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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembangunan Kesehatan, termasuk peningkatan derajat kesehatan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang harus terus menerus 

diupayakan oleh pemerintah. Selain angka kematian ibu (Maternal Mortality 

Rate(MMR)), indikator lain yang juga digunakan sebagai tolak ukur kemajuan hasil 

pembangunan di bidang kesehatan adalah Angka Kematian Bayi (Infant Mortality 

Rate (IMR)). Angka Kematian Bayi dapat menggambarkan tingkat kesehatan bayi 

mulai lahir sampai dengan umur 11 bulan. Angka ini menunjukkan banyaknya bayi 

yang meninggal sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun per 1.000 kelahiran hidup 

(Pickett, George et al, 2009). 

 Menurut Budiarto (2003) manfaat perhitungan angka kematian bayi 

diantaranya adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan 

masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi. Selain itu juga 

untuk mengetahui tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil serta tingkat 

keberhasilan program kesehatan ibu dan anak.    
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Sumber: Kementerian Kesehatan 2011 
 
Gambar 1.1 Angka Kematian Bayi di Indonesia Berdasarkan Provinsi Hasil SDKI 

2012 
  

 Menurut Survei Demografi Kesehatan Indonesia (2012), Angka Kematian 

Bayi mencapai 32 per 1000 kelahiran hidup, turun sedikit dari tahun 2007 yaitu 

sebesar 34 per 1000 kelahiran hidup. Meskipun mengalami penuruan, akan tetapi 

masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, 23 per 

1000 kelahiran hidup. Dari data yang didapatkan, angka kematian bayi pada masing-

masing provinsi memiliki perbedaan. Provinsi yang menyumbang kematian bayi 

terbesar adalah Papua Barat sebesar 74 per 1000 kelahiran hidup, sedangkan Provinsi 

Jawa timur menyumbangkan angka kematian bayi sebesar 30 per 1000 kelahiran 

hidup. 
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 Data AKB yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik AKB tahun 2009 

sebesar 31,41 per 1.000 kh, tahun 2010 mencapai 29,99 per 1.000 kh, tahun 2011 

mencapai 29, 24 per 1.000 kh, dan ditahun 2012 estimasi AKB telah mencapai 28,31 

per 1.000 kh. Angka Kematian Bayi (AKB) di atas 28,31 per 1.000 kelahiran hidup 

masih didominasi oleh kabupaten/kota wilayah timur, hal ini dapat disebabkan sosial 

budaya serta ekonomi, tidak semata-mata karena ratio petugas kesehatan deng 

oenduduk yang cukup besar, dan juga karena sarana/prasarana yang kurang 

berkualitas. AKB tertinggi di Kabupaten Probolinggo 63,51 per 1.000 kelahiran 

hidup sedangkan terendah pada Kota Blitar 19,50 per 1.000 kelahiran hidup (Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2012 
 
Gambar 1.2 Perkembangan Capaian, Target Renstra dan MDGs AKB (per 

1.000 Kelahiran Hidup) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012 

 
 Angka Kematian Bayi di Indonesia bervariasi. Kondisi geografis, sosial 

budaya dan ekonomi tentunya akan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah 
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yang lain, oleh karena itu faktor yang berkontribusi terhadap kematian bayi antara 

wilayah satu dan wilayah yang lain juga akan berbeda. Serupa juga dengan 

Kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Jawa Timur, angka kematian bayi antar 

daerah berbeda antara satu dengan yang lain. Meskipun masih dalam satu provinsi 

tetapi kabupaten/kota yang berada di Jawa Timur memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. 

 Untuk mendukung keberhasilan pembangunan derajat kesehatan tersebut 

dibutuhkan adanya ketersediaan data/informasi yang akurat untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan dan perencanaan program. Salah satu data informasi yang 

bisa digunakan adalah data spasial, yang mengikutsertakan informasi koordinat 

lokasi. Dibandingkan dengan data non spasial, data spasial membutuhkan perhatian 

yang lebih karena kemungkinan dapat memunculkan heterogenitas spasial yang 

disebabkan kondisi lokasi yang satu dengan lokasi lainnya tidak sama, baik dari segi 

geografis, maupun keadaan sosial budaya. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari 

munculnya heterogenitas spasial adalah parameter regresi bervariasi secara spasial.  

 Angka Kematian Bayi merupakan salah satu count data, model standar yang 

digunakan untuk menganalisisi count data adalah model Regresi Poisson. 

Karakteristik  penting  dari  distribusi  yang  sering  digunakan  dalam  pemodelan  

rare  event  (kasus  jarang  terjadi)  yaitu  mean  harus  sama  dengan  varian. Pada 

praktiknya, sering ditemui  count  data dengan  varian  lebih  besar  dibanding  rata-

rata  atau  biasa  disebut  dengan  overdispersion.  Salah  satu  metode  yang  dapat 

digunakan  untuk  menangani  masalah  overdispersion  adalah dengan  menggunakan  

Regresi  Binomial  Negatif.  Regresi Binomial  Negatif  merupakan  suatu  model  
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yang  sesuai  untuk data  count  dimana  terjadi  penyimpangan  asumsi  equidispersi 

pada  distribusi  Poisson. Penelitian sebelumnya dari (Kismiantini, 2008) menjelaskan 

bahwa Regresi Binomial Negatif lebih baik untuk menangani overdispersi daripada 

regressi Poisson karena menghasilkan nilai AIC terkecil. 

 Provinsi Jawa Timur memiliki 29 kabupaten dan 9 kota, masing-masing 

kabupaten/kota memiliki karakteristik demografis yang berbeda-beda antara satu 

dengan yang lain. Oleh sebab itu diperlukan suatu metode pemodelan statistik yang 

memperhitungkan aspek spasial yaitu Geographically Weighted Poisson 

Regression(GWPR) yang diharapkan mendapatkan hasil yang lebih spesifik.   

Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR)  merupakan suatu 

metode statistik yang  merupakan  pengembangan  dari  regresi  poisson  namun  

yang  membedakan  adalah  dalam  metode  ini  memperhatikan  pembobot  berupa  

letak  lintang  dan  letak  bujur  dari  titik-titik pengamatan  yang  diamati.  Sehingga  

dalam  model  GWPR  variabel  respon  dipengaruhi  oleh variabel  prediktor  yang  

koefisien  regresinya  dipengaruhi  letak  geografis.  Model  GWPR menghasilkan  

penaksir  parameter  model  yang  bersifat  lokal  untuk  setiap  titik  pengamatan. 

Dalam  GWPR  digunakan  matriks  pembobot  yang  besarnya  bergantung  pada  

kedekatan  antar lokasi pengamatan. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Angka Kematian Bayi di Indonesia bervariasi, kondisi geografis, sosial 

budaya dan ekonomi tentunya akan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah 

yang lain, oleh karena itu sangatlah beralasan apabila faktor yang berpengaruh atau 

faktor yang signifikan terhadap variabel respon yang diamati dalam hal ini adalah 
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jumlah angka kematian bayi tentu akan berbeda antara wilayah yang satu dengan 

wilayah yang lain. 

 Berdasarkan Laporan Eksekutif Kesehatan Provinsi Jawa Timur 2012, selama 

lima tahun terakhir tren AKB di Jawa Timur mengalami penurunan yaitu 31,58 di 

tahun 2008 menurun hingga 28,31 tahun 2012. Walaupun  secara umum di wilayah  

Jawa Timur mengalami penurunan AKB, akan tetapi masih ada beberapa daerah 

dengan AKB yang tergolong cukup tinggi, sehingga memerlukan perhatian lebih dari 

pemerintah. Terdapat sebanyak 8 daerah dengan angka kematian bayi diatas 50 per 

1000 kelahiran hidup, diantaranya Kabupaten Probolinggi (63,51), Kabupaten Jember 

(56,33). Kabupaten Situbondo (54,94), Kabupaten Bangkalan (54,56), Kabupaten 

Sampang (54, 48), Kabupaten Bondowoso (53,93), Kabupaten Pasuruan (51,07) serta 

Kabupaten Pamekasan (50,69) (BPS, 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur 2012 
 
Gambar 1.3 Estimasi Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran Hidup Menurut 

Kabupaten/Kota Tahun 2012   
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 Berdasarkan  Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Angka Kematian Bayi 

(AKB) di atas 28,31 per 1000 kelahiran hidup masih didominasi oleh kabupaten/kota 

wilayah timur, hal ini disebabkan sosial budaya serta ekonomi, tidak semata-mata 

karena ratio petugas kesehatan dengan yang cukup besar, dan juga karena 

sarana/prasarana yang kurang berkualitas. 

  Kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi tentunya akan berbeda antara 

wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, oleh karena itu sangatlah beralasan 

apabila faktor yang berpengaruh atau faktor yang signifikan terhadap variabel respon 

yang diamati dalam hal ini adalah jumlah angka kematian bayi tentu akan berbeda 

antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

metode pemodelan statistik dengan memperhitungkan faktor spasial. Metode statistik 

yang telah dikembangkan  untuk analisis data dengan  memperhitungkan  faktor 

spasial  saat  ini  yaitu Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR) serta 

Regresi Binomial Negatif. 

 GWPR (Geographically Weighted Poisson Regression) merupakan suatu 

metode statistik yang merupakan pengembangan regresi poisson namun yang 

membedakan adalah metode ini memperhatikan pembobot berupa letak lintang dan  

letak bujur dari titik-titik pengamatan yang akan diamati. Di dalam  model GWPR 

variabel responnya dipengaruhi oleh variabel prediktor yang koefisien regresinya 

dipengaruhi letak geografis. Metode GWPR membentuk model yang nantinya 

mendapatkan variabel yang signifikan dan variabel yang tidak signifikan. Biasanya 

variabel yang signifikan dipengaruhi secara global, sedangkan yang tidak signifikan 

diduga dipengaruhi secara lokal. Menurut (Nakaya, et.al, 2005) model GWPR 
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menghasilkan penaksir parameter model yang bersifat lokal untuk setiap titik 

pengamatan. Keragaman karakteristik antar wilayah di Jawa Timur tahun 2012 

menentukan kualitas kesehatan di wilayah tersebut, sehingga memerlukan suatu 

metode pemodelan statistik yang memperhitungkan aspek spasialnya, dan 

mendapatkan hasil yang berbeda-beda untuk setiap wilayah tertentu sesuai 

karakteristik wilayah tersebut. 

 Regresi Binomial Negatif merupakan salah satu model regresi terapan GLM 

(Generalized Linear Model) sebagai penerapan GLM maka distribusi Binomial 

Negatif memiliki tiga komponen, yaitu: komponen random, komponen sistematis, 

dan fungsi link. Jumlah data kematian bayi di Provinsi Jawa Timur adalah salah satu 

contoh data diskrit (count). Kondisi yang disebut dengan equidispersion biasanya 

memiliki mean harus sama dengan varians untuk karakteristik penting yang 

digunakan distribusi dalam pemodelan rare event (kasus jarang terjadi). Pada 

umumnya sering ditemui data diskrit dengan varians lebih besar dibandingkan dengan 

rata-ratanya atau biasa disebut overdispersion. Jika implikasi dari data tidak 

terpenuhinya equidispersion, maka regresi poisson tidak sesuai untuk memodelkan 

data dan model yang akan terbentuk menghasilkan estimasi parameter yang bias. 

 Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan model terbaiknya berdasarkan 

AIC minimum dari Regresi Binomial Negatif dan GWPR pada kasus jumlah 

kematian bayi tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012. Data 

yang diambil tersebut berupa data jumlah kematian bayi, jumlah fasilitas kesehatan, 

jumlah tenaga kesehatan, Produk Domestik Regional Bersih (PDRB), Angka Melek 

Huruf (AMH), rata-rata lama sekolah, persentase air bersih, persentase imunisasi 
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dasar lengkap, persentase persalinan non medis. Selain itu juga data mengenai letak 

astronomi (letak lintang dan bujur) tiap Kabupaten/Kota. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

 Variabel respon yang akan diteliti merupakan variabel random diskrit yang 

berdistribusi Poisson dan memperhatikan faktor spasial, maka hubungan antara  

variabel  respon  dalam  hal  ini  jumlah  kematian  bayi  dan  variabel  prediktor  

dapat  diketahui dengan metode GWPR dan Regresi Binomial Negatif. Untuk 

menentukan model terbaik, dengan mengitung nilai AIC yang terkecil. 

 Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “bagaimanakah perbandingan pemodelan jumlah kematian bayi 

di jawa timur tahun 2012 dengan pendekatan Regresi Binomial Negatif dan model 

Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR) ?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Membandingkan  Model  Regresi  Binomial  Negatif  dengan  Model  GWPR 

(Geographically Weighted Poisson Regression) untuk menganalisis jumlah 

Kematian Bayi di Jawa Timur. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mendapatkan model terbaik dari Regresi Binomial Negatif dan GWPR 

pada studi kasus kematian bayi di Jawa Timur Tahun 2012 

2. Mengetahui variabel mana saja yang signifikan berpengaruh terhadap 

kasus kematian bayi di Jawa Timur tahin 2012 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Penelitian dapat menambah pengetahuan penulis untuk mendapatkan 

pemodelan terbaik untuk kasus kematian bayi di jawa timur 

2 Bagi instansi 

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi dan bahan masukan 

untuk menetukan model terbaik dalam kasus kematian bayi untuk 

mendukung pengambilan keputusan dan program. 

3 Bagi fakultas kesehatan masyarakat 

Menambah koleksi wacana untuk menambah pengetahuan dan bahan 

penelitian selanjutnya. 

4 Bagi masyarakat 

Masyarakat dapat memperoleh pengetahuan tentang pemodelan terbaik 

untuk menganalisis kasus kematian bayi di jawa timur. 
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