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Abstrak
Banyak metode yang dapat digunakan untuk mendeteksi pencilan data, hal ini dikarenakan
data yang mengandung banyak pencilan akan mengganggu keseimbangan data sehingga
sangat memungkinkan mengurangi kecocokan model yang dibuat. Kecocokan dan keakuratan
suatu model regresi sangat tergantung pada data dan metode yang digunakan. Pada makalah
ini akan diuraikan salah satu metode pendeteksi pencilan data multivariat yaitu metode
Minimum Volume Elipsoida atau lebih dikenal dengan MVE. Tujuannya adalah untuk
menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan elipsoida seperti pusat elips, jari -jari, dan
volume. Konsep jarak yang akan digunakan adalah jarak robust, di mana data yang terletak
di luar ellips akan diidentifikasi sebagai pencilan data. Dari contoh kasus, metode MVE bisa
sangat diandalkan untuk mendeteksi pencilan data dibandingkan dengan menggunakan
metode lain atau konsep jarak yang lain seperti konsep jarak Mahalanobis.
Kata kunci: MVE, elipsoida, pencilan data, robust, multivariat

linear berganda, tapi dalam kesempatan ini
manfaat tersebut tidak akan digunakan.

1. Pendahuluan
Metode Minimum Volume Ellipsoid adalah
salah satu metode robust yang dapat digunakan
untuk mendeteksi adanya pencilan data [4].
Pendeteksian pencilan merupakan langkah
penting dalam analisis data, karena akan sangat
berpengaruh terhadap taksiran parameter model.
Terdapatnya satu atau dua pencilan saja pada
data dapat mengaburkan pengaruh dalam
pengambilan kesimpulan.
Untuk mengatasi
masalah
pencilan
ini
Rousseeuw
memperkenalkan metode robust yang resisten
terhadap adanya pencilan, yaitu Metode
Minimum Volume Ellipsoid (MVE) [3].
MVE menjadi populer berkat resistensi yang
tinggi terhadap outlier pencilan data , yang
membuatnya menjadi alat yang handal untuk
mendeteksi
pencilan. Dalam makalah ini,
pertama akan mengulas definisi MVE dan
algoritma resampling standar untuk menghitung
perkiraan MVE dalam praktek dan memberikan
referensi untuk algoritma alternatif yang sering
melibatkan pendeteksi pencilan data multivariat .
Dalam MVE, paling tidak ada dua konsep jarak
yang dapat digunakan, yaitu konsep jarak robust
dan konsep jarak Mahalanobis. Namun demikian
dalam makalah ini akan di titik beratkan pada
konsep jarak robust, sedangkan konsep jarak
mahalanobis
akan
digunakan
sebagai
pembanding melalui bahasan yang sangat
singkat.
Walaupun
MVE juga sekaligus bisa
digunakan untuk menaksir parameter regresi

2. Tinjauan Pustaka
Metode Minimum Volume Ellipsoid (MVE)
mulai diperkenalkan oleh Rosaeuw pada tahun
1985, namun demikian Prof. Byod dalam
makalahnya [1] mengemukakan bahwa pada
tahun tujuh puluhan Shor dan Yudin telah
mengembangkan pendekatan lain yang mirip
dengan MVE ini dengan menggunakan vektor
gradien, bahkan tahun 1979
metode ini
digunakan oleh Khachian dalam menyusun
algoritma polinom waktu.
Sebagai metode penaksir parameter, MVE
juga merupakan penaksir yang sangat penting
dalam statistik robust, bahkan Jun-ya Gotoh and
Aiko Takeda, 2006 [2] telah membuat
karakterisasi persentase dari sejumlah titik di Rn
dalam elips dengan 100 % , dengan
∈
[0,5 , 1,0). Makalahnya menyajikan formulasi
baru dalam mengkonstruksi sebuah elips berbasis
teknik minimisasi CvaR (Conditional value-atRisk).
Sekar wulandari tahun 2010 [5] pada
penelitiannya
membandingkan
metode
kombinasi Minimum Covariant determinant
(MCD) dan Minimum Volume Ellipsoid (MVE)
dengan Metode Regresi Robust: Least Median
Square (LMS) dan Least Trimmed Square (LTS),
dalam mengukur tingkat resistensi terhadap
outlier. dengan membandingkan nilai Bias dan
MSE (Means Square Error) pada beberapa
ukuran sampel dan persentase outlier yang
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berbeda. Hasil yang diperoleh menunjukkan
bahwa metode MCD-LMS lebih baik dari pada
metode yang lainnya karena memiliki nilai Bias
dan MSE yang minimum.
.

Untuk mendapatkan elipsoida dengan volume
minimum, dilakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Dipilih himpunan bagian yang memuat (p+1)
pengamatan. Selanjutnya untuk setiap
himpunan bagian berukuran (p+1) tersebut,
sebutlah himpunan indeks
J = { i1 , i2 , . . . , ip+1 }  { 1 , 2 , . . . , n }.

3. Metode Volume Minimum Elipsoida
Prisip utama dari metode Volume Minimum
Elipsoida (MVE) ini adalah bagaimana kita
membuat/menentukan sebuah elipsoida yang
volumenya minimum dari sekumpulan data,
sedemikian sehingga titik-titik data yang berada
di luar elips dikatakan sebagai pencilan (outlier).
Jika n adalah banyaknya pengamatan dan p
adalah banyaknya variabel bebas, maka terdapat
sebanyak kombinasi (p+1) dari n

2. Menentukan rata-rata (mean) sampel dengan
rumus:
(1)

sehingga diperoleh pusat elips
(
,
,
) di mana:

atau

himpunan bagian (sub sampel) yang memuat
(p+1) pengamatan.
Berangkat dari data
sebanyak inilah, banyaknya elips yang harus
dibuat, lalu ditentukan elips mana yang paling
minimum volumenya. Dengan demikian bila
banyaknya pengamatan terlalu besar, maka
banyaknya elipsoida yang harus diperiksapun
akan menjadi banyak, sehingga akan menjadi
pekerjaan yang tidak praktis. Sebagai contoh,
bila ada p = 3 buah variabel acak yaitu X1 , X2 ,
dan X3 , dengan n = 40 pengamatan yaitu {xi1
, xi2 , xi3} ; i = 1, 2 , 3, . . . , 40, maka akan ada
sebanyak

.
Selanjutnya ditentukan matriks kovarian dari
sampel dengan rumus
(2)

yang secara rinci bisa dinyatakan dalam
bentuk matriks:

= 91.390 subsampel yang harus

diolah dan dihitung volume elipsnya. Namun
demikian dengan adanya teknologi masalah
tersebut bisa terpecahkan. Dengan demikian
untuk penelitian yang bertujuan menganalisis
Metode Minimum Volume Elipsoida akan lebih
efisien diterapkan pada data yang hasil
pengamatannya sedikit dengan dimensi yang
kecil.

SJ =

di mana

Matriks kovarian
ini pada umumnya
nonsingular, dan memang harus nonsingular.
Bila tidak, banyaknya pengamatan harus
ditambah sampai pemilihan (p+1) himpunan
bagian dari sampel ini mengakibatkan
nonsingular.

4. Algoritma
Misalkan diberikan data hasil n observasi
(pengamatan) dengan p variabel acak sebagai
berikut:
Pengamatan:
X1
X2
Xp
1
x11
x12
x13
2
x21
x22
x23
3
x31
x32
x33
4
x41
x42
x43
5
x51
x52
x53
n
Dari data dengan

xn1

xn2

3. Selanjutnya dihitung jarak kuadrat:
(3)
di mana h:n menunjukkan jarak kuadrat
terkecil ke-h diantara jarak kuadrat pada n
pengamatan dalam X. Dengan menggunakan
jarak kuadrat tersebut, dibuat faktor skala

xn3

di mana

n pengamatan ini, akan

terdapat subsampel sebanyak

yang

.

Nilai
ini merupakan jari-jari elips ke arah
sumbu-XJ .

memuat (p+1) pengamatan.
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Tabel 1: Data subsampel pertama

4. Sebagai penentu yang sangat penting dalam
MVE
adalah volume elipsoida yang
proporsional dengan nilai
(4)
Setelah selesai langkah ke-4 dengan
memperoleh nilai volume elips untuk subsampel
pertama, selanjutnya ulangi langkah 1 sampai 4
di atas untuk subsampel ke-2 berukuran sama
yaitu (p+1) sehigga diperoleh volume elips ke-2.

Dengan persamaan (1) diperoleh mean yang
berperan sebagai pusat elips adalah
T(X) = Tj =

Proses terus diulang sampai sebanyak

.

Selanjutnya dengan bantuan matriks kovarian,
jarak kuadrat, dan konstanta

subsampel. Selanjutnya kita memilih subsampel
yang elipsnya memiliki volume
paling
minimum.
Dari elips terpilih tersebut, berikutnya dihitung
T(X) dan S(X) di mana

C =

= 3,0575 , maka diperoleh

volume elips dari subsampel pertama yaitu:
815,6704.

(5)

Setelah proses diulang untuk 4.845 subsampel,
maka diperoleh volume minimum dengan pusat
ellipsoida.

dengan
)=

yang disebut dengan

T(X) = Tj =

correction term.

Selanjutnya, setelah S(X) ditentukan, maka
diperoleh jarak robust untuk setiap data seperti
tampak pada Tabel-2. Data pada Tabel-2 ini
dilengkapi dengan hasil perhitungan konsep
jarak yang lain yaitu jarak Mahalanobis dengan
rumus:

Berdasarkan T(X) dan S(X) tersebut di atas,
dihitung Jarak Robust dengan rumus
(6)
untuk setiap pengamatan i .
Selanjutnya pencilan data ditentukan apabila

untuk i = 1, 2, 3, ... , n.
RDi >

5.

.

Implementasi

Tabel 2 Jarak Robust dan Mahalanobis

Dalam tahap implementasi ini, akan diolah data
tentang produktifitas primer fitoplankton Pada
budi daya jala apung yang dipengaruhi oleh
intensitas cahaya, pH air, dan kerapatan
fitoplankton itu sendiri. Dengan banyaknya
pengamatan n = 20, dan variabel bebasnya p = 3,
maka ditentukan hal sebagai berikut:
Y = produktifitas primer fitoplankton sebagai
variabel tak bebasnya, sedangkan variabel
bebasnya terdiri dari
X1 = Intensitas cahaya
X2 = PH
X3 = Kerapatan Fitoplankton
Sebagai langkah awal, diambil subsampel
pertama berukuran (p+1) = 4 dari subsampel
sebanyak

.

= 4.845. Sebutlah subsampel

ini data ke-1 , ke-2, ke-3, dan ke-4 dengan data
sepeti tampak pada tabel berikut
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Dengan kriteria pencilan data:
Rdi >

3. Metode MVE cukup akurat
mendeteksi pencilan data.

= 3,0575 ,

dalam

Daftar Pustaka

maka terdeteksi data pencilan ada tujuh buah
yaitu: data ke: 1, 6, 11, 14,16, 18, dan 19. Di lain
fihak, jika digunakan jarak mahalanobis tidak
terdeteksi adanya pencilan.
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1. Mengingat volume elipsoida minimum
harus dicari dari semua subsampel, maka
metode MVE hanya cocok untuk ukuran
sampel yang kecil.
2. Selain jarak robust, konsep jarak yang
dapat digunakan dalam menentukan
elipsoida adalah jarak Mahalanobis.

310

