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ABSTRACT 

 

The nutritional status of toddlers can be classified into two variables, namely normal 

nutrition and malnutrition. The emergence of nutritional problems in toddlers can be 

influenced by several things such as unbalanced nutrition, infectious diseases and 

malnutrition. In this article, a selection is made of the factors that have an influence on 

cases of toddlers malnutrition in 49 districts and cities in Middle Sumatera. The study is 

conducted using the logistic regression method of LASSO. The dependent variable is a 

variable with 2 categories of cases in each region, namely above and below the 

average. This study results in three variables that influence cases of toddlers 

malnutrition in Middle Sumatera, namely the number of poor people, provincial 

minimum wage and the total population. 

Keywords: Malnutrition of toddlers, logistic regression, LASSO 
 

 

ABSTRAK 

 

Status gizi balita dapat diklasifikasikan menjadi dua variabel yaitu gizi normal dan gizi 

buruk. Masalah gizi pada balita bisa dipengaruhi oleh beberapa hal seperti gizi yang 

tidak seimbang, penyakit infeksi dan gizi buruk. Dalam artikel ini, dilakukan seleksi 

terhadap faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap kasus kekurangan gizi balita 

pada 49 kabupaten dan kota di Sumatera Tengah. Penelitian dilakukan menggunakan 

metode regresi logistik LASSO. Variabel dependen merupakan variabel dengan 2 

kategori terhadap kasus di masing-masing daerah yaitu di atas dan di bawah rata-rata. 

Penelitian ini menghasilkan tiga variabel yang mempengaruhi kasus kekurangan gizi 

balita di Sumatera Tengah, yaitu jumlah penduduk miskin, upah minimum provinsi dan 

jumlah penduduk. 

Kata kunci: Kekurangan gizi balita, regresi logistik, LASSO 
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1. PENDAHULUAN 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Hasil 

sensus penduduk yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 

menyatakan bahwa Indonesia memiliki 270,2 juta penduduk dimana 22 juta diantaranya 

adalah anak berusia di bawah lima tahun (balita). Beberapa masalah umum ditemukan 

pada masyarakat Indonesia salah satunya masalah kesehatan. Dengan jumlah penduduk 

yang sangat banyak, akan sulit untuk memperhatikan masalah kesehatan ini secara 

merata. Tidak hanya pada orang dewasa, kesehatan pada anak khususnya balita juga 

harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi tumbuh kembang mereka. Status gizi 

balita diukur dengan indikator berat badan/tinggi badan dan diinterpretasikan dengan 

klasifikasi status gizi dari World Health Organization (Pratiwi et al. 2016). 

Munculnya masalah gizi pada anak balita disebabkan karena beberapa hal, seperti 

tidak cukup mendapat makanan bergizi yang seimbang, menderita penyakit infeksi 

bahkan kemiskinan menjadi faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita. 

Sepanjang tahun 2019, Dinas Kesehatan Provinsi Riau mencatat ada 16.275 balita yang 

mengalami stunting khususnya pada Kabupaten Kampar yang memiliki kasus terbanyak 

(Goriau.com, 2020). Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekurangan gizi pada balita 

yaitu makanan dan infeksi yang mungkin diderita pada anak, ketahanan pangan di 

keluarga, pola pengasuhan anak, pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan, serta 

tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan dari orang tua balita (Handayani, 

2017). Sumatera Tengah merupakan bagian dari Pulau Sumatera yang terdiri dari empat 

provinsi, yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi yang masih 

terdapat banyak kasus gizi buruk balita khususnya di Provinsi Riau. 

Pemodelan logistik merupakan pendekatan matematika yang dapat digunakan 

untuk menggambarkan hubungan beberapa variabel bebas dengan variabel dependen 

dikotomi seperti kasus kekurangan gizi balita (Kleinbaum & Klein, 2010). Untuk 

mengurangi masalah multikolinearitas pada penelitian ini, regresi logistik dilakukan 

dengan teknik Least Absolute Shrinkage and Selection Operator (LASSO). LASSO akan 

mereduksi koefisien regresi menjadi nol ataupun mendekati nol sehingga menghasilkan 

parameter yang lebih kecil dan model yang dihasilkan mudah diinterpretasikan 

dibandingkan dengan model regresi linear biasa (Tibshirani, 1996). 

Penelitian sebelumnya terkait regresi logistik dengan teknik LASSO sudah pernah 

dilakukan oleh Kim et al. (2018)  yang merekomendasikan bahwa teknik logistik 

LASSO lebih baik daripada teknik logistik stepwise. Penelitian lainnya yang 

menggunakan LASSO untuk prediksi telah dibahas oleh banyak peneliti seperti Wang et 

al. (2018) yang menggunakan algoritma regresi LASSO untuk memprediksi konsumsi 

bahan bakar dengan mempertimbangkan data operasional kapal dan cuaca. Hasil 

prediksi dibandingkan dengan konsumsi bahan bakar sebenarnya menghasilkan LASSO 

yang bekerja lebih baik dibandingkan dengan Artificial Neural Network (ANN), Support 

Vector Regression (SVR) dan Gaussian Processes (GP). 

Penelitian ini menggunakan metode penyusutan LASSO terhadap regresi logistik 

pada data kasus gizi buruk balita untuk memilih faktor-faktor yang menyebabkan tinggi 

rendahnya kasus tersebut pada setiap kabupaten/kota di Sumatera Tengah tahun 2018. 
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2. REGRESI LOGISTIK LEAST ABSOLUTE SHRINKAGE AND 

SELECTION OPERATOR 

 

Standarisasi skor dalam statistika atau biasa disebut z-score umumnya merupakan 

pengurangan variabel terhadap rata-rata dan dibagi dengan standar deviasi untuk 

mendapatkan nilai yang terstandar. Standarisasi ini menskala ulang nilai variabel agar 

memiliki  rata-rata 0 dan standar deviasi 1 dihitung sebagai berikut (Milligan & Cooper, 

1988):  

  
   

 
  

Tujuan standarisasi data yaitu agar tidak terjadi ketimpangan karena skala yang berbeda 

antar variabel dan mendapatkan nilai baru dalam range yang sama tanpa mempengaruhi 

nilai dari suatu data tersebut. 

Karakteristik utama dari model regresi yaitu hubungan antara variabel respon   
atau biasa disebut juga variabel dependen dengan variabel independen atau prediktor 

       , yang bukan fungsi deterministik            dari         melainkan 

menunjukkan nilai error secara acak. Jika data berjumlah  , maka persamaan regresi 
dapat ditulis sebagai berikut (Fahrmeir et al. 2013): 

                
Variabel random   yang distribusi probabilitasnya berdasarkan pada parameter   

disebut keluarga eksponensial jika distribusinya dapat dituliskan dalam bentuk  

(Dobson, 2002): 

                          
dengan       dan   merupakan fungsi diketahui. Karena   dan   simetri, maka 
persamaan 3 dapat dituliskan sebagai: 

             [                  ]        (2) 

dengan              dan             . Jika       , maka distribusinya 

dikatakan bentuk kanonik (standar) dan      biasanya disebut parameter natural dari 
distribusi tersebut. 

Banyak distribusi populer yang termasuk keluarga eksponensial, contohnya 

distribusi Binomial. Suatu variabel random   merupakan jumlah keberhasilan pada   

percobaan dengan   peluang sukses yang sama untuk semua percobaan, sehingga   

memiliki distribusi binomial dengan fungsi densitas: 

                   (
 
 )                               (3) 

yang dinotasikan dengan                  dan   merupakan parameter dan   
diasumsikan diketahui. Fungsi pada persamaan (3) dapat dituliskan sebagai keluarga 

eksponensial pada persamaan (2) dengan bentuk: 

                      *                             (
 
 )+         (4) 

Fungsi densitas untuk distribusi binomial seperti pada persamaan (4) ini 

merupakan keluarga eksponensial dengan                       [
 

   
]. 

Generalized linear model (GLM) merupakan pengembangan dari model regresi 

linear dimana prediktor memiliki efek linear tetapi tidak mengasumsikan distribusi 

tertentu terhadap variabel respon dan digunakan ketika variabel respon merupakan 

anggota dari keluarga eksponensial. GLM didefinisikan sebagai satu set variabel random 

(1) 
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independen         masing-masing dengan sebuah distribusi dari keluarga 

eksponensial dan sifat sebagai berikut: 

a. Distribusi masing-masing    memiliki bentuk kanonik dan bergantung pada 

sebuah parameter tunggal    (semua    tidak harus sama). 

b. Distribusi dari seluruh    merupakan dalam bentuk yang sama (misalkan 

semuanya berdistribusi binomial). 

GLM memiliki tiga komponen sebagai berikut: 

a. Variabel respon         yang diasumsikan termasuk keluarga eksponensial.  

b. Satu set parameter   dan variabel prediktor  ,  yaitu: 

  [

 
  

 
  

] dan    [
  
 

 
  
 
]  [

       

   
       

]  

c. Sebuah link function monoton   yaitu: 

        
    

dengan           . 
Regresi logistik merupakan pemodelan yang menggambarkan hubungan beberapa 

variabel independen dengan variabel dependen dikotomus. Oleh karena itu, regresi 

logistik ini cukup populer karena fungsi logistik ini berada pada range 0 dan 1 sehingga 

grafik fungsi nya akan berbentuk seperti S (Kleinbaum & Klein, 2010). 

Peluang untuk regresi logistik dinyatakan dalam bentuk: 

     
       

         
  

Untuk mendapatkan logit dari model logistik, dapat dilakukan dengan 

transformasi logit yaitu logaritma natural dari nilai      dibagi dengan        

dituliskan sebagai berikut: 

       [
    

(      )
] 

 

     ∑      

sehingga diketahui logit      sama dengan jumlah linear yang dapat digunakan pada 
regresi logistik. Dengan demikian, distribusi binomial dapat dimodelkan secara linear 

dengan menggunakan fungsi logit. 

Regresi linear dapat bersifat kontinu dengan range    sampai    tergantung 

nilai  , sedangkan fungsi logit dapat mentransformasi nilai model persamaan linear 

menjadi pendekatan regresi logistik dan memiliki range 0 sampai 1. 

Multikolinearitas adalah korelasi yang kuat antara dua atau lebih variabel bebas 

dalam sebuah model regresi berganda. Multikolinearitas ini dapat menyebabkan nilai 

standard error menjadi besar yang membuat nilai koefisien pada regresi tersebut 
menjadi bias, sehingga menyebabkan perubahan drastis ketika ada perubahan kecil pada 

data. Selain nilai koefisiennya yang tidak dapat diandalkan yang memungkinkan 

bervariasi dari satu sampel ke sampel lainnya, variasi yang meningkat dari koefisien 

dapat merusak hasil pengujian hipotesis, estimasi dan forecasting sehingga semakin 

tepat keberadaan multikolinearitas akan semakin tidak dapat diandalkan perkiraannya 

(Alin, 2010). 

(5) 
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Cara mendeteksi adanya multikolinearitas yang paling banyak digunakan adalah 

dengan menguji korelasi antar variabel independen yaitu diindikasikan adanya 

multikolinearitas ketika korelasinya lebih dari 0,8 atau ada nilai standard error dari 

koefisien regresi yang lebih dari 1. Cara lain untuk mendeteksi multikolinearitas adalah 

dengan menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan persamaan: 
 

     
 

    
   

dengan           dan   
  merupakan koefisien determinasi dari saat    diregresikan 

dengan prediktor lainnya. Ketika nilai VIF>10 maka dapat dikatakan bahwa terjadi 

multikolinearitas terhadap regresi tersebut. 

Cross-Validation (CV) merupakan salah satu metode yang paling banyak 

digunakan untuk menilai hasil analisis parameter shrinkage (penyusutan) yang sering 

digunakan pada metode penalti, penyusutan dan pemilihan variabel. CV secara acak 

membagi data menjadi  -kelipatan yang kira-kira berukuran sama. Diantara   lipatan 
(fold), satu fold disimpan sebagai kumpulan data validasi untuk menguji pemasangan 

model kemudian sisa     lipatan akan digunakan sebagai data set training untuk 
menyesuaikan model dengan nilai tertentu dari parameter penyusutan. Kinerja dari 

prediksi kemudian dirata-ratakan untuk mewakili kredibilitas model yang dipasang. 

Setelah itu, nilai  parameter terbaik dari penyusutan adalah nilai yang sesuai dengan 

nilai kesalahan prediksi yang kecil. Metode CV ini sangat bergantung pada proses 

lipatan yang menyebabkan variabilitas yang besar dalam pemilihan nilai parameter 

penyusutan. 

Dalam model regresi linear, dapat dilakukan perhitungan langsung Mean Square 

Error (MSE), namun CV bisa digunakan untuk memeriksa apakah model overfitted. 

Dalam prosedur regresi lainnya seperti regresi logistik, tidak ada rumus sederhana untuk 

menghitung hasil kecocokan sampel yang diharapkan. CV merupakan cara yang umum 

untuk memprediksi kinerja model pada data yang tidak tersedia menggunakan 

komputasi numerik sebagai pengganti analisis teoritis. CV dimulai dengan grid awal 

yang berisi nilai awal parameter penyusutan,  . Nilai   optimal adalah yang memiliki 

nilai error prediksi CV minimum, semakin kecil nilai  , maka semakin baik kinerja 

sebuah model. Kemudian  -fold CV dihitung untuk masing-masing   CV didefinisikan 
sebagai berikut (Algamal, 2018):  
 

        
 

 
∑(    ̂    

     )
 

 

 

   

 

Nilai optimal   bisa diperoleh dengan meminimalkan persamaan (7) yaitu: 

               
         

          

dengan   adalah banyaknya nilai  . 
Menurut Robbani et al. (2019), jika model tidak memenuhi syarat tidak terjadi 

multikolinearitas, maka dapat diselesaikan dengan regresi LASSO. Metode ini 

merupakan cara penyusutan dan seleksi terhadap regresi dengan mereduksi koefisien 

(parameter  ) menjadi nol ataupun mendekati nol sehingga menghasilkan parameter   
yang lebih kecil dan model yang dihasilkan mudah diinterpretasikan dibandingkan 

dengan model regresi linear biasa (Tibshirani, 1996).  

(7) 

(6) 
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Karena LASSO menyusutkan koefisien regresi, maka estimasi parameter LASSO 

diperoleh dengan mencari nilai variabel dependen minimum dari persamaan regresi 

biasa sebagai berikut: 

 ̂             (∑       ∑     

 

   

  
 

   

)  

dengan ∑ | ̂ 
     |    

   , dimana      merupakan parameter tuning yaitu parameter 

yang berfungsi untuk mengontrol penyusutan pada estimasi koefisien regresi. Jika   

bernilai kecil, maka beberapa koefisien bernilai nol. Jika nilai   ∑ | ̂ 
   | 

    maka 

estimasi LASSO akan sama dengan nilai estimasi Ordinary Least Squares (OLS). 

Untuk menerapkan LASSO pada regresi logistik, suatu batasan LASSO 

ditambahkan pada fungsi log likelihood sehingga estimasi parameter logistik LASSO 

adalah sebagai berikut: 

 ̂             (      ∑|  |

 

   

)  

dengan nilai   terbaik didapatkan dengan metode CV. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder kasus balita gizi buruk 

yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat 

dan Jambi (disebut Sumatera Tengah) melalui publikasi Profil Kesehatan Tahun 2018 

dari 49 kabupaten/kota di provinsi tersebut. Variabel independen diperoleh dari 

publikasi BPS Kabupaten/Kota dalam angka tahun 2019 berupa dua belas faktor-faktor 

yang mungkin memiliki pengaruh terhadap jumlah balita kekurangan gizi yang terdiri 

dari kelompok kesehatan, ekonomi, sumber daya manusia dan lingkungan untuk 

masing-masing daerah-daerah di Sumatera Tengah tahun 2018. Berikut adalah langkah-

langkah penelitannya: 

a. Melakukan eksplorasi data pada jumlah kasus balita gizi buruk menggunakan 

statistika deskriptif. 

b. Klasifikasi pada   menjadi dua kelompok tinggi dan rendah, 1 untuk jumlah kasus 
tinggi berada di atas rata-rata dan 0 untuk jumlah kasus rendah di bawah rata-rata. 

c. Memodelkan data menggunakan regresi logistik dan menguji adanya 

multikolinearitas berdasarkan nilai VIF. 

d. Menerapkan standarisasi untuk menskala ulang seluruh   sehingga memiliki rata-
rata 0 dan standar deviasi 1. Standarisasi ini dilakukan dengan tujuan agar tidak 

terjadi ketimpangan antar masing-masing  . 

e. Melakukan komputasi logistik LASSO menggunakan software R dan menghitung 

lambda terbaik menggunakan metode cross-validation dengan nilai      (10 
fold). 

f. Melakukan analisis terhadap koefisien masing-masing  . 
g. Melakukan interpretasi. 

 

(8) 
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4. GIZI BURUK PADA BALITA DI SUMATERA TENGAH BERDASARKAN 

METODE REGRESI LOGISTIK LASSO 

 

Pada penelitian ini dihitung nilai mean untuk mengklasifikasikan   menjadi dua 

klasifikasi, kelompok kasus tinggi yaitu kabupaten/kota dengan tingkat kasus yang 

berada di atas nilai rata-rata dan kelompok tingkat kasus rendah yang memiliki jumlah 

kasus di bawah rata-rata.  

 

 Tabel 1. Jumlah kasus gizi buruk balita di Sumatera Tengah 

No. Provinsi Kab/Kota 
Jumlah 

Balita 
No. Provinsi Kab/Kota 

Jumlah 

Balita 

1. 

Riau 

Kampar 3.337 26. 

Sumatera 

Barat 

Pesisir Selatan 516 

2. Rokan Hulu 1.913 27. Bukittinggi 499 

3. Indragiri Hilir 1.829 28. Agam 475 

4. Rokan Hilir 1.618 29. Dharmasraya 438 

5. Pekanbaru 1.474 30. Solok 391 

6. Indragiri Hulu 1.158 31. Padang Pariaman 377 

7. Siak 1.139 32. Tanah Datar 355 

8. Pelalawan 1.040 33. Pasaman Barat 349 

9. Bengkalis    945 34. Sijunjung 347 

10. Kep. Meranti    856 35. Padang Panjang 208 

11. Kuantan Singingi    787 36. Sawahlunto 140 

12. Dumai    105 37. Solok Selatan 119 

13. 

Kepulauan 

Riau 

Karimun 1.331 38. Payakumbuh   91 

14. Batam 1.115 39. 

Jambi 

Batang Hari 431 

15. Tanjungpinang   415 40. Jambi 325 

16. Bintan   409 41. Merangin 248 

17. Natuna   298 42. Sarolangun 247 

18. Anambas   262 43. Muaro Jambi 240 

19. Lingga   261 44. Tanjung Jabung Timur 102 

20. 

Sumatera 

Barat 

Lima Puluh Kota 2.455 45. Kerinci 100 

21. Pariaman    798 46. Tebo 100 

22. Kep.Mentawai    698 47. Tanjung Jabung Barat   85 

23. kab.Solok    646 48. Sungai Penuh   11 

24. Pasaman    570 49. Bungo    7 

25. Padang    533 Rata-rata 657 

Sumber: Dinas Kesehatan, 2018. 

 

Berdasarkan Tabel 1, diketahui bahwa Kabupaten Kampar memiliki kasus gizi 

buruk yang paling banyak di antara kabupaten dan kota lainnya dengan jumlah 3.337 

kasus, sedangkan Kabupaten Bungo hanya memiliki tujuh kasus balita gizi buruk. Pada 

saat ini belum diketahui faktor yang menyebabkan perbedaan sangat signifikan antara 

kedua wilayah tersebut. Nilai rata-rata dari kasus gizi buruk adalah  ̅     . 

Berdasarkan nilai rata-rata yang telah didapatkan, terdapat 16 kabupaten/kota yang 

termasuk ke dalam klasifikasi tingkat kasus tinggi. 

Selanjutnya variabel-variabel yang memungkinkan menjadi penyebab 

meningkatnya kasus balita gizi buruk diambil untuk dianalisis. Menurut Badan Pusat 
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Statistik, 2019 bahwa terdapat dua belas variabel yang kemudian dikelompokkan pada 

Tabel  2. 

 

Tabel 2. Daftar variabel, kelompok dan prediktornya yang digunakan dalam penelitian 

Variabel Kelompok Nama Variabel 

  - Kasus balita gizi kurang 

   Kesehatan Jumlah rumah sakit 

   Kesehatan Jumlah posyandu 

   Kesehatan Tenaga kesehatan 

   Ekonomi Penduduk miskin 

   Ekonomi Upah minimum provinsi 

   SDM Jumlah orang bekerja 

   SDM Jumlah pengangguran terbuka 

   SDM Indeks pembangunan manusia (IPM) 

   Lingkungan Luas wilayah 

    Lingkungan Jumlah penduduk 

    Lingkungan Kepadatan penduduk 

    Lingkungan Keluarga dengan sanitasi layak 

  

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa variabel independen dikelompokkan menjadi empat 

kelompok utama yaitu kesehatan, ekonomi, SDM dan lingkungan. 

Untuk melihat kinerja regresi logistik umum, maka dilakukan analisis 

menggunakan software R dengan package glm untuk mendapatkan koefisien regresi 

berdasarkan dan kemudian dilakukan uji multikolinearitas pada regresi tersebut. 

Koefisien dan nilai standard error dari regresi logistik disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Koefisien dan standard error regresi logistik 
Var Coefficients Std. Error Var Coefficients Std. Error 

Int  -20,88 17,09 
      -0,0000081   0,000056 

     -0,00011   0,00024 

       0,5724   0,51       0,014   0,16 

       0,00042   0,0059       0,000021   0,000050 

      -0,0031   0,0019        0,000015   0,000027 

       0,000026   0,000040       -0,00019   0,0014 

       0,0000075   0,0000040       -0,000013   0,000019 

 

model logit berdasarkan persamaan (5) untuk kasus gizi buruk balita di Sumatera 

Tengah dapat dituliskan sebagai berikut: 
                                                   

                                            

                                               
Dari Tabel 3 dapat dilihat bahwa data memiliki nilai standard error yang cukup 

besar sehingga lebih memungkinkan terjadinya multikolinearitas pada regresi. Untuk 

mendeteksi adanya masalah multikolinearitas pada pemodelan logistik, maka nilai VIF 

dihitung pada persamaan (6) menggunakan package car pada software R. Hasil 

perhitungan nilai VIF dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Nilai VIF 

                  

32,2243 8,190951 25,20445 2,12996 2,824737 199,9659 

                     

35,38195 3,762138 1,51971 249,0074 5,155105 2,891107 

 

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa terdapat nilai VIF>10 sehingga dinyatakan 

terjadi multikolinearitas pemodelan logistik tersebut sehingga diperlukan solusi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Pada kasus ini, digunakan LASSO untuk memilih 

variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Sebelum melakukan analisis LASSO, setiap variabel independen dilakukan 

standarisasi agar tidak terjadi ketimpangan karena skala yang berbeda antar variabel. 

Standarisasi data dapat dihitung dengan menggunakan rumus z-score yang dapat dilihat 

pada persamaan (1). Hasil perhitungan standarisasi yang dilakukan terhadap setiap 

variabel independen menghasilkan setiap kelompok variabel telah memiliki rata-rata 0 

dan standar deviasi 1. 

Setelah data diklasifikasi dan setiap variabel dependen distandarisasi, kemudian 

dilakukan analisis menggunakan metode LASSO untuk mengurangi multikolinearitas 

dan menyusutkan variabel yang tidak memiliki pengaruh signifikan. Analisis LASSO 

dilakukan menggunakan software bahasa R package glmnet. Package glmnet ini 

menyelesaikan persamaan (8) dimana nilai   mencakup seluruh range,         

merupakan kontribusi negative log-likelihood untuk observasi ke- . 
Setelah algoritma LASSO diterapkan pada data gizi buruk balita di Sumatera 

Tengah kemudian dihasilkan plot yang dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Plot LASSO 

Plot pada Gambar 1 menunjukkan beberapa variabel yang berkoefisien tidak nol. 

Masing-masing warna pada kurva menggambarkan setiap variabel yang menunjukkan 

jalur dari koefisiennya dari seluruh vektor koefisien pada saat   bervariasi.  
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Kemudian dilihat koefisien variabel independen yang memiliki pengaruh 

signifikan. Terdapat tiga variabel yang memiliki pengaruh terhadap kasus gizi buruk 

balita di Sumatera Tengah sehingga model persamaan regresi LASSO dapat dituliskan 

sebagai berikut 

                                                  (9) 

Variabel yang tidak termasuk di dalam regresi pada persamaan (9) berarti 

memiliki koefisien nol atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Faktor-faktor 

yang memiliki pengaruh signifikan yaitu penduduk miskin (  ), upah minimum provinsi 

(  ) dan jumlah penduduk (   ). Koefisien ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai 

variabel tersebut maka akan semakin tinggi peluang kasus gizi buruk balita berada di 

atas rata-rata.  

Variabel pertama yang memiliki pengaruh yaitu penduduk miskin. Hal ini 

menunjukkan bahwa gizi buruk pada balita memang sudah diketahui disebabkan oleh 

kemiskinan, ketika jumlah penduduk miskin meningkat maka kasus gizi buruk juga 

akan meningkat. Variabel kedua yaitu upah minimum provinsi. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi upah minimum pada kota/kab tersebut, maka semakin besar 

kemungkinan gizi buruk balita melebihi rata-rata kasus pada daerah Sumatera Tengah. 
Upah minimum provinsi berkaitan dengan biaya kebutuhan hidup pada daerah tersebut. 

Hal ini menunjukkan bahwa biaya hidup yang tinggi dapat menunjang kasus gizi buruk 

pada balita. Variabel ketiga yaitu jumlah penduduk, semakin banyak penduduk pada 

kota/kabupaten tersebut juga memperbesar peluang tingginya angka gizi buruk balita. 

Kemudian dilakukan analisis menggunakan teknik cross-validation pada pemodelan 

LASSO didapatkan nilai error terkecil ketika lambda sebesar 0,0236. 

 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi kasus kekurangan gizi balita di Sumatera Tengah tahun 2018  yaitu 

penduduk miskin, upah minimum provinsi dan jumlah penduduk. Koefisien yang 

memiliki pengaruh signifikan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai variabel 

tersebut maka akan semakin tinggi peluang kasus kekurangan gizi balita berada di atas 

rata-rata sehingga untuk mengurangi masalah gizi buruk pada balita ini, dibutuhkan 

penanganan dari segi ekonomi dan lingkungan. 
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