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ABSTRAK 
Data respon berganda berulang merupakan suatu data dimana terdapat sejumlah c kategori hasil, yang 

mana masing-masing kategori hasil didefinisikan sebagai item. Pengumpulan data seperti ini membolehkan 

responden mengisi atau mencentang semua pilihan jawaban yang disediakan. Sebagai contoh, pertanyaan 

tentang metode yang digunakan dalam mencegah kehamilan. Misalnya tersedia lima pilihan jawaban, yang 

mana responden dapat mencentang semua atau sebagian jawaban yang diberikan, seperti: kondom, pil 

kontrasepsi, diaphragm, jelly, dan periode aman. Berdasarkan pilihan jawaban yang diberikan, maka dalam 

peubah respon berganda berulang ini terdapat lima item. Respon berganda berulang dicirikan oleh item dan 

titik waktu yang diperhatikan sebagai dua level pada model multi level. Penelitian ini akan menggunakan 

model campuran linear terampat dalam memodelkan data respon berganda berulang, yang mana dalam model 

tersebut mempertimbangkan adanya pengaruh tetap dan pengaruh acak. Namun, data yang digunakan 

merupakan data bangkitan pada pengaruh acak yang dibangkitkan dari tiga sebaran pada satu titik waktu 

tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan model data respon berganda berulang dari sebaran 

Normal Baku, Lognormal, dan Gamma. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model data respon berganda 

berulang dari sebaran Lognormal selalu menghasilkan nilai rata-rata AIC yang lebih kecil dibandingkan dari 

sebaran Gamma dan Normal Baku. Namun, pada sebaran Gamma yang ekornya tidak panjang, memberikan 

nilai AIC yang lebih kecil dibandingkan dengan sebaran Lognormal. Data respon berganda berulang dari 

sebaran Normal Baku, selalu menghasilkan nilai rata-rata AIC yang lebih besar dibandingkan dari sebaran 

Lognormal dan Gamma baik yang ekornya panjang maupun yang tidak panjang. 

 

Kata-kata kunci: AIC, item, pengaruh tetap, pengaruh acak, respon berganda berulang. 

 

PENDAHULUAN 

Data respon berganda berulang merupakan 

suatu data dimana terdapat sejumlah c kategori 

hasil. Pengumpulan data seperti ini 

membolehkan responden mengisi atau 

mencentang semua pilihan jawaban yang 

disediakan pada daftar kategori hasil. Peubah 

kategori yang mengumpulkan jenis data seperti 

ini disebut dengan peubah respon berganda 

berulang (repeated multiple response variables) 

[1]. Sebagai contoh, pertanyaan tentang metode 

yang digunakan dalam mencegah kehamilan. 

Misalnya tersedia lima pilihan jawaban, yang 

mana responden dapat mencentang semua atau 

sebagian jawaban yang diberikan, seperti: 

kondom, pil kontrasepsi, diaphragm, jelly, dan 

periode aman. Berdasarkan pilihan jawaban 

yang diberikan, maka dalam peubah respon 

berganda berulang ini terdapat lima kategori 

hasil. Masing-masing kategori hasil 

didefinisikan sebagai item [2]. Respon berganda 

berulang dicirikan oleh item dan titik waktu 

yang diperhatikan sebagai dua level pada model 

multilevel [1]. [3] menunjukkan bahwa 

menentukan model asosiasi yang baik untuk titik 

waktu lebih penting daripada menjelaskan 

asosiasi di seluruh item. 

Model campuran linear terampat 

(generalized linear mixed model) atau yang 

disingkat dengan MCLT merupakan perluasan 

model campuran linear, yang mana sebaran 

peluang bersyaratnya tidak diharuskan 

mengikuti sebaran normal, akan tetapi sebaran 

peluang tersebut termasuk dalam keluarga 

eksponensial, seperti Binomial, Poisson log-

linear dan sebagainya [4]. MCLT dapat 

diterapkan pada peubah respon berganda 

berulang yang  benilai biner [3]. 

Dua elemen yang bisa digunakan untuk 

mendefinisikan MCLT yaitu, (1) kebebasan 

bersyarat (dengan syarat pengaruh acak) dan (2) 

sebaran dari pengaruh acak [4]. Sebaran dari 

pengaruh acak dalam pemodelan MCLT 

biasanya diasumsikan menyebar Normal. 

Namun, dalam penelitian ini, akan dilakukan 

perbandingan menggunakan sebaran lain, 

misalnya sebaran Gamma dan Lognormal. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

membandingkan model data respon berganda 

berulang dari sebaran Normal Baku, Lognormal, 

dan Gamma. Sebagai langkah awal, matriks 

rancangan dan pengaruh tetap nilainya 

ditentukan terlebih dahulu. Namun, karena 

banyaknya data pada matriks rancangan, maka 

matriks rancangan dibangkitkan sekali saja  
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menggunakan sebaran Normal Baku. Sedangkan 

pada pengaruh acak, datanya dibangkitkan dari 

sebaran Normal baku, Lognormal, dan Gamma. 

Ada satu pengaruh tetap dan dua pengaruh acak 

yang digunakan dalam pemodelan ini. 

Dipilihnya sebaran Lognormal karena ingin 

dibangkitkan data yang sebarannya memiliki 

ekor yang panjang ke kiri, sedangkan sebaran 

Gamma memiliki ekor yang panjang ke kanan. 

Kemudian sebaran Normal Baku untuk sebaran 

yang simetris. 

Selanjutnya data respon dibangkitkan dari 

sebaran Binomial, dengan jumlah percobaan 

satu dan peluang p  dengan p  diperoleh melalui 

fungsi hubung yang natural agar diperoleh nilai 

diantara 0 dan 1. 

Alat ukur yang digunakan untuk 

membandingkan ketiga model tersebut adalah 

Akaike’s information criterion (AIC). Model 

dengan nilai AIC terkecil, merupakan model 

yang terbaik [4]. 

 

BAHAN DAN METODE 

Bahan 

Bahan dalam melakukan pembentukan 

model dilakukan dengan 5 langkah berikut: 

(1). Mengambil nilai parameter 0 0,5   dan 

1 1,5.   Selanjutnya, membangkitkan x  (yang 

mana ( )X 1 x ) dan 1 2( )Z z z  dari sebaran 

Normal Baku (dilakukan sekali saja) dengan 

100n   dan 1000.n   

(2). Membangkitkan  1 2

T
  α  dari sebaran 

Normal Baku, Lognormal, dan Gamma. 

(3). Mendapatkan nilai harapan Y  dengan syarat 

α  atau   | ,E Y α  selanjutnya membangkitkan 

data y  menggunakan sebaran Binomial dengan 

jumlah percobaan satu dan peluang sukses  p  

dengan  

     exp | 1 |p E Y E Y α α  

dan 

 | T TE Y  α x β z α  

(4) Berdasarkan data bangkitan ini dibuat 

pemodelan menggunakan MCLT, seperti pada 

persamaan (2). 

(5) Ketiga model dibandingkan besaran nilai 

AIC-nya. 

  

Model Campuran Linear Terampat (MCLT) 

Ada tiga komponen utama dalam MCLT [4]: 

1. Komponen acak 

2. Komponen sistematik 

3. Fungsi hubung 

Peubah respon berganda berulang 1 2, , , ny y y  

dengan syarat α  merupakan komponen acak 

yang saling bebas (bersyarat) sedemikian 

sehingga sebaran 
iy  dengan syarat α  termasuk 

dalam keluarga eksponensial. Komponen 

sistematiknya adalah ,T T

i i i  x β z α  dan fungsi 

hubungnya adalah  i ig     dengan 

 i iE Y   serta fungsi g  memiliki invers 

(invertible). Dengan demikian, maka dapat 

dituliskan persamaannya menjadi 

 

 

, 1,2, ,

atau

T T

i i ig i n

g

   

 

x β z α

μ Xβ Zα

   (1)         

Namun, tidak seperti pada model linear 

terampat (MLT), peubah respon pada MCLT 

(secara marjinal) berkorelasi, sehingga 

berdasarkan alasan ini, maka MCLT sering 

digunakan untuk memodelkan respon kategori 

atau diskrit yang saling berkorelasi [4]. 

Jika data peubah respon berganda berulang 

ini biner, maka sebaran peubah respon berganda 

berulang biner dengan syarat α  adalah Bernoulli 

bebas bersyarat, dengan  1| ,i ip P y  α  dan 

fungsi hubungnya 

 logit log
1

T Ti
i i i

i

p
p

p

 
   

 
x β z α       (2) 

dimana 
ix  dan iz  adalah vektor yang diketahui, 

β  adalah vektor parameter yang tidak diketahui 

(pengaruh tetap), α  adalah vektor pengaruh 

acak, X  dan Z  adalah matriks kovariat yang 

diketahui (matriks rancangan). 

 

Pendugaan Parameter 

Pendugaan parameter pada persamaan (2) 

dapat diperoleh menggunakan fungsi 

kemungkinan. Tidak seperti pada model 

campuran linear, fungsi kemungkinan pada 

MCLT khususnya tidak memiliki penyelesaian 

bentuk tertutup (closed-form), kecuali pada 

kasus Normal. Pada kenyataannya, fungsi 

kemungkinan tersebut bisa melibatkan integral 

berdimensi tinggi yang tidak dapat diselesaikan 

secara analitik. Namun, ketika fungsi 

kemungkinan eksak sulit diperoleh, persoalan ini 

dapat diselesaikan menggunakan pendekatan 

Laplace (Laplace approximation) [4]. 

 

MCLT Pada Pendekatan Multilevel Subyek, 

Item, dan Waktu 

Misalkan ijty  menyatakan respon berganda 

berulang pada subyek ke- ,i  item ke- ,j  dan titik 

waktu ke- .t  Selanjutnya, ijtx  menyatakan vektor 

dari matriks rancangan X  pada subyek ke- ,i  
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item ke- ,j  dan titik waktu ke- ,t  dan ijtz  

menyatakan vektor dari matriks rancangan Z  

pada subyek ke- ,i  item ke- ,j  dan titik waktu 

ke- .t  
MCLT pada pendekatan multilevel 

menambahkan pengaruh acak, yaitu memuat 

tambahan pengaruh efek spesifik subyek. Model 

ini disebut sebagai model spesifik subyek karena 

parameter didefinisikan pada level subyek. 

Misalkan iα  adalah vektor pengaruh acak 

pada subyek ke-i, iZ  dan iX  adalah matriks 

rancangan dan β  adalah vektor pengaruh tetap. 

Sebaran ijty  dengan syarat iα  diasumsikan dari 

keluarga eksponensial dengan fungsi kepekatan 

 | ,ijt if y α β  dan nilai tengah bersyarat 

 |ijt ijt iE Y  α . Respon dengan syarat iα  

diasumsikan bebas dalam subyek i, yang dikenal 

dengan asumsi kebebasan lokal [1]. Juga 

diasumsikan respon bebas pada subyek yang 

berbeda. 

Berdasarkan asumsi kebebasan lokal, fungsi 

kepekatan peluang y  dengan syarat α  adalah 

sebagai berikut 

   
1

| , | ,
n

i i

i

f f


y α β y α β           (3) 

dengan 

   
1 1

| , | ,
c T

i i ijt i

j t

f f y
 

y α β α β       (4) 

Selanjutnya, dapat juga ditulis 

   
1

; ;
n

i

i

f f


α Σ α Σ                 (5) 

dimana 

 1 ny y y  dan  1 .nα α α  

Selanjutnya memaksimumkan fungsi 

kemungkinan   , ;l β Σ y  [3], diperoleh 

   

   

, ; ; ,

| ; ;

l f

f f d



 

β Σ y y β Σ

y α β α Σ α
   (6) 

Fungsi kemungkinan ini sering disebut dengan 

kemungkinan marginal (marginal likelihood) 

setelah pengintegralan mengeluarkan pengaruh 

acak [6]. 

 

HASIL DAN DISKUSI 

Data bangkitan diperoleh menggunakan 

software R versi 3.0.3. Pada simulasi pertama 

dilakukan pembangkitan data pengaruh acak dari 

sebaran Normal Baku, Lognormal dengan 

parameter log 2   dan log 0,01,   dan  

Gamma dengan parameter 2r   dan 5,   

seperti pada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. 

 
Gambar 1. Grafik Sebaran N(0,1)  

 
Gambar 2. Grafik Sebaran LOGN(2, 0,01)  

 
Gambar 3. Grafik Sebaran Gamma(2,5)  

 

Tabel 1. Nilai AIC dari Simulasi Pertama 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 274,8 61,9 256,1 

2 281,3 24,1 272,8 

3 268,2 20,9 247,5 

4 276,5 20,9 270,3 

5 284,1 17,7 236,8 

6 258,6 17,7 263,6 

7 265,8 17,7 242,4 

8 264,4 33,5 272,2 

9 283,2 20,9 232,4 

10 277,1 24,1 271,0 

Rata-rata 273,4 25,9 256,5 

Hasil simulasi untuk 100n   dengan 10 kali 

perulangan, pada tabel 1, menunjukkan bahwa 

model data respon berganda berulang dari 

sebaran Lognormal memberikan nilai rata-rata 

AIC yang terkecil dengan nilai rata-rata 25,9. 

Pada kondisi sebaran seperti ini model data 

respon berganda berulang dari sebaran 

Lognormal merupakan model yang terbaik. 

Selanjutnya, pada simulasi kedua dilakukan 

pembangkitan data pengaruh acak dari sebaran 

Lognormal dengan parameter log 2   dan 

log 0,05   dan  Gamma dengan parameter 
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2r   dan 2,   seperti pada gambar 4 dan 

gambar 5. 

 
Gambar 4. Grafik Sebaran LOGN(2, 0,05)  

 
Gambar 5. Grafik Sebaran Gamma (2,2)  

 

Tabel 2. Nilai AIC dari Simulasi Kedua 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 253,9 61,6 130,8 

2 265,4 20,9 242,1 

3 254,8 30,4 247,8 

4 266,8 53,7 230,7 

5 189,9 11,3 212,8 

6 280,0 14,5 236,9 

7 237,2 27,2 255,2 

8 279,0 24,1 210,9 

9 273,6 20,9 248,0 

10 269,2 42,8 261,7 

Rata-rata 257,0 30,7 227,7 

Pada simulasi kedua ini diperoleh bahwa 

model data respon berganda berulang dari 

sebaran Lognormal masih memberikan nilai 

rata-rata AIC yang terkecil dan menjadi 

pembentuk model terbaik dengan nilai sebesar 

30,7 seperti disajikan pada tabel 2 di atas. 

Pada simulasi ketiga dilakukan 

pembangkitan data pengaruh acak dari sebaran 

Lognormal dengan parameter log 2   dan 

log 0,1   dan  Gamma dengan parameter 

2r   dan 1,   seperti pada gambar 6 dan 

gambar 7.  

 
Gambar 6. Grafik Sebaran LOGN(2, 0,1)  

 
Gambar 7. Grafik Sebaran Gamma(2,1)  

 

Tabel 3. Nilai AIC dari Simulasi Ketiga 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 257,1 36,6 244,4 

2 270,2 30,3 79,6 

3 283,3 17,7 106,9 

4 282,7 24,0 228,2 

5 264,5 20,9 235,8 

6 261,7 20,9 94,8 

7 278,7 20,9 124,9 

8 272,4 20,9 165,7 

9 273,6 20,9 199,3 

10 282,3 20,9 97,7 

Rata-rata 272,6 23,4 157,7 

Simulasi ketiga menghasilkan model data 

respon berganda berulang dari sebaran 

Lognormal memberikan nilai rata-rata AIC yang 

terkecil dan menjadi pembentuk model terbaik 

dengan nilai 23,4 seperti disajikan pada tabel 3. 

Pada simulasi keempat dilakukan 

pembangkitan data pengaruh acak dari sebaran 

Lognormal dengan parameter log 2   dan 

log 0,2   dan  Gamma dengan parameter 

2r   dan 0,5,   seperti pada gambar 8 dan 

gambar 9. 

 
Gambar 8. Grafik Sebaran LOGN(2, 0,2)  

 
Gambar 9. Grafik Sebaran Gamma(2, 0,5)  

 

Hasil simulasi keempat, tabel 4, 

menunjukkan model data respon berganda 

berulang dari sebaran Lognormal masih tetap 

memberikan nilai rata-rata AIC yang terkecil 
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dan menjadi pembentuk model terbaik dengan 

nilai 33,6. 

 

Tabel 4. Nilai AIC dari Simulasi Keempat 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 261,8 39,7 100,8 

2 284,0 14,5 20,9 

3 278,1 92,9 68,2 

4 262,6 20,9 36,5 

5 265,5 20,9 216,0 

6 271,5 33,5 45,9 

7 262,8 33,4 17,6 

8 272,5 11,3 240,9 

9 248,3 39,1 67,5 

10 269,0 30,3 27,2 

Rata-rata 267,6 33,6 84,2 

Pada simulasi kelima dilakukan 

pembangkitan data pengaruh acak dari sebaran 

Lognormal dengan parameter log 2   dan 

log 0,5   dan  Gamma dengan parameter 

2r   dan 0,25,   seperti pada gambar 10 dan 

gambar 11. 

 
Gambar 10. Grafik Sebaran LOGN(2, 0,5)  

 
Gambar 11. Grafik Sebaran Gamma(2, 0,25)  

 

Namun, pada simulasi kelima, model data 

respon berganda berulang dari sebaran Gamma 

memberikan nilai rata-rata AIC terkecil dan 

menjadi pembentuk model terbaik dengan nilai 

rata-rata AIC sebesar 24,0 seperti disajikan pada 

tabel 5. 

 

Tabel 5. Nilai AIC dari Simulasi Kelima 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 276,4 14,5 30,2 

2 270,5 27,2 17,7 

3 278,0 45,9 81,2 

4 221,3 54,0 14,5 

5 277,6 27,2 11,2 

6 230,6 24,1 11,3 

7 284,1 80,3 17,6 

8 275,9 80,3 20,8 

9 252,6 14,5 17,7 

10 264,0 36,6 17,7 

Rata-rata 263,1 40,5 24,0 

Pada proses pembangkitan data selanjutnya 

dilakukan penambahan sampel menjadi 

1000.n   Pada simulasi ini parameter yang 

digunakan besarannya sama seperti pada proses 

pembangkitan data untuk 100n  untuk setiap 

simulasi. 

Pada simulasi pertama untuk 1000n   

dengan 10 kali perulangan, tabel 6, 

menunjukkan bahwa model data respon 

berganda berulang dari sebaran Lognormal 

memberikan nilai rata-rata AIC yang terkecil 

dengan nilai rata-rata 56,2. Sehingga model data 

respon berganda berulang dari sebaran 

Lognormal merupakan model yang terbaik. 

 

Tabel 6. Nilai AIC dari Simulasi Pertama 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 2.497,6 63,6 2.780,2 

2 2.774,8 63,6 2.778,0 

3 2.773,4 57,2 2.769,3 

4 2.537,6 45,0 2.780,3 

5 2.755,2 44,2 2.777,6 

6 2.752,9 57,2 2.758,1 

7 2.776,4 66,8 2.685,6 

8 2.758,9 50,7 2.677,4 

9 2.518,5 60,4 2.780,2 

10 2.727,9 53,9 2.771,9 

Rata-rata 2.687,3 56,2 2.755,9 

 

Tabel 7. Nilai AIC dari Simulasi Kedua 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 2.082,1 53,9 2.715,6 

2 2.779,3 44,2 2.742,0 

3 2.775,8 208,1 2.727,0 

4 2.765,0 208,1 2.471,5 

5 2.741,2 60,3 2.632,5 

6 2.550,9 138,8 2.565,1 

7 2.681,8 222,3 2.453,7 

8 2.721,3 76,5 2.650,1 

9 2.739,8 50,7 2.777,7 

10 2.719,4 50,7 2.600,9 

Rata-rata 2.655,7 111,4 2.633,6 

Kemudian pada simulasi kedua diperoleh 

bahwa model data respon berganda berulang 
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dari sebaran Lognormal masih memberikan nilai 

AIC yang terkecil nilai rata-rata AIC sebesar 

111,4 seperti disajikan pada tabel 7 di atas. 

Akibatnya, sebaran Lognormal menjadi 

pembentuk model terbaik. 

Pada simulasi ketiga, seperti pada tabel 8, 

menunjukkan bahwa model data respon 

berganda berulang dari sebaran Lognormal 

memberikan nilai rata-rata AIC yang terkecil 

dengan nilai sebesar 51,0. 

 

Tabel 8. Nilai AIC dari Simulasi Ketiga 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 2.062,6 66,8 2.332,6 

2 2.741,1 47,5 2.769,4 

3 2.525,8 47,4 2.637,7 

4 2.780,0 53,9 602,5 

5 2.772,9 31,2 2.119,7 

6 2.747,2 40,9 1.185,6 

7 2.779,3 57,1 2.322,7 

8 2.705,6 63,6 2.050,9 

9 2.060,9 60,4 2.525,4 

10 2.778,7 41,0 2.140,0 

Rata-rata 2.595,4 51,0 2.068,6 

Berikutnya, simulasi keempat  menunjukkan 

bahwa model data respon berganda berulang 

dari sebaran Lognormal memberikan nilai AIC 

yang terkecil dan menjadi pembentuk model 

terbaik dengan nilai rata-rata AIC sebesar 59,6. 

 

Tabel 9. Nilai AIC dari Simulasi Keempat 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 2.752,3 73,3 41,0 

2 2.723,2 133,8 639,2 

3 2.775,0 63,6 748,7 

4 2.732,4 66,8 237,8 

5 2.521,4 18,1 666,7 

6 2.437,5 24,7 315,8 

7 2.352,7 122,4 318,9 

8 2.632,8 47,4 2.265,3 

9 2.568,1 27,9 2.587,1 

10 2.156,7 18,1 2.234,9 

Rata-rata 2.565,2 59,6 1.005,5 

Akan tetapi, pada simulasi kelima, model 

data respon berganda berulang dari sebaran 

Gamma memberikan nilai rata-rata AIC yang 

terkecil. Dengan demikian, sebaran Gamma 

menjadi pembentuk model terbaik dengan nilai 

rata-rata AIC sebesar 44,0 seperti disajikan pada 

tabel 10. 

 

Tabel 10. Nilai AIC dari Simulasi Kelima 

Ulangan Normal Baku Lognormal Gamma 

1 2.700,5 11,4 21,3 

2 2.776,7 11,4 11,4 

3 2.780,5 14,7 86,3 

4 2.779,7 57,1 98,8 

5 2.593,8 57,1 133,0 

6 2.763,3 37,7 11,4 

7 2.602,3 89,2 11,4 

8 2.523,2 127,5 11,4 

9 2.775,2 206,4 11,4 

10 2.600,9 18,1 408,9 

Rata-rata 2.699,4 68,1 44,0 

 

KESIMPULAN 

Data respon berganda berulang dari sebaran 

Lognormal selalu menghasilkan AIC yang lebih 

kecil dibandingkan dari sebaran Normal Baku 

dan Gamma. Namun, pada sebaran Gamma yang 

ekornya tidak panjang, memberikan nilai AIC 

yang lebih kecil dibandingkan dengan sebaran 

Lognormal. 

Data respon berganda berulang dari sebaran 

Normal, selalu menghasilkan nilai rata-rata AIC 

yang lebih besar dibandingkan dari sebaran 

Lognormal dan Gamma baik yang ekornya 

panjang maupun yang tidak panjang. Hasilnya 

juga sama ketika sampelnya ditingkatkan dari 

100 menjadi 1000. 

Penelitian ini masih dibatasi pada satu titik 

waktu saja. Oleh karena itu, penelitian 

berikutnya disarankan pada lebih dari satu titik 

waktu. 
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