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1.1 Latar Belakang 

Analisis regresi adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis 

hubungan kausal antara variabel respon dan variabel prediktor. Umumnya metode 

regresi klasik digunakan untuk menganalisis variabel respon dalam bentuk data 

kontinu dan mengikuti distribusi normal, namun dalam aplikasinya data yang 

tersedia di lapangan dapat berupa data diskrit dan tidak berdistribusi normal 

sehingga motode regresi klasik tidak dapat digunakan untuk menganalisis data 

tersebut. Salah satu model regresi yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan antara variabel respon Y  yang berupa data diskrit (count) yang tidak 

berdistribusi normal dengan variabel prediktor X  berupa data diskrit, kontinu, 

kategorik atau campuran adalah model regresi Poisson (Casella dan Berger, 

1990).  

Analisis regresi Poisson memiliki asumsi yang harus dipenuhi, yaitu nilai 

varian dan rata-rata dari variabel respon  memiliki nilai yang sama. Kenyataan 

yang ada di  lapangan sulit menemukan kondisi serupa, sehingga sering  terjadi  

pelanggaran  asumsi  tersebut,  yaitu  nilai varian lebih besar dari nilai rata-rata 

(overdispersi) dan memungkinkan juga terjadi nilai varian lebih kecil dari nilai 

rata-rata (underdispersi) (Wang dan Famoye, 1997). Jika terjadi fenomena 

overdispersi pada data, maka regresi Poisson kurang  akurat  digunakan  untuk  

analisis,  karena  berdampak  pada  nilai penaksir simpangan baku koefisien 
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regresi terlalu kecil, sehingga nilai statistik uji untuk pengujian hipotesis dari 

pengaruh prediktor menjadi lebih besar dan menjadikan prediktor terlalu mudah 

dianggap berpengaruh (Cameron dan Trivedi, 1998). Metode analisis regresi yang 

dapat mengatasi masalah underdispersi/overdispersi yaitu metode Generalized 

Poisson Regression (Wang dan Famoye, 1997).  Hubungan nilai rata-rata dan 

varian dalam metode Generalized Poisson Regression dapat  digambarkan  

sebagai  berikut,  1)  jika  nilai  varian  sama  dengan nilai  rata-rata  E(Yi│xi) = 

Var(Yi│xi), maka nilai parameter dispersi θ = 0, sehingga fungsi densitas peluang 

Generalized Poisson akan diturunkan ke regresi poisson. 2). jika nilai varian lebih 

besar dari nilai rata-rata E(Yi│xi) < Var(Yi│xi), maka nilai parameter dispersi θ > 

0, sehingga dapat dinyatakan data mengalami overdispersi. 3). jika nilai varian 

lebih kecil dari pada nilai rata-rata E(Yi│xi) > Var(Yi│xi), maka nilai parameter 

dispersi θ < 0, sehingga pada data terjadi underdispersi. Metode lain yang dapat 

digunakan untuk mengatasi overdispersi yaitu metode Binomial Negatif karena 

tidak adanya persyaratan pemenuhan asumsi equidispersi (Cameron dan Trivedi, 

1998). Distribusi Binomial Negatif merupakan pengembangan dari  distribusi 

poisson karena dihasilkan dari perpaduan antara distribusi poisson dan distribusi 

gamma yang mana jika nilai � pada regresi Binomial Negatif sama dengan nol, 

maka akan menghasilkan nilai varian sama dengan nilai rata-rata sesuai asumsi 

pada regresi poisson (Cameron dan Trivedi, 1998).  Perbandingan kedua metode 

alternatif yaitu metode Generalized Poisson Regression dan metode regresi 

Binomial Negatif perlu dilakukan untuk mengetahui metode yang paling tepat 

digunakan untuk mengatasi masalah overdispersi. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi STUDI BANDING METODE GENERALIZED POISSON REGRESSION 
DAN REGRESI BINOMIAL NEGATIF UNTUK MENGATASI OVERDISPERSI PADA DATA DISKRIT 
(Studi Kasus Jumlah Kasus Baru TB di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013)

DANI YULI KURNIAWAN



3 
 

 
 

Data kesehatan yang memiliki ciri-ciri percobaan poisson salah satunya 

adalah jumlah kasus baru TB, karena  menghasilkan variabel random Y yang 

bernilai diskrit (count), yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam selang 

waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu, peluang terjadinya suatu hasil 

percobaan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar 

selang waktu atau daerah tersebut dan  peluang kesuksesan percobaan mengikuti 

sebaran distribusi Bernoulli yaitu “terjadi” atau “tidak terjadi” (Walpole dan 

Myers, 1995). Panjang selang waktu tersebut bisa berupa dalam satuan menit, 

jam, hari bulan atau bahkan tahun, sedangkan dalam daerah tertentu yang 

dimaksud dapat berupa suatu garis, luasan, suatu volume bahkan luasan potongan 

benda.  

WHO dalam Annual Report on Global TB Control 2003 menyatakan 

terdapat 22 negara dikategorikan sebagai high-burden countries terhadap TB 

(WHO, 2005). India, Cina dan Indonesia berkontribusi > 50%  dari seluruh kasus 

TB yang terjadi di 22 negara. Indonesia menempati peringkat ke-3 setelah India 

dan Cina (Depkes RI, 2008). Hampir 10 tahun lamanya Indonesia menempati 

urutan ke-3 sedunia dalam hal jumlah penderita tuberculosis (TB). Baru  pada 

tahun 2010 turun ke peringkat ke-5 dunia (WHO, 2010), kemudian pada tahun 

2012 menempati urutan ke-4 insiden kasus TB terbanyak di dunia ( 0,4 juta – 0,5 

juta) setelah India (2 juta – 2,4 juta), Cina (0,9 juta – 1,1 juta) dan Afrika Selatan 

(0,4 juta – 0,6 juta) (WHO,2013). 

TB adalah pembunuh nomor satu penyakit menular dan merupakan 

peringkat 3 dalam daftar 10 penyakit pembunuh tertinggi di Indonesia, yang 
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menyebabkan sekitar 88.000 kematian setiap tahunnya (Depkes RI, 2007). 

Provinsi Jawa Timur menempati urutan kedua di Indonesia dalam jumlah 

penemuan TB BTA positif kasus baru di bawah Jawa Barat dengan jumlah 23.403 

penderita (Dinkes, 2014).  

Tabel 1.1 Perbandingan Capaian Indikator TB di Jawa Timur dengan Target pada 
Tahun 2013 

 
Indikator TB Capaian Tahun 2013 Target 

CDR (Case Detection Rate) 57,69% 70% 
CNR (Case Notification Rate) 111/100.000 penduduk naik 5% dari capaian 

tahun 2012 yaitu 
sebesar 113/100.000 
penduduk 

SR (Success Rate) 89,94% 90% 
Sumber : Dinkes Jatim, 2014 

Jumlah kasus baru TB di Jawa Timur pada tahun 2012 (41.472 kasus) 

meningkat sebesar 22,68% jika dibandingkan dengan tahun 2011 (33.805 kasus). 

Jumlah kasus baru TB pada tahun 2013 (41.022 kasus) mengalami penurunan 

yang kecil yaitu hanya sebesar 1,08%, namun ketiga indikator TB yaitu CDR, 

CNR dan SR pada tahun 2013 belum memenuhi target (Dinkes Jatim, 2014). 

Penurunan jumlah kasus baru TB yang sangat kecil dan ketidaktercapaian ketiga 

indikator TB tersebut menunjukkan bahwa permasalahan TB di Jawa Timur masih 

perlu untuk ditangani lebih lanjut. 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah  

Analisis regresi Poisson memiliki asumsi yang harus dipenuhi, yaitu nilai 

varian dan nilai rata-rata variabel respon sama. Kenyataan  di  lapangan  sering  

terjadi  pelanggaran  asumsi  tersebut,  yaitu  nilai varian lebih besar dari nilai 

rata-rata yang dinamakan overdispersi. Jika terjadi fenomena overdispersi pada 
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data, maka regresi poisson kurang  akurat  digunakan  untuk  analisis  karena  

berdampak  pada  nilai penaksir simpangan baku koefisien regresi terlalu kecil, 

sehingga nilai statistik uji untuk pengujian hipotesis menjadikan prediktor terlalu 

mudah dianggap berpengaruh (Cameron dan Trivedi,1998). Metode alternatif 

yang mampu mengatasi masalah overdispersi yaitu metode Generalized Poisson 

Regression dan regresi Binomial Negatif.  Perbandingan kedua metode alternatif 

yaitu metode Generalized Poisson Regression dan metode regresi Binomial 

Negatif perlu dilakukan untuk mengetahui metode yang paling tepat digunakan 

untuk mengatasi masalah overdispersi. 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Ruang lingkup penelitian dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut : 

a. Penelitian  difokuskan pada pengaplikasian analisis  Generalized Poisson  

Regression dan regresi binomial negative sebagai metode alternatif untuk 

menganalisis data diskrit yang memiliki ciri percobaan Poisson dengan 

indikasi terjadinya Overdispersi pada data diskrit. 

b. Penelitian membahas tentang pemodelan kasus baru TB di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2013 

c. Data variabel prediktor yang diteliti diperoleh dari tiap kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Timur, antara lain data persentase penduduk miskin, kepadatan 

penduduk, persentase buta huruf, persentase tenaga kesehatan terlatih TB dan 

aktif, persentase Unit Pelayanan Kesehatan (UPK) pelaksana DOTS, 

persentase Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) sehat, 

persentase rumah tangga dengan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), 
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jumlah kasus HIV, persentase balita gizi kurang dan gizi buruk, persentase 

penduduk usia 15-50 tahun. 

Rumusan masalah telah ditentukan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah karakteristik statistik deskriptif data kasus baru TB di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2013 ? 

2. Bagaimanakah model terbaik kasus baru TB di Provinsi Jawa Timur tahun 

2013 yang dihasilkan oleh analisis Generalized Poisson Regresion ? 

3. Bagaimanakah model terbaik kasus baru TB di Provinsi Jawa Timur tahun 

2013 yang dihasilkan oleh analisis regresi Binomial Negatif ? 

4. Bagaimanakah pemilihan model regresi terbaik menggunakan indikator AIC, 

AICC dan BIC antara Generalized Poisson Regresion dan regresi Binomial 

Negatif ? 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.4.1 Tujuan umum 

Menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kasus baru TB di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dan membandingkan antara metode Generalized 

Poisson Regression dengan metode regresi Binomial Negatif dalam mengatasi 

masalah overdispersi. 

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan karakteristik data jumlah kasus baru TB  di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2013  

2. Mendeteksi adanya overdispersi pada data kasus baru TB di Provinsi Jawa 

Timur tahun 2013  
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3. Membentuk pemodelan  kasus baru TB di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 

menggunakan metode Generalized Poisson Regression 

4. Membentuk pemodelan  kasus baru TB di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 

menggunakan metode regresi Binomial Negatif.  

5. Melakukan pemilihan model regresi terbaik menggunakan perbandingan nilai 

AIC, AICC dan BIC 

1.4.3  Manfaat penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Sebagai tambahan informasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

tentang gambaran faktor risiko yang memiliki pengaruh signifikan untuk 

terjadinya TB baru di Provinsi Jawa Timur di tahun 2013. 

2. Bagi peneliti dapat memberikan wawasan pengetahuan tentang faktor yang 

memberikan pengaruh signifikan terhadap terjadinya penyakit TB serta 

meperoleh pengetahuan mengenai metode alternatif yang tepat untuk 

mengatasi masalah Overdispersi 

3. Bagi penelitian selanjutnya dapat memberikan informasi dan masukan tentang 

metode dan software yang sesuai untuk mengatasi masalah overdispersi. 
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