayah tetangga ditentukan berdasarkan persinggungan batas dengan wilayah 

lain.  

3. Bishop Contiguity  

Wilayah tetangga ditentukan berdasarkan persinggungan ujung(vertex) perbatasan 

dengan wilayah lain.  

4. Double Linear Contiguity  

Wilayah tetangga ditentukan berdasarkan persinggungan batas dengan 2 wilayah 

lain yang berada disebelah kanan dan kiri.  
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5. Double Rook Contiguity  

Wilayah tetangga ditentukan berdasarkan persinggungan batas dengan 2 wilayah 

lain yang berada di sebelah kana, kiri, utara dan selatan.  

6. Queen Contiguity  

Wilayah tetangga ditentukan berdasarkan persinggungan sisi perbatasan atau 

persinggungan ujung (vertex) perbatasan dengan wilayah lain. 

 

                            

                   

                  a   b   c 

 

 

 

 

 

  d   e   f 

Gambar 3. Kriteria Ketetanggaan (a) Linear Contiguity (b) Rook Contiguity (c) 

Bishop Contiguity (d) Double Contiguity (e) Double Rook Contiguity (f) Queen 

Contiguity 

3.3.3. Matriks Pembobot Spasial  

Kriteria ketetanggaan merupakan dasar utama dalam pembentukan matriks 

pembobot spasial. Matriks pembobot spasial didefinisikan sebagai matriks 

konektifitas antar wilayah yang menunjukkan proses spasial (autokorelasi spasial), 

struktur spasial atau interaksi spasial. Ketiga unsur tersebut dikuantifikasi dalam 

bentuk penimbang/bobot keterkaitan antar wilayah. Matriks pembobot spasial 

mendefinisikan 𝑤𝑖𝑗 = 1 untuk wilayah yang bersisian (common side) atau titik 

sudutnya (common vertex) bertemu dengan wilayah yang menjadi perhatian 
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sedangkan 𝑤𝑖𝑗 = 0 untuk wilayah lainnya. Dalam penelitian ini digunakan kriteria 

ketetanggaan Queen Contiguity (persinggungan sisi sudut).   

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Ilustrasi Pembentukan Matriks Pembobot Spasial Queen 

Selanjutnya pembobot ini disusun sebagai elemen matriks penimbang spasial 

sebagai berikut : 

 

 

Dengan  adalah pembobot keterkaitan wilayah i dan j, dimana  

dan  untuk . 

Matriks pembobot untuk wilayah pada gambar 5 adalah :     

  

 

R1 R2 R3 R4 R5 

R1 0 1 1 0 0 

R2 1 0 1 1 0 

R3 1 1 0 1 0 

R4 0 1 1 0 1 

R5 0 0 0 1 0 

 

Pembobot keterkaitan antar wilayah merupakan besaran yang menunjukkan 

persentase tingkat keterkaitan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa setiap wilayah 

tetangga memberikan kontribusi keterkaitan yang sama bagi satu wilayah. Jika total 

tingkat keterkaitan dengan wilayah tetangga adalah 100 persen maka pembobot 

R1 

R2 R3 

R4 

R5 

 

..........(3.7) 
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keterkaitan dengan satu wilayah tetangga merupakan rata-ratanya. Oleh karena itu, 

matriks pembobot spasial yang telah diperoleh sebelumnya harus dimodifikasi untuk 

maksud tersebut diatas. Modifikasi dilakukan dengan menghitung rata-rata elemen 

barisnya, yaitu :  

 

Dengan   

 Matriks pembobot spasial merupakan matriks simetris dan diagonal utama 

selalu bernilai nol. Susunan matriks yang distandardisasi yaitu jumlah baris sama 

dengan satu. 

3.3.4 Uji Efek Spasial 

Menurut (Almudita, 2012), Efek spasial dapat dibedakan menjadi dua bagian, 

yaitu spatial dependence dan spatial heterogenity. Spatial dependence terjadi akibat 

adanya ketergantungan antar wilayah. Sedangkan spatial heterogenity terjadi akibat 

adanya keragaman antar wilayah. Untuk mengetahui ada tidaknya spatial 

heterogenity digunakan Breusch-Pagan. Sedangkan untuk menguji keberadaan 

spatial dependence di dalam model dapat digunakan uji Moran’s  I dan Lagrange 

Multiplier (LM-test).  

3.3.4.1 Indeks Moran’s 

Dalam buku Pengembangan model spasial yang diterbitkan BPS pada tahun 

2013 dinyatakan rumus indeks moran’s sebagai berikut : 

 

Dimana : 

I = Indeks Moran’s 

N = Banyaknya lokasi kejadian  

 = Nilai pengamatan pada lokasi ke-i 

 = Nilai rata-rata dari n lokasi 

..........(3.9) 
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 = Elemen matriks antar lokasi ke-i dan lokasi ke-j 

Nilai ekspetasi dari Indeks Moran’s dinyatakan sebagai berikut (BPS,2013) : 

 

Niai dari indeks  ini berkisar antara -1 dan 1. Jika I > Io, maka nilai 

autokorelasi bernilai positif, hal ini berarti bahwa pola data membentuk kelompok 

(cluster), I = Io artinya tidak terdapat autokorelasi spasial, dan I < Io artinya nilai 

autokorelasi bernilai negatif, hal ini berarti pola data menyebar. Sedangkan jika nilai 

 berarti terjadi autokorelasi positif saat  bernilai positif, sebaliknya terdapat 

autokorelasi negatif saat bernilai negatif. 

3.3.4.2 Uji Lagrange Multiplier (LM) 

Terdapat dua hipotesis yang digunakan pada LM-test yang akan dibahas. 

Hasil dari LM-test ini akan menentukan model regresi spasial yang akan digunakan. 

Berikut ini adalah hipotesis dan jenis regresi spasialnya: 

1. Spatial Autoregressive Model (SAR)  

H0:  (tidak ada ketergantungan spasial lag) 

H1:   (ada ketergantungan spasial lag) 

Berikut ini statistik uji untuk LMlag: 

 

2. Spatial Error Model (SEM) 

H0 :  (tidak ada ketergantungan spasial error)  

H1:   (ada ketergantungan spasial error) 

Berikut ini uji untuk LMerror: 

 

dengan: 

..........(3.10) 

..........(3.11) 

..........(3.12) 
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Dimana  adalah nilai error dari hasil OLS, W adalah matriks pembobot,  

adalah vektor koefisein parameter regresi, dan  adalah matriks variabel 

independen. 

Pengambilan keputusan adalah tolak  jika . Apabila H0 ditolak 

artinya dependensi spasial (Anselin,1999). Jika LMerror siginifikan maka model 

yang sesuai adalah SEM, dan jika LMlag signifikan maka model yang sesuai 

adalah SAR. 

3.3.4.3 Uji Heterogenitas Spasial 

Efek heterogenitas adalah efek yang menunjukkan adanya keragaman antar 

lokasi. Jadi setiap lokasi mempunyai struktur dan parameter hubungan yang berbeda. 

Pengujian efek spasial dilakukan dengan uji heterogenitas yaitu menggunakan uji 

Breusch- Pagan test (BP test). Uji BP dapat digunakan untuk mendeteksi asumsi 

kehomogenan ragam sisaan. Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut (Damayanti, 

2013):  

𝐻0 : Tidak terdapat keragaman antar wilayah  

𝐻1 : Terdapat keragaman antar wilayah  

Statistik uji BP adalah sebagai berikut : 

 

Elemen vektor f adalah  dimana merupakan residual least square 

unntuk observasi ke-i dan Z merupakan matriks berukuran nx(p+1) yang berisi vektor 

yang sudah dinormalstandartkan untuk setiap observasi. Tolak H0 jika BP lebih besar 

dari  atau p-value kurang dari α. 

..........(3.13) 
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3.3.5 Regresi Spasial 

Regresi spasial merupakan suatu analisis untuk mengevaluasi hubungan antara 

satu peubah dengan beberapa peubah lain dengan memperhatikan pengaruh spasial.  

Model umum regresi spasial adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 adalah vektor variabel random yang besar kecilnya dipengaruhi variabel 

independen berukuran  dan adalah matriks variabel independen 

berukuran .  adalah koefisien spasial lag pada variabel dependen.  

adalah matriks pembobot berukuran .  adalah vektor parameter koefisein 

regresi berukuran .  adalah koefisen spasial lag pada error,  adalah 

vektor error yang berukuran . 

3.3.6 Spatial Autoregressive Model (SAR) 

Menurut Saneko, 2014 pada buku Anselin (1988), Model Spasial 

Autoregressive adalah model yang mengkombinasikan model regresi sederhana 

dengan lag spasial pada variabel dependen dengan menggunakan cross section. 

Model spasial autoregressive terbentuk apabila  dan , sehingga model 

ini mengasumsikan bahwa proses autoregressive hanya pada variabel respon. Model 

umum SAR ditunjukan oleh persamaan sebagai berikut: 

 

 

Sehingga apabila ditulis dalam bentuk matriks, lebih jelasnya sebagai berikut : 

 

 

..........(3.14) 

..........(3.15) 
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dimana  adalah koefisien spasial autoregresif lag dependen,  matriks pembobot 

spasial peubah dependen, dan  adalah vector error dengan konstanta variansi . 

3.3.7 Spatial Error Model (SEM) 

Spatial Error Model merupakan model regresi linier pada nilai residualnya 

terdapat korelasi spasial, model ini dikembangkan oleh Anselin (1988). Model spasial 

error terbentuk apabila  dan , sehingga model ini mengasumsikan bahwa 

autoregressive hanya pada error model. Model umum Spasial EM ditunjukan sebagai 

berikut:  

 

 

 

Sehingga apabila ditulis dalam bentuk matriks, lebih jelasnya sebagai berikut : 

 

 

 

dimana  adalah koefisien spasial autoregresif error dependen,  matriks pembobot 

spasial error, dan  adalah vector error dengan konstanta variansi . 

3.3.8 Ukuran Kebaikan Model 

Ukuran kebaikan model yang digunakan adalah koefisien determinasi (R2) dan 

Akaike Information Criterion (AIC). 

 

 

..........(3.16) 
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 Menurut ( Briggs, 2010) persamaan untuk R2 adalah sebagai berikut: 

 

Makna  adalah nilai pada wilayah ke-i,  adalah nilai dugaan pada wilayah ke-i, 

dan  adalah nilai rataan dari  wilayah. Menurut ( Briggs, 2010) Persamaan untuk 

AIC adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

..........(3.17) 
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