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ABSTRAK

Fluktuasi hasil yang diakibatkan oleh pengaruh sumber keragaman yang tidak dapat dikendalikan khususnya
suhu, cuaca dan iklim merupakan masalah yang sering dijumpai dalam penelitian bidang pertanian terutama
pada penelitian yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini mempersulit upaya pengungkapan
informasi seperti pengaruh faktor perlakuan, tendensi dan stabilitas hasil tanaman berkaitan dengan varietas dan
taraf suatu perlakuan. Penggunaan metode kuadrat terkecil terbo boti dalam mengeliminasi pengaruh sumber
keragaman yang tidak dapat dikendalikan khususnya suhu, cuaca dan iklim memberikan suatu kemungkinan
untuk mengeliminasi fluktuasi hasil tersebut. Gagasan dasarnya adalah mentransformasi peubah Y menjadi
peubah lain Z. Hal yang penting dalam metode kuadrat terkecil terboboti dalam mengeliminasi pengaruh
sumber keragaman yang tidak dapat dikendalikan tersebut adalah bagaimana pembobot (w i) dapat ditentukan
berdasarkan data pengamatan. Disamping akan mempermudah penelu suran informasi yang diperlukan untuk
penelitian suatu varietas unggul komoditi pertanian, metode ini juga dapat digunakan sebagai alternatif
transformasi data pada analisis ragam untuk mendapatkan sebaran yang memenuhi asumsi yang disyaratkan.

Kata kunci: Fluktuasi hasil, pembobot, stabilitas hasil, metode kuadrat terkecil terboboti

PENDAHULUAN

Hal yang penting dalam metode ini adalah bagaimana pembobot (
iw ) dapat ditentukan

berdasarkan data pengamatan, kemudian menggandakan
iw  yang bersesuaian dengan model yang

diasumsikan, dan menerapkan prinsip metode jumlah kuadrat galat terkecil yaitu meminimumkan
jumlah kuadrat simpangan terboboti 2 iiw .

Dalam tulisan ini, metode jumlah kuadrat galat terk ecil terboboti diaplikasikan pada suatu
varietas tanaman yang mengalami fluktuasi hasil pada beberapa kali musim tanam. Fluktuasi produksi
per masa tanam yang disebabkan oleh perubahan suhu, cuaca dan iklim dapat dieliminasi dengan
menggunakan metode jumlah kuadrat galat terkecil terboboti. Dengan cara ini diharapkan pengaruh
faktor-faktor pertumbuhan dan faktor lainnya yang merupakan faktor penting dalam penelitian
pengembangan kualitas varietas tanaman yang lebih unggul dalam kondisi lingkungan manapun da pat
dievaluasi secara lebih baik. Validitas yang tinggi dan informasi penting lainnya juga dapat diperoleh
melalui metode ini. Disamping akan mempermudah penelusuran informasi yang diperlukan, metode
ini juga dapat digunakan sebagai alternatif transformasi  data pada analisis ragam untuk mendapatkan
sebaran data yang memenuhi asumsi yang disyaratkan (Suharjo, 1997).

MASALAH DAN TUJUAN

Pelanggaran-pelanggaran terhadap asumsi jumlah kuadrat galat terkecil terutama
keheteroskedastisitasan yang terjadi pada da ta penelitian dapat diteliti dengan menggunakan plot
sisaan. Untuk menerapkan metode jumlah kuadrat galat terkecil terboboti perlu ditentukan pembobot
yang bersesuaian kemudian mentransformasi peubah agar memenuhi asumsi dasar yang disyaratkan.
Dalam aplikasinya terhadap kasus fluktuasi hasil tanaman, metode ini digunakan untuk
mengeliminasi pengaruh sumber keragaman yang tidak dapat dikendalikan khususnya suhu, cuaca
dan iklim yang menyebabkan terjadinya fluktuasi hasil tersebut.
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Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana metode jumlah kuadrat galat terkecil terboboti
digunakan untuk menduga parameter dalam menentukan model yang optimal sehingga pengaruh
sumber keragaman yang tidak dapat dikendalikan dapat dieliminasi. Kemudian dapat dibandingkan
seberapa besar keakuratan metode jumlah kuadrat galat terkecil terboboti dari metode jumlah kuadrat
galat terkecil biasa dalam menduga parameter untuk suatu model regresi jika data mengalami
heteroskedastisitas.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan ba gi penelitian bidang pertanian dalam
mengeliminasi sumber keragaman tak terkendalikan pada lahan pertanaman suatu komoditi pertanian
yang mengalami fluktuasi hasil produksi. Jika tidak dilakukan analisis dengan menggunakan
pembobot pada data asli maka duga an yang didapat tidak akan memberikan gambaran stabilitas hasil
produksi (Suharjo, 1997). Apabila stabilitas hasil produksi tidak diketahui, sukar meneliti faktor
penelitian untuk pengembangan kualitas varietas tanaman tersebut.

Asumsi
Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian ini adalah  (Weisberg, 1985) :

iY  saling bebas satu sama lain.

i adalah variabel acak dan mean
i  adalah nol

E(i) = 0, i = 1,2,...,n.
varian (ragam) penduga V(i) = 2 <  , i = 1,2,...,n.
galat tidak berkorelasi, yaitu Cov(i, j) = 0, i  j.
i ~ N(0, 2), i = 1,2,...,n.

Metode Kuadrat Terkecil Terboboti

Pembobot
Pembobot diberikan agar ditemukan model yang baru yang memenuhi asumsi

Homoskedastisitas. Sehingga pada model tersebut dapat diterapkan hal -hal yang bersangkutan dengan
metode kuadrat terkecil. Secara umum pembobot itu merupakan kebalikan dari ragamnya ( 21 iiw  )

(Steel and Torrie, 1981). Pada dasarnya pembobot itu dibatasi pada data yang memiliki ulangan dan
2

i dapat diduga melalui ragam setiap taraf peubah bebas. Dengan mentransformasikan amatan Y

menjadi peubah Z yang memenuhi asumsi dasar maka dapat digunakan prosedur kuadrat terkecil
terboboti.
Misalkan secara umum model yang digunakan adalah   XY

),0(~,)(,0)( 22  VVVE Ndan
Akan diperlihatkan bahwa ada suatu matriks simetris P yang tidak singular yang bersifat

VPPPPP  2' .
Misalkan bahwa .0)(, *1*    EsehinggaP

Selanjutnya akan dibuktikan bahwa jika *  adalah suatu peubah acak vektor dengan ,0)( * E  maka

)())'(( ***  VE  dengan operasi nilai harapan diterapkan pada setiap unsur matrik )'( **   yang
berukuran nn  itu. Dengan demikian
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Juga dapat ditunjukkan bahwa ),,0(~ 2*  IN  yang berarti * menyebar normal karena unsur -unsur
* merupakan kombinasi linier unsur-unsur   yang diasumsikan menyebar normal.
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Bila   XY  diganda awalkan dengan 1P  maka diperoleh model baru  111   PXPYP  atau bisa
juga ditulis sebagai

*  QZ (1)
Karena 2** )(0)(  IV  danE  maka  metode kuadrat terkecil dapat diterapkan pada persamaan

*  QZ . Jumlah kuadrat sisanya adalah
).()'(')'( 11**  XYVXYV  

Persamaan normal ZQQbQ ''   menjadi
YVXXbVX 11 ''    dengan solusi

YVXXVXb 111 ')'(  (2)
bila matrik yang dibalik itu tidak singular. Jumlah kuadrat regresinya adalah

YVXXVXXVYZQb 1111 ')'('''   sedangkan jumlah kuadrat totalnya adalah YVYZZ 1''  .
Jumlah kuadrat galat dapat dinyatakan se bagai [ ZZ' ] - [ ZQb '' ]. Jumlah kuadrat yang berasal dari nilai
tengah adalah ,)( 2 nZ i  dengan

iZ adalah unsur vektor Z. Matrik varian -covarian bagi b adalah
21121 )'()'()(    XVXQQbV (3)

Sisaan yang harus diperiksa adalah  nilai dugaan bagi  1*  P . Sisaan-sisaan itu dapat diperoleh
menurut rumus )ˆ(1 YYP   dengan XbY ˆ dan b diperoleh dari  persamaan (22). Dengan demikian
sisaan tersebut

YVXXVXXIP }')'({ 1111   (4)
Penerapan paling sederhana metode kuadrat terkecil terboboti adalah bila amatan –amatan bebas satu
sama lain namun mempunyai ragam yang berbeda sehingga
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Bila kuadrat terkecil biasa yang digunakan, walaupun seharusnya kuadrat terkecil terboboti, maka
nilai-nilai dugaannya diperoleh dari YXXXb ')'( 1

0
 dan

   XXXXb ')'()( 1
0E (5)

namun
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Jika analisis yang dilakukan  benar maka persamaan ( 3) terpenuhi dan secara umum, unsur -unsur
matriks ini akan menghasilkan ragam yang lebih kecil bagi masing -masing koefisien maupun bagi
fungsi linier koefisien.

Sebagai ilustrasi sederhana  misalkan terdapat model XYE )(

Misalkan pula
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Dari matriks V akan ditemukan
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Dengan menerapkan hasil -hasil umum di atas, maka dapat diperoleh
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dengan semua penjumlahan dilakukan untuk semua ni ,...,2,1

Kasus 1. Misalkan bahwa
iii kXYV  )(2 , artinya ragam setiap

iY  sebanding dengan besarnya nilai

iX . Maka
ii kXw 2 . Dengan demikian
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X

Y
b

Jadi, jika ragam setiap
iY  sebanding dengan nilai X i, maka nilai dugaan terbaik bagi koefisien regresi

dalam model tersebut adalah rataan Y i dibagi dengan rataan X i. Selain itu



iX

k
)(bV

Kasus 2.  Misalkan bahwa ,)( 22
iii kXYV   artinya ragam setiap Y i sebanding dengan kuadrat nilai X i

padanannya, maka .22
ii kXw   Dengan demikian

n
b i

i

X

Y


Jadi, jika ragam setiap Y i sebanding dengan 2
iX , maka nilai dugaan terbaik bagi koefisien regresi

adalah rata-rata n  kemiringan (slope) yang diperoleh dari setiap pasang amatan
ii XY . Juga

n

k
)(bV

Meminimumkan jumlah kuadrat simpangan  
2*

i , pada model  juga akan dilakukan dalam

penentuan nilai dugaan bagi parameter regresi. Untuk setiap pengamatan, Jumlah Kuadrat Simpangan
persamaan (1) memenuhi    2*

1
*

0

2*   iii MZ 

 Peubah Z tersebut dinyatakan kembali ke dalam peubah Y, sehingga
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Pendugaan parameter

Dimisalkan nilai dugaan bagi parameter tersebut adalah
*

0b  dan
*

1b , hal ini untuk membedakan

dengan nilai dugaan kuadrat terkecil biasa.
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dengan *Y dan *X adalah rata-rata terboboti untuk masing-masing peubah.
Kemudian akan ditunjukkan bahwa sifat -sifat penduga dalam kasus heteroskedastisitas dengan
metode kuadrat terkecil terboboti  yaitu penduga tersebut merupa kan kombinasi linier dari peubah
acak Y, tak bias, dan memiliki ragam minimum.
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Residual
Residual dalam analisis regresi terboboti adalah simpangan antara nilai amatan terboboti dengan nilai
regresi terboboti. Nilai yang bersesuaian adalah

iiYw  dan
iiYw ˆ  sehingga sisaan  i  adalah  iii YYw ˆ .

Dengan menerapkan uji residual dapat dilihat kelayakan model dengan memplot residualnya.

Kelayakan Model Regresi Terboboti
Seperti pada metode kuadrat terkecil biasa untuk mengukur kelayakan, dilakukan salah

satunya uji F. Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah model regresi yang didapatkan telah layak
atau tidak. Jumlah kuadrat yang digunakan dalam metode alternatif ini adalah jumlah kuadrat total
terboboti, jumlah kuadrat regresi terboboti dan jumlah kuadrat residu terboboti dengan rumus sebagai
berikut :

JK Total =    2yyw ii  (11)

JK Regresi =     
 

2

2

/

/

i i i i i i i i

i i i i i

w y x w y w x w

w x w x w

   



   
  

 (12)

JK Residual = JK Total – JK Regresi  (13)

Dengan  adanya JK tersebut dapat ditentukan kelayakan sebuah regresi dan dapat dilakukan
berbagai pengujian terhadap persamaan regresi yang diperoleh seperti uji F, uji ketakpasan model,
koefisien determinasi, dan pengujian residual. Semua pengujian tersebut memiliki ca ra yang sama
seperti yang dilakukan dalam metode kuadrat terkecil biasa.

Eliminasi Pengaruh Faktor Tak Terkendalikan dengan Metode Kuadrat Terkecil Terboboti
Di bidang pemuliaan tanaman, adalah umum bila penelitian dilakukan pada lokasi yang

berbeda dalam kurun waktu tertentu untuk mendapatkan informasi mengenai pengaruh berbagai
kondisi lingkungan (Suharjo, 1997). Untuk mengatasi munculnya fluktuasi hasil tanaman baik
disebabkan oleh perbedaan lokasi maupun beragamnya keadaan lingkungan dan faktor i klim
digunakan nilai rataan per lokasi sebagai pembobot data asli untuk mendapatkan nilai dugaan (Fox
and Rosielle, 1982)

Stabilitas hasil merupakan suatu informasi penting dalam pemuliaan tanaman. Besaran ini
mencerminkan kemampuan produksi suatu varietas  tanaman pada berbagai kondisi lingkungan.
Konsep stabilitas yang populer saat ini yaitu varietas tanaman dikatakan stabil bila (Becker dalam
Suharjo, 1997)

 keragaman hasilnya pada lingkungan rendah (biological concept).
 interaksi dengan kondisi lingkungannya rendah (agronomic concept).

Untuk mengeliminasi munculnya fluktuasi hasil yang disebabkan oleh faktor lingkungan khususnya
suhu, cuaca dan iklim digunakan metode eliminasi yang dilandaskan pada pembobotan masing -
masing hasil tanaman dengan nilai rataa n per lokasi setiap masa tanam.
Cara yang digunakan untuk mengetahui manfaat eliminasi pengaruh iklim melalui metode ini, adalah
melalui pembandingan setiap hasil dengan data asli terhadap konsep stabilitas. Selain itu juga akan
dibandingkan analisis ragam masing-masing jenis data tersebut.
Hilangnya fluktuasi hasil akibat sumber keragaman yang tidak dapat dikendalikan dalam beberapa
musim tanam terhadap komoditi yang diteliti dengan menerapkan me tode kuadrat terkecil terboboti
akan memudahkan penelusuran t erhadap kestabilan taraf-taraf perlakuan yang sedang diteliti, karena
hasil yang diberikan melalui berbagai kriteria kestabilan menunjukkan adanya kekonsistenan
(Suharjo, 1997).
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METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini ada lah tanaman Jagung Varietas unggul Bisi 2
pada lahan percobaan di wilayah Riau Kepulauan dengan 5 taraf percobaan lokasi lahan yang luasnya
berbeda pada lima kali masa tanam. Metode jumlah kuadrat galat terkecil terboboti ini diaplikasikan
dalam pendugaan parameter untuk model regresi yang sesuai bagi kasus fluktuasi hasil tahunan
tanaman  Jagung Bisi 2 di wilayah Riau kepulauan. Pada prakteknya tidak ada  lahan yang memiliki
kondisi yang homogen (Suharjo, 1997), perbedaan dapat muncul dari berbagai aspek,  baik yang dapat
dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Pada daerah yang sama dalam kurun waktu
yang berbeda kondisi iklim sebagai sumber keragaman yang tidak dapat dikendalikan dapat sangat
beragam. Untuk mendapatkan informasi mengenai pengaru h faktor pertumbuhan yang tak
terkendalikan perlu dilakukan penelitian  pada beberapa musim tanam pada lebih dari satu lokasi,
sehingga perilaku tanaman pada berbagai kondisi iklim dan lingkungan yang berbeda dapat
dievaluasi. (Fox and Rosielle, 1982).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data pengujian bibit jagung bisi 2 pada beberapa musim tanam dan luas lahan yang berbeda

Masa tanam luas lahan (m2) hasil produksi (kg)
Mei-Agustus 1997 80 25
September-Desember 1997 160 35
Januari-April 1998 240 65
Mei-Agustus 1998 320 70
September-Desember 1998 400 75
Januari-April 1999 80 10
Mei-Agustus 1999 160 20
September-Desember 1999 240 65
Januaru-April 2000 320 55
Mei-Agustus 2000 400 35
September-Desember 2000 80 20
Januari-April 2001 160 40
Mei-Agustus 2001 240 30
September-Desember 2001 320 35
Januari-April 2002 400 90
Mei-Agustus 2002 80 20
September-Desember 2002 160 45
Januari-April 2003 240 80
Mei-Agustus 2003 320 60
September-Desember 2003 400 110
Januari-April 2004 80 32
Mei-Agustus 2004 160 60
September-Desember 2004 240 85
Januari-April 2005 320 110
Mei-Agustus 2005 400 140

Terjadinya fluktuasi hasil tanam ini mengakibatkan pengaruh faktor -faktor percobaan terhadap hasil
tanaman yang diteliti menjadi sukar dievaluasi, karena kerag aman hasil yang berasal dari faktor
perlakuan terkacaukan oleh keragaman akibat pengaruh iklim (Suharjo, 1997). Hal ini secara
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eksploratif dapat dilihat pada box plot (Gambar 1) yang menggambarkan sebaran pengamatan
masing-masing taraf perlakuan.

Gambar 1. Box Plot hasil produksi menurut luas lahan

Tendensi hasil yang merupakan salah satu informasi penting yang berkaitan dengan penelitian faktor -
faktor keragaman terkendalikan, selama kurun waktu penelitian disajikan pada  gambar 2 dan 3. Dapat
dilihat bahwa melalui pendekatan pola hubungan  linier antara hasil tanaman dan waktu tanam terlihat
simpangan yang sangat besar dari waktu ke waktu. Regresi linier antara hasil dan faktor penelitian
berupa luas lahan juga menunjukkan adanya simpangan yang cukup besar terhadap garis linier.

Gambar 2. Plot hasil produksi terhadap faktor luas lahan

Gambar 3. Plot tendensi hasil produksi tanaman Jagung per musim
tanam

Fluktuasi demikian besar, meskipun pola umum masih dapat dilihat, namun simpangan tiap -tiap
pengamatan terhadap garis regresi linier cukup besar. Hal ini mengakibatkan informasi yang
dijelaskan oleh garis regresi secara analisis tertutupi oleh simpangan pengamatan terseb ut.
Penelitian terhadap sumber keragaman yang dapat dikendalikan, misalnya faktor -faktor genetik
tanaman yang harus diteliti demi penemuan varietas unggul yang tahan terhadap berbagai kondisi
lingkungan akan sukar dilakukan dalam keadaan kondisi hasil yang  mengalami fluktuasi yang cukup
besar. Oleh karena itu untuk menemukan suatu kestabilan diperlukan adanya pengeliminasian
terhadap pengaruh sumber keragaman yang tidak dapat dikendalikan khususnya iklim.
Pengeliminasian ini pada prinsipnya adalah menemukan  model yang mampu menunjukkan stabilitas
hasil dalam berbagai kondisi (Suharjo, 1997). Pendugaan parameter dalam kasus ini tidak cukup
layak dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa karena adanya pelanggaran asumsi yang
disyaratkan yaitu heteroskedastisitas. Keheteroskedastisitasan data dapat dilihat pada Gambar 4 dan
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hasil uji kehomogenan ragam dapat dilihat pada Gambar 5. Kedua plot menunjukkan
heteroskedastisitas yang sangat mencolok.

Gambar 4. Plot residu tanaman Jagung Bisi 2

Gambar 5. Plot tes kehomogenan varian

Keheteroskedastisitasan mudah diamati melalui plot residual. Dengan melihat plot residual dari data
awal terbukti bahwa terjadi kemenjuluran (skewness) pada scatter plot res idual. Untuk melihat sejauh
mana model yang didapatkan melalui analisis regresi terboboti yang meminimumkan varians,
dilakukan kembali pemplotan terhadap residual dari model  y = 0.243 x.

Gambar 6. Plot residual regresi terboboti

Gambar 7. Plot tes kehomogenan varian data terboboti

Pola plot residual yang ditunjukkan pada Gambar 6 memperlihatkan pola tebaran residual yang tidak
lagi mengalami skewness (kemenjuluran) meskipun belum meng gambarkan tebaran residual yang
memuaskan secara sempurna namun dapat diartikan memuaskan. Plot test kehomogenan ragam data
yang telah diboboti pada Gambar 7 juga mendukung bahwa keheterogenan ragam dapat diatasi.
Teratasinya ketidakstabilan keragaman hasi l yang berasal dari faktor perlakuan yang pada awalnya
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RESI3

terkacaukan oleh keragaman akibat pengaruh cuaca dan iklim, secara eksploratif dapat dilihat pada
box plot  (Gambar 8)

Gambar 8. Box plot hasil tanaman menurut jenis lahan setelah  diboboti
Melihat terpenuhi atau tidaknya asumsi kenormalan dapat digunakan plot berikut ini.

Gambar 9.  Normal Plot         Gambar 10. Normal plot residual

Pola plot diatas memperlihatkan terpenuhinya asumsi k enormalan, sehingga tidak ada alasan untuk
mengatakan data menyebar tidak normal. Selain itu pemeriksaan terhadap residual juga menunjukkan
bahwa residual menyebar normal. Hal ini dapat dilihat dari normal plot residual, disamping itu
didukung oleh statistik Kolmogoroov Smirnov. Dari Gambar 10 dapat dilihat bahwa nilai D uji
Kolmogoroov Smirnov (0.094) lebih kecil dari nilai D tabel pada taraf  0.15 (0.220) yang berarti
residual berdistribusi normal.

Pendugaan parameter yang dilakukan dengan metode kuadrat terkecil terboboti untuk kasus
fluktuasi hasil pada tanaman Jagung varietas unggul Bisi 2 yang telah dilakukan ini menunjukkan
bahwa semua asumsi yang disyaratkan sebagai penduga yang baik telah terpenuhi. Berdasarkan
ketetapan awal dari penelitian bahwa s uatu penduga yang memenuhi semua asumsi yang disyaratkan
hanya akan didapatkan dengan menggunakan analisis yang benar (Draper and Smith, 1992), maka
disimpulkan analisis regresi terboboti merupakan salah satu analisis yang benar untuk kasus fluktuasi
hasil tanaman ini dalam mengeliminasi sumber keragaman tak dapat dikendalikan.

Koeffisien Determinasi untuk model yang telah didapatkan melalui analisis regresi terboboti
dalam penelitian fluktuasi hasil tanaman ini adalah :
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Jadi, persamaan y = 0.243 x untuk kasus fluktuasi hasil tanaman ini dapat menjelaskan 88.6% dari
keragaman total dalam data.

Ketakpasan Model dan Galat Murni
Galat murni akan timbul jika data mengalami ulangan (replikasi), sebelumnya telah dinyatakan bahwa
ulangan yang dimaksud adalah ulangan sesungguhnya. Seandainya bukan ulangan sesungguhnya s e

2

cenderung menduga kurang (underetimate) 2 , dan uji ketakpasan model cenderung mendeteksi
secara salah ketidakpasan yang sesungguhnya  tidak ada (Draper and Smith, 1992).
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Analisis Terboboti dengan pembobot w i melewati titik pusat
Persamaan regresinya adalah Y = 0.243 x
Prediktor Koefisien StDev t Nilai-p
X = Luas lahan 0.24298 0.01784     3.62 0.000

Analisis Keragaman
Sumber     db            JK         KT F  Nilai-p
Regression   1 166.89    166.89 185.56   0.000
Error 24   21.58        0.90
Total 25 188.47
Durbin-Watson statistic = 2.25
Pure error test - F = 0.46  P = 0.7608
DF(pure error) = 20

Dalam tabel analisis ragam tertera bahwa Pure error test - F = 0.46. Hal ini menunjukkan
bahwa nilai F tidak nyata. Jadi berdasarkan uji ini tidak ada alasan untuk meragukan kepasan model

dan menggunakan s2 = 0.9 sebagai suatu dugaan bagi 2  untuk mengadakan uji F bagi regresi
keseluruhan.

Perbandingan Keakuratan Kuadrat terkecil Terboboti dibandingkan dengan Kuadrat Terkecil
Biasa. Kelayakan suatu model regresi biasanya diukur dengan menggunakan koefis ien determinasi.
Model ini memiliki nilai koefisien determinasi 49.9%. Sedangkan model regresi yang parameternya
diduga dengan kuadrat terkecil terboboti memiliki koefisien determinasi 88.6% . Secara intuitif dapat
dinilai bahwa analisis regresi terboboti memberikan model yang lebih valid  jika dibandingkan
dengan analisis kuadrat terkecil biasa.

Stabilitas Hasil Setelah Eliminasi Pengaruh Sumber Keragaman tak Terkendalikan dengan
Analisis Regresi Terboboti . Salah satu syarat (asumsi) yang harus dipenuhi un tuk mendapatkan hasil
dengan validitas tinggi adalah dipenuhi kehomogenan ragam. Bila syarat ini dilanggar, maka
pengujian hipotesis pada analisis ini tak lagi sensitif (Eisenhart dalam Suharjo, 1997). Penggunaan
data asli dalam memberikan gambaran stabili tas hasil tidak memberikan validitas yang memuaskan
terhadap konsep stabilitas, yaitu keragaman hasil pada berbagai kondisi lingkungan rendah
(minimum) (biological  concept). Keadaan ini dapat diatasi dengan menggunakan kuadrat terkecil
terboboti dalam menduga parameter untuk model regresi fluktuasi hasil tanaman Jagung ini. Buktinya
konsep stabilitas hasil  dalam biological concept (Becker dalam Suharjo, 1997) dapat terpenuhi
dengan menggunakan metode ini. Manfaat yang dapat diambil oleh para peneliti bida ng pertanian
dengan didapatkannya model regresi yang mampu memberikan gambaran stabilitas hasil pada
berbagai kondisi lingkungan ini adalah memudahkan penelusuran informasi terhadap faktor -faktor
penelitian yang mungkin ingin diketahui dalam pengembangan v arietas  baru yang lebih unggul
(Pearce dalam Suharjo, 1997).

KESIMPULAN

Penggunaan kuadrat terkecil terboboti dalam estimasi parameter pada kasus tanaman Jagung
yang mengalami fluktuasi hasil dalam penelitian bidang pertanian, memberikan beberapa keun tungan.
Memudahkan penelusuran informasi penelitian terhadap sumber keragaman yang dapat dikendalikan
terhadap tanaman dalam menemukan varietas unggul. Walaupun pada awalnya penggunaan model
regresi dengan menggunakan data asli tidak memiliki validitas yan g tinggi namun dengan
menggunakan kuadrat terkecil terboboti dalam pendugaan parameter untuk sebuah model yang
diinginkan dapat diatasi. Dengan analisis ini, pengaruh sumber keragaman yang tidak dapat
dikendalikan yang menyebabkan model dari data asli tida k valid bisa dieliminasi sehingga
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perbandingan antar taraf perlakuan menjadi mungkin dan data tetap memiliki sifat asli. Disamping itu
tendensi hasil juga akan mudah dikenali. Hilangnya fluktuasi hasil antar masa tanam memudahkan
penelusuran akan kestabilan suatu taraf perlakuan, karena hasil yang diberikan menunjukkan
kekonsistenan.
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