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ABSTRAK 

Kematian bayi merupakan indikator penting dalam mencerminkan derajat kesehatan di suatu 
masyarakat. Penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus angka 
kematian bayi sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya penurunan angka kematian bayi. 
Dalam pemodelan yang berbasis wilayah seringkali pemodelannya dapat menimbulkan adanya 
heterogenitas wilayah yang menyebabkan masing-masing wilayah pengamatan memiliki perbedaan 
pengaruh. Penelitian ini menggunakan metode Geographically Weighted Poisson Regression 
(GWPR) untuk menggambarkan faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kematian bayi secara 
lokal di Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2016. Hasil penaksiran parameter regresi poisson 
menjelaskan bahwa faktor yang memiliki pengaruh signifikan adalah persentase ibu hamil yang 
mendapatkan tabel FE3 (X1), Umur kawin perempuan pertama < 18 tahun (X2), Jumlah Bayi dengan 
berat badan rendah (X4), dan Persentase bayi yang mendapatkan imunisasi lengkap (X5). 
Sedangkan variabel persentase penanganan komplikasi kebidanan (X3) tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap kenaikan jumlah kematian bayi. Pemodelan GWPR dengan fungsi kernel 
Fixed Gaussian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan variabel yang signifikan pada tiap wilayah. 
Model terbaik yang didapatkan dari hasil analisis adalah model GWPR dengan nilai AIC sebesar 
336,50 dengan varians devians yang dapat dijelaskan oleh model sebesar 78,23 persen. 
Kata kunci: kematian bayi,regresi poisson, GWPR 

 

ABSTRACT 

Infant mortality is an important indicator to reflecting the health status in a community. 
Research and studies to determine the factors that influence the cases of infant mortality are very 
important to reduce infant mortality. In region-based modeling often occur regional heterogeneity 
which causes each observation area will have different influences. Based on this matter, this study 
uses the Geographically Weighted Poisson Regression (GWPR) method to describe the factors that 
influence of infant deaths locally in East Java 2016. The estimation results of Poisson regression 
parameters explain that the factors have a significant influence are the percentage of mothers 
pregnant who received a pill of FE3 (X1), age of first female marriage <18 years (X2), number of 
infants with low body weight (X4), and percentage of infants who received complete immunization 
(X5). While the variable percentage of handling obstetric complications (X3) did not have a significant 
effect on the increase of infant deaths. GWPR modeling with a Fixed Gaussian kernel function shows 
that there are difference significant variable in each region. The best model obtained from the 
analysis is the GWPR model with an AIC value is 336.50 with a deviation variance that can be 
explained by the model at 78.23 percent. 
Keyword:Infant mortality, poisson regression, GWPR 

 

PENDAHULUAN Angka kematian bayi adalah suatu 

angka yang menunjukkan banyaknya 
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kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 

1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu 

atau dapat dikatakan juga sebagai pro-

babilitas bayi meninggal sebelum men-

capai usia satu tahun. Kematian bayi ini 

merupakan indikator penting dalam 

mencerminkan derajat kesehatan di suatu 

masyarakat karena sangat sensitifnya 

kondisi bayi terhadap keadaan lingku-

ngan dan kondisi kesehatan orang tua 

bayi tersebut.  

Provinsi Jawa Timur sebagai salah 

satu provinsi dengan jumlah penduduk 

tertinggi di Indonesia menjadikan angka 

kelahiran yang tinggi setiap tahunnya. 

Dengan jumlah kelahiran yang tinggi ini, 

semakin tinggi pula resiko dan potensi 

kematian bayi. Tercatat pada tahun 2016, 

jumlah angka kematian bayi di Provinsi 

Jawa Timur sebesar 23,60 bayi per 1000 

kelahiran hidup dengan jumlah kematian 

bayi sebesar 4.722 jiwa dalam satu tahun. 

Angka tersebut turun jika dibandingkan 

dengan tahun 2015, sebesar 24 bayi per 

1000 kelahiran hidup. Meskipun meng-

alami penurunan, angka tersebut masih 

diambang batas target AKB tahun 2016 

sebesar 24 bayi per 1000 kelahiran 

bayi[1].  

Penelitian untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah 

kasus angka kematian bayi sangat 

penting untuk dilakukan sebagai upaya 

penurunan kasus angka kematian bayi. 

Terdapat faktor endogen dan faktor 

eksogen yang mempengaruhi kematian 

bayi. Kematian bayi endogen dibawa oleh 

anak sejak lahir yang diperoleh dari orang 

tuanya pada saat konsepsi, sedangkan 

faktor eksogen merupakan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap lingkungan 

luar[2]. Kasus kematian bayi juga 

disebabkan oleh kondisi dari bayi itu 

sendiri, seperti berat badan lahir rendah 

(BBRL), bayi pre-matur, serta kelainan 

konginetal[3]. 

 Kematian bayi dapat pula diakibat-

kan oleh kurangnya kesadaran ibu hamil 

pada kesehatan. Salah satu komponen 

pelayanan kesehatan ibu hamil yaitu 

pemberian zat besi sebanyak 90 tablet 

(FE3). Zat besi memiliki peran vital ter-

hadap pertumbuhan janin. Asupan zat 

besi yang diberikan oleh ibu hamil kepada 

janinnya melalui plasenta akan digunakan 

janin untuk kebutuhan tumbuh kembang-

nya, termasuk untuk perkembangan otak-

nya[1]. Pernikahan dini juga diduga dapat 

menigkatkan angka kasus kematian bayi. 

Pada aspek kesehatan, pernikahan dini 

dapat menyebabkan tingginya angka 

kematian ibu dan bayi serta rendahnya 

derajat kesehatan ibu dan anak. 

Pernikahan dini pada remaja pada dasar-

nya berdampak pada segi fisik maupun 

biologis remaja[4]. 

Regresi poisson merupakan salah 

satu analisis statistik yang dapat diguna-

kan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kasus angka ke-

matian bayi. Model Regresi Poisson me-

rupakan model regresi non-linear yang 

digunakan untuk menganalisis data diskrit 

(count). Model dalam regresi poisson me-

rupakan model estimasi global dalam in-

terpretasi hubungan antara variabel yang 

dipengaruhi atau respon dengan variabel 

yang mempengaruhi atau prediktor, 

dengan mengasumsikan bahwa variabel 

respon berdistribusi poisson[5].  



Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan 
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018 

ISBN: 978-602-5793-40-0 

 
 

703 
 
 
 

Subtema: Sain dan Kesehatan 

Pada saat ini keterlibatan unsur 

lokasi atau spasial semakin berkembang 

dalam pemodelan statistik. Unsur lokasi 

atau spasial pada suatu data dapat dilihat 

dari pengaruh atau efek spasial. Anselin 

(1988) mendeskripsikan dua efek spasial 

dalam ekonometrika yang meliputi spatial 

dependence dan spatial heterogeneity[6]. 

Dalam pemodelan yang berbasis wilayah 

atau melibatkan unsur lokasi, maka dalam 

pemodelannya secara statistik dapat 

menimbulkan adanya ditemukan adanya 

heterogenitas wilayah. Hal tersebut me-

nyebabkan masing-masing wilayah pe-

ngamatan memiliki perbedaan pengaruh 

variabel prediktor terhadap variabel 

respon untuk setiap wilayah atau lokasi. 

Model Geographically Weighted Poisson 

Regression (GWPR) merupakan bentuk 

lokal dari regresi poisson yang meng-

hasilkan penaksiran yang bersifat lokal 

dengan asumsi data pada variabel repon 

berdistribusi poisson[7]. 

Penelitian faktor-faktor yang mem-

pengaruhi angka kematian bayi telah 

dilakukan menggunakan Bayesian Model 

Averaging. Hasil analisis menunjukkan 

faktor-faktor yang diprediksi berpengaruh 

terhadap jumlah kematian bayi di Jawa 

Timur dengan BMA dan regresi adalah 

sama, yaitu rasio puskesmas, rasio 

tenaga medis, prosentase ibu yang tidak 

melakukan kunjungan bayi, dan 

prosentase berat badan lahir rendah 

(BBLR)[8]. Penelitian lain tentang 

pemodelan jumlah kematian bayi di Jawa 

Timur dengan Geographically Weighted 

Poisson Regession (GWPR) didapatkan 

hasil bahwa  terdapat  perbedaan  

mengenai  faktor  yang  signifikan  

terhadap  jumlah  kematian  bayi  pada 

Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Timur,  

faktor  tersebut diantaranya  adalah  

jumlah  fasilitas  kesehatan,  pertambahan  

Produk Domestik Regional Bruto  

(konstan),  Angka Melek Huruf (AMH), 

persentase imunisasi  dasar  lengkap,  

dan persentase persalinan  non medis[9]. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

memodelkan faktor-faktor yang diduga 

berpengaruh terhadap kasus jumlah 

kematian bayi di Jawa Timur dengan 

menggunakan regresi poisson dan 

regresi poisson terboboti atau 

Geographically Weighted Poisson 

Regression (GWPR). GWPR dalam 

penelitian ini diharapkan dapat  

menggambarkan parameter lokal yang 

dapat dijelaskan oleh variasi spasial 

terhadap kasus angka kematian bayi. 

 

METODE 

Data yang digunakan pada peneliti-

an ini adalah data sekunder yang ber-

sumber dari Profil Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur Tahun 2016, yang dipubli-

kasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi 

Jawa Timur. Variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini terbagi dalam variabel 

respon yang diasumsikan berdistribusi 

poisson dan memiliki skala pengukuran 

diskrit atau count, sedangkan variabel 

prediktor yang diduga berpengaruh 

terhadap kasus angka kematian bayi 

berskala ukuran kontinu. Lebih lanjut, 

deskripsi variabel dijelaskan pada tabel 1 

sebagai berikut : 

 
 

Tabel 1. Variabel Penelitian 



Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan 
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018 

ISBN: 978-602-5793-40-0 

 
 

704 
 
 
 

Subtema: Sain dan Kesehatan 

No. Variabel  Tipe 
variabel 

1 Jumlah kasus kematian 
bayi (Y) 

Diskrit 

2 Persentase ibu hamil 
yang mendapatkan FE3 
(X1) 

Kontinu 

3 Persentase perempuan 
yang kawin usia < 18 
tahun (X2) 

Kontinu 

4 Persentase penanganan 
kompilkasi kebidanan 
(X3) 

Kontinu 

5 Jumlah bayi dengan 
berat badan lahir rendah 
(X4) 

Diskrit 

6 Cakupan imunisasi dasar 
lengkap (X5) 

Kontinu 

 

Regresi poisson merupakan salah 

satu metode statistik yang dapat diguna-

kan untuk mengetahui pengaruh variabel 

prediktor terhadap variabel y yang ber-

distribusi poisson. Fungsi distribusi kepa-

datan peluang untuk distribusi poisson 

adalah sebagai berikut[5]. 
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dan model matematis pemodelan pada 

regresi poisson adalah : 

0 1 1exp( ... )i i p piX X            (2) 

Estimasi pada model regresi poisson 

didapatkan dengan metode Maximum 

Likelihood Estimation dengan fungsi 

sebagai berikut[5]: 
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sedangkan model berbasis lokasi pada 

regresi poisson atau dikatakan sebagai 

model Geographically Weighted Poisson 

Regression (GWPR), secara umum dapat 

ditulis dengan persamaan sebagai berikut 

[6].  

,
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          (4) 

dimana 
,x j i

adalah nilai pengamatan 

variabel prediktor ke-j pada pengamatan 

lokasi ( , )i ju v , ( , )i ju v  adalah 

koefisien regresi variabel prediktor ke-j 

untuk setiap lokasi ( , )i ju v . 

Estimasi pada model GWPR didapatkan 

dengan metode Maximum Likelihood 

Estimation (MLE) dengan bentuk fungsi 

likelihood sebagai berikut[6]: 
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Langkah-langkah penelitian dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Mendeskripsikan karakteristik varia-

bel respon dan variabel prediktor. 

b. Mendeteksi adanya kasus multiko-

linearitas pada variabel prediktor.  

c. Mendapatkan model dari analisis 

regresi poisson 

d. Melakukan pengujian heterorkedas-

tisitas spasial 

e. Melakukan analisis model GWPR  

menggunakan pembobot fungsi 

kernel  Gaussian 

f. Melakukan goodness of fit test pada 

model GWPR 

g. Mendapatkan model terbaik dengan 

membandingkan nilai AIC dan 

devians 

h. Melakukan pembahasan dan inter-

pretasi hasil. 

HASIL 

Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif pada 

penelitian ini digunakan untuk menjelas-

kan dan menggambarkan karakteristik 
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dari setiap variabel, baik variabel respon 

(jumlah angka kematian bayi) maupun 

variabel prediktor (persentase ibu hamil 

yang mendapatkan FE3, persentase ibu 

hamil yang mendapatkan FE3, persen-

tase perempuan yang kawin usia < 18, 

persentase penanganan kompilkasi kebi-

danan, jumlah bayi dengan berat badan 

lahir rendah dan cakupan imunisasi dasar 

lengkap). Berikut pada tabel 2 memapar-

kan karakteristik statistik deskriptif dari 

jumlah kematian bayi serta faktor yang 

diduga berpengaruh terhadap jumlah 

kematian bayi di Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jawa Timur. 

 
           
 

Tabel 2. Statistik deskriptif 
variabel penelian 

Variabel Mean Var. Maks Min 

Y 80.4 51.5 9 219 
X1 88.2 5.6 79.8 109.0 
X2 43.0 14.1 18.6 73.9 
X3 96.0 15.4 62.1 129.5 
X4 5.4 3.3 0.8 15.8 
X5 101.6 27.2 50.0 202.9 

Berdasaran tabel 2, rata-rata jumlah 

kematian bayi sebesar 80.4 dengan 

varians sebesar 51.5 yang berarti bahwa 

varians jumlah kematian bayi cukup kecil. 

Jumlah kematian bayi tertinggi sebesar 

219 kematian bayi yang terjadi di 

Kabupaten Jember. Sedangkan jumlah 

kematian bayi terkecil terjadi di 

Kabupaten Bangkalan sebesar 9 bayi. 

Persebaran jumlah kematian bayi di Jawa 

Timur tersaji dalam peta tematik pada 

gambar 1 berikut. 

 

 
Gambar 1. Persebaran jumlah kematian bayi di Provinsi Jawa Timur 2016 

 
Model Regresi Poisson 

Langkah awal dalam pembentukan 

model GWPR adalah dengan melakukan 

pemodelan regresi global. Regresi global 

untuk pemodelan GWPR adalah regresi 

poisson. Tahapan awal yang perlu dilaku-

kan dalam regresi poisson adalah peme-

riksaan multikolinearitas. Multikolinearitas 

dilakukan untuk mengetahui kondisi 

dimana variabel prediktor tidak saling 

berkorelasi. Kriteria yang digunakan 

untuk melihat ada tidaknya kasus multiko-

linearitas adalah dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF). Suatu 

data dikatakan memiliki multikolinearitas 
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apabila nilai VIF lebih dari 10, berikut hasil 

pemeriksaan terhadap multikolinieritas. 

Tabel 3. Nilai VIF varibel prediktor 

Variabel VIF 

X1 1,27 
X2 2,03 
X3 1,76 
X4 1,26 
X5 1,14 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai 

VIF pada tabel 3, nilai VIF pada seluruh 

variabel kurang dari 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel prediktor 

tidak terjadi kasus multikolinearitas, 

sehingga seluruh variabel dapat dilanjut-

kan ke pemodelan regresi poisson. 

Selanjutnya melakukan pemodelan 

regresi poisson dan melakukan pengujian 

serentak pada seluruh variabel dengan 

hipotesis sebagai berikut. 

H0 : β1, β2, β3, β4, β5 = 0 

H1 : Paling sedikit terdapat satu βi ≠ 0. 

Hasil statistik uji didapatkan nilai devians 

D(�̂�) sebesar 396,2 yang kemudian 

dibandingkan dengan nilai Chi Square 

dengan taraf signifikansi sebesar 5%. 

Didapatkan nilai 𝜒0.05,37
2 sebesar 24,07, 

dan D(�̂�) memiliki nilai lebih besar dari 

𝜒0.05,37
2 . Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat paling sedikit satu para-

meter yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap variabel respon. 

Tahap selanjutnya adalah melaku-

kan pengujian parameter secara individu 

untuk mengetahui signifikansi parameter 

masing-masing varibel. Hipotasis yang 

dibangun dalam pengujian ini adalah 

sebagai berikut. 

H0 : βi = 0 

H1 : βi ≠ 0, i = 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

Tabel 4. Uji signifikansi parameter 

Variabel β Z Exp 

Const. 4,630 10,62 102.5 

X1 -0,015 -3,41 0,98 

X2 0,012 6,87 1,01 

X3 0,001 0,65 1,00 

X4 0,111 2,84 1,12 

X5 -0,001 -2,97 0,99 

Hasil pengujian parameter tersaji pada 

tabel 4 yang kemudian nilai |Z| dibanding-

kan dengan Zα/2 sebesar 1,96. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa nilai |Z| 

pada variabel X1, X2, X4, dan X5 lebih dari 

nilai Zα/2 yang berarti bahwa variabel  X1, 

X2, X4, dan X5 memiliki parameter 

signifkan secara parsial terhadap variabel 

respon. Sedangkan variabel X3 memiliki 

nilai |Z| yang kurang dari nilai Zα/2 yang 

berarti bahwa variabel X3 tidak signifikan 

terhadap variabel respon. 

Model yang didapatkan dari regresi 

poisson adalah sebagai berikut: 

1 2 3

4 5

exp(4,630 0.015 0.012 0.001

0.111 0.001 )

X X X

X X

    

 
 

Hasil pemodelan regresi poisson menun-

jukkan bahwa variabel Ibu hamil yang 

mendapatkan tablet FE3 (X3), dan 

Imunisasi dasar lengkap (X5) memiliki 

pengaruh negatif terhadap peningkatan 

jumlah kematian bayi. Sedangkan 

variabel Umur kawin perempuan < 18 

tahun (X2), penanganan komplikasi 

kebidanan (X3), dan BBLR (X4) memiliki 

pengaruh positif terhadap kenaikan 

jumlah kematian bayi. Nilai Exp (Odds 

ratio) memberikan gambaran faktor resiko 

terhadap terhadap suatu kejadian. 
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Sebagai contoh pada variabel X4 memiliki 

nilai odds ratio sebesar 1,12. Angka ini 

berarti bahwa jika terjadi peningkatan 

BBLR sebesar 100 bayi maka akan 

memberikan resiko penambahan jumlah 

kematian bayi sebesar 1,12 kali lebih 

tinggi.  

Model GWPR 

Langkah awal dalam pemodelan 

GWPR adalah identifikasi heteroskedas-

tisitas  spasial dengan menggunakan Uji 

Breusch Pagan. Hasil pegolahan data 

diperoleh nilai statistik BP sebesar 13,1 

dengan nilai P-value sebesar 0,04. Hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh heteroskedastisitas spasial da-

lam model. Setelah dilakukan identifikasi 

hete-roskedastisitas spasial dilakukan uji 

kesa-maan model menggunakan kernel 

Fix Gaussian.  

Tabel 5. Uji kesamaan model 

Sumber 
variasi 

Devians df Devians 
/df 

F 

Global 417,016 32 13,03 0,89 

GWRL 279,892 19 14,63  

Difference 137,154 12,87 10,65  

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 

didapatkan nilai F hitung sebesar 0,89. 

Jika dibandingkan dengan nilai F(0.05,32,19) 

sebesar 2,06 maka nilai Fhitung < F(0.05,32,19) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi perbedaan antara model poisson 

dengan model GWPR. 

Pengujian selanjutnya adalah peng-

ujian parameter serentak terhadap model 

GWPR dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : β1(u1,v1), β2(u2,v2), β3(u3,v3), β4(u4,v4),  

       β5(u5,v5= 0 

H1 : Minimal terdapat satu βi(ui,vi) ≠ 0 

Hasil statistik uji didapatkan nilai devians 

D(�̂�) sebesar 279,892. jika dibandingkan 

dengan nilai chi square 𝜒0.05,37
2  sebesar 

24,07 maka hipotesis nol ditolak, sehing-

ga dapat disimpulkan bahwa paling sedi-

kit terdapat satu βi(ui,vi) yang berpengaruh 

signifikan terhadap model. Selanjutnya, di-

lakukan penaksiran model GWPR. Hasil 

penaksiran parameter model GWPR ter-

saji dalam tabel 6 berikut: 

Tabel 6. Penaksiran parameter model 
GWPR 

Var. 
β 

Max Min Mean 

Const. 8,06 1,00 3,784 
X1 0,03 -0,08 -0,012 
X2 0,02 -0,04 0,014 
X3 0,02 0,01 0,007 
X4 0,16 0,04 0,110 
X5 0,06 -0,02 -0,004 

Dari hasil penaksiran parameter, langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengujian 

hipotesis parameter model secara parsial 

yang dimaksudkan untuk mengetahui 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

besarnya jumlah kematian bayi di setiap 

lokasi (ui, vi). Sebagai contoh, kita akan 

menguji siginifikansi parameter β2 pada 

lokasi pertama (u1, v1) yaitu Kabupaten 

Pacitan dengan hipotesis sebagai berikut: 

H0 : β2 (u1, v1) = 0  

H1 : β2 (u1, v1) ≠ 0 

Hasil statistik uji didapatkan nilai t hitung 

di Kabupaten Pacitan sebesar 6,833, 

dibandingkan dengan nilai t(0,025; 32) sebe-

sar 2,351 maka hipotesis nol ditolak yang 

berarti bahwa variabel X2 (perempuan 

dengan umur kawin pertama <18 tahun) 

memiliki pengaruh yang signifikan ter-

hadap peningkatan jumlah kematian bayi 

di Kabupaten Pacitan, tetapi hal tersebut 
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belum tentu terjadi di Kabupaten /Kota 

lain. Adapun variabel yang signifikan di 

tiap kabupaten/kota dapat dilihat  dari 

gambar 2 berikut: 

 
Gambar 2. Peta Persebaran Variabel yang signifikan pada tiap lokasi 

 
Berdasarkan gambar 2 terlihat 

bahwa terdapat pengelompokan variabel 

yang signifikan pada lokasi yang ber-

dekatan. Wilayah Jawa Timur bagian 

timur memiliki tiga variabel yang signifikan 

yaitu X2, X4, dan X5. Hal ini meng-

indikasikan bahwa masih terdapat karak-

teristik budaya yang melekat di wilayah 

timur dari Provinsi Jawa Timur.  

Variabel Ibu hamil yang mendapat-

kan tablet FE3 (X1) signifikan pada 

wilayah perkotaan, Kabupaten Malang, 

Kabuten Ngawi, Kabupaten Banyuwangi, 

Kabupaten Bondowoso, serta Kabupaten 

Situbondo. Pada Wilayah Kota Kediri nilai 

estimasi parameter β1 sebesar -0,08 yang 

berarti bahwa jika ibu hamil yang 

mendapatkan tablet FE3 bertambah se-

besar 1% maka akan menurunkan resiko 

kematian bayi sebesar exp(-0,08) = 0,92.  

Variabel perempuan yang menikah 

pertama di usia < 18 tahun (X2) signifikan 

dihampir seluruh Kabupaten/Kota di Jawa 

Timur, kecuali Kota Kediri, Kota Malang, 

dan Kota Blitar. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Nugraha (2002) dimana remaja 

yang hamil akan lebih mudah menderita 

anemia dan melahirkan, menjadi salah 

satu penyebab tingginya angka kematian 

ibu dan bayi.  

Variabel Persentase penanganan 

komplikasi kebidanan (X3) memiliki 

karakteristik yang unik dimana seluruh 

wilayah yang signifikan pada variabel X3 

juga berpengaruh signifikan pada variabel 

Jumlah bayi yang memiliki berat badan 

rendah (X4). Hal ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Rina (2012) dimana 

riwayat medis yang menjadi penyebab 

komplikasi selama persalinan akan ber-

potensi menyebabkan pertumbuhan janin 

dengan berat badan lahir rendah. 

Variabel cakupan imunisasi dasar 

lengkap (X5) memiliki pengaruh yang 

signifikan di hampir seluruh Kabupaten 

/Kota. Hal ini  dapat mencerminkan target 

imunisasi dasar lengkap yang telah me-

menuhi target sebesar 91,5% sehingga 

varibel X5 secara signifikan dapat mem-
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pengaruhi berkurangnya jumlah kematian 

bayi di Jawa Timur.  

  Tahap akhir dalam analisis ini 

adalah melakukan perbandingan antara 

model poisson dan model GWPR untuk 

mendapatkan model terbaik. Model yang 

terbaik adalah model yang memiliki nilai 

AIC terkecil dan Persentase Devians 

yang dapat dijelaskan oleh model (R2).  

Tabel 7. Perbandingan kesesuaian model 

Model AIC R2 

Global 431,73 67,56 
GWPR 336,50 78,23 

Model terbaik yang ditunjukkan pada 

tabel 7 adalah model GWPR dengan nilai 

AIC sebesar 336,50 dengan varians 

devians yang dapat dijelaskan oleh model 

sebesar 78,23 persen. Sehingga model 

GWPR lebih daik dalam menganalisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi Jumlah 

Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur jika 

dibandingkan dengan regresi poisson. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis yang 

telah dilakukan, kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut: 

a. Rata-rata jumlah kematian bayi 

sebesar 80.4 dengan jumlah 

kematian bayi tertinggi sebesar 219 

kematian bayi yang terjadi di 

Kabupaten Jember. Sedangkan 

jumlah kematian bayi terkecil terjadi 

di Kabupaten Bangkalan sebesar 9 

bayi. 

b. Hasil penaksiran parameter regresi 

poisson menjelaskan bahwa faktor 

yang memiliki pengaruh signifikan 

adalah persentase ibu hamil yang 

mendapatkan tabel FE3 (X1), Umur 

kawin perempuan pertama < 18 tahun 

(X2), Jumlah Bayi dengan berat 

badan rendah (X4), dan Persentase 

bayi yang mendapatkan imunisasi 

lengkap (X5). Sedangkan variabel 

Persentase penanganan komplikasi 

kebidanan (X3) tidak memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

kenaikan jumlah kematian bayi. 

c. Pemodelan GWPR dengan fungsi 

kernel Fixed Gaussian menunjukkan 

bahwa terdapat perbedaan variabel 

yang signifikan pada tiap wilayah.  

d. Model terbaik yang didapatkan dari 

hasil analisis adalah model GWPR 

dengan nilai AIC sebesar 336,50 

dengan varians devians yang dapat 

dijelaskan oleh model sebesar 78,23 

persen. Sehingga model GWPR lebih 

baik dalam menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi kasus Jumlah 

Kematian Bayi di Provinsi Jawa Timur 

jika dibandingkan dengan regresi 

poisson. 
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