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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Regresi Linear Sederhana 

Analisis regresi linear sederhana dipergunakan untuk mengetahui pengaruh 

antara satu buah variabel prediktor terhadap satu buah variabel respon. Model 

regresi linear sederhana : 

Y =   � +  �!+ "           (2.1) 

Dengan : Y adalah variabel respon 

  X adalah variabel prediktor 

 � adalah konstanta (intercept) yang merupakan titik potong antara 

garis regresi dengan sumbu Y pada koordinat kartesius. 

 � adalah koefisien arah 

  (Rencher, 2008) 

2.2. Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi merupakan teknik statistika yang digunakan untuk 

menyelidiki dan membuat model hubungan antara variabel prediktor dan variabel 

respon untuk mendapatkan model terbaik yang menggambarkan hubungan antara 

kedua jenis variabel tersebut. Model regresi linier yang memuat  p  variabel 

prediktor dan satu variabel respon disebut regresi linier berganda. Bentuk umum 

regresi linier berganda adalah sebagai berikut: 

  #$ =  � +  �%$& +  �%$' +⋯ .+ )%$* + +$	,						, = 1,2, … , .     (2.2) 
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dengan y adalah variabel respon dan ��, ��, … . , �) adalah variabel prediktor. 

Asumsi yang berlaku pada model regresi (2.2) adalah sebagai berikut: 

1. Galat "� berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians /�, dan 

 dinotasikan dengan "�~1�0, /�� atau 2�3�� =  � +  �%$& +  �%$' +⋯+  )%$* 
2. Variabel prediktor ��4	; 6 = 1, 2, … . , 7 dianggap tetap 

3. 89:�"�, "4� = 0 untuk , ≠ 6 atau  <9:�3�, 34� = 0 

Akibat asumsi 1, maka variabel random 3�berdistribusi normal dengan rata-rata 

 � +  �%$& +  �%$' +⋯ .+ )%$* dan varians /�.  
(Ruppert, et. al, 2003) 

Model regresi linier berganda pada persamaan (2.1) dapat ditulis dalam 

notasi matriks sebagai berikut : 

  # = => + +  

Dengan : 

= =
?@
A1 B�� B�� … B�)1 B�� B�� … B�)⋮ ⋮1 BD� BD� … BD)EF

G , > = H � �⋮ )I,  # = H3�3�⋮3DI  dan + = H"�"�⋮"DI 

# adalah vektor respon berdimensi . × 1 

+ adalah vektor galat berdimensi . × 1 

> adalah vektor parameter berdimensi �7 + 1� × 1 

X  adalah matriks skalar berdimensi . ×�7 + 1� 
dengan asumsi sebagai berikut : 

1. 2�+� = K atau 2�#� = !> 

2. <9:�+� = /�L atau <9:�#� = /�L 
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3. :MN�"�� = /� dan :MN�"�, "4� = 0 

  (Rencher, 2008) 

2.3. Model Aditif 

Model aditif merupakan gambaran dari variabel respon Y yang bergantung 

pada penjumlahan beberapa fungsi yang di rumuskan sebagai berikut : 

 

                                               O =∑ �QR�QS)QT� + "                                            (2.3) 

 

Dengan �Q dapat berupa fungsi yang berbeda – beda satu dengan yang lainnya. 

(Hasti dan Tibshirani, 1990) 

2.4. Regresi Nonparametrik 

Secara khusus, dianggap pengamatan diambil dari variabel random kontinu 

Y pada nilai n yang telah ditentukan dari variabel bebas kontinu t. Misalkan 

�U�, 3��, i = 1,2,…,n adalah nilai dari t dan Y yang berasal dari skema pengambilan 

sampel dan menganggap bahwa U� dan 3� terkait dengan model regresi 

                            3� = V�U�� + "�	, , = 1, 2, … , .,                             (2.4) 

Dengan "� memiliki mean nol, tidak berkorelasi, variabel random dengan varians 

/� dan V�U�� adalah nilai dari beberapa fungsi V yang tidak diketahui atau biasa 

disebut kurva regresi / fungsi regresi. 

Menurut Eubank,1988 jika bentuk dari V�U�� tidak diketahui dengan jelas, 

maka pendekatan yang dilakukan untuk menduga bentuk dari V�U�� adalah dengan 

regresi nonparametrik. Dalam regresi nonparametrik V�U�� hanya diasumsikan 
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termuat dalam ruang fungsi tertentu. Ada banyak cara yang dapat digunakan 

untuk menduga V�U�� secara nonparametrik misal : kernel , spline dan lain – lain. 

2.5. Regresi Spline 

Diberikan n data berpasangan W���, 3��, ���, 3��,… , ��D, 3D�X mengikuti 

model regresi sebagai berikut : 

   3� = ����� + "�        (2.5) 

Dengan f adalah fungsi regresi yang tidak diketahui bentuknya dan "� adalah error 

variabel random dengan mean 0 dan varians /�. 
Estimator spline dengan orde ke k dan titik knots Y�, Y�, … , Y4 adalah suatu 

fungsi f  yang dinyatakan sebagai berikut : 

���� = ∑  )Z)���4�[)T�        (2.6) 

Dengan  = � �,  �, … ,  4�[�\ menunjukkan vektor koefisien dan 

Z�, Z�, … , Z4�[ merupakan suatu fungsi yang didefinisikan sebagai berikut : 

Z)��� = ] �)																														^.U^6	0 ≤ 7 ≤ 6R� − Y)`4S�4 								^.U^6	6 + 1 ≤ 7 ≤ 6 + a		b 
Dimana k adalah orde polynomial, K adalah banyaknya knot dan 

R� − Y)`4S�4 = ]R� − Y)`4S4,					� ≥ Y)`40	,																							� < Y)`4 b 
Oleh karena itu, spline merupakan potongan-potongan polinomial dengan 

segmen-segmen polinomial berbeda digabungkan bersama knot Y�, Y�, … , Y4 

dengan suatu cara yang menjamin sifat continuity tertentu. 

 Fungsi spline untuk n pengamatan dapat diitulis sebagai berikut : 
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����� =  � +  ��� +⋯+  4��4 +  �4������ − Y���4 +⋯+  �4�[���� − Y[��4����� =  � +  ��� +⋯+  4��4 +  �4������ − Y���4 +⋯+  �4�[���� − Y[��4⋮���D� =  � +  ��D +⋯+  4�D4 +  �4�����D − Y���4 +⋯+  �4�[���D − Y[��4  

 

Dalam bentuk matriks fungsi spline dapat pula dituliskan sebagai berikut : 

e����������⋮���D�f= ghh
i 1			��	� 			��� 		…				��4 		��� − Y���4 	…				��� − Y[��41			��	� 		��� 		…				��4 		��� − Y���4 	…				��� − Y[��4			⋮					⋮						⋮														⋮																⋮																										⋮													1			�D	� 		�D� 		…				�D4 		��D − Y���4 	…				��D − Y[��4 jkk

l e  � �⋮ �4�[�f 
(Eubank,1988) 

2.6. Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun model MARS 

yaitu : 

1. Knot, yaitu akhir dari sebuah region dan awal dari sebuah region 

yang lain . Di setiap titik knot, diharapkan adanya kontinuitas dari 

fungsi basis antar satu region dengan region lainnya. 

2. Basis Function, yaitu kumpulan dari fungsi yang digunakan untuk 

mewakili informasi dari satu atau beberapa variabel. Fungsi basis ini 

merupakan fungsi parametrik yang didefinisikan pada tiap region. 

Jumlah maksimum fungsi basis (BF) adalah 2 sampai dengan 4 kali 

jumlah variabel prediktornya. 

3. Maksimum interaksi (MI) adalah 1, 2 dan 3 dengan pertimbangan 

jika lebih dari 3 akan menghasilkan bentuk model yang semakin 

kompleks. 
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4. Minimum jarak antara knots atau minimum observasi antara knots 

sebesar 0, 1, 2, 3, ... sampai maksimum jumlah observasi. 

(Salford System,2000) 

Dalam Friedman (1991) disebutkan bahwa model MARS merupakan 

kombinasi dari spline dan rekursif partisi. Pemodelan regresi spline 

diimplementasikan dengan membentuk kumpulan fungsi basis yang dapat 

mencapai pendekatan spline orde ke-q dan mengestimasi koefisien fungsi-fungsi 

basis tersebut menggunakan least-squares (kuadrat terkecil). 

Sebagai contoh,untuk kasus univariat (v=1),salah satu bentuk fungsi basis 

adalah : 

m�Qn�o , m�� − U4��o n�4                 (2.7) 

Dengan WU4X�4 adalah titik knots. Fungsi basis ini biasa disebut truncated power 

basis function. Di setiap titik knots, diharapkan adanya kontinuitas dari fungsi-

fungsi basis antar satu region dengan region lainnya. Oleh karena itu pada 

umumnya fungsi basis yang dipilih adalah berbentuk polinomial dengan derivatif 

yang kontinu pada setiap titik knots.  

Alternatif untuk menyelesaikan kasus-kasus dimensi tinggi atau multivariat 

adalah menggunakan  pendekatan secara komputasi (Adaptive Computation). Di 

dalam statistika, algoritma adaptive computation diterapkan untuk pendekatan 

suatu fungsi yang didasarkan pada dua paradigma, yaitu projection pursuit 

regression (PPR) dan recursive partitioning regression (RPR) . RPR juga 

merupakan pendekatan dari fungsi f yang tidak diketahui dengan : 
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�p��� = ∑ Mqrq���qsT�         (2.8) 

dengan bentuk fungsi basis: 

rs��� = ∏ uvw4sR�x�4,s� − U4sSy[z4T�        (2.9) 

dan u�{� = | 1,						},6M	{ ≥ 00, },6M	{	~M,..3Mb 
dengan: 

 am = koefisien dari basis fungsi ke-m 

M = maksimum basis fungsi (nonconstant basis function) 

Km = jumlah interaksi 

skm = nilainya ±1 

          xv(k,m)= variabel prediktor/independen 

tkm  = nilai knots dari variabel prediktor/independen 

 u�{� = fungsi basis pada langkah ke-{ 

Bentuk persamaan (2.9) tidak kontinu antar subregion (Friedman, 1991). Oleh 

sebab itu model MARS digunakan untuk mengatasi kelemahan RPR yaitu untuk 

menghasilkan model yang kontinu pada knot. Perbaikan yang dilakukan untuk 

mengatasi keterbatasan RPR, antara lain menghasilkan fungsi basis sebagai 

berikut: 

rs�o���� = ∏ vw4sR�x�4,s� − U4sSy�o[z4T�                                   (2.10) 
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Setelah dilakukan modifikasi model RPR, diperoleh estimator model MARS 

sebagai berikut : 

�p��� = M� +∑ Mq∏ vw4sR�x�4,s� − U4sSy�[z4T�qsT� .                          (2.11) 

dengan : 

 a0 = konstanta 

 am = koefisien dari basis fungsi ke-m 

M = maksimum basis fungsi (nonconstant basis function) 

Km = derajat interaksi 

skm = nilainya ±1 

xv(k,m)= variabel prediktor/independen 

tkm = nilai knots dari variabel prediktor/independen xv(k,m) 

Penjabaran dari persamaan (2.11) dapat disajikan sebagai berikut: 

�p��� = M� + � Msvw�s. R�x��,s�`U�sSyq
sT�  

+� Msvw�s. R�x��,s�`U�sSyq
sT� vw�s. R�x��,s�`U�sSy 

+� Msvw�s. R�x��,s�`U�sSyq
sT� vw�s. R�x��,s�`U�sSyvw�s. R�x��,s�`U�sSy 

+⋯                      (2.12) 
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dan secara umum persamaan (2.12) juga dapat dituliskan sebagai berikut: 

�p��� = M� +∑ ������[zT� + ∑ ��QR��, �QS[zT� + ∑ ��Q4R�� , �Q , �4S + ⋯[zT�    

            (2.13) 

Persamaan (2.13) menunjukkan bahwa penjumlahan suku pertama meliputi semua 

fungsi basis untuk satu variabel, penjumlahan suku kedua meliputi semua fungsi 

basis untuk interaksi antara dua variabel, penjumlahan suku ketiga meliputi semua 

fungsi basis untuk interaksi antara tiga variabel dan seterusnya.  

Misalkan ���� = W���,��X&�� adalah himpunan dari variabel yang dihubungkan 

dengan fungsi basis Bm ke-m, maka setiap penjumlahan pertama pada persamaan 

(2.13) dapat dinyatakan sebagai : 

 ∑ ������ = Msrs����[zT�����s�                                                                               (2.14) 

������ merupakan penjumlahan semua fungsi basis untuk satu variabel �� dan 

merupakan spline dengan derajat q = 1 yang merepresentasikan fungsi univariat. 

Setiap fungsi bivariat dalam persamaan (2.13) dapat di tulis sebagai : 

∑ ��QR�� , �QS[zT���,Q����s� = MsrsR�� , �QS                                                              (2.15) 

yang merepresentasikan penjumlahan semua fungsi basis dua variabel �� dan �Q. 
Penambahan ini untuk menghubungkan kontribusi univariat, dituliskan sebagai 

berikut : 

��Q∗R�� , �QS = ������+�QR�QS + ��QR�� , �QS                                                        (2.16) 
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Untuk fungsi trivariat pada persamaan (2.13) dapat disajikan sebagai berikut : 

∑ ��Q4R�� , �Q , �4S[zT���,Q,4����s� = MsrsR��, �Q , �4S                                              (2.17) 

Penambahan fungsi univariate dan bivariate mempunyai bentuk : 

��Q4∗R��, �Q , �4S = ������+�QR�QS+�4��4� + ��QR�� , �QS + ��4��� , �4� + �4QR�4, �QS 
       +��Q4R�� , �Q , �4S                                      (2.18) 

Persamaan ini dikenal dengan dekomposisi ANOVA dari model MARS. 

Interpretasi model MARS melalui dekomposisi ANOVA adalah 

merepresentasikan variabel yang masuk dalam model, baik untuk satu variabel 

maupun interaksi antar variabel. 

Berdasarkan persamaan (2.10) dan (2.11), maka model MARS dapat dituliskan 

sebagai berikut: 

3� = M� + � Ms�vw4s. R�x�4,s�`U4sSy[z
4T�

q
sT� + "� 

= M� + ∑ MsqsT� rs��� + "�      (2.19) 

Dengan , rs��� = ∏ vw4s. R�x�4,s�`U4sSy[z4T�  

sehingga dalam bentuk matrik dapat ditulis menjadi : 

� = �� + + 

dengan, 

 � = �O�, … , OD�\, � = �M�,...,Ms�\, + = �+�, … , +D�\, 
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� =
?
@@@
@A1 �vw1�. R�1�1,��−U1�Sya�

6=1 … �vw��. R�1��,��−U��Sya�
6=1⋮ 																					⋮																			 ⋱ ⋮

1 �vw1�. R�.�1,��−U1�Sya�
6=1 … �vw��. R�.��,��−U��Sya�

6=1 E
FFF
FG

 

 

Pada pemodelan MARS, selain penentuan knots yang dilakukan secara 

otomatis dari data dan menghasilkan model yang kontinu pada knots, pemilihan 

model pada MARS juga menggunakan metode stepwise (forward dan backward). 

Forward stepwise dilakukan untuk mendapatkan fungsi dengan jumlah fungsi 

basis maksimum. Kriteria pemilihan fungsi basis pada forward stepwise adalah 

dengan meminimumkan  Mean Squared Error (MSE). Untuk memenuhi konsep 

parsemoni (model yang sederhana) dilakukan backward stepwise, yaitu memilih 

fungsi basis yang dihasilkan dari forward stepwise dengan meminimumkan nilai 

Generalized Cross-Validation/GCV (Friedman dan Silverman, 1989). Pada 

MARS, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan model yang paling 

optimum (terbaik) adalah jika nilai GCV dari model tersebut mempunyai nilai 

yang paling rendah (minimum) diantara model-model yang lain. 

Fungsi GCV minimum didefinisikan sebagai: 

�8���� = q��[�`�R��S� ]� = ��∑ [��`�p����� � ��]�[�`�R��S� ]�                               (2.20) 

dengan : 

xi = variabel independen/prediktor 

yi = variabel dependen/respon 
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 n = banyaknya pengamatan 

8R�¡S = 8��� + ¢� 

8��� = Trace [���£�� − 1�£] + 1	 
¢ = nilai ketika setiap fungsi basis mencapai optimasi �2 ≤ ¢ ≤ 4� 
2.7. Angka kematian bayi 

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir 

sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan 

kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua 

macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen atau yang umum 

disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan 

pertama setelah dilahirkan, dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang 

dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya selama kehamilan. 

Kematian bayi eksogen atau kematian post neonatal, adalah kematian bayi yang 

terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan 

oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar. Angka 

kematian bayi menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka 

kematian itu dihitung.  

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator kesehatan. Penurunan 

angka kematian bayi secara tidak langsung menjadi salah satu indikator terhadap 

angka kemiskinan disuatu daerah. Menurut BPS provinsi Jawa Timur(2009) 

beberapa faktor penyebab terjadinya kematian bayi adalah faktor pengaruh 

lingkungan luar, misalnya tingkat pendidikan ibu yang masih rendah, tingkat 
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sosial ekonomi yang rendah, serta keadaan sosial budaya yang tidak mendukung 

gizi ibu hamil, jumlah sarana pertolongan ibu melahirkan, pelayanan kesehatan 

pada saat persalinan dan setelah bayi lahir. Satu faktor lagi yang berpengaruh 

terhadap kematian bayi adalah lamanya pemberian asi, seperti yang di ungkapkan 

oleh Esther Indriani, Maternal and Child Health Specialist World Vision dalam 

situs http://www.republika.co.id . 

Kegunaan angka kematian bayi untuk pengembangan perencanaan berbeda 

antara kematian neonatal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neonatal 

disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka 

program-program untuk mengurangi angka kematian neonatal adalah yang 

bersangkutan dengan program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program 

pemberian suntikan anti tetanus. Sedangkan angka kematian post neonatal dan 

angka kematian anak serta kematian balita dapat berguna untuk mengembangkan 

program imunisasi, serta program-program pencegahan penyakit menular 

terutama pada anak-anak, program penerangan tentang gizi dan pemberian 

makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. Angka Kematian Bayi (AKB) 

adalah banyaknya kematian bayi berusia dibawah satu tahun, per 1000 kelahiran 

hidup pada satu tahun tertentu. Dirumuskan sebagai berikut :  

AKB = 
¤¥¦§�¨©∑ª«¬�	¬�®¯) × a                                    (2.21) 

Keterangan : 

AKB   : Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (IMR). 
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°�`±�²¬ : Jumlah kematian bayi (berumur kurang dari 1 tahun) pada satu  

  tahun tertentu di daerah tertentu. 

∑³Mℎ,N	ℎ,¢^7 : Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu di daerah  

  tertentu. 

K  : konstanta bernilai 1000     (www.datastatistik-indonesia.com) 

2.7.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kematian bayi 

Ada beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi angka kematian bayi 

diantaranya faktor sosial ekonomi, ketersediaan prasarana penolong persalinan, 

dan masih banyak lagi yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Sosial ekonomi 

Pengeluaran rumah tangga perkapita merupakan fungsi dari pendapatan 

rumah tangga perkapita, dengan demikian semakin meningkatnya pendapatan 

terdapat kecenderungan penurunan angka kematian bayi dan peningkatan usia 

harapan hidup. Hal ini dapat dipahami bahwa dengan semakin meningkatnya 

pendapatan biasanya juga diikuti dengan peningkatan daya beli dan konsumsi, 

termasuk konsumsi terhadap makanan yang bergizi serta peningkatan kemampuan 

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, dengan 

meningkatnya kualitas dan kuantitas makanan dalam suatu keluarga dapat 

diperkirakan semakin baik kualitas gizi dalam keluarga tersebut. 

(Erythryna, 2005) 

2. Usia ibu 

Usia merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan meningkatnya 

kesakitan dan kematian bayi. Usia aman untuk kehamilan adalah 20-34 tahun . 
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Pada usia dibawah 20 tahun kondisi psikologis ibu belum siap untuk melahirkan, 

sedangkan pada usia diatas 34 tahun risiko gangguan fisik akan semakin 

meningkat. 

(Sugiharti.dkk, 2004) 

3. Sarana dan Pelayanan penolong persalinan. 

Sarana dan prasarana seperti rumah sakit memang menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap kesehatan. Semakin banyak jumlah sarana kesehatan yang 

terdapat di suatu daerah dapat membantu setiap orang untuk dapat menemukan 

dan mencapainya. Begitu juga untuk proses melahirkan yang sangat 

membutuhkan pertolongan medis agar bayi dapat tertangani oleh tenaga medis 

yang sudah terlatih dibidangnya. 

Pemanfaatan pelayanan penolong persalinan mempunyai akibat terhadap 

kejadian kematian neonatal. Misalkan persalinan di rumah yang ditolong oleh 

dukun bayi atau tenaga tidak terlatih lainnya, kebersihan selama proses persalinan 

dan perawatan bayi yang baru lahir kurang mendapat perhatian. Akibatnya ibu 

dan bayi sangat berisiko mengalami infeksi yang disebabkan oleh bakteri. 

(Depkes RI, 2000) 

4. ASI 

Syahmien moehji (2002) dalam Kamalia (2005) menyatakan bahwa ASI 

merupakan makanan yang mutlak untuk bayi pada usia 4-6 bulan pertama 

kehidupannya. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi dengan 

komposisi yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Jika dibandingkan dengan susu 
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sapi, ASI mempunyai kelebihan antara lain mampu mencegah penyakit, infeksi, 

ASI mudah didapat dan tidak perlu dipersiapkan terlebih dahulu.  

 

 

Melalui ASI dapat dibina kasih sayang, ketentraman jiwa bagi bayi  yang 

sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa bayi, dengan demikian 

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi dan mempunyai kelebihan yang tidak 

dimiliki oleh susu sapi. 

(Kamalia, 2005) 

5. Indek Pembangunan Manusia (IPM) 

Dalam situs http://kardady.wordpress.com disebutkan bahwa Indeks 

Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang menggabungkan tiga 

aspek penting, yaitu peningkatan kualitas fisik (kesehatan), intelektualitas 

(pendidikan), dan kemampuan ekonominya (daya beli) seluruh komponen 

masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Ada beberapa indikator yang digunakan 

dalam perumusan IPM. Indikator bidang kesehatan diwakili oleh Angka Harapan 

Hidup, indikator bidang pendidikan diwakili oleh Angka Buta Huruf, dan 

indikator ekonomi diwakili oleh rata-rata konsumsi riil. IPM dapat menjadi acuan 

seberapa besar peningkatan ketiga sektor tersebut pada suatu daerah, dapat 

diartikan pula semakin tinggi IPM pada suatu daerah, maka Angka Kematian Bayi 

pada daerah tersebut juga relatif rendah. 
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