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ABSTRAK 
 
 Model regresi Generalized Poisson II (GPII) merupakan suatu perluasan 
dari model regresi Poisson yang digunakan untuk mengatasi data yang mengalami 
underdispersion atau overdispersion.. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk 
memperoleh estimator parameter model linier tergeneralisasi dengan respon 
berdistribusi GP II menggunakan maximum likelihood dan melakukan uji 
kesesuaian model. Untuk mengestimasi parameter model dapat diperoleh dengan 
menyelesaikan persamaan yang berbentuk : 
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Estimasi parameter pada model regresi GP II berbentuk implisit sehingga harus 
diselesaikan dengan menggunakan iterasi numerik, salah satunya adalah algoritma 
Newton-Raphson.  

Data yang digunakan dalam penerapan model regresi GP II adalah data 
jumlah penderita DB di tiap Puskesmas di Kota Surabaya tahun 2008 sebanyak 53 
pengamatan dengan variabel respon adalah jumlah penderita DB  𝑦 , sedangkan 
variabel prediktor adalah prosentase rumah tangga yang memiliki limbah sehat 
 𝑥1 , prosentase rumah tangga yang bebas jentik nyamuk Aedes  𝑥2 , prosentase 
rumah tangga yang memiliki akses air bersih  𝑥3  dan prosentase rumah tangga 
yang memiliki rumah sehat  𝑥4 . Hasil estimasi menggunakan program yang 
dibuat dalam software S-Plus 2000 diperoleh bentuk dugaan model sebagai 
berikut : 
𝐸 𝑦𝑖  𝒙𝑖 = 𝑒𝑥𝑝 4.831 − 0.0014𝑥1𝑖 − 0.0014𝑥2𝑖 − 0.0048𝑥3𝑖 − 0.0083𝑥4𝑖   

Hasil uji kesesuaian model regresi GP II dengan statistik uji deviance diperoleh 
kesimpulan bahwa dugaan model sesuai dengan model sebenarnya. 

 
 
Kata Kunci : Model Linier Tergeneralisasi, Overdispersion, Underdispersion, 
Distribusi Generalized Poisson II, Maximum Likelihood, Algoritma Newton-
Raphson, Statistik Uji Deviance. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Estimasi Model Linier Tergeneralisasi Dengan Respon Berdistribusi.... Kusumaningtyas, Dyah Ayu




