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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Dalam penelitian kali ini data yang digunakan adalah data Angka 

Kematian Bayi di Jawa Timur yang berasal dari 29 Kabupaten dan 9 Kota , data 

yang dimiliki merupakan data tahun 2008 dengan variabel respon dan prediktor 

sebagai berikut : 

Y  : angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup) 

X1 : jumlah sarana kesehatan ( rumah sakit dan puskesmas ) 

X2 : jumlah tenaga medis (dokter dan bidan) 

X3 : persentase persalinan yang dilakukan dengan bantuan non medis 

X4 : persentase persalinan yang dilakukan dengan bantuan medis 

X5 : persentase wanita yang nikah di bawah umur (kurang dari 17 tahun) 

X6 : rata-rata lama pemberian ASI (bulan) 

X7 : persentase rumah tangga yang memiliki air bersih 

X8 : persentase penduduk miskin 

X9 : rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan (ribuan) 

X10 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Langkah - langkah untuk memodelkan angka kematian bayi di Jawa Timur adalah 

sebagai berikut : 

1. Input data kedalam SPSS. 

2. Import data dari SPSS untuk selanjutnya diolah menggunakan MARS. 

3. Untuk mendapatkan model MARS sebagai berikut : 
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Langkah yang dilakukan adalah mengkombinasikan besarnya Basis 

Function (BF), Maximum Interaction (MI) dan Minimum Object under 

knot (MO) yang digunakan , dengan syarat: 

a. Menentukan maksimum fungsi basis (Max-BF),yaitu 2 sampai 4 kali 

jumlah prediktor yang akan digunakan. 

b. Menentukan jumlah maksimum interaksi(Max-I),yaitu 1, 2 dan 3, 

dengan asumsi bahwa jika MI > 3 akan menghasilkan model yang 

semakin kompleks. 

c. Menentukan minimal jumlah pengamatan setiap knots (Min-O), yaitu 

0, 1, 2, 3... sampai nilai maksimum dari observasi 

4. Menetapkan model terbaik dengan nilai GCV yang minimum.  

 Fungi GCV didefinisikan sebagai : 

�8���� = �µ2[1 − <��¡�. ]� =
1.∑ [3� − �pq����]�D�T�[1 − <��¡�. ]�  

dengan: 

 xi = variabel independen / prediktor 

 yi = variabel dependen / respon 

 n = banyaknya pengamatan 
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 8R�¡S = 8��� + ¢� 

 8��� = Trace [�r\r�`�r\] + 1 

  ¢ = nilai ketika setiap fungsi basis mencapai optimasi �2 ≤ ¢ ≤ 4� 
5. Mendapatkan nilai koefisien model dengan menggunakan OLS (Ordinary 

Least Square) dari software MARS. 

6. Setelah didapatkan model yang paling baik maka kita akan mendapatkan 

variabel prediktor apa saja yang berpengaruh dalam angka kematian bayi. 
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