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1. JENIS DATA SPASIAL




Data Titik (Point Patterns): Lokasi suatu
Kejadian (lokasi pohon-pohon di hutan,
lokasi sarang burung pada pohon)
Data Kontinu (Continuous Data): kejadiankejadian yang bersifat kontinu dalam
suatu ruang (curah hujan, salinitas air
tanah di Jawa Barat)
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1. JENIS DATA SPASIAL






Data Titik (Point Patterns): Lokasi suatu
Kejadian (lokasi pohon-pohon di hutan,
lokasi sarang burung pada pohon)
Data Kontinu (Continuous Data): kejadiankejadian yang bersifat kontinu dalam
suatu ruang (pola curah hujan, pola
salinitas air tanah di Jawa Barat)
Data Area: kejadian dipisahkan dalam
zona (kepadatan penduduk
kabupaten/kota, angka kesakitan malaria
kab/kota di Indonesia)
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2. EFEK SPASIAL
DEPENDENSI
SPASIAL
EFEK SPASIAL

 daerah tetangga lebih
mirip dari pada daerah
yang letaknya berjauhan
 mengecil seiring dengan
meningkatnya jarak antar
lokasi amatan

2. EFEK SPASIAL
 Peubah dependen
 Prediktor
 Galat

DEPENDENSI
SPASIAL

Ketidakstabilan struktural

EFEK SPASIAL

 struktur spasial data areal
umumnya berbeda ukuran dan
karakteristiknya
 kesalahan pengukuran pada saat
agregasi data yang tidak secara
akurat mencerminkan proses
spasial yang mendasarinya
(Anselin & Griffith 1988, LeSage &
Pace 2009)

MATRIK BOBOT

KERAGAMAN
SPASIAL

(parameter struktural dalam
ruang yang berbeda-beda pada
setiap lokasi amatan)

Heteroskedastisitas
(ragam galat yang
berbeda antar lokasi
amatan)

3. MODEL DEPENDENSI SPASIAL
Taksonomi (Elhost 2010)
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PENENTUAN MODEL DEPENDENSI SPASIAL

3. EFEK MARGINAL
Efek Perubahan Tetangga Ke Tetangganya
Lokasi 1 bertetangga dengan
Lokasi 2, 4, 5, dan 6 (asumsi
menggunakan matriks
ketetanggaan Rook)
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Bila terjadi guncangan/shock di
Lokasi 1 berdampak langsung
pada 2, 4, 5, dan 6

3. EFEK MARGINAL
Efek Perubahan Tetangga Ke Tetangganya
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Bila terjadi guncangan/shock di
Lokasi 1
• berdampak tidak langsung
pada tetangga lokasi 2 yaitu
lokasi 3, 7, dan 8

4

1

6

5

• Direfleksikan kembali ke
Lokasi 1 (tanda
)

3. EFEK MARGINAL
Efek Perubahan Tetangga Ke Tetangganya
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Bila terjadi guncangan/shock di
Lokasi 1
• dampak tidak langsung pada
lokasi 3 (yang berasal dari
lokasi 2) berlanjut ke
tetangga lokasi 3, yaitu
lokasi, 4, 9 dan 10
• Direfleksikan kembali ke
Lokasi 2 (tanda
)

3. EFEK MARGINAL
Efek Perubahan Tetangga Ke Tetangganya
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Bila terjadi guncangan/shock di
Lokasi 1
• dampak tidak langsung pada
lokasi 4 (yang berasal dari
lokasi 3) berlanjut ke
tetangga lokasi 4, yaitu
lokasi, 11 dan 12
• Direfleksikan kembali ke
Lokasi 3 (tanda
),
berlanjut ke lokasi 2 dan
kembali lagi ke lokasi 1

Limpahan (Spillover)
 Limpahan adalah perubahan yang terjadi di
satu daerah memberikan dampak pada
daerah lain.
 Misalnya:
o polusi air atau udara yang dihasilkan di
suatu wilayah meluas ke wilayah di
sekitarnya.
 Limpahan ada dua macam:
o limpahan global (global spillover/GS):
berdampak pada semua wilayah, dan
dampaknya dapat menular ke tetangga
dan kembali ke wilayahnya sendiri
(umpan balik/ feedback).
o limpahan
lokal
(local
spillover/LS):
dampaknya hanya jatuh pada beberapa
kawasan tetangga terdekatnya saja.

 Limpahan adalah efek marginal (marginal
effect) yaitu turunan pertama pada lokasi- ,
⁄
, terhadap pada lokasi- yaitu:
 Efek marginal adalah besarnya dampak
perubahan pada peubah dependen di
wilayah- , akibat perubahan prediktor di
wilayah- dengan
.


Efek Marginal Pada Regresi Linier
 Turunan parsial untuk setiap prediktor--:

 Model regresi linier berganda:
: vektor peubah dependen
1
: vektor dengan elemen bernilai 1
, ⋯ , ! : matriks prediktor
: koefisien intersep
,⋯,

!

: vektor galat

#

"

1)

:vektor koefisien parameter regresi "
1 dan asumsi ~& ', ( ) *$.

 Nilai harapan dari peubah
dengan prediktor adalah:
|
+ |
+

dependen

1$

 Penafsiran koefisien sebagai berikut:
+

.

/

.

0

untuk
untuk

 Hanya elemen diagonal utama yang tidak nol
 modelnya tidak ada limpahan spasial

Ilustrasi Efek Marginal pada Regresi Linier
Area fiktik (Goglher 2016)
Area-1

Area-2

Area-3

Misalkan:
o peubah dependen
(pendapatan per
kapita regional)
o prediktor: 5
(indeks pembangunan
manusia) nilai
2.

 Dampak peningkatan pendapatan per kapita
( ) pada area 1, 2, dan 3 bila terdapat
peningkatan 10 unit pada 5 di Area-3:

 Hanya Area-3 yang dipengaruhi oleh
peningkatan 5 di Area-3 dengan peningkatan
pendapatan per kapita sebesar 20 unit.
 Limpahan pada area lain tidak ada, karena
pada model regresi diasumsikan antar amatan
bersifat bebas

Efek Marginal Pada SEM
 Bentuk struktural model regresi galat spasial (SEM) sebagai berikut:
7 dengan 7
89 7
dan ~& ', ( ) *$
 Nilai harapan model SEM sama dengan nilai harapan model regresi:
+ |
 Turunan parsialnya sama dengan regresi linier, yaitu:

 Penafsiran koefisien model SEM sama dengan model regresi linier

Efek Marginal Pada SAR & GSM
 Model SAR sebagai berikut:
8

dengan ~& 0, ( ) *
adalah koefisien autoregresif peubah dependen
8 adalah peubah yang merepresentasikan suatu
fungsi ketetanggaan dari peubah dependen

 Model GSM sebagai berikut:
8
7,
7
89 7

dengan ~& 0, ( ) * $
adalah koefisien autoregresif pada galat

 Nilai harapan model SAR dan GSM sama, yaitu:

Efek Marginal Pada SAR & GSM
 Turunan parsial + |

terhadap prediktor

.:

 Matriks * : 8 ; berukuran
dengan
elemen diagonal utama dan off-diagonal tidak
bernilai nol
o Elemen matriks 8
dalam selang 0,1

yang dinormalisasi bernilai

o Parameter
bernilai dalam selang 1⁄ < , 1 ,
dengan <
merupakan nilai/akar ciri terkecil
dari matriks 8 .

 Model SAR & GSM menghasilkan suatu
proses limpahan global

 Limpahan spasial pada SAR dan GSM
meluas ke seluruh lokasi lain dan berkurang
sesuai pangkat dari dan 8 .

Ilustrasi Efek Marginal Pada SAR
Area fiktik (Goglher 2016)
Area-1

Area-2

 Matriks turunan parsial + |

terhadap prediktor

.

adalah:

Area-3

 Matriks bobot yang dinormalisasi baris:

 Koefisien diagonal utama merupakan efek langsung
 Matriks *9 : 8

adalah:



Koefisien turunan off-diagonal merupakan limpahan
tidak langsung

Ilustrasi Efek Marginal Pada SAR
 Misalkan nilai
dependen :

2 dan pada area-3 terdapat kenaikan 10 unit

 Bila
0, maka perubahan pada peubah
dependen sama seperti pada model regresi,
yaitu:

, maka efek terhadap peubah

 Bila
0.2 , maka perubahan pada peubah
Limpahan
dependen adalah:

Ilustrasi Efek Marginal Pada SAR & GSM
 Perbedaan efek pada peubah dependen
antara model regresi dan SAR adalah:
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area-3 terdapat umpan balik positif
limpahan terbesar pada area-2
(yang merupakan tetangga area-3)
dan limpahan terkecil pada area-1.

 Bila
0.8 , limpahannya akan semakin
besar yaitu:
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 Perbedaan efek pada peubah dependen
antara model regresi dan SAR adalah:
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Limpahan &
umpan balik besar
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 Efek langsung (direct effect/N+) adalah
rata-rata diagonal
nilai harapan perubahan rata-rata peubah
dependen karena peningkatan satu unit
untuk prediktor tertentu di area yang sama
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 Efek langsung (direct effect/N+)
adalah rata-rata diagonal
nilai harapan perubahan rata-rata
peubah dependen karena
peningkatan satu unit untuk
prediktor tertentu di area yang
sama

9.

)

9.

9

9.

 Efek tidak langsung (indirect effect/ O+ )
adalah elemen off-diagonal
o IE kolom: efek limpahan dari perubahan
nilai prediktor dari satu area terhadap
peubah dependen di area lain.
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 Efek langsung (direct effect/N+)
adalah rata-rata diagonal
nilai harapan perubahan rata-rata
peubah dependen karena
peningkatan satu unit untuk
prediktor tertentu di area yang
sama

9.

)

9.

9

9.

 Efek tidak langsung (indirect effect/ O+ )
adalah elemen off-diagonal
o IE kolom: efek limpahan dari perubahan
nilai prediktor dari satu area terhadap
peubah dependen di area lain.
o IE baris: efek perubahan pada peubah
dependen area tertentu yang timbul dari
kenaikan satu unit pada prediktor di area
lain
 Efek total (total effect/P+) adalah jumlah
antara N+ dan O+

Ilustrasi Efek Langsung, Tidak Langsung, Total SAR

 Misalkan

0.5 dan

.

2, maka matriks M. 8 :

Ilustrasi Efek Marginal
Data Columbus:
 CRIME (y): residential burglaries
and vehicle thefts per thousand
household in the neighborhood.
 INC (x): household income in
US$1,000
 HOVAL (x): housing value in
US$1,000.

Model SAR:
Intersep
46.851
INC
−1.074
Hoval −0.270
0.404

Limpahan

DE
IE
TE
INC
-1.123 -0.678 -1.801
HOVAL -0.282 -0.171 -0.453
Besarnya efek perubahan CRIME,
akibat ∆ INC naik 1 satuan pada
area-30

Peta CRIME

 INC naik US$1,000 CRIME turun 1.8/seribu RT
 DE INC = -1.123, sedangkan koefisien SAR =-1.074
 Efek umpan balik -1.123 - (-1.074) = -0.049 (4.5% dari
penduga koefisien SAR)

5. KESIMPULAN
 Interpretasi koefisien pada regresi spasial
berbeda dengan model regresi.
 Limpahan dapat diuraikan dalam
langsung dan efek tidak langsung.

efek

 Model dependensi spasial yang mempunyai
limpahan adalah SAR, GSM, SDM, SDEM,
dan SLX.
 SAR dan GSM mempunyai efek marginal
yang sama, sehingga limpahan kedua model
sama.
 Model SDEM dan SLX juga mempunyai efek
marginal yang sama.
 Limpahan
pada
SDM
lebih
besar
dibandingkan model regresi spasial lainnya

 Efek Marginal:
1. Menentukan Model Regresi Spasial
2. Menentukan Nilai Harapan
+ |
terhadap prediktor .
3. Menentukan turunan pertama + |
terhadap prediktor .

 EFEK MARGINAL UNTUK MODEL
REGRESI SPASIAL LAINNYA DAPAT
DIBACA PADA MONOGRAPH SAYA

Monograph
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