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ABSTRAK 

Gizi Buruk merupakan salah satu klasifikasi status gizi berdasarkan 
pengukuran antropometri. Sedangkan status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang 
diakibatkan oleh keseimbangan asupan gizi dengan kebutuhan. Keadaan gizi 
buruk yang terjadi pada anak akan mengakibatkan penurunan daya tahan anak 
sehingga lebih mudah sakit dan akan berujung pada kematian. Gizi buruk dapat 
terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih diperhatikan adalah 
pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan masa tumbuh 
kembang yang optimal atau golden period, apabila terjadi gangguan pada masa 
ini maka akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Sedangkan 
Angka Kematian Balita adalah angka yang menunjukkan kematian anak berusia 
0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada 
pertengahan tahun itu. Salah satu tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan 
menginterpretasikan dari model berdasarkan faktor yang berpengaruh signifikan 
terhadap kasus gizi buruk balita dan kematian balita. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Regresi Poisson Bivariat yang merupakan metode 
regresi untuk memodelkan sepasang variabel respon dalam bentuk data count 
yang masing-masing berdistribusi Poisson dan saling berkorelasi. Penelitian ini 
menggunakan 21 data sekunder dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 
2016 tentang kasus gizi buruk balita dan kematian balita dengan enam variabel 
prediktor. Sebagai hasil dari penelitian ini pada model pertama, variabel prediktor 
yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon banyaknya gizi buruk balita 
adalah banyaknya rumah tangga dengan sanitasi layak (X�), sedangkan variabel 
prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon banyaknya 
kematian balita adalah persentase balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan 
(X�). Sedangkan pada model kedua, tidak ada variabel prediktor yang 
berpengaruh signifikan terhadap variabel respon banyaknya penderita gizi buruk 
balita, sedangkan variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap 
variabel respon bayaknya kematian balita adalah persentase balita yang mendapat 
pelayanan kesehatan (X�), persentase balita yang diberi imunisasi dasar lengkap 
(X�) dan persentase rumah dengan sanitasi layak (X�).Model terbaik yang 
didapatkan adalah model kedua dengan nilai �� merupakan suatu persamaan dan 
nilai AIC sebesar 223,0417 dan nilai MSE sebesar 9,550179. 
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