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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kematian  bayi didefinisikan sebagai kematian yang terjadi antara bayi  

lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun, sedangkan Angka Kematian 

Bayi (AKB) atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah banyaknya bayi yang 

meninggal sebelum mencapai usia satu tahun  per 1000 kelahiran hidup pada satu 

tahun tertentu. Tingkat kematian penduduk merupakan salah satu indikator 

perkembangan derajat kesehatan untuk menilai keberhasilan pelayanan kesehatan 

dan program pembangunan kesehatan lainnya (BPS, 2014). Menurut Unicef 

(2012), target MDG’s (Millennium Development Goals) untuk AKB pada tahun 

2015 adalah 17 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Berdasarkan estimasi Badan 

Pusat Statistik (BPS) AKB di Indonesia untuk tahun 2002, 2007, 2012, 2017, dan 

2022 berturut-turut adalah 36, 28, 23, 18, dan 15 kematian per 1.000 kelahiran 

hidup. Namun data di lapangan menunjukan AKB di Indonesia pada tahun 2007 

mencapai 34 kematian per 1.000 kelahiran hidup, dengan 27 dari 33 provinsi 

memiliki angka kematian yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, salah satunya 

adalah Jawa Timur yaitu 35 kematian per 1.000 kelahiran hidup (UNICEF, 2012). 

AKB di Jawa Timur mengalami tren penurunan secara perlahan, selama 

lima tahun terakhir dari tahun 2009 hingga 2013 berturut-turut yaitu 31,41; 29,99; 

29,24; 28,31; 27,23 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Tahun 2013 AKB di 

Jawa Timur telah memenuhi target MDG’s yang telah ditetapkan namun masih di 
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bawah target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Daerah 

dengan AKB di atas 27,23 per 1.000 kelahiran hidup masih didominasi oleh 

kabupaten/kota wilayah timur dan utara, hal ini dapat disebabkan sosial, budaya 

serta ekonomi, tidak semata-mata karena ratio petugas kesehatan dengan 

penduduk yang cukup besar, dan juga karena sarana/prasarana yang kurang 

berkualitas. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki AKB di atas angka provinsi 

adalah 19 kabupaten/kota atau sebesar 50% dari total kabupaten/kota di Jawa 

Timur. Nilai AKB tertinggi di Kabupaten Probolinggo yang mencapai 61,66 per 

1.000 kelahiran hidup sedangkan terendah pada Kota Blitar sebesar 18,37 per 

1.000 kelahiran hidup (Dinkes, 2014). Berdasarkan data tersebut perlu dilakukan 

berbagai upaya untuk terus menurunkan AKB di Jawa Timur. Salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk menurunkan AKB adalah dengan mengetahui faktor-

faktor yang berpengaruh signifikan terhadap AKB baik dari segi kesehatan, sosial 

budaya, maupun ekonomi sehingga upaya-upaya yang dilakukan lebih efektif dan 

tepat sasaran. Hubungan antara faktor-faktor tersebut terhadap AKB dapat 

dianalisis dengan metode-metode statistik. 

Beberapa penelitian sebelumnya bekaitan dengan AKB telah menghasilkan 

beberapa faktor yang berpengaruh signifikan. Menurut penelitian Listiani (2010) 

dengan menggunakan Generalized Poisson Regression (GPR), diperoleh beberapa 

faktor yang berpengaruh signifikan yaitu jumlah sarana kesehatan pada tiap 

kabupaten/kota, persentase persalinan yang dilakukan oleh tenaga non medis, rata-

rata usia kawin pertama, dan  rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga. 

Menurut hasil penelitian Ardiyanti (2010) dengan menggunakan metode 
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Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR) diperoleh faktor yang 

berpengaruh signifikan yaitu jumlah sarana kesehatan, persentase persalinan yang 

dilakukan dengan bantuan non medis, rata-rata jumlah pengeluaran rumah tangga, 

rata-rata lama pemberian ASI, dan persentase rumah tangga yang memiliki air 

bersih. Terdapat dua faktor pada penelitian ini yang berpengaruh signifikan 

terhadap AKB di setiap kabupaten/kota yaitu persentase persalinan yang 

dilakukan dengan bantuan non medis dan rata-rata jumlah pengeluaran rumah 

tangga. 

Menurut Ardiyanti (2010) kondisi geografis, sosial budaya, dan ekonomi 

tentunya akan berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, oleh 

karena  itu sangatlah beralasan apabila faktor yang berpengaruh atau faktor yang 

signifikan terhadap variabel respon yang diamati dalam hal ini AKB tentu akan 

berbeda antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Winarno (2009) dengan melakukan analisa 

deskriptif dari AKB dan variabel prediktor didapatkan hasil terdapat indikasi 

daerah-daerah yang berdekatan memiliki dependensi spasial sehingga terjadi 

pengelompokan-pengelompokan wilayah berdasarkan karakteristiknya. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil pemetaan data persebaran AKB dan variabel prediktor, 

dimana daerah yang berdekatan cenderung memiiliki warna yang sama sehingga 

tampak adanya pengelompokan daerah berdasarkan nilainya.  Metode statistik 

yang telah dikembangkan untuk analisis data dengan memperhitungkan faktor 

spasial yaitu Geographically Weighted Regression (GWR), yaitu model regresi 

linier lokal yang menghasilkan parameter model yang bersifat lokal untuk setiap 
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titik atau lokasi dimana data itu dikumpulkan, sehingga akan didapatkan 

interpretasi yang berbeda-beda untuk setiap lokasi yang diteliti. Kenyataannya, 

dalam beberapa situasi, tidak semua koefisien regresi dalam model GWR 

bervariasi secara spasial. Tingkat keragaman spasial pada beberapa koefisien bisa 

saja tidak signifikan atau dapat diabaikan. Oleh karena itu model GWR 

dikembangkan lagi menjadi Mixed Geographically Weighted Regression 

(MGWR) yang merupakan kombinasi model regresi linier dan model GWR, 

sehingga model MGWR dapat menghasilkan estimasi parameter bersifat global 

dan parameter lain bersifat lokal sesuai dengan lokasi observasi (Mei  et  al., 

2006). 

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, peneliti ingin memodelkan AKB di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2013 menggunakan pendekatan MGWR. Mengacu 

pada penelitian yang pernah dilakukan Listiani (2010) dan Ardiyanti (2010), pada  

skripsi ini diambil 10 variabel prediktor antara lain, persentase perempuan kawin 

usia kurang dari 17 tahun (  ), persentase BBLR (  ), persentase bayi yang diberi 

asi ekslusif (  ), persentase balita yang lahir ditolong oleh tenaga medis (  ), 

proporsi rumah tangga kumuh (  ), persentase penduduk miskin (  ), persentase 

balita dengan  gizi kurang dan gizi buruk (  ), proporsi rumah tangga memiliki 

sanitasi layak (  ), proporsi rumah tangga menggunakan air minum layak (  ), 

dan persentase cakupan kunjungan ibu hamil (   ), sedangkan variabel responnya 

(Y) yaitu AKB di masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur. Hasil 

pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui faktor-faktor apa saja yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap AKB setiap kabupaten/kota di Jawa 
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Timur, sehingga dapat dilakukan upaya atau kebijakan oleh pemerintah Jawa 

Timur untuk menurunkan AKB sesuai dengan kondisi di setiap kabupaten/kota. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, rumusan masalah yang 

dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana deskripsi AKB beserta faktor-faktor yang terkait di Provinsi 

Jawa Timur? 

2. Bagaimana model AKB di Provinsi Jawa Timur berdasarkan  pendekatan 

model MGWR? 

3. Bagaimana deskripsi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 

besarnya AKB di Provinsi Jawa Timur yang ditampilkan dalam suatu peta 

tematik? 

 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan uraian rumusan masalah, maka dapat dirumuskan tujuan 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan AKB beserta faktor-faktor yang terkait di Provinsi Jawa 

Timur. 

2. Memodelkan AKB di Provinsi Jawa Timur berdasarkan pendekatan model 

MGWR. 
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3. Mendeskripsikan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap 

besarnya AKB di Provinsi Jawa Timur yang ditampilkan dalam  suatu  peta 

tematik. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah: 

1. Bagi Bidang Keilmuan 

Manfaat bagi bidang keilmuan khususnya statistika, diharapkan dapat 

menambah wawasan mengenai model MGWR sehingga mampu mengasah dalam 

pengembangan keilmuan. 

2. Bagi Pemerintah 

Diharapkan hasil pemodelan dari skripsi ini mampu dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan setiap kabupaten/kota di Jawa Timur untuk dapat menurunkan AKB 

setiap daerah  dengan cara mengoptimalkan faktor-faktor yang berpengaruh 

signifikan menurunkan AKB di setiap daerah tersebut dan dengan hasil 

pemodelan ini, diharapkan setiap kabupaten/kota dapat memberikan penanganan 

khusus bagi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan menaikkan AKB di setiap 

daerah sehingga hal tersebut dapat menurunkan AKB di setiap kabupaten/kota di 

Jawa Timur. 
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1.5 Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam skripsi ini dibatasi beberapa hal, yaitu: 

1. Kasus kematian bayi di Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dari hasil survey 

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 

2. Estimasi model MGWR menggunakan metode Weight Least Square (WLS).    
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