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ABSTRAK 

PEMODELAN  GEOGRAPHICALLY WEIGHTED LOGISTIC REGRESSION  
(GWLR)  DENGAN FUNGSI PEMBOBOT  FIXED DAN ADAPTIVE 

GAUSSIAN KERNEL PADA ANGKA KEMATIAN BAYI DI KABUPATEN 
TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2015 

 
Geographically Weighted Logistic Regression (GWLR) model regresi 

memperhitungkan faktor spasial, yang dapat digunakan untuk menganalisis Angka 
Kematian Bayi (AKB). Jumlah Kematian bayi  100 kasus  tahun 2015 atau 12 Per 
1000 KH Kabupaten Timor Tengah Selatan.  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini menentukan  pemodelan  terbaik 
pemodelan GWLR  dengan fungsi  pembobot fixed dan adaptive gaussian kernel  
pada kasus kematian bayi di Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2015. Variabel 
respon (y) dalam penelitian ini adalah  kasus kematian bayi sedangkan variabel  
prediktornya adalah persentase cakupan kunjungan ibu hamil mendapatkan 
pelayanan antenatal sebanyak 4 kali (k4) (X1), persalinan di fasilitas kesehatan (X2), 
bayi berat lahir rendah (BBLR) (X3),komplikasi noenatal yang ditangani (X4), 
kunjungan neonatal pertama  kali (KN1) (X5), kunjungan neonatal 3 kali (KN 
lengkap) (X6), pelayanan kesehatan bayi (X7), ibu hamil mendapatkan tablet Fe (X8), 
bayi yang  mendapatkan imunisasi lengkap (X9), rumah tangga yang ber-perilaku 
hidup bersih sehat PHBS) (X10), rumah sehat (X11), dan keluarga miskin pra 
sejaterah (x12).  

Jenis  penelitian non reaktif atau unobtrusive, dengan unit analisis di 32 
kecamatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Pengolahan dan analisis data menggunakan  software open source yaitu open office 
excel, program R, quantum gis dan GWR4.  

Hasil penelitian  pemodelan spasial GWLR yang terbaik dengan fungsi  
pembobot adaptive gaussian kernel, parameter model global GWLR dengan fungsi 
pembobot adaptive gaussian kernel diperoleh                           
parameter model lokal  GWLR dengan fungsi pembobot adaptive gaussian kernel 
pada setiap kecamatan diperoleh              , faktor yang berpengaruh 
terhadap  kasus kematian bayi di 17 kecamatan  Kabupaten Timor Tengah Selatan 
tahun 2015 adalah persentase persalinan di fasilitas kesehatan (X2). 
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