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ABSTRAK 

Multivariate Adaptive regression Spline (MARS) merupakan pendekatan 

untuk regresi Multivariate nonparametrik yang dikembangkan oleh Friedman 

(1991). Model MARS difokuskan untuk mengatasi permasalahan dimensi yang 

tinggi dan diskontinuitas pada data. Bronkitis adalah suatu penyakit yang ditandai 

adanya dilatasi (ektasisi) bronkus lokal yang bersifat patologis dan berjalan 

kronik.  

Penelitian ini dilaksanakan dengan rancangan case control dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Kelompok kasus sejumlah 67 pasien dan 

kelompok kontrol sejumlah 67 orang. Variabel bebas penelitian ini adalah 

paparan asap rokok, usia, status gizi, kepadatan rumah, dan luas ventilasi rumah. 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah bronkitis maupun bronkitis kronis. 

Hasil penelitian pada sampel menunjukkan perokok aktif 37,31%, perokok 

pasif 37,31% dan tidak terpapar asap rokok 25,38%. Berat Badan sampel 

penelitian diantaranya obesitas 12%, BB lebih 29,85%, BB normal 53.7%, dan 

BB kurang 4,45%. Usia pada sampel berada pada range 14-76 tahun. Sampel 

dengan kepadatan rumah tinggi sebanyak 42%, dan rendah sebesar 58%. Sampel 

yang memiliki ventilasi tidak memenuhi syarat sebesar 85,07%, dan ventilasi 

yang memenuhi syarat sebesar 14,93%. Pemodelan menggunakan MARS 

menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh adalah usia dengan tingkat 

kepentingan 100%, status gizi sebesar 78,19%, luas ventilasi rumah sebesar 

73,91%, dan paparan asap rokok sebesar 69,38%. Dari 4 variabel yang 

berpengaruh didapatkan model MARS yakni 𝑓(𝑥) = 1.003 − 0.040 ∗ 𝐵𝐹4 +
0.170 ∗ 𝐵𝐹7 − 0.039 ∗ 𝐵𝐹9 + 0.419 ∗ 𝐵𝐹11 − 0.025 ∗ 𝐵𝐹13 − 0.160 ∗ 𝐵𝐹15 
dengan tingkat ketepatan klasifikasi sebesar 81,35%.  

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian kali ini adalah faktor risiko 

yang paling berpengaruh adalah usia, status gizi, ventilasi rumah dan paparan 

asap rokok. Dari keempat faktor risiko yang diteliti, usia merupakan faktor risiko 

terpenting dengan tingkat kepentingan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor 

risiko yang lain juga ikut mempengaruhi dalam waktu yang lama. 
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