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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Angka Kematian Bayi 

2.1.1 Pengertian Angka Kematian Bayi 

Angka kematian bayi ialah jumlah kematian penduduk kurang dari 1 tahun 

yang dicatat selama satu tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. 

Angka kematian bayi (Infant Mortality Rate) dihitung dengan membagi jumlah total 

kematian yang terjadi diantara kelahiran hidup yang terjadi selama periode pelaporan 

dan mengalikan hasilnya dengan 1000 (Pickett, George et al, 2009). Dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐼𝑛𝑓𝑎𝑡 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑒

=
Jumlah kematian 𝑖𝑛𝑓𝑎𝑛𝑡 dalam periode waktu tertentu

Jumlah kkelahiran hidup dalm periode waktu yang sama
× 1000 

        (Rajab, Wahyudin, 2009) 

2.1.2 Faktor yang Berkontribusi terhadap  Kematian Bayi 

Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari 

sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen. 

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neonatal adalah 

kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan, dan umumnya 

disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari 

orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Kematian bayi 

eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia 

satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN PEMODELAN ... SISVIA CAHYA KURNIAWATI



12 
 

 
 

bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kota Tegal, 2011). 

Kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal adalah kematian bayi 

yang terjadi setelah satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan 

oleh faktor-fakto yang berhubungan dengan pengaruh lingkungan luar. Beberapa 

penyebab kematian bayi dapat dicegah dengan imunisasi septi tetanus, campak, dan 

difteri. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memberi 

imunisasi pada anak. Selain itu, kematian bayi dapat disebabkan oleh trauma 

persalinan dan kelainan bawaan dan kelainan bawaan yang kemungkinan besar dapat 

disebabkan oleh rendahnya status gizi ibu pada saat kehamilan serta kurangnya 

jangkauan pelayanan kesehatan dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. 

penyebab kematian terbesar diantaranya diare, tetanus, gangguan perinatal dan 

gangguan saluran pernapasan bagian bawah (WHO, 2002).Kematian bayi di suatu 

wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi kehamilan ibu, penolong persalinan, 

perawatan bayi baru lahir, tingkat gizi yang diberikan pada bayi dan kualitas tempat 

tinggal (Badan Pusast Statistika, 2013) 

Filmer (2003) menjelaskan  tingkat kematian anak dan nutrisi anak 

dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran. Sisi permintaan di sni adalah 

perilaku atau karakteristik rumah tangga dan individual seperti sanitasi, tindakan 

penyakit dalam keluarga, pendapatan, pendidikan dan pengetahuan orang tua. 

Semakin baik sanitasi, tindakan pencegahan penyakit dalam keluarga, pendapatan, 

pendidikan dan pengetahuan orang tua, maka semakin rendah kematian anak dan 

semakin baik nutrisi anak. Tingkat pendidikan ibu secara signifikan menurunkan 
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kematian anak dan gizi buruk pada anak. Selain itu, akses dan penggunaan air bersih, 

sanitasi, kebiasaan mencuci tangan pada keluarga dan individu memiliki efek 

langsung terhadap status kesehatan. Studi di delapan negara menunjukkan 

penggunaan air bersih telah menurunkan enam persen anak yang terkena diare (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009). 

Sedangkan dari sisi penawaran, yang menjadi faktor penyebab kematian anak 

dan penentu tingkat nutrisi anak adalah kebijakan pemerintah baik kebijakan di 

tingkat mikro maupun makro sekaligus implementasi kebijakannya, kapabilitas dari 

pemerintah daerah, dan infrastuktur serta akses dan kualitas layanan kesehatan. 

Pelayanan kesehatan disini sangat penting dalam mempengaruhi outcomes kesehatan. 

Sulitnya akses dan rendahnya kualitas layanan kesehatan akan meningkatkan harga 

efektif dari layanan kesehatan, yang berakibat pada tingginya angka kematian (Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009). 

 
Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009 
Gambar 2.1 Faktor-faktor Penyebab Outcomes Kesehatan Menurut 

Filmer 
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2.1.3 Manfaat Menghitung Angka Kematian Bayi (AKB) 

Manfaat dari perhitungan angka kematian bayi adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahn kesehatan masyarakat 

yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi. 

2. Untuk mengetahui tingkat pelayanan antenatal. 

3. Untuk mengetahui status gizi ibu hamil  

4. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program kesehatan ibu dan anak 

(KIA) dan program Keluarga Berencana (KB) 

5. Untuk Mengetahui kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. 

        (Budiarto, 2003). 

2.2 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah analisis statistik yang membahas tentang metode-

metode untuk menyajikan data sehingga menarik dan informatif. Secara umum 

statistika deskriptif dapat diartikan sebagai metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang 

berguna. Mean (rataan) didefinisikan sebagai jumlah seluruh data dibagi dengan 

banyaknya data. (Walpole, 1995) 

𝑋 =
 𝑋𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

Varians adalah suatu nilai yang menunjukkan ukuran variabilitas yang 

dihitung dengan cara mengkuadratkan standar deviasi (Walpole, 1995). Rumus yang 

digunakan untuk varians ditunjukkan pasa persamaan berikut ini 
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𝑆2 =
 (𝑋𝑖 − 𝑋)2𝑛
𝑖=1

𝑛 − 1
 

2.3  Generalisasi Model Linier 

 Generalized Linear Model (GLM) merupakan estimasi yang digeneralisasi 

dan didsarkan pada tiga komponen, yaitu (a) variat yang dibentuk oleh kombinasi 

linear pada variabel bebas, (b) distribusi probabilitas yang dispesifikasi oleh peneliti 

yang didasarkan pada karakteristik variabel tergantung, dan (c) fungsi penghubung 

yang menunjukkan hubungan antara variat dan distribusi probabilitas tersebut 

(Sarwono,2012) 

 Analisis  regresi  yang  responnya  termasuk  salah  satu  keluarga  

eksponensial disebut Generalisasi  Model  Linier  atau  lebih  dikenal  dengan  GLM  

(Generalized  Linear  Models). Generalized  Linear  Models  (GLM)  memperluas  

model  regresi  biasa  yang  mencakup  variabel respon  berdistribusi  tidak  normal  

dan  fungsi  model  untuk  mean.  Ada  tiga  komponen  utama dalam analisis GML 

seperti diuraikan berikut ini. 

1.  Komponen random 

 Komponen random dari GLM terdiri dari variabel respon  Y  dengan 

observasi bebas (y1,…,yn  ) dari  sebuah  distribusi  dalam  keluarga  eksponensial.  

Bentuk fungsi  densitas  probabilitas  dari distribusi keluarga eksponensial, yaitu 

sebagai berikut. 
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2.  Komponen Sistematis 

 Komponen  Sistematis  dari  GLM  adalah  hubungan  dari  sebuah  vektor 

(1,…,n) untuk menjelaskan variabel-variabel yang berhubungan dalam sebuah 

model linier. 

 

Atau dalam matriks dituliskan dalam bentuk 

 

Kombinasi linier dari variabel yang dijelaskan disebut prediktor linier. Dengan   

adalah vektor (n x 1) dari observasi, X adalah matriks (n x c) dari variabel bebas, β 

adalah matriks (c x 1) dari koefisien regresi, dengan c=p+1 (Agresti, 2002). 

3.  Fungsi link 

 Fungsi  link  adalah fungsi yang menghubungkan ekspektasi variabel respon 

dengan komponen sistematis. Diberikan fungsi i= E(Yi), i=1,2,…,n. Model link i 

untuk i adalah i= g(i) 

 

Fungsi link g(i)= i dinamakan identitas link dengan i= i. Fungsi link yang 

mentransformasikan nilai  meannya ke parameter natural dinamakan kanonikal link. 

Sehingga: 
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2.4 Regresi Poisson 

Model regresi untuk data cacahan diantaranya adalah model regresi Poisson. 

Pada model regresi ini, peubah respon berupa data cacahan yang mengikuti distribusi 

Poisson. Dstribusi Poisson sering digunakan untuk kejadian-kejadian yang jarang 

terjadi dengan data berupa cacahan yang mempunyai nilai non negatif. 

Peubah acak Y dikatakan berdistribusi Poisson dengan parameter μ dengan y= 

0, 1, 2, …n bila fungsi peluangnya adalah 

𝑝 𝑦 =
𝑒−𝜇𝜇𝑦

𝑦!
, 𝜇 > 0 

Distribusi Poisson ini mempunyai rata-rata dan ragam berikut 

𝐸 𝑌 = 𝑉𝑎𝑟 𝑌 = 𝜇 

Karena rata-rata sama dengan ragamnya, maka sembarang factor akan 

berpengaruh terhadap lainnya, sehingga asumsi homogenitas tidak harus dipenuhi 

pada data Poisson. (Rodriquez, 2001) 

Selanjutnya untuk membangun model regresi Poisson, dimisalkan sampel 

acak Yi ~ Poisson (μi), i=1, 2,…, n dan rata-rata μi bergantung pada vector peubah 

bebas (peubah penjelas) xi dan vector koefisien regresi β, yaitu 

𝜇𝑖 = x𝑖
𝑇𝜷 

Tetapi model ini memiliki kelemahan yaotu predictor linier (x𝑖
𝑇) dapat 

diasumsikan dengan sembarang nilai, padahal rata-rata Poisson merupakan harapan 

cacahan yang nilainya harus non negatif. Untuk mengatasi permasalah ini digunakan 

log rata-rata dengan model linier sebagai berikut 

log 𝜇𝑖 = x𝑖
𝑇𝜷 
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2.5  Regresi Binomial Negatif 

 Variabel respon yang berupa data count biasanya dianalisis dengan 

menggunakan regresi poison yang memiliki asumsi mean dan variansi sama. Pada 

kenyataannya, kondisi seperti ini sangat jarang terjadi karena biasanya data count 

memilki variansi yang lebih besar dari mean atau disebut dengan kondisi overdisporsi 

(Cameron dan Rivedi, 1998). Overdisporsi dalam regresi poisson dapat 

mengakibatkan standart error dari taksiran parameter regresi yang dihasilkan memilki 

kecenderungan untuk menjadi lebih rendah dari seharusnya sehingga menghasilkan 

kesimpulan yang tidak sesuai dengan data (Ismail dan Jemain, 2007). Menurut 

Osgood (2000), Paternoster dan Brame (1997), model Binomial negative merupakan 

alternative yang sering digunakan untuk kasus overdisporsi pada regresi (Bark dan 

MacDonald, 2008). 

 Model regresi Binomial Negatif memiliki kegunaan yang sama dengan model 

regresi Poisson yaitu untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel respon data 

count dengan satu atau lebih variabel acak penjelas, tetapi model regresi binomial 

negatif lebih fleksibel dibandingkan dengan model poisson karena mean dan variansi 

dari model Binomial Negatif tidak haru sama. Model ini juga memilki parameter 

dispersi yang berguna menggambarkan dari variasi dari data dan biasa dinotasika a. 

 Model Binomial Negatif yang akan digunakan adalah model Binomial negatif 

yang merupakan model campuran antara Poisson dan Gamma , dimana distribusi 

Gamma digunakan untuk menyesuaikan kehadiran overdispersi dalam model Poisson 

(Hilbe, 2011).  
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 Model  Regresi  Binomial  Negatif  adalah  model  regresi  nonlinear  yang 

berasal  dari distribusi poisson gamma mixture yang merupakan penerapan dari  

Generalized Linear Models (GLM) yang menggambarkan hubungan antara variabel 

dependen dengan variabel independen. Regresi Binomial Negatif biasanya digunakan 

untuk memodelkan data dengan variabel respon berupa  data  count.  Regresi  

binomial  negatif  digunakan  sebagai  alternatif  dari  model  regresi poisson yang 

mengalami overdispersi.Berdasarkan  komponen  GLM  diperoleh  suatu  model  

regresi  binomial  negatif dalam bentuk : 

 

i adalah nilai ekspektasi dari yi yang berdistribusi binomial negatif (Hilbe, 2011) 

2.6  Penaksiran dan Pengujian Parameter Model GWPR (Geographically 

Weighted Poisson Regression) 

 Model GWPR menghasilkan penaksir parameter model yang bersifat lokal 

untuk setiap titik atau lokasi dimana data tersebut dikumpulkan. Model GWPR dapat 

ditulis sebagai berikut pada persamaan  

𝜇𝑖 = exp(𝑥𝑖
𝑇𝛽 𝑈𝑖 )𝑇 

Dimana 

𝑥𝑖 = (1  𝑥1𝑖   𝑥2𝑖 …   𝑥𝑝𝑖 )
𝑇 

𝛽 𝑈𝑖 = (𝛽0 𝑈𝑖   (𝛽1 𝑈𝑖   (𝛽2 𝑈𝑖 …  (𝛽𝑝 𝑈𝑖 )𝑇 

Ui= (ui, vi) merupakan koordinat (lintang, bujur) lokasi i 
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 Penakisran parameter model GWPR dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode Maximum Likelihood Estimation (MLE). Estimasi parameter diperoleh 

dengan memaksimumkan fungsi log likehoodnya dengan cara menurunkannya 

terhadap βT(Ui), kemudian hasilnya disama dengankan nol. Persamaan tersebut 

merupakan persamaan yang berbentuk implisit sehingga untuk menyelesaikan 

permasalah tersebut digunakan suatu prosedur iterasi numeric yaitu dengan 

mengggunakan metode iterasi Newton Rhapson Iteratively Reweighted Least Square 

(IRLS). Penaksir parameter model GWPR adalah sebagai berikut: 

 

Dimana: 

X: matrik predictor, dinotasikan sebagai berikut: 

 

W(Ui): matrik pembobot, dinotasikan sebagai berikut: 

W(Ui) = diag [wi1  wi2  … win] 

A(Ui)(m) : Matrik pembobot varians yang berhubungan dengan Fisher scoring untuk 

setiap lokasi I, dinotasikan sebagai berikut: 

  

dan z(Ui) : vektor adjusted dari variabel respon, didefinisikan sebagai berikut: 
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 Pengujian kelayakan model yang diperoleh dari estimasi parameter, dilakukan 

dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Ratio Test (MLRT) dengan 

melakukan pengujian hipotesis berikut: 

H0 : βk (ui, vi) = βk, k= 1, 2, … p (tidak ada perbedaan yang signifikan antara model 

regresi Poisson dengan GWPR) 

H1: Paling sedikit ada satu βk(ui, vi) yang berhubungan dengan lokasi (ui, vi) (ada 

perbedaan yang signifikan antara model regresi Poisson dengan GWPR). 

𝐷  𝛽  =  −2 ln 
𝐿 𝜔  

𝐿   
  

 𝐷 𝛽  disebut juga sebagai statistik rasio likelihood, dimana statistic ini 

merupakan pendekatan dari distribusi 2 dengan derajat bebas n-k-1 di bawah model 

yang sedang diamati adalah benar. Pengujian kesesuaian model GWPR menggunakan 

perbandingan nilai devians model regresi Poisson dan model GWPR. Misalkan model 

regresi Poisson dinyatakan dengan model A dengan derajat bebas dfA dan model 

GWPR dinyatakan dengan  model B dengan derajat bebas dfB maka: 

𝐹ℎ𝑖𝑡 =
𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐴/𝑑𝑓𝐴

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙 𝐵/𝑑𝑓𝐵
 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 apabila Fhit > F(α; dfA;dfB) 
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 Pengujian parameter model dilakukan dengan menguji parameter secara 

parsial. Pengujian ini untuk mengetahui parameter mana saja yang signifikan 

mempengaruhi variabel responnya. Bentuk hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H0: βk(ui, vi) = 0 (parameter βk(ui, vi) tidak berpengaruh signifikan pada lokasi (ui, 

vi)) 

H1: βk(ui, vi) ≠ 0 ; k=1, 2, …, p (parameter βk(ui, vi) berpengaruh signifikan pada 

lokasi (ui, vi)) 

Dalam pengujian hipotesis di atas dapat digunakan statistic uji sebagai berikut: 

𝑡 =
𝛽𝑘 (𝑈𝑖)

𝑆𝑒 (𝛽𝑘  𝑈𝑖 )
 

Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika |thit| > tα/2;n-(p+1) 

 Pada analisis spasial, penaksiran parameter di suatu titik (ui, vi) akan  lebih 

berpengaruh oleh titik-titik yang dekat dengan lokasi (ui, vi) pada titik-titik yang 

lebih jauh. Oleh karena itu pemilihan pembobotan spasial yang digunakan dalam 

menaksir parameter pada persamaan menjadi sangat penting.  

 Pemilihan bandwith optimum sangat penting karena mempengaruhi ketepatan 

model terhadap data, yaitu dengan, mengatur varians dan bias pada model. Secara 

praktek tidak mungkin meminimkan nilai varians dan bias yaitu berbanding terbalik. 

Proses penaksiran parameter model GWPR di suatu titik (ui,vi) membutuhkan 

pembobot spasial dimana pembobot yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Gaussian: 

𝑤𝑗  𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 = ∅ 
𝑑𝑖𝑗

𝜎
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Dimana ∅ adalah densitas normal standard dan 𝜎 menunjukkan simpangan 

baku dari vector jarak dij. 

2. Exponential: 

𝑤𝑗  𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 =  exp(−(𝑑𝑖𝑗 )/ℎ)2) 

3. Bisquare: 

 

 

4. Tricube 

 

Ada beberapa metode yang digunakan untuk memilih bandwith optimum. 

Salah satu diantaranya adalah metode Cross Validation (CV) yang secara 

matematis didefinisikan sebagai berikut: 

 

 Dengan 𝑦 ≠1(ℎ) adalah nilai penaksir yi dimana pengamatan di lokasi (ui, vi) 

dihilangkan dari proses estimasi. Untuk mendapatkan nilai h yang optimal maka 

diperoleh dari h yang menghasilkan nilai CV minimum. 

 Ketika berlaku hubungan spasial  non-stasioner, estimasi dari koefisien akan 

difungsikan secara tidak langsung sebagai koordinat geografi (ui, vi), sehingga 
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persamaan regresi poisson dapat difungsikan sebagai model Geographically 

Weighted Poisson Regression (GWPR). Model GWPR dapat ditulis sebagai berikut : 

 

Dengan i  : nilai observasi variabel respon ke-i 

 xij : koordinat spasial longitude untuk pengamatan ke-i 

        (Nakaya et al., 2005) 

2.7  Perbandingan Model untuk GWPR 

 Ukuran dari  bandwidth  optimal diperlukan untuk memberikan estimasi tak 

bias dari parameter lokal.  Indikator  yang  tersedia  diantaranya  Akaike  information  

criterion  (AIC).  AIC dikembangkan  oleh  Akaike  pada  tahun  1974  untuk 

mengukur  kinerja  model  statistik.  Model AIC dengan  bandwidth h diberikan 

sebagai:   

AIC(h) = D(h) + 2 K(h) 

 Devians diwakili oleh D dan jumlah parameter diwakili oleh K dengan 

bandwidth h. model dengan AIC terkecil (yaitu, model dengan bandwidth optimal) 

disebut Minimum AIC Estimator (MAICE). Sehingga model terbaik antara dua 

model yang dibandingkan adalah model dengan nilai AIC terkecil. Dalam 

prakteknya, jika selisih nilai AIC antara dua model kurang dari satu sama dengan dua, 

maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara dua model. Sedangkan nilai AIC 

untuk model Regresi Binomial Negatif diturunkan sebagai  

AIC = -2L + 2 K 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERBANDINGAN PEMODELAN ... SISVIA CAHYA KURNIAWATI



25 
 

 
 

 Dengan L sebagai nilai dari model log-likelihood dan K adalah jumlah 

predictor dengan menyertakan intyerceptnya. (Hilbe, 2011) 
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