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ABSTRAK

Pemodelan statistik dan teori nilai ekstrim diperlukan untuk memprediksi curah hujan ekstrim,
diantaranya teknik statistical downscaling (SD) yang secara fungsional menghubung-kan
curah hujan sebagai peubah respons dengan luaran global circulation model (GCM) sebagai
peubah bebas dan berdasarkan sebaran generalized pareto (GPD). Namun pada luaran GCM
terdapat masalah multikolinieritas. Masalah ini dapat diatasi dengan regularisasi L1 dan L2.
Curah hujan umumnya menyebar Gamma sehingga perlu kajian teoritis dan empiris untuk
memperoleh model penduga curah hujan ekstrim. Penelitian ini bertujuan mengembangkan
metode komputasi untuk pemodelan SD linier dengan regularisasi L1 dan L2 dan berdasarkan
respon GPD dan Gamma dengan pendekatan generalized linear model (GLM) dan vector
generalized additive model (VGAM), dan regresi kuantil dengan L1. Komputasi pemodelan
tersebut menggunakan metode Iteratively Reweighted Least Square dan optimasi Nelder-
Mead. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) model regresi Gamma lebih baik daripada regresi
komponen utama sedangkan penggunaan L1 pada kedua model tersebut menghasilkan
ketepatan yang hampir sama, (2) pemodelan regresi kuantil dengan L1 lebih baik daripada
regresi respons GPD dengan GLM dan regresi respons GPD dengan VGAM, dan (3)
penambahan peubah dummy pada model-model tersebut dapat meningkatkan ketepatan
pendugaan curah hujan ekstrim. Penggunaan L1 memudahkan seleksi peubah luaran GCM
daripada metode komponen utama.

Kata kunci: ekstrim, gamma, generalized pareto, regularisasi, statistical downscaling.

ABSTRACT

Statistical modeling and extreme value theory are required to predict extreme rainfall, such as
statistical downscaling (SD) technique which relates functionally rainfall as response variable
with global circulation model (GCM) output as independent variables and based on
Generalized Pareto distribution (GPD). However, there is multicollinearity in GCM output.
This problem can be overcome by L1and L2 regularization. Rainfall generally follows
Gamma distribution so it is necessary to do theoretical and empirical studies to find a model
to predict extreme rainfall. This research goal is to develop computation methods for linear
SD modeling with L1dan L2 regularization and response based on GPD and Gamma
distribution with generalized linear model (GLM) and vector generalized additive model
(VGAM) approaches, and quantile regression with L1. The computation used Iteratively
Reweighted Least Square and optimization Nelder-Mead. The results show that (1) Gamma
regression was better than principal component regression while the use of L1 in both models
resulted in similar accuracy, (2) quantile regression modeling with L1 was better than
regression models using response GPD with GLM and VGAM, (3) dummy variables in the
models affected the accuracy of extreme rainfall prediction. L1 selected variables of GCM
output easier than principal component method.

Keywords: extreme, gamma, generalized Pareto, regularization, statistical downscaling.
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PENDAHULUAN

Teknik statistical downscaling (SD) yang selama ini berkembang untuk

pendugaan curah hujan menggunakan model statistik yang menghubungkan data

luaran global circulation model (GCM) secara fungsional dengan data lokal

seperti curah hujan. Selaras dengan perkembangan ilmu pemodelan statistik,

teknik SD dapat dikembangkan untuk memprediksi curah hujan ekstrim.

Curah hujan sebagai respons pada pemodelan SD nilai ekstrim tidak dapat

didekati dengan pemodelan sebaran normal. Beberapa kajian mengenai curah

hujan ekstrim di dunia menggunakan pemodelan SD sudah dilakukan seperti

jaringan syaraf tiruan/artificial neural network (Olsson et al. 2001, Begueria &

Vicente-Serrano 2006), regresi kuantil tersensor (Friederichs & Hense 2007),

analisis korelasi kanonik (Busuioc et al. 2008), dan teori nilai ekstrim seperti peak

over thresshold (POT) untuk pemodelan sebaran pareto terampat (generalized

pareto distribution/GPD) serta blok maksima untuk pemodelan teori nilai ekstrim

terampat (generalized extreme value/GEV) (Friederichs 2010; Mannshardt-

Shamseldin et al. 2010; Acero et al. 2010; Tryhorn & DeGaetano; 2011).

Mondiana (2012) di Indonesia menggunakan regresi kuantil dalam menduga curah

hujan ekstrim di salah satu stasiun pengamatan klimatologi di Kabupaten

Indramayu.

Penggunaan teori nilai ekstrim selama ini dengan cara memodelkan peubah

respons dan masing-masing peubah kovariat sesuai dengan sebaran GEV/GPD

untuk menduga parameter sebaran. Hasil pemodelan berupa nilai return pada

persentil tertentu kemudian dimodelkan dengan model regresi linier baku. Yee &

Stephenson (2007) telah mengembangkan metode pemodelan teori nilai ekstrim

(GEV dan GPD) dengan kovariat yang diimplementasikan ke dalam metode

model linier terampat (generalized linear model/GLM) (Mc Cullagh & Nelder

1989) dan model aditif linier terampat vektor (vector generalized linear

andadditive model/VGAM) (Hastie & Tibshirani 1987).

Penggunaan teori nilai ekstrim untuk pemodelan SD terkendala dalam

kovariat yang saling berkorelasi (multikolinieritas). Masalah ini dapat ditangani

dengan menggunakan analisis komponen utama (AKU) untuk mendapatkan
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peubah baru yang tidak multikolinieritas. Regularisasi L1 (Lasso) dan L2 (Ridge-

gulud) dapat juga sebagai metode alternatif untuk mengatasi masalah

multikolinieritas.

Sampai saat ini belum ada literatur tentang kajian pemodelan GPD

menggunakan L1 dan maupun L2. Penelitian ini bertujuan mengembangkan

metode pemodelan linier GPD dengan L1 dan L2. Penerapan L1 dalam metode

GLM untuk sebaran Binom dan Poisson telah dikembangkan oleh Park & Hastie

(2007) dan Friedman et al. (2010) mengusulkan metode komputasi Coordinate

Descent pada kasus yang sama di dalam pendugaannya. Secara umum penerapan

L1 dapat menggunakan metode pemrograman kuadratik yang merupakan bagian

dari optimisasi convex (Tibshirani 1996) dan juga iteratively reweighted least

square (IRLS) serta metode optimasi Nelder-Mead.

Pada penelitian ini dikembangkan metode komputasi statistik IRLS dan

optimasi Nelder-Mead untuk pemodelan model SD dengan L1 dan berdasarkan

GPD untuk pendugaan curah hujan ekstrim. Sehubungan dengan itu, telah

dilakukan kajian tentang pemodelan regresi dengan metode L1, regresi dengan

respons Gamma dan L1, regresi kuantil dengan L1, regresi komponen utama

dengan respon GPD dan GLM, regresi komponen utama dengan respon GPD dan

VGAM.

METODE PENELITIAN

Beberapa kajian pada penelitian sebelumnya tentang pemodelan SD nilai

ekstrim dengan prediktor yang mengandung multikolinieritas telah dilakukan.

Penentuan nilai ambang (threshold) dijadikan dasar pada penelitian ini terutama

untuk pengembangan model regresi respons GPD dengan GLM dan VGAM.

Pengembangan model diawali dengan kajian tentang pemodelan regresi dengan

L1, regresi respons sebaran Gamma dengan L1, dan regresi kuantil dengan L1.

Dalam hal ini multikolinieritas pada data luaran GCM diatasi dengan analisis

komponen utama dan metode L1. Lingkup penelitian tercantum pada Gambar 1.

Ada lima pemodelan yang dikaji pada penelitian ini, yaitu (1) regresi dengan

L1, (2) regresi respons Gamma dengan L1, (3) regresi kuantil dengan L1, (4)
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regresi respons GPD dengan GLM, dan (5) regresi respons GPD dengan VGAM.

Ketiga model pertama menggunakan data curah hujan tanpa nilai ambang dan data

luaran GCM tanpa analisis komponen utama tetapi dengan L1. Sedangkan dua

model terakhir menggunakan data curah hujan yang lebih besar dari nilai ambang

dan data luaran GCM yang telah direduksi dengan analisis komponen utama.

Tahap selanjutnya adalah penyusunan algoritma dan program komputasinya

dengan program paket R. Keluaran dari penelitian ini berupa makalah pada jurnal

dan prosiding.

Gambar 1 Lingkup penelitian.

Penelitian ini mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi adanya masalah multikolinearitas dalam data luaran GCM.

2. Penentuan komponen data luaran GCM dengan analisis komponen utama

(AKU) untuk mengatasi masalah multikolinearitas.

3. Penentuan nilai ambang untuk sebaran nilai ekstrim, yaitu GPD meng-

gunakan mean residual life plot (MRLP).

4. Pengembangan model-model dan metode komputasi (penyusunan algoritma

dan program komputasi), yaitu:

a. Pemodelan regresi dengan L1.

b. Pemodelan regresi respons Gamma dengan L1.

c. Pemodelan regresi kuantil dengan L1.

d. Pemodelan regresi komponen utama dengan respons GPD dan GLM.

e. Pemodelan regresi komponen utama dengan respons GPD dan VGAM.



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

19

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mencakup pengembangan model statistical downscaling (SD)

untuk pendugaan curah hujan ekstrim. Ada beberapa model SD yang dianalisis

baik secara simulasi maupun aplikasi dengan data curah hujan di Kabupaten

Indramayu dengan data luaran GCM CMIP5 (multi-model ensemble Phase 5

Couple Model Intercomparisson Project). Pemodelan diawali dengan penyiapan

data baik curah hujan maupun luaran GCM. Identifikasi kemungkinan adanya

masalah multikolinieritasitas pada data luaran GCM juga dilakukan. Analisis

komponen utama dilakukan karena ada masalah multikolinieritas. Dalam

penelitian ini masalah tersebut diatasi juga dengan metode L1. Penentuan nilai

ambang juga dilakukan untuk sebaran nilai ekstrim (GPD) yang digunakan dalam

pengembangan model.

Simulasi dilakukan untuk model regresi (respons sebaran normal) dengan

L1 dan model regresi respons sebaran Gamma dengan L1. Dalam hal ini ingin

diketahui bagaimana penggunaan L1 pada kedua pemodelan tersebut jika

dibandingkan dengan analisis komponen utama dalam mengatasi masalah

multikolinieritasitas. Regresi dengan L1 dibandingkan dengan regresi komponen

utama sedangkan regresi respons sebaran Gamma dengan L1 dibandingkan

dengan regresi komponen utama dengans respon sebaran Gamma.

Hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan L1 dalam pemodelan regresi

respons sebaran normal lebih baik daripada penggunaan analisis komponen utama.

Hal ini berdasarkan nilai root mean square error (RMSE) maupun root mean

square error of prediction (RMSEP) untuk model regresi dengan L1 yang lebih

kecil daripada nilai RMSE maupun RMSEP untuk model regresi komponen utama.

Berbeda halnya dengan hasil simulasi penggunaan L1 pada regresi respons

sebaran Gamma dengan L1 yang dibandingkan dengan regresi komponen utama

dengan respons sebaran Gamma. Nilai RMSE maupun RMSEP untuk model

regresi respons sebaran Gamma dengan L1 hampir sama dengan nilai RMSE

maupun RMSEP untuk regresi komponen utama dengan respons sebaran Gamma,

terutama untuk nilai parameter (σ) yang lebih besar dari satu. Jika nilai parameter
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σ=1, maka penggunaan L1 lebih baik daripada penggunaan analisis komponen

utama.

Metode L1 juga digunakan dalam pemodelan regresi kuantil. Model ini

dengan penambahan peubah dummy untuk 12 bulan memberikan hasil yang lebih

baik pada kuantil 90 atau 95. Pada bulan Februari model tersebut dapat menduga

curah hujan ekstrim dengan baik pada kuantil 90 dan juga pada bulan Januari

meskipun prediksinya lebih tinggi dari curah hujan aktualnya (Gambar 2).

Demikian juga pada bulan-bulan lainnya, prediksinya lebih dari curah hujan

aktualnya. Namun pola curah hujan prediksi sesuai dengan pola curah hujan

aktualnya dan stabil untuk pendugaan tiga tahun kedepan.

Dua model lainnya tidak menggunakan L1 tetapi analisis komponen utama.

Model pertama menggunakan respons GPD dengan GLM dan model kedua

menggunakan respons GPD dengan VGAM. Kedua model ini digunakan untuk

pendugaan curah hujan ekstrim berdasarkan data curah hujan yang lebih besar dari

nilai ambang (threshold) yang mengikuti sebaran GPD.

Gambar 2 Prediksi curah hujan ekstrim dengan regresi kuantil L1.

Model pertama menggunakan empat komponen dan transformasi bulan

dengan sinus dan cosinus, dengan nilai ambang yang berbeda untuk setiap musim

(hujan, peralihan hujan_kemarau, kemarau, kemarau_hujan). Hasil pendugaannya

serupa dengan hasil regresi kuantil dengan L1. Pada bulan Februari curah hujan

ekstrim diprediksi dengan baik pada kuantil 95, curah hujan pada bulan Januari



Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM IPB 2015

21

diprediksi baik pada kuantil 75, demikian juga curah hujan pada bulan Maret. Pola

curah hujan prediksi sesuai dengan pola curah hujan aktual. Pendugaannya stabil

untuk satu tahun kedepan.

Gambar 3 menunjukkan bahwa model regresi GPD dengan GLM dapat

memprediksi curah hujan ekstrim dengan baik. Prediksi curah hujan bulanan pada

bulan Januari hingga Desember lebih tinggi daripada data aktualnya, namun

prediksinya dapat mengikuti pola data aktual dengan baik, khususnya saat curah

hujan ekstrim. Pada bulan Februari curah hujan tertinggi yang terjadi di tahun

2008 sebesar 439 mm/bulan. Nilai ini dapat diprediksi dengan baik pada kuantil

ke-95 sebesar 453,23 mm/bulan. Begitupula pada bulan Maret nilai aktual berada

tepat pada kuantil ke-95, artinya pada bulan Maret terjadi curah hujan ekstrim.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa curah hujan pada bulan Maret lebih tinggi

daripada curah hujan yang biasa terjadi sebesar 260,87 mm/bulan. Secara umum,

untuk bulan yang berada di musim kemarau dan peralihan, nilai prediksi pada

kuantil ke-90 dan 95 memang lebih tinggi dari nilai aktual, namun mampu

mengikuti pola dengan baik.

Gambar 3 Prediksi curah hujan ekstrim dengan regresi GPD dengan GLM.

Model kedua (regresi GPD dengan VGAM) juga menggunakan empat

komponen tetapi setiap komponen ada yang berpengaruh linier dan nonlinier

sesuai derajat bebasnya. Hasil pendugaannya (Gambar 4) juga serupa dengan hasil

regresi kuantil dengan L1. Pada bulan Februari curah hujan tertinggi sebesar
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439 mm/bulan yang dapat diduga dengan baik pada kuantil ke-95 sebesar

456 mm/bulan, tetapi curah hujan pada bulan Januari diprediksi lebih dari curah

hujan aktualnya, kecuali curah hujan pada bulan Maret. Pola curah hujan prediksi

sesuai dengan pola curah hujan aktual. Pendugaannya juga stabil untuk satu

sampai lima tahun ke depan. Namun kestabilan ini kurang baik jika dibandingkan

dengan model regresi kuantil dengan L1 dan model regresi GPD dengan GLM.

Berdasarkan pola prediksi pada Gambar 2, 3, dan 4, di antara ketiga model

terakhir (regresi kuantil dengan L1, regresi GPD dengan GLM, dan regresi GPD

dengan VGAM), model regresi kuantil dengan L1 lebih baik daripada kedua

model lainnya dalam pendugaan curah hujan ekstrim maupun polanya.

Berdasarkan nilai RMSEP pada Tabel 1, model regresi kuantil dengan L1 (standar

deviasi 5,25 dan 4,95) dan model regresi GPD dengan VGAM (standar deviasi

8,17 dan 7,75) lebih baik daripada model regresi GPD dengan GLM (standar

deviasi 31,55 dan 30,87) dalam hal kestabilan pendugaan. Model SD akan

memberikan hasil yang baik jika hubungan antara peubah respons dengan peubah

penjelas tidak berubah dengan perubahan waktu dan tetap sama meskipun ada

perubahan iklim (Wigena 2006). Pemodelan tersebut memerlukan algoritme dan

metode komputasinya. Dalam penelitian ini telah juga dikembangkan beberapa

metode komputasi dan program (dalam program paket R) untuk keperluan analisis

masing-masing model.

Tabel 1 Nilai RMSEP ketiga model

Data model Data validasi
RMSEP setiap model pada kuantil 90 dan 95
(1) (2) (3)

90 95 90 95 90 95
1979–2007 2008 99,56 129,79 93,63 106,50 120,66 142,36
1979–2006 2007–2008 91,68 119,73 113,53 132,45 123,85 139,32
1979–2005 2006–2008 95,37 125,86 136,55 154,08 129,23 145,81
1979–2004 2005–2008 105,51 135,97 131,36 150,75 126,84 144,34
1979–2003 2004–2008 112,23 139,05 178,43 190,53 134,42 152,61

Standar deviasi 8,17 7,75 31,55 30,87 5,25 4,95
Keterangan:
(1) Regresi kuantil dengan L1; (2) Regresi GPD dengan GLM; dan (3) Regresi GPD dengan
VGAM.
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Gambar 4 Prediksi curah hujan ekstrim dengan regresi GPD dengan VGAM.

Hasil pemodelan ini kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara

lain periode data, data GCM, domain (window) GCM baik ukuran dan posisinya,

penentuan nilai ambang, dan jenis model yang digunakan. Semua model

tergantung pada jenis GCM dan juga ukuran domain GCM yang digunakan

sehingga pemilihan GCM dan domainnya yang tepat akan sangat memengaruhi

pemodelan. Penentuan nilai ambang memengaruhi pemodelan regresi GPD baik

dengan GLM maupun VGAM. Demikian juga dalam penentuan jumlah kom-

ponen yang akan digunakan. Faktor-faktor tersebut harus menjadi perhatian dalam

pengembangan model pendugaan curah hujan ekstrim.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini telah dikembangkan beberapa program komputasi dalam

program paket R untuk Statistical Downscaling dengan berbagai metode

pemodelan. Model regresi Gamma lebih baik daripada regresi komponen utama

sedangkan penggunaan L1 pada kedua model tersebut menghasilkan ketepatan

yang hampir sama. Pemodelan regresi kuantil dengan L1 lebih baik daripada

regresi respons GPD dengan GLM dan regresi respons GPD dengan VGAM.

Penambahan peubah dummy pada model-model tersebut dapat meningkatkan
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ketepatan pendugaan curah hujan ekstrim. Penggunaan L1 memudahkan seleksi

peubah luaran GCM daripada analisis komponen utama.
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