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ABSTRAK 

Pemodelan prediksi untuk variabel laten yang berhubungan demam 

berdarah selalu diasumsikan parametrik, padahal bentuk fungsinya tidak 

diketahui. Kondisi ini menjadikan kesimpulan yang diambil  menjadi unbias, 

dikarenakan belum terpenuhinya syarat pemodelan struktural dan menjadi 

problem bagi estimator. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

model struktural non parametrik score factor variabel laten dengan pendekatan 

multivariate adaptive regression spline  (MARS) untuk prediksi kepadatan jentik 

Aedes sp diharapkan dapat meningkatkan akurasi. Metode penelitian yang 

digunakan observasional dilakukan pada musim hujan dan kemarau terhadap 

variabel laten kepadatan jentik, laten perilaku, breeding places/site, kondisi 

lingkungan, pelayanan kesehatan. Variabel laten akan ditaksir dengan score factor 

dalam MARS. Model struktural non parametrik kepadatan jentik musim hujan 

sebelum pengembangan adalah : Kepadatan Jentik = -0,169 Pelayanan kesehatan 

– 0,205 Perilaku– 0,324 Kondisi Lingkungan – 0,054 Breeding Places/site.dengan 

nilai R
2
 = 0,652 dan Q

2
 = 0,877. Sedangkan musim kemarau  model struktural non 

parametrik sebelum pengembangan adalah : Kepadatan Jentik = -0,194 Pelayanan 

kesehatan –0,049 Perilaku –0,157 Kondisi Lingkungan –0,100 Breeding 

Places/site, dengan nilai R
2
 = 0,565 dan Q

2
= 0,808. Setelah pengembangan 

dengan pemodelan kepadatan jentik SEM non parametric MARS menggunakan 

score factor variabel laten maka model musim hujan terjadi peningkatan akurasi 

pada  R
2
= 0,886, dan musim kemarau dengan R

2
= 0,688. Dan juga  diperolehnya 

standarisasi masing-masing variabel laten melalui score factor pada variabel laten 

Pelayanan Kesehatan, Perilaku, Kondisi lingkungan, dan Breeding place/site. 

yang dinyatakan dalam knot. Disarankan kepada Pemerintah Kota Banjarbaru 

dalam mengatasi Kejadian Demam Berdarah Dengue (DBD) menggunakan 

strategi dan upaya pemberantasan DBD yang ditekankan pada tindakan 

pencegahan melalui indikator kepadatan jentik Aedes sp dengan skala prioritas 

sesuai dengan region pada model SEM non parametrik MARS. Gunakan SEM 

non parametrik MARS untuk prediksi kepadatan jentik baik untuk musim hujan 

maupun musim kemarau.  
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