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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Statistika adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara mengumpulkan, 

mengolah, menyajikan, menganalisis, dan mengambil kesimpulan dari suatu data 

sehingga menghasilkan informasi yang lebih jelas. Statistika juga dapat digunakan 

untuk menarik suatu keputusan atau kesimpulan berdasarkan analisis tertentu. 

Metode statistika digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada 

berbagai disiplin ilmu, antara lain industri, ekonomi, manajemen, pertanian, 

kedokteran dan kesehatan masyarakat (Nugroho, 2007). 

Statistika kesehatan adalah kumpulan data atau informasi yang berkaitan 

dengan masalah kesehatan. Statistika kesehatan bermanfaat untuk merencanakan 

program pelayanan kesehatan, menentukan alternatif solusi pada masalah kesehatan 

tertentu, analisis penyakit pada periode waktu tertentu, serta menentukan penyebab 

timbulnya penyakit baru yang belum diketahui. Statistika juga dapat digunakan 

untuk memperoleh data atau informasi mengenai angka kematian (mortalitas) dan 

angka kesakitan (morbiditas) pada kelompok masyarakat. Informasi tersebut 

digunakan untuk merencakan suatu program pelayanan kesehatan serta upaya 

pencegahan agar kesakitan dan kematian akibat penyakit tersebut dapat berkurang 

(Budiarto, 2002). 

Statistika dapat digunakan untuk mengetahui faktor yang berpengaruh 

terhadap suatu kejadian serta meramalakan suatu kejadian di masa yang akan 
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datang, yaitu dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi dapat 

menjelaskan hubungan sebab akibat serta besarnya akibat yang ditimbulkan oleh 

satu atau lebih dari variabel independen terhadap variabel dependen. Bentuk 

hubungan yang dihasilkan dari analisis regresi antara variabel dependen dengan 

beberapa variabel independen dapat berbentuk linier atau non linier (Nawari, 2010). 

Analisis regresi linier memiliki beberapa asumsi yang harus dipenuhi 

meliputi tidak boleh ada kasus multikolinieritas pada variabel bebas, residual 

berdistribusi normal, homoskedastisitas, dan tidak terjadi korelasi antar residual. 

Beberapa pengamatan tidak dapat memenuhi semua asumsi dari regresi linear, 

sehingga sering terjadi pelanggaran. Jika salah satu asumsi tidak dapat dipenuhi 

mengakibatkan pemodelan regresi menjadi kurang tepat. Asumsi mengenai residual 

terkait dengan homoskedastisitas dan terjadi korelasi antar residual tidak tepenuhi 

memiliki kemungkinan bahwa terdapat efek spasial yang mempengaruhi 

(Fotheringham dkk, 2002). 

Analisis regresi linier hanya memodelkan persamaan secara umum, tidak 

mampu menjelaskan perbedaan pengaruh antar wilayah. Kondisi wilayah juga 

dapat mempengaruhi penelitian, baik karena faktor geografis, sosial budaya 

ataupun faktor yang lainnya. Perbedaan kondisi antar wilayah dapat menimbulkan 

kasus heterogenitas antar wilayah. Jika terjadi kasus heterogenitas spasial, maka 

analisis regresi linier kurang mampu menjelaskan fenomena tersebut. Pada 

pemodelan spasial menggunakan pembobotan serta mengikutsertakan letak lintang 

dan bujur sehingga setiap lokasi pengamatan memiliki nilai parameter yang 

berbeda-beda (Cressie, 1991). 
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Pemodelan spasial terdiri dari dua macam yaitu pemodelan dengan 

pendekatan area dan titik. Pemodelan spasial dengan pendekatan area berdasarkan 

prinsip ketetanggaan antar wilayah. Salah satu metode yang digunakan dengan 

pendekatan area adalah Spatial Autoregressive Model (SAR) dan Spatial Error 

Models. Pendekatan titik yaitu berdasarkan posisi koordinat garis lintang dan bujur 

pada setiap titik pengamatan. Metode yang digunakan dengan pendekatan titik 

diantaranya adalah Geographically Weighted Regression (GWR), Geographically 

Weighted Poisson Regression (GWPR), Space-Time Autoregressive (STAR), dan 

lain-lain (Anselin, 1988). 

Pemodelan regresi spasial dapat diterapakan pada bidang kesehatan, 

misalnya pada kasus kematian bayi. Kasus kematian bayi bervariasi antar daerah 

yang dapat disebabkan karena keragaman karakteristik daerah sehingga dapat 

menentukan kualitas kesehatan di daerah tersebut. Salah satu indikator yang 

menunjukkan derajat dan kualitas kehatan di suatu daerah adalah Angka Kematian 

Bayi. AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi sampai sebelum mencapai usia 

satu tahun yang dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup. Penurunan AKB 

menjadi prioritas untuk mecapai tujuan ke-4 dari Millenium Development Goals 

(MDGs), yaitu menurunkan angka kematian balita (AKABA) sebesar dua 

pertiganya antara tahun 1990 hingga 2015 (Bappenas, 2009; SDKI, 2012). 

Salah satu indikator yang penting pada AKABA adalah AKB. Dari 44 

kematian balita per 1000 kelahiran hidup, 77% terjadi saat bayi atau saat umur 0-

11 bulan. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan terhadap kesakitan maupun 

kematian. AKB merupakan indikator penting dalam pembangunan sektor kesehatan 
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karena menggambarkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat. AKB 

menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat karena bayi adalah usia paling 

rentan terkena dampak dari perubahan lingkungan maupun sosial ekonomi (Profil 

Kesehatan Indonesia, 2011; Pramono, 2012).  

Data terakhir dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

2012 menunjukkan bahwa AKB di Indonesia sebesar 32 kematian per 1000 

kelahiran hidup. Hasil ini mengalami penurunan dari data SDKI tahun 2007 yaitu 

34 kematian per 1000 kelahiran hidup. Hasil estimasi tersebut merupakan AKB 

dalam periode 5 tahun terakhir sebelum survei dimana AKB masih berada diatas 

target MDGs. Komitmen global dalam MDGs menetapkan target terkait penurunan 

MDGs 2015 yaitu sebesar 23 kematian per 1000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). 

AKB merupakan banyaknya kematian bayi antara kelahiran sampai sebelum 

umur tepat 1 tahun per 1000 kelahiran hidup. Terdapat berbagai faktor yang secara 

langsung mempengaruhi kematian bayi yang meliputi penolong persalinan, jumlah 

fasilitas kesehatan, pendidikan, kondisi kesehatan ibu hamil, dan sanitasi 

(Bappenas, 2009; SDKI, 2012; Pusat Kesehatan Reproduksi FK UGM, 2010). 

Penolong persalinan dapat mempengaruhi kematian bayi. Penolong 

persalinan yang tidak dilakukan oleh tenaga non kesehatan memiliki hubungan 

yang searah dengan AKB. Jika penolong persalinan tidak ditolong oleh tenaga 

kesehatan makan akan meningkatkan AKB (Kurniawati, 2015).  

Fasilitas kesehatan dapat berpengaruh terhadap kematian bayi. Bayi yang 

lahir dari ibu yang tinggal di perkotaan memiliki AKB yang lebih rendah 

dibandingkan dengan ibu yang tinggal di pedesaan. Daerah perkotaan memiliki 
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ketersediaan fasilitas yang lebih memadai dan perilaku kesehatan yang lebih baik 

daripada penduduk pedesaan (Winarno, 2009).  

Tingkat pendidikan ibu berpengaruh terhadap kematian bayi. Bayi yang 

dilahirkan dari ibu yang kurang berpendidikan memiliki angka kematian yang lebih 

tinggi daripada mereka yang lahir dari ibu yang berpendidikan (Unicef Indonesia, 

2012). 

AKB di Indonesia tedapat kesenjangan antar kawasan. Nilai AKB di 

Kawasan Timur Indonesia masih tinggi berdasarkan hasil SDKI tahun 2012. Rata-

rata nilai AKB di Kawasan Timur Indonesia masih berada diatas AKB Indonesia 

berdasarkan hasil SDKI 2012, yaitu 32 kematian per 1000 kelahiran hidup. AKB di 

13 dari 16 (81%) provinsi di Kawasan Timur Indonesia diatas 32 kematian per 1000 

kelahiran hidup, sedangkan di Kawasan Barat Indonesia hanya 4 dari 17 (24%) 

provinsi yang memiliki AKB diatas hasil SDKI 2012. Hasil ini menunjukkan bahwa 

terdapat kesenjangan AKB di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat 

Indonesia. Kesenjangan atar kawasan dapat disebabkan karena lokasi geografis 

pada setiap wilayah berbeda (Bappenas, 2009; BPS, 2013). 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah di 

Kawsan Timur Indonesia. AKB di Provinsi NTT berada diatas AKB Indonesia 

dalam kurun waktu 2003-2012. Perbandingan data AKB di Provinsi NTT dengan 

AKB Indonesia berdasarkan hasil SDKI adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 menunjukkan bahwa AKB di Provinsi NTT mengalami 

penurunan sejak tahun 2003 hingga tahun 2012. AKB di Provinsi NTT tahun 2012 

sebesar 45 dari 1000 kelahiran hidup yang masih cukup tinggi jika dibandingkan 

dengan AKB Indonesia dan target MDGs 2015. Pemerintah NTT  perlu melakukan 

beberapa upaya agar dapat menurunkan AKB, misalnya dengan meningkatkan 

kesehatan ibu hamil, menggalakkan penolong persalinan oleh tenaga kesehatan, 

serta memberantas kemiskinan. Faktor risiko yang dapat mempengaruhi AKB di 

NTT adalah dilihat dari sisi penawaran dan permintaan. Sisi penawaran terkait 

dengan kebijakan pemerintah serta ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di 

suatu wilayah. Sisi permintaan dari karakteristik rumah tangga, aspek perilaku, 

serta faktor ibu dan bayi (Bappenas, 2009; BPS Provinsi NTT, 2014). 

Data AKB di Provinsi NTT menggunakan data terakhir yang dipublikasikan 

oleh BPS Provinsi Kupang yaitu tahun 2013. Provinsi NTT memliki 20 kabupaten 

dan 1 kota dengan karakteristik demografis yang berbeda-beda sehingga 

memungkinkan variabel yang mempengaruhi antar daerah berbeda-beda. AKB 

yang berbeda pada tiap kabupaten/kota memiliki kemungkinan terdapat perbedaan 
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Gambar 1.1 AKB di Provinsi NTT dan Indonesia Tahun 2003-2012 
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karakteristik dari setiap lokasi pengamatan, sehingga penyelesaian permasalahan 

kematian bayi tidak dapat digeneralisir pada setiap wilayah. Analisis yang dapat 

digunakan dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah dengan 

menggunakan pemodelan spasial. 

Pemodelan spasial yang dapat digunakan pada penelitian adalah 

Geographically Weighted Regression (GWR) yaitu dengan pendekatan titik dimana 

melibatkan letak lintang dan bujur pada setiap lokasi pengamatan. Tujuan 

pemodelan dengan GWR agar mendapatkan hasil yang spesifik di masing-masing 

daerah. Model regresi yang akan dihasilkan dari GWR akan berbeda pada setiap 

kabupaten/kota yang diteliti (Fotheringham, 2002). 

Penelitian terkait dilakukan oleh Setiyawan (2012) mengenai penerapan 

model Geographically Weighted Regression (GWR) pada data AKB di Jawa 

Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpegaruh pada 

kabupaten/kota berbeda. Variabel yang berpengaruh terhadap kematian bayi adalah 

jumlah tenaga medis dan jumlah persalinan dengan bantuan non medis.  

Penelitian lain tentang AKB dengan memperhitungkan aspek spasial telah 

dilakukan sebelumnya oleh Kurniawati (2015) dengan menggunakan metode 

Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR). Penelitian yang dilakukan 

bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap kematian bayi di 

Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan faktor yang 

berpengaruh terhadap kematian bayi antar wilayah sehingga terjadi 

pengelompokan. Terdapat 6 kelompok yang memiliki kesamaan variabel dengan 

lokasi yang berdekatan. Variabel yang signifikan adalah jumlah fasilitas kesehatan, 
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Produk Domestik Regional Bersih, Angka Melek Huruf (AMH), persentase 

imunisasi dasar lengkap, dan persentase penolong persalinan non medis. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Pembatasan Masalah 

Variabel dependen yang akan diteliti yaitu data angka kematian bayi di 

kabupaten/kota Provinsi NTT. Variabel independen sebagai faktor yang diduga 

sebagai penyebab kematian bayi meliputi rasio puskesmas, rasio posyandu, 

persentase penduduk miskin, angka melek huruf, lama sekolah, persentase rumah 

tangga yang menggunakan air bersih, dan persentase penolong persalinan oleh 

tenaga kesehatan. Faktor ibu dan bayi, pelayanan antenatal, perawatan bayi baru 

lahir serta kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi kematian bayi, namun 

tidak dimasukkan sebagai variabel penelitian.  

Uji yang digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen pada penelitian adalah regresi linier dan GWR dengan tingkat 

kepercayaan 95%.  

 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan batasan masalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran umum AKB dan karakteristik variabel yang 

mempengaruhi AKB di Provinsi NTT tahun 2013? 

2. Bagaimana pemodelan AKB di Provinsi NTT tahun 2013 dengan 

menggunakan metode regresi linier? 
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3. Bagaimana pemodelan AKB di Provinsi NTT tahun 2013 dengan 

menggunakan metode GWR? 

4. Bagaimana perbandingan pemodelan AKB di Provinsi NTT tahun 2013 dengan 

menggunakan metode regresi linier dan GWR? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menentukan model GWR untuk menganalisis kasus data angka kematian bayi di 

Provinsi NTT tahun 2013. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Menganalisis gambaran umum faktor yang mempengaruhi AKB di Provinsi 

NTT tahun 2013. 

2. Memformulasikan persamaan regresi faktor yang mempengaruhi AKB di 

Provinsi NTT tahun 2013  dengan menggunakan regresi linier. 

3. Memformulasikan persamaan regresi faktor yang mempengaruhi AKB di 

Provinsi NTT tahun 2013 dengan menggunakan GWR. 

4. Membandingkan pemodelan AKB di Provinsi NTT tahun 2013 dengan 

menggunakan metode regresi linier dan GWR? 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Instansi Terkait 

Sebagai bahan masukan bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam merencanakan 

dan membuat kebijakan khususnya program yang terkait dengan Kesehatan Ibu dan 

Anak (KIA). 
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2. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian sebagai pengembangan keilmuan statistika serta dapat 

memprediksi kematian bayi dengan menggunakan metode GWR. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil dari penelitian dapat menjadi bahan referensi dan dasar penelitian dalam 

melaksankan ataupun mengembangkan penelitian sejenis tentang faktor yang 

mempengaruhi jumlah kematian bayi dengan menggunakan metode GWR. 
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