
 
 

   

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Angka pendapatan perkapita diperoleh melalui pembagian nilai PDRB 

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun di suatu daerah (BPS Provinsi Riau, 

2013). 

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit 

produksi disuatu wilayah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Unit-

unit tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan dalam menjadi 9 sektor atau 

lapangan usaha yaitu sektor pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, dan 

perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, 

sektor listrik, gas, dan air, sektor bangunan/konstruksi, sektor perdagangan hotel, 

dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, sewa bangunan, 

dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa (BPS Provinsi Riau, 2013). 

Perkembangan PDRB Riau merupakan gambaran perekonomian provinsi 

Riau. Unsur migas sangat mempengaruh struktur PDRB Riau, sehingga 

perekonomian Riau tanpa migas akan sangat berbeda dengan struktur 

perekonomian bila memasukkan unsur migas (BPS Provinsi Riau, 2013). 

Geografis provinsi Riau yang begitu strategis menjadikan provinsi riau secara 

ekonomi sangat menguntungkan. Sebagai daerah persimpangan jalan dan jalur 

lintasan atau transit maka semakin mempertinggi frekwensi dan membuat 

ekonomi baru bagi masyarakat (BPS Provinsi Riau, 2013). Pada akhirnya akan 

berdampak langsung dan tidak langsung bagi terbentuknya kegiatan produksi dan 

nilai tambah. Dengan mengetahui sektor-sektor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi angka pendapatan perkapita provinsi Riau diharapkan dapat 

meningkatkan angka pendapatan perkapita provinsi Riau. Oleh karena itu, untuk 

dapat mengetahui faktor-faktor yang lebih signifikan tersebut dapat digunakan 

metode analisis regresi Stepwise dan New Stepwise. 
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Metode Stepwise merupakan gabungan dari metode forward dan backward. 

Metode ini dengan memasukkan variabel prediktor satu per satu ke dalam model 

dengan kriteria tertentu. Variabel yang sudah masuk ke dalam model diseleksi lagi 

apakah variabel tersebut tetap di dalam model atau sebaliknya. Variabel pertama 

yang masuk kedalam model adalah variabel yang memiliki nilai koefesien 

korelasi tertinggi dan signifikan pada taraf 0.05 terhadap variabel respon, lalu 

dilakukan uji keberatian regresi apakah variabel tersebut tetap di dalam model 

atau sebaliknya. Uji dilakukan dengan uji t atau uji signifikan pada taraf 0.1. 

Kemudian untuk variabel respon yang masuk kedua adalah dengan melalukan 

korelasi parsial antara variabel yang belum masuk ke dalam model terhadap 

variabel Y dengan sebagai variabel kontrol adalah variabel yang sudah masuk ke 

dalam model. Variabel yang memiliki nilai korelasi parsial terbesar dan signifikan 

terhadap variabel respon terpilih sebagai variabel kedua yang masuk kedalam 

model. Kemudian dilakukan uji keberartian regresi antara variabel respon Y 

terhadap variabel respon yang masuk model dengan melalui uji-t atau uji 

signifikan pada taraf 0.1. Apabila signifikan maka variabel tersebut tetap dalam 

model dan sebaliknya. Begitu seterusnya pemilihan variabel selanjutnya yang 

masuk ke dalam model sampai tidak ada lagi variabel yang memenuhi kriteria 

untuk masuk ke dalam model. 

Berbeda dengan metode stepwise, yaitu metode regresi new stepwise. Jika 

seleksi variabel penjelas yang masuk kedalam model pada metode stepwise 

menggunakan nilai korelasi terbesar pada variabel penjelasnya, metode new 

stepwise justru menggunakan nila jumlah kuadrat galat (JKG) terkecil untuk 

variabel penjelas yang masuk kedalam model yang kemudian akan diregresikan 

dengan variabel penjelas. 

 Metode new stepwise merupakan salah satu metode dalam mengatasi kasus 

multikolinearitas. Metode new stepwise adalah sebuah metode pemilihan variabel 

prediktor pada model regresi linear. Metode ini adalah sebuah perluasan dari 

regresi komponen utama dan terdiri dari pemilihan variabel prediktor asli secara 

iterasi pada waktu yang sama himpunan bagian komponen utama dipilih secara 
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berulang-ulang. Metode ini juga memiliki sifat-sifat dasar dari metode stepwise 

(Tayeb  T , 2002). 

 Menurut Ilmi (2013) regresi New Stepwise merupakan pengembangan dari 

regresi komponen utama. Keunggulan metode ini adalah dalam hal pemilhan 

variabel yang masuk dalam model jika dibandingkan dengan metode regresi 

komponen utama. Pemilihan variable pada New Stepwise didasarkan pada jumlah 

kuadrat galat (JKG), sedangkan pada komponen utama menggunakan matriks 

korelasi dari variabel-variabel penjelas. 

 Kedua metode tersebut memiliki langkah yang berbeda-beda tetapi memiliki 

tujuan yang sama salah satunya yaitu sebagai penanggulangan kasus 

multikolinearitas pada data. Dari kedua metode tersebut akan dibandingkan 

metode yang mana yang akan menghasilkan model regresi terbaik dengan kriteria 

tertentu. 

Terdapat penelitian yang membahas tentang pengaruh PDRB per sektoral 

terhadap pendapatan suatu wilayah. Diantaranya adalah Lamsihar DF Pakpahan 

(2013) yang meneliti tentang penggunaan metode stepwise forward untuk 

menentukan persamaan regresi linear berganda pada studi kasus jumlah 

pendapatan di Tapanuli utara. Juga ada Nisa Hidayatul Ilmi (2013) yang meneliti 

tentang Penerapan Metode Regresi New Stepwise untuk Mengetahui Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Kekuatan Metallic Box. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

perbandingan model yang dihasilkan dari kedua metode tersebut. Oleh karena itu, 

judul tugas akhir ini adalah Perbandingan metode Stepwise dengan New Stepwise 

Dalam Menentukan Model Regresi Terbaik Pada Kasus Multikolinearitas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis diatas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah : 

1. Membandingkan metode Stepwise dengan New Stepwise dalam menentukan 

model regresi terbaik pada kasus 
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2. Menentukan faktor-faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi angka 

pendapatan perkapita provinsi Riau. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan, maka 

diperlukan pembatasan masalah, yaitu: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pendapatan perkapita 

provinsi Riau tahun 2003-2012. 

2. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi Stepwise dan New  

Stepwise.  

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Adapaun Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membandingkan metode Stepwise dengan New Stepwise dalam menentukan 

model regresi terbaik pada kasus multikolinearitas. 

2. Menentukan faktor-faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi angka 

pendapatan perkapita provinsi Riau. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan model regresi terbaik untuk data angka pendapatan perkapita 

provinsi Riau tahun 2003-2012. 

2. Menambah wawasan bagi penulis tentang metode regresi Stepwise dan New 

Stepwise. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca yang ingin 

melakukan penelitian 

 

1.5 1.6  Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam pembuatan tulisan inipun mencakup lima bab yaitu: 
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BAB I  Pendahuluan 

Bab ini membahas isi dari laporan secara garis besar, serta hal yang 

membelatar belakangi  peneliti kenapa melakukan penelitian mengenai 

hal tersebut, sehingga pembaca telah mengetahui secara garis kecil 

maksud dan tujuan dari penelitian ini sebelum membaca laporan ini 

sampai akhir. Bab ini memaparkan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dalam metode regresi Stepwsie 

dan New Stepwise, tahap-tahap dalam pembentukan model dan 

interprestasi model. 

BAB III Metodologi Penulisan 

Bab ini berisi prosedur untuk memodelkan regresi Stepwise dan New 

Stepwise serta membandingkan kedua metode untuk data angka 

pendapatan perkapitan provinsi Riau tahun 2003-2012. 

BAB IV Pembahasan 

Bab ini membahas tentang hasil yang diperoleh dengan menggunakan 

metode regresi Stepwise dan New Stepwise untuk data angka 

pendapatan perkapita provinsi Riau tahun 2003-2012 dan mendapatkan 

hasil model yang terbaik dari perbandingan kedua metode. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari semua 

pembahasan. 


