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DESKRIPSI APLIKASI: 

Aplikasi ini digunakan untuk pemodelan data Indeks Standar Pencemar 

Udara (ISPU) atau unsur-unsur pencemar yang utama  ISPU, yaitu Carbon 

Monoksida (CO), Particulate Matter (PM), Sulfur Dioksida (SO2) Nitrogen 

Dioksida (NO2) dan Ozon (O3) berdasarkan faktor-faktor: Suhu Udara 

(oCelsius), Kecepatan Angin (Km/jam), Kelembapan Udara (g/m3), Kepadatan 

Lalu Lintas (SMP/jam), Luas Hutan Kota (m2), Kepadatan Penduduk 

(KK/km2) dan Kepadatan Pusat Bisnis (Unit/km2). Aplikasi ini dibangun 

dengan menggunakan GUIDE MATLAB 7.6.0. Aplikasi ini dapat digunakan 

untuk analisis data ISPU menggunakan pendekatan model regresi spasial 

ataupun spatio temporal menggunakan berberapa metode berikut: 

1. Metode Regresi Linier 

2. Metode Geographically Weighted Regression (GWR) 

3. Metode Mixed Geographically Weighted Regression (MGWR) 

4. Metode Geographically and Temporally Weighted Regression (GTWR) 

5. Metode Mixed Geographically and Temporally Weighted Regression 

(MGTWR) 

 

PERSIAPAN AWAL: 

1. Menginstall MATLAB  

Matlab Versi 7.6.0 atau yang lebih tinggi harus terinstall terlebih dahulu 

agar program berjalan dengan baik. Bila digunakan Matlab versi yang 

lebih rendah dikhawatirkan program tidak dapat berjalan dengan baik. 

 

2. Membuat file data dalam file Excel (*.xls) 

Untuk melakukan analisis perlu disiapkan data dalam format file Matlab 

dengan extensi xls (*.xls). Aturan yang digunakan adalah: 

1. Untuk analisis regresi dengan metode Regresi Linier OLS, GWR dan 

GTWR kolom pertama berisi variabel respon, kolom kedua adalah 

waktu pengamatan, kolom ketiga dan keempat adalah koordinat lokasi 
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geografis, sedangkan kolom kelima dan seterusnya merupakan variabel 

prediktor. 

2. Untuk analisis regresi dengan metode MGWR dan MGTWR perlu 

disiapkan variabel prediktor lokal di kolom ke-5 dan seterusnya, baru 

kemudian kolom-kolom yang memuat variabel prediktor global.  

 

PENGGUNAAN PROGRAM APLIKASI: 

Untuk menjalankan program MGWR ini pertama kali buka software 

MATLAB kemudian ganti direktori kerja Matlab pada folder 

“…/PROGRAM MGTWR 2018” tergantung dimana anda meletakkan 

folder tersebut, seperti contoh berikut: 

 

 

Kemudian pada jendela Command ketik MGTWR_menu lalu tekan ENTER 

sehingga akan muncul tampilan jendela utama program MGTWR: 

 

 

 

  



Aplikasi GUI MGTWR @ 2018  4 
 

1. Analsis Regresi dengan Metode OLS 

a. Klik Pilih Model  Regression lalu akan muncul tampilan berikut: 

 

b. Klik Pilih File Data untuk mengambil data yang akan dianalisis. 
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c. Klik Analisis untuk proses estimasi dan pengujian hipotesis. Jangan 

lupa untuk menyimpan output analisis dalam bentuk file *.mat.  

 

d. Output yang tampak pada tampilan metode Resgrsi OLS adalah 

sebagai berikut: 
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e. Untuk melihat output dalam bentuk tabel dapat dilihat pada jendela 

command. 

 

f. Sedangkan output secara lengkap dapat dilihat pada file output yang 

telah disimpan dalam bentuk file *.mat. 

 

 

Nama file output 

Output Lengkap 
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g. Klik Ulangi dengan Data Sama untuk mengulangi analisis dengan 

data yang sama. Klik Reset untuk analisis dengan data baru. 

h. Klik Stepwise untuk analisis regresi dengan metode Stepwise. 

i. Klik Bantuan? untuk membuka tutorial program. 

j. Klik Keluar untuk mengakhiri program.  

 

2. Analsis Regresi dengan Metode GTWR 

a. Klik Pilih Model  GTWR lalu akan muncul tampilan berikut: 

 

b. Klik Pilih File Data untuk mengambil data yang akan dianalisis. 

 

c. Klik Analisis untuk proses estimasi dan pengujian hipotesis. Jangan 

lupa untuk memilih fungsi pembobot yang digunakan dan menyimpan 

output analisis dalam bentuk file *.mat.  
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d. Output yang tampak pada tampilan metode GTWR adalah sebagai 

berikut: 

 

e. Untuk melihat output dalam bentuk tabel dapat dilihat pada jendela 

command. 

f. Sedangkan output secara lengkap dapat dilihat pada file output yang 

telah disimpan dalam bentuk file *.mat. 
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g. Klik Ulangi dengan Data Sama untuk mengulangi analisis dengan 

data yang sama dengan pembobot yang berbeda. Klik Reset untuk 

analisis dengan data baru. 

h. Klik Bantuan? untuk membuka tutorial program. 

i. Klik Keluar untuk mengakhiri program.  

 

3. Analisis Regresi dengan Metode MGTWR 

a. Klik Pilih Model  MGTWR lalu akan muncul tampilan berikut: 

 

b. Klik Input Data untuk mengambil data yang akan dianalisis. 

 

c. Masukkan banyaknya variabel prediktor lokal dan global 
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d. Klik Analisis untuk proses estimasi dan pengujian hipotesis. Jangan 

lupa untuk memilih fungsi pembobot yang digunakan dan menyimpan 

output analisis dalam bentuk file *.mat.  

 

e. Output yang tampak pada tampilan metode MGWR adalah sebagai 

berikut: 
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f. Untuk melihat output dalam bentuk tabel dapat dilihat pada jendela 

command. 

g. Sedangkan output secara lengkap dapat dilihat pada file output yang 

telah disimpan dalam bentuk file *.mat. 

h. Klik Ulangi untuk mengulangi analisis dengan data yang sama dengan 

pembobot yang berbeda. Klik Reset untuk analisis dengan data baru. 

i. Klik Bantuan? untuk membuka tutorial program. 

j. Klik Keluar untuk mengakhiri program. 
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