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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.5. Kesimpulan 

Dari analisi dan pembahasan yang dilakukan, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Model terbaik didapatkan pada kombinasi Basis Function (BF) = 20 , 

Maximum Interaction (MI)  = 1 dan Minimum Object under knot (MO) = 2 

dengan nilai GCV = 22,129. Model terbaik yang diperoleh adalah sebagai 

berikut : 

 O	 = 	42,917	– 	3,148r¶� 	+ 	3,793r¶�	– 	0,073r¶�      	
dengan : 

r¶� 	= 	 �	B�� 	− 	70.850��	BF� 	= 	 �70.850	 −	B���� 

r¶� 	= 	 �480.171	 −	B�	�� 

2. Variabel prediktor yang berpengaruh terhadap angka kematian bayi 

terlihat pada model final yang didapatkan. Pada model tersebut terlihat 

terdapat 2 variabel prediktor yang masuk kedalam model, variabel 

prediktor tersebut adalah rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan 

(X9) dan Indeks Pembangunan Manusia (X10).  
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4.6. Saran 

Untuk masalah kematian bayi ada beberapa hal yang dapat dilakukan 

pemerintah untuk menekan peningkatan Angkat Kematian Bayi di suatu daerah. 

Cara tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dari model yang diperoleh terlihat masalah rata-rata pengeluaran rumah 

tangga merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap kematian 

bayi. Jadi langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan 

memperbaiki sektor ekonomi masyarakat sehingga pendapatan masyarakat 

turut meningkat dan akan memicu 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. 

2. Sektor IPM juga termasuk variabel yang berpengaruh terhadap perubahan 

angka kematian bayi. Angka IPM menunjukan pertumbuhan kualitas 

manusia di suatu daerah, jadi langkah yang dapat dilakukan adalah 

peningkatan beberapa sektor yang dapat meningkatkan angka IPM suatu 

daerah seperti sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan sektor kesehatan. Jika 

semakin meningkatnya angka IPM maka angka kematian bayi juga akan 

menurun. 
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