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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Variabel dependen pada analisis regresi tidak selalu berupa data kontinyu, 

tapi bisa berupa data diskrit (count). Analisis regresi yang sering digunakan untuk 

menganalisis data dengan variabel respon berupa data diskrit dan variabel 

prediktor berupa data diskrit, kontinyu, kategorik ataupun campuran yang 

berdistribusi Poisson adalah regresi Poisson (Casella dan Berger, 1990). Regresi 

Poisson memiliki asumsi yang harus dipenuhi, yaitu nilai varian data harus sama 

dengan nilai reratanya (ekuidispersi). Jika diperkirakan, maka sangat kecil sekali 

kemungkinannya asumsi ekuidispersi terpenuhi karena data diskrit seringkali 

mengalami overdispersi atau keadaan dimana nilai varian lebih besar daripada 

mean (Myers, 1990). 

Aplikasi regresi Poisson pada kenyataannya seringkali melanggar asumsi 

analisis regresi Poisson. Pelanggaran tersebut diantaranya adalah nilai varian data 

lebih besar dari nilai reratanya yang disebut overdispersi atau nilai varian data 

lebih kecil dari nilai reratanya yang disebut underdispersi (Wang & Famoye, 

1997). Overdispersi bisa disebabkan karena adanya korelasi positif antar variabel 

independen atau terdapat nilai varian yang besar pada variabel independen. 

Overdispersi juga dapat disebabkan karena adanya kecenderungan pada data, 

yaitu adanya kejadian awal mempengaruhi kejadian berikutnya. Apabila analisis 

regresi Poisson dipaksakan penggunaannya pada data yang overdispersi, maka 
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estimasi standar eror menjadi underestimate. Dampak dari overdispersi dalam 

pemodelan regresi Poisson adalah suatu variabel bisa saja muncul sebagai 

parameter yang signifikan padahal sebenarnya tidak signifikan. (Hilbe, 2014).  

Overdispersi mengakibatkan model regresi Poisson menjadi kurang baik 

karena tingkat kesalahan yang cukup tinggi. Salah satu alternatif untuk mengatasi 

kasus overdispersi pada model regresi Poisson adalah dengan mengganti distribusi 

Poisson menjadi distribusi Binomial Negatif. Distribusi binomial Negatif dapat 

dijadikan sebagai alternatif karena distribusi Poisson merupakan bentuk khusus 

dari distribusi Binomial Negatif dengan nilai parameter α = 0. Model regresi 

Binomial Negatif terbentuk dari distribusi distribusi Binomial Negatif dimana 

distribusi tersebut tidak menekankan adanya asumsi ekuidispersi seperti halnya 

asumsi dalam regresi Poisson (Cameron dan Trivedi, 1998). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan pada tahun 2012 berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 

Indonesia (SDKI) yaitu menjadi 359 per 100.000 kelahiran hidup, artinya ada 

16.155 ibu yang meninggal akibat kehamilan, persalinan dan nifas. Tahun 2007 

AKI hanya sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup. Peningkatan yang sangat 

signifikan mengakibatkan AKI di Indonesia kembali pada kondisi tahun 1997 

yang lalu, artinya sama saja dengan kesehatan ibu justru mengalami kemunduran 

selama 15 tahun (Prakarsa, 2013). 

AKI yang sangat tinggi membuat Indonesia berada pada masa darurat 

kematian ibu dan harus secepatnya diakhiri dengan perbaikan kebijakan, 

anggaran, maupun tindakan segera. Tingginya AKI membuat Indonesia dipandang 
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jauh lebih buruk dalam melindungi kesehatan Ibu daripada negara-negara paling 

miskin di Asia seperti Timor Leste, Myanmar, Bangladesh dan Kamboja. 

Indonesia kini mendapat predikat terbelakang dalam melindungi kesehatan Ibu di 

Asia (Prakarsa, 2013). 

Dua dekade yang lalu WHO telah menganggap Indonesia sebagai salah satu 

negara yang sukses dalam program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Indonesia 

dianggap sukses dalam program KIA karena sepanjang tahun 1994 hingga 2007 

Indonesia mampu menurunkan AKI secara bertahap. Indonesia juga merupakan 

negara yang agresif melakukan kebijakan KIA sebelumnya. Indonesia juga 

langsung merespon dengan cepat kebijakan pembangunan KIA sejak WHO 

meluncurkan Safe Motherhood Initiative pada tahun 1987 (Prakarsa, 2013). 

 
Sumber; Prakarsa,  2013 

Gambar 1.1 Angka Kematian Ibu dari Beberapa Negara di Asia tahun 1990-2012 

Kesuksesan yang telah dicapai Indonesia sebelumnya menghilang akibat 

terjadinya peningkatan AKI yang sangat signifikan pada tahun 2012. Jika 
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dibandingkan dengan negara di kawasan Asia lainnya, maka hanya Indonesia 

yang justru mengalami peningkatan AKI pada tahun 2012 dan AKI di Indonesia 

adalah yang tertinggi. Target MDGs untuk AKI sebesar 102 per 100.000 kelahiran 

hidup pada tahun 2015. Jika AKI pada tahun 2012 sebanyak 359 per 100.000 

kelahiran hidup, maka akan sulit bagi Indonesia untuk mencapai target tersebut 

pada tahun 2015 (Prakarsa, 2013). 

 
Sumber; Dinkes Jawa Timur, 2013 

Gambar 1.2 Perbandingan Target Renstra, MDGs dan Capaian AKI di Jawa 
Timur Tahun 2009-2013 

Jumlah kematian ibu di Jawa Timur tahun 2013 sebanyak 642 jiwa. 

Tahun 2013 AKI mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2012. 

Penurunan AKI sangat kecil, yaitu hanya sebesar 0,04%. Tahun 2013 AKI di Jawa 

Timur sebesar 97,39 per 100.000 kelahiran hidup telah memenuhi target MDGs 

sebesar 102.000 per 100.000 kelahiran hidup. AKI di Jawa Timur tahun 2013 

telah mencapai target MDGs dan cenderung menurun dibanding tahun 

sebelumnya, tetapi prestasi tersebut masih belum cukup. AKI di Jawa Timur pada 

tahun 2013 belum memenuhi target Renstra yaitu sebesar 80,5 per 100.000 
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kelahiran hidup (Dinkes Jawa Timur, 2014). Penyebab tingginya AKI adalah 

rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terutama pada wilayah 

yang secara geografis belum dijangkau oleh pelayanan kesehatan yang memadai. 

Penyebab lain tingginya AKI adalah tidak memadainya infrastruktur baik sarana 

dan prasana kesehatan serta tenaga kesehatan yang kurang bersedia ditempatkan 

di wilayah yang secara geografis belum memadai (Bappenas, 2014). 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Penggunaan analisis regresi Poisson pada data yang overdispersi akan 

menimbulkan pelanggaran asumsi analisis regresi Poisson. Pelanggaran tersebut 

menyebabkan model yang terbentuk menghasilkan estimasi parameter yang bias. 

Dampak overdispersi pada regresi Poisson adalah suatu variabel bisa saja muncul 

sebagai parameter yang signifikan padahal sebenarnya tidak signifikan. Salah satu 

alternatif untuk mengatasi overdispersi pada data adalah menggunakan analisis 

Regresi Binomial Negatif. 

AKI di Jawa Timur mengalami penurunan pada  tahun 2013, tetapi 

penurunan tersebut sangatlah kecil yaitu hanya sebesar 0,04%. AKI di Jawa Timur 

tahun 2013 (97,39 per 100.000 kelahiran hidup) telah mencapai target MDGs (102 

per 100.000 kelahiran hidup) dan cenderung menurun jika dibandingkan dengan 

tahun sebelumnya, capaian tersebut belum cukup dan masih perlu ditingkatkan. 

AKI pada tahun 2013 belum memenuhi target Renstra pada tahun 2013 yaitu 

sebesar 80,5 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Jawa Timur, 2014). Banyak 
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faktor yang melatarbelakangi kesenjangan antara AKI di Jawa Timur dengan 

target sehingga perlu untuk diteliti lebih lanjut. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Penelitian hanya menggunakan data yang bersumber dari Profil Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan bersumber dari satu instansi karena 

tiap instansi pasti memiliki objek pencatatan yang berbeda. Penggunaan data dari 

satu instansi dimaksudkan agar data yang dianalisis berasal dari objek pencatatan 

yang sama. 

Rumusan masalah telah ditentukan sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah karakteristik data faktor sosioekonomi dan kultural, faktor 

akses ke pelayanan kesehatan, faktor penggunaan pelayanan kesehatan, faktor 

komplikasi dan jumlah kematian ibu di Provinsi Jawa Timur tahun 2013? 

b. Bagaimana hasil pemodelan faktor yang mempengaruhi jumlah kematian ibu 

di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dengan menggunakan regresi Poisson? 

c. Apakah terjadi overdispersi pada hasil pemodelan regresi Poisson faktor yang 

mempengaruhi jumlah kematian ibu di Provinsi Jawa Timur tahun 2013? 

d. Bagaimana model terbaik yang dihasilkan oleh analisis Regresi Binomial 

Negatif untuk mengatasi overdispersi pada pemodelan regresi Poisson? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Membentuk model jumlah kematian ibu di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 

dengan menggunakan regresi Binomial Negatif untuk mengatasi overdispersi pada 

regresi Poisson. 

1.4.2 Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik data faktor sosioekonomi dan kultural, faktor 

akses ke pelayanan kesehatan, faktor penggunaan pelayanan kesehatan, faktor 

komplikasi dan jumlah kematian ibu di Provinsi Jawa Timur tahun 2013. 

b. Melakukan pemodelan faktor yang mempengaruhi jumlah kematian ibu di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dengan menggunakan regresi Poisson. 

c. Mendeteksi overdispersi pada model regresi Poisson faktor yang 

mempengaruhi jumlah kematian ibu di Provinsi Jawa Timur tahun 2013. 

d. Menentukan model terbaik yang dihasilkan oleh analisis Regresi Binomial 

Negatif untuk mengatasi overdispersi pada pemodelan regresi Poisson. 

 

1.4.3 Manfaat Penelitan 

a. Bagi peneliti 

1) Mengetahui kondisi faktor yang mempengaruhi kematian ibu di Jawa Timur 

secara terperinci. 

2) Mengetahui cara untuk memprediksi jumlah kematian ibu di Jawa Timur. 
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3) Menambah wawasan tentang faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya 

kematian ibu serta metode alternatif untuk mengatasi overdisersi pada regresi 

Poisson. 

b. Bagi instansi terkait 

1) Memberikan acuan untuk memprediksi jumlah kematian ibu di Provinsi Jawa 

Timur. 

2) Memberikan bahan masukan untuk pengambilan keputusan bagi penanganan 

maupun pencegahan kematian ibu di Provinsi Jawa Timur berdasarkan faktor 

yang mempengaruhinya. 

c. Bagi peneliti lain 

1) Sebagai dasar penelitian selanjutnya dengan menambah variabel yang belum 

diteliti. 

2) Memberikan referensi rujukan terkait faktor yang mempengaruhi kematian ibu 

beserta metode analisis regresi yang sesuai untuk data diskrit yang mengalami 

overdispersi. 
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