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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam buku hasil “Survey Sosial 

Ekonomi Nasional Tahun 2008” menyebutkan bahwa kesehatan adalah hak dasar 

manusia dan merupakan salah satu aspek kualitas sumber daya manusia yang 

penting untuk dicermati. Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat secara fisik 

diharapkan menjadi manusia berkualitas sehingga dapat ikut berperan dalam 

pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Melalui pembangunan 

bidang kesehatan diharapkan pelayanan kesehatan yang memadai dapat dirasakan 

oleh semua lapisan masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat 

dilaksanakan dengan tindakan nyata misalnya melalui penyediaan berbagai 

fasilitas kesehatan dilengkapi dengan peralatan medis berkualitas. Selain itu juga 

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperilaku sehat. Mengingat 

pentingnya peran kesehatan dalam investasi Sumber Daya Manusia (SDM), maka 

upaya kesehatan perlu dilakukan sejak dini dan berkesinambungan, yaitu sejak 

bayi masih dalam kandungan, saat kelahiran, masa balita, sampai dewasa, dan tua. 

Oleh karena itu sejak dini pula harus diperhatikan kondisi lingkungan, status gizi, 

dan bagaimana berperilaku sehat.  

Menurut BPS dalam buku “Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia 

2007” sejak lama program kesehatan Indonesia difokuskan pada penurunan angka 

kematian bayi dan anak yang masih tinggi. Angka kematian bayi dan anak tidak 
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hanya penting untuk mengevaluasi kemajuan program kesehatan, tapi juga untuk 

memonitor situasi kependudukan terkini, dan sebagai input dalam pembuatan 

proyeksi penduduk. Selain itu, angka kematian bayi dan anak juga dapat dipakai 

untuk mengidentifikasikan kelompok penduduk yang mempunyai resiko kematian 

tinggi.  

Seperti yang tertuang dalam 9 agenda utama rencana pembangunan Jawa 

Timur periode 2009 – 2014 hal pertama yang menjadi konsentrasi tersebut adalah 

bidang kesehatan. Senada seperti yang di ungkap dr. Kirana Pritasari dalam situs 

http://www.republika.co.id menyebutkan bahwa Departemen Kesehatan 

menargetkan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 2015 adalah 

menurunkan angka kematian bayi di Indonesia dari 36/1000 menjadi 23/1000 

kelahiran hidup. Untuk itu sangat perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kematian bayi. 

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dr Badriul 

Hegar dalam situs http://www.republika.co.id, mengatakan bahwa banyak faktor 

yang menyebabkan angka kematian bayi tinggi. Antara lain faktor kesehatan anak, 

faktor lingkungan geografis, faktor nutrisi dan sebagainya. Menurutnya faktor 

geografi sendiri menentukan bagaimana dia mudah mencapai akses ke pusat 

kesehatan, bagaimana kesehatan lingkungan serta bagaimana tingkat ekonomi 

masyarakat. 

Kematian bayi digolongkan menjadi 2, yaitu : kematian neonatal dan 

kematian post neonatal. Kematian neonatal adalah kematian yang terjadi pada 

bulan pertama setelah bayi dilahirkan dan biasanya disebabkan oleh faktor yang 
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dibawa sejak dalam kandungan. Kematian post neonatal adalah kematian yang 

terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang bayi berusia satu tahun yang 

biasa disebabkan oleh faktor faktor dari lingkungan luar hal ini seperti yang 

tertuang dalam situs www.datastatistik-indonesia.com.  

Dalam ilmu statistika sering kali kita memodelkan suatu masalah yang 

terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel prediktor tertentu terhadap suatu variabel respon. Misalkan Y 

adalah variabel respon dan X adalah variabel prediktor, untuk n buah pengamatan, 

����� adalah suatu fungsi yang tidak diketahui bentuknya atau yang biasa kita 

sebut kurva regresi. Apabila tidak diketahui mengenai bentuk dari ����� maka 

pendekatan yang bisa dilakukan adalah regresi nonparametrik. 

Multivariate adaptive regression spline (MARS) adalah salah satu model 

regresi nonparametrik, yaitu model yang tidak mengasumsikan bentuk hubungan 

fungsional antara variabel respon dan prediktor, dan mempunyai bentuk 

fungsional yang fleksibel. MARS adalah metode yang diperkenalkan oleh 

Friedman (1991). Metode ini adalah implementasi teknik-teknik untuk 

menyelesaikan masalah regresi, dengan tujuan untuk memprediksi variabel respon 

berdasar beberapa variabel prediktor. Dalam pendekatan MARS, pembentukan 

dilakukan melalui dua tahap yaitu: model dibangun dengan menambahkan fungsi 

basis spline (pengaruh utama, knot, atau interaksi). Setelah fungsi basis 

ditambahkan, model akan menjadi lebih fleksibel dan lebih kompleks. Proses 

tersebut berlangsung sampai diperoleh nilai maksimum fungsi basis. Dari model 
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yang diperoleh pada tahap pertama, fungsi basis yang memiliki kontribusi terkecil 

akan dikeluarkan dari model, begitu seterusnya sampai diperoleh model optimum. 

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa banyak sekali faktor yang 

menyebabkan kematian bayi, diantaranya faktor ekonomi, faktor lingkungan, dll. 

Sejalan dengan itu, penulis tertarik untuk memodelkan Angka Kematian Bayi di 

Jawa Timur dengan pendekatan MARS. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana memodelkan data Angka Kematian Bayi di JawaTimur dengan 

metode Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) ? 

2. Faktor-faktor  apakah yang berperngaruh terhadap Angka Kematian Bayi ? 

1.3. Tujuan 

1. Memodelkan data Angka Kematian Bayi di Jawa Timur dengan 

menggunakan metode Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS). 

2. Mendapatkan faktor yang berpengaruh terhadap angka kematian bayi. 

1.4.  Manfaat   

1. Mendapatkan model yang dapat memberikan gambaran tentang angka 

kematian bayi. 

2. Diharapkan setelah mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh tadi , dapat 

menjadi saran untuk pemerintah. Untuk seterusnya pemerintah dapat segera 

menanggulanginya , sehingga taraf  kesehatan masyarakat meningkat dan 

angka kematian bayi menurun. 
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1.5. Batasan Masalah 

Dalam kasus ini penulis menggunakan data dengan respon tunggal dan 

beberapa prediktor. Data yang digunakan penulis merupakan data Angka 

Kematian Bayi yang berasal dari data Makro Survei Sosial Ekonomi Nasional 

(SUSENAS) 2008 yang dilakukan oleh BPS Jawa Timur yang telah diterbitkan 

dalam sebuah buku. 
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