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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam bidang ilmu ststistika, untuk mengetahui hubungan antara variabel 

respon dan variabel prediktor dapat menggunakan analisis regresi linier. Dalam 

analisis regresi linier, variabel respon harus bersifat kuantitatif dengan skala 

pengukuran minimal interval. Variabel respon juga diasumsikan berdistribusi 

normal dan mempunyai ragam yang homogen (Rokhman, 2008). 

Pada realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak penelitian yang 

menghasilkan respon dengan nilai sukses dan gagal. Bila variabel respon 

merupakan data kategorik termasuk data biner maka model regresi linier biasa 

tidak dapat digunakan untuk analisis. Salah satu analisis regresi untuk 

menganalisis variabel respon berskala biner adalah analisis regresi logistik 

(Rokhman, 2008) 

  Analisis regresi logistik bisa dalam bentuk analisis regresi sederhana bila 

variabel bebas hanya satu, bisa juga dalam bentuk analisis regresi logistik ganda 

bila variabel bebas lebih dari satu. Ada tiga bentuk regresi logistik baik sederhana 

maupun ganda, yaitu model regresi logistik binomial atau biner (binomial or 

binary logistik regression model) dan model regresi logistik ordinal (ordinal 

logistik regresion model). Pada model regresi binomial, variabel dependen 

mempunyai skala pengukuran nominal dikhotomik atau biner, seperti penyakit 

positif-penyakit negatif; sukses-gagal; mati hidup dls. Sedangkan variabel bebas 
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bisa mempunyai skala pengukuran nominal baik dikhotomik maupun tidak , 

ordinal, interval, rasio (Kuntoro, 2014). 

Multivariate adaptive regression spline (MARS) merupakan suatu model 

regresi nonparametrik, yaitu suatu model yang mengasumsikan fungsi bentuk 

hubungan antara variabel respon dan prediktor tidak diketahui. Metode MARS 

yang diperkenalkan oleh Friedman (1991) mempunyai bentuk fungsi yang 

fleksibel. Metode ini adalah implementasi teknik-teknik untuk menyelesaikan 

masalah regresi, dengan tujuan untuk memprediksi variabel respon berdasarkan 

beberapa variabel prediktor. Dengan pendekatan MARS, pembentukan dilakukan 

melalui dua tahap yaitu model dibangun dengan menambahkan fungsi basis spline 

(pengaruh utama, knot, atau interaksi). Setelah fungsi basis ditambahkan, model 

akan menjadi lebih fleksibel dan lebih kompleks. Proses tersebut berlangsung 

sampai diperoleh nilai maksimum fungsi basis. Dari model yang diperoleh pada 

tahap pertama, fungsi basis yang meimiliki kontribusi terkecil akan dekeluarkan 

dari model, begitu seterusnya sampai diperoleh model yang optimum. 

Model MARS disusun pada pengaturan beberapa koefisien fungsi basis 

yang secara keseluruhan dikendalikan pada data regresi. Hastie dan Tibshirani 

(2002) menyatakan bahwa model MARS berguna untuk mengatasi permasalahan 

data dimensi tinggi yang dikenal dengan curse of dimensionality dan 

menghasilkan prediksi respon yang akurat serta mengatasi kelemahan regresi 

partisi rekursif (RPR) yaitu menghasilkan model yang kontinu pada knot, yang 

didasarkan pada nilai generalized cross validation (GCV) minimum. 

Tehnik MARS menjadi popular karena tidak mengasumsikan dan tidak 

menentukan tipe khusus seperti hubungan (linier, kuadratik, kubik) diantara 
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variabel prediktor dan variabel respon (Budiantara; Guritno; Otok; Suryadi, 

2006). Metode MARS dapat menyelesaikan problem pada data dimensi tinggi dan 

dapat digunakan pada data yang berskala nominal, ordinal, interval dan ratio. 

Selain itu proses pembentukan model pada MARS tidak memerlukan asumsi yang 

ketat karena merupakan regresi non parametrik yang power full yang menjamin 

fleksibilitas dan smooth untuk keperluan prediksi (Friedman, 1990). 

Metode MARS merupakan salah satu prosedur analisis yang banyak 

digunakan dalam paket-paket program data mining. Menurut Friedman (1991), 

data mining digunakan untuk pola hubungan data dalam basis dimensi tinggi. 

MARS telah banyak diadopsi oleh bidang ilmu komputer sebagai kompetitor 

metode lain seperti jaringan syaraf tiruan atau neural network (NN), generalized 

addditive model (GAM) (Hastie dan Tibshirani, 2002) dan classification and 

regression trees (CART) (Breiman dkk, 1993) yang semuanya bertujuan untuk 

mendapatkan model taksiran dengan pendekatan paling baik terhadap suatu fungsi 

sesungguhnya.  

Human Immunnodeficiency Virus (HIV) merupakan salah satu jenis virus 

yang menurunkan sistem kekebalan tubuh, sehingga orang yang terkena virus ini 

menjadi rentan terhadap beragam infeksi (WHO, 2007). Acquired 

Immunodeficiency Sindrom (AIDS) merupakan penyakit menular yang 

disebabkan oleh infeksi HIV yang menyerang menyerang sistem kekebalan tubu 

(Dinas Keseahatan Jawa Timur, 2012). HIV-AIDS  menjadi masalah kesehatan 

masyarakat yang penting di seluruh dunia pada awal abad ke 21. Mobilitas 

nasional dari individu yang terinfeksi memungkinkan terjadinya penyebaran HIV-

AIDS  secara global. Upaya penanggulangan kasus ini secara serius dicantumkan 
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dalam 8 tujuan, 16 target dan 48 indikator yang menjadi alat ukur kerangka kerja 

Millenium Defelopment Goal’s (MDGs). Salah satu tujuan dalam MDGs yaitu 

melawan penyebaran AIDS dan penyakit kronis lainnya. Upaya untuk mencapai 

tujuan tersebut dilakukan dengan pemenuhan target yang telah ditetapkan yaitu 

menghentikan penyebaran AIDS di tahun 2015 dan menanggulanginya. 

Berbagai program pencegahan Penyebaran HIV-AIDS  di Indonesia sangat 

pesat dan kini tingkat epidemi menjadi kategori epidemi terkonsentrasi di 6 

provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua, Jawa Timur, Bali, Jawa Barat dan Kalimantan 

Barat serta cenderung pula terjadi di beberapa provinsi lain. Hingga September 

2012 kasus penularan AIDS di Jawa Timur yaitu melalui biseksual yaitu 71 orang 

(1,1 %), perinatal 188 orang (2,91 %), homoseksual 276 orang (4,27 %), IDU 

1377 orang (21,33 %), heteroseksual 4526 orang (70,09 %), lain-lain 19 orang 

(0,29 %). dan penanggulangan AIDS terus dilakukan oleh pemerintah melalui 

Departemen Kesehatan dan lembaga-lembaga lainnya. Akan tetapi upaya tersebut 

masih saja kurang atau belum mampu menurunkan angka AIDS di Indonesia 

(Oktarina dkk, 2009). Hal ini disebabkan karena ahli epidemiologi 

menggambarkan penyakit HIV-AIDS sebagai fenomena gunung es. Artinya kasus 

HIV-AIDS terdeteksi hanya pada bagian kecil dari kasus yang ada di masyarakat. 

Penyakit yang kemunculannya seperti fenomena gunung es (iceberg phenomenon) 

sudah menyebar di sebagian Provinsi di Indonesia. Hal ini berrti bahwa jumlah 

pengidap infeksi HIV-AIDS yang sebenarnya di Indonesia masih sangat sulit 

diukur dan belum diketahui secara pasti. 

Banyuwangi merupakan kota ketiga di jawa timur yang mempunyai kasus 

HIV-AIDS  terbesar mengikuti kota Surabaya dan Malang. Hal ini disebabkan 
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letak geografis kota Banyuwangi yang berdekatan dengan propinsi Bali yang 

merupakan daerah pariwisata dengan prevalensi HIV-AIDS  terbesar keempat di 

Indonesia. Dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 

didapatkan jumlah penderita HIV-AIDS  yang semakin meningkat dari tahun 

ketahun.   

Tabel 1.1. Jumlah Penderita HIV-AIDS  Kabupaten Banyuwangi  

TAHUN HIV AIDS MATI 

2007 105 70 24 

2008 101 54 17 

2009 186 108 45 

2010 239 70 54 

2011 244 78 47 

2012 312 143 48 

2013 333 213 23 

2014 114 49 7 

Adapun transmisi penularan HIV-AIDS  yang paling banyak terjadi disebabkan 

oleh hubungan seksual sebanyak 1462 orang atau sebesar 81% dari total 

penderita, menyusul berikutnya pengguna Narkoba Suntik sebesar 169 penderita 

atau sebesar 0.09 %. 

Penelitian mengenai HIV-AIDS  di Indonesia masih tergolong sangat 

jarang. Salah satu penelitian sebelumnya tentang HIV-AIDS  telah dilakukan oleh 

Susilo (2009) yang meneliti Prevalensi dan Faktor Resiko HIV pada Generalized 

Epidemic di Tanah Papua Menggunakan Metode Regresi Logistik dengan 

Stratifikasi. Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa faktor-faktor yang 

meningkatkan resiko HIV di Tanah Papua sangat berhubungan erat dengan 

perilaku seksual. Selain itu penelitian mengenai kasus AIDS juga pernah 

dilakukan oleh Assriyani (2011), pada penelitian tersebut membandingkan ketiga 
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buah model yaitu menggunakan regresi poisson, generalized poisson regression, 

dan geographically weighted poisson regression.  

1.2 Identifikasi Masalah  

 Secara umum penularan HIV-AIDS  di Indonesia disebabkan oleh 

hubungan seksual dengan penderita HIV-AIDS , penggunaan jarum suntik yang 

terinfeksi HIV-AIDS , transplantasi organ dan donor darah dari penderita yang 

terinfeksi, secara tidak sengaja tertusuk jarum yang terinfeksi virus, serta 

penularan dari ibu ke anaknya melalui proses kehamilan, persalinan dan menyusui 

dan di Kabupaten Banyuwangi transmisi virus terbanyak terjadi karena hubungan 

seksual. Terdapat beberapa variabel respon yang diperkirakan berhubungan 

terhadap terjadinya penularan HIV-AIDS di indonesia. Namun keterbatasan 

informasi, bentuk fungsi, dan tidak jelasnya pola hubungan antara variabel respon 

dengan prediktor merupakan pertimbangan sehingga digunakan pendekatan 

regresi non parametrik. Adapun data indentifikasi penderita HIV-AIDS adalah 

data bersifat kategorik maka, penelitian ini diharapkan mendapatkan model 

MARS dengan respon biner untuk mengidentifikasi peramalan kasus HIV-AIDS 

di kabupaten Banyuwangi. Disamping menggunakan MARS nantinya juga akan 

dibuat model dengan menggunakan Regresi Logistik. Pemodelan untuk Prediksi 

Kejadian HIV-AIDS ini didasarkan pada faktor-faktor yang didapatkan dari data 

regristrasi dampingan khusus perilaku seksual yang menyimpang LSM Peduli 

HIV-AIDS Bina sehat Kabupaten Banyuwangi sebagai variabel tergantung 

variabel bebasnya adalah , kasus HIV-AIDS pada dampingan. 
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Selanjutnya dari pemodelan yang diperoleh dari kedua metode yaitu metode 

MARS Binary Respon dan Regresi Logistik akan ditentukan model yang terbaik 

dalam memodelkan Prediksi Kejadian HIV-AIDS berdasarkan kriteria klasifikasi. 

 

1.3 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu : bagaimana pemodelan Regresi Logistik 

dan Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) Binary Response untuk 

Prediksi Kejadian HIV-AIDS  di Kabupaten Banyuwangi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1  Tujuan Umum 

 Untuk mendapatkan model terbaik dengan metode Regresi Logistik dan 

MARS Binary Respon serta variabel-variabel yang berpengaruh terhadap 

kasus HIV-AIDS  di Kabupaten Banyuwangi.  

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mendapatkan model Regresi Logistik dari variabel yang 

berpengaruh terhadap kasus HIV-AIDS di kabupaten Banyuwangi. 

2. Mendapatkan model Multivariate Adaptive Regression Spline 

(MARS) Binary Respon dari variabel yang berpengaruh terhadap 

kasus HIV-AIDS di Kabupaten Banyuwangi 

3. Menbandingkan hasil ketepatan klasifikasi terbaik dari Model 

Regresi Logistik dan MARS  
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1.5 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi  

Sebagai bahan masukan upaya penurunan penyebaran dan penularan 

kasus HIV-AIDS  dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap penularan HIV-AIDS  di kabupaten Banyuwangi. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai khasanah dalam menambah wawasan pengetahuan dan 

pengalaman di bidang penelitian. 
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