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ABSTRACT 

 

Infant mortality is influenced by several factors, namely the consumption of 

pregnant vitamins, births assisted by medical personnel, infant weight and health 

services for babies after birth. The infant mortality rate in Riau Province is 

currently 24 per 1,000 live births. This research was completed by using 

generalized Poisson regression because, in infant mortality data, the data did not 

meet the equidispersion property, where the mean data was not the same as the 

data variance. The results showed that the significant factors causing infant 

mortality were infant weight, family life behavior and vitamin consumption in 

pregnant women. 

Keywords: Generalized Poisson Regression, Overdispersion, Estimated 

Maximum Likelihood, Infant Mortality Rate. 

 

ABSTRAK 

 

Kematian bayi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor konsumsi vitamin 

hamil, kelahiran yang dibantu oleh tenaga medis, berat badan bayi dan pelayanan 

kesehatan terhadap bayi setelah lahir. Angka kasus kematian bayi di Provinsi Riau 

saat ini sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup. Penelitian ini diselesaikan dengan 

menggunakan regresi Poisson diperumum karena, pada data kematian bayi data 

tidak memenuhi sifat equidispersi, dimana rata-rata data tidak sama dengan 

variansi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor signifikan penyebab 

kematian bayi adalah berat badan bayi, perilaku hidup keluarga dan konsumsi 

vitamin pada ibu hamil. 

Kata kunci: Regresi Generalized Poisson, Estimasi maksimum likelihood, Angka 

Kematian Bayi 
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1. PENDAHULUAN 

 

Kematian adalah akhir dari kehidupan dalam organisme biologis. Semua 

makhluk hidup pada akhirnya akan mengalami kematian. Kematian bayi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor konsumsi vitamin hamil, kelahiran 

yang dibantu oleh tenaga medis, berat badan bayi dan pelayanan kesehatan 

terhadap bayi setelah lahir. Untuk mendapatkan model terbaik kasus kematian 

bayi ini dapat diselesaikan dengan metode  regresi generalized Poisson. 

Penelitian menggunakan model Generalized Poisson Regression telah 

dibahas sebelumnya pada kasus kecelakaan lalu lintas di Amerika. Pada penelitian 

tersebut menggunakan empat model untuk menentukan model terbaik pada kasus 

kecelakaan lalu lintas, yang memberikan hasil bahwa model Generalized Poisson 

Regression merupakan model yang paling baik untuk kasus tersebut (Maxwell et 

all, 2018). Penelitian lainnya yang menggunakan model regresi generalized 

Poisson pada kasus campak di Kota Semarang tahun 2013, yang memberikan 

hasil bahwa faktor yang mempengaruhi jumlah kasus penyakit campak di Kota 

Semarang yaitu jumlah imunisasi campak, jumlah Puskesmas, dan banyak 

keluarga miskin di tiap-tiap kecamatan di Kota Semarang (Listiyani, 2016).  

  

2. DISTRIBUSI PROBABILITAS DAN MODEL REGRESI 

 

Distribusi Poisson merupakan distribusi yang digunakan dalam peristiwa 

yang probabilitas kejadiannya kecil, dimana kejadian tergantung pada selang 

waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan berupa 

variabel diskrit dan antar variabel prediktor saling independen. 

Variabel random Y dikatakan distribusi Poisson dengan parameter     

jika memiliki fungsi kepadatan peluang  sebagai berikut : 
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Misalkan         nilai observasi dari variabel random         dengan    
berdistribusi Poisson yang dinotasikan sebagai       (  ), dengan    merupakan 

rata-rata distribusi Poisson dan juga merupakan variansinya (equidispersion). 

Ekpektasi dari    dapat dinyatakan  (  ), adalah fungsi linear dari   buah 

prediktor         yang menghasilkan 

       (2) 

dimana   merupakan parameter yang tidak diketahui nilainya.  

Fungsi link log yaitu   (  )      sehingga fungsi link untuk model regresi 

Poisson mempunyai logaritma pada persamaan berikut: 

     (  )                         ,                     (3) 

dapat dituliskan dalam bentuk : 
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atau dalam matriks dituliskan dalam bentuk: 
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Persamaan (5) dapat pula dituliskan sebagai: 
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Untuk data yang diasumsikan mengalami overdispersi digunakanlah regresi 

generalized Poisson. Misalkan    merupakan variabel respon count dengan    
berdistribusi generalized Poisson, dan     (       ) maka fkp dari    sebagai 

berikut: 
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Model regresi generalized Poisson sama dengan model regresi Poisson yang 

mana ditulis dalam bentuk  

                         ,                     (8) 

Nilai estimator maksimum likelihood  ̂ depat dicari dengan mencari turunan dari  

   ( ) terhadap     yang dinyatakan dalam bentuk berikut: 

 

  
[   ( )]   ̂      (9) 

Pengujian parameter secara simultan model regresi Poisson menggunakan 

distribusi chi square dengan model pengujian sebagai berikut: 

    ∑     (
   

   
)   (10) 

Pada pengujian parameter secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji   

sebagai sebagai berikut: 

  
 ̂ 

  ( ̂ )
   (11) 

 

Untuk menentukan model terbaik gunakan Akaike Information Criterion 

(AIC). AIC didefenisikan sebagai berikut 

         ( ̂)      (12) 

Dimana  ̂ merupakan penaksir parameter     dan   merupakan banyaknya 

prediktor. 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian “Analisis kematian bayi 

menggunakan regresi generalized Poisson” sebagai berikut : 

1. Mengumpulkan data sekunder 

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari buku Profil 

Kesehatan (Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2017). 

2. Menganalisis variabel-variabel yang mempengaruhi angka kematian bayi 

a. PPTM (  ): Persentase persalinan di suatu wilayah dalam kurun 

waktu tertentu yang ditolong oleh tenaga kesehatan profesional, 

seperti: dokter spesialis kebidanan, dokter umum, bidan, pembantu 

bidan, pembantu bidan dan perawat bidan . 

b. PBBLR (  ): Persentase berat badan bayi lahir rendah, yaitu berat 

badan bayi yang kurang 2500 gram. 

c. PPKB (  ): persentase pelayanan kesehatan bayi  

d. PTRTBH (  ):  persentase rumah tangga yang berperilaku hidup 

bersih dan sehat. 

e. IHMT (  ):  persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 (90 

tablet). 

3. Menguji variabel model secara simultan, secara parsial dan pemilihan model 

terbaik dengan mengguanakan AIC. 

  

4. HASIL DAN PEMBAHAS 

 Untuk melihat kasus overdispersi yang terjadi pada data kematian bayi di 

Provinsi Riau, bisa dilihat sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Uji equidispersi 
 Rata-rata Variansi 

  64,83 237,788 

   86,35  62,446 

    1,24   1,330 

   79,53 258,172 

   44,61 307,271 

    9,25  43,866 

 

Dari hasil analisis Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata tidak sama dengan 

variansi, dapat disimpukan bahwa data tidak mengalami equidispersi. 

 Taksiran paremeter regresi Poisson pada kasus jumlah angka kematian bayi 

di Provinsi Riau sebagai berikut: 

 

Tabel 2.  Taksiran parameter (koefisien) Regresi Poisson 

Parameter Koefisien 

   4,3564 

   0,0009 

   0,0702 

   0,0024 

   -0,0077 

   -0.0277 



5 

Dari Tabel 2 menghasilkan Model regresi poisson adalah sebagai berikut: 

                                                     

 Hasil pengujian signifikan parameter model regresi generalized Poisson 

menunjukkan nilai statistik uji G adalah 13,527 dengan derajat bebas sebesar 6, 

dan nilai    (     )  12,591. Pada taraf signifikansi        diperoleh 

         
 
     , dapat disimpulkan bahwa    ditolak. Dapat disimpulkan 

bahwa pengujian signifikansi parameter secara serentak parameter pada pengujian 

secara bersama-sama memberi pengaruh terhadap jumlah kasus kematian bayi. 

Uji signifikansi parameter secara parsial atau individu pada model regresi 

generalized Poisson menggunakan uji  . Uji ini merupakan salah satu uji yang 

sering dijumpai dalam pengujian signifikansi parameter regresi secara parsial 

untukk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap jumlah kematian 

bayi.  Keputusan    ditolak jika statistik uji                sebagaimana 

ditunjukan pada tabel dibawah ini; 

Tabel 3. Pengujian Regresi Generalized Poisson Secara Parsial 

Parameter Koefisien Nilai Z Tabel Z Signifikansi 

   4.3609631 9.167 1,64 Signifikan 

   0.0009286 0.159 1,64 Tidak signifikan 

   0.0702076 1.705 1,64 Signifikan 

   0.0024629 0.828 1,64 Tidak signifikan 

   -0.0070610 -2.879 1,64 Signifikan 

   -0.0276687 -3.642 1,64 Signifikan 

 

Dari Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa tidak semua variabel yang signifikan 

terhadap angka kematian bayi. 

Model regresi Generalized Poisson pada kasus kematian bayi di Provinsi Riau 

sebagai berikut: 

Tabel 4. Model Regresi Generalized Poisson 

Parameter Koefisien 

   4.3609631 

   0.0009286 

   0.0702076 

   0.0024629 

   -0.0070610 

   -0.0276687 

 

Dari hasil yang telah di dapat, dapat diperoleh model regresi generalized Poisson 

pada kasus kematian bayi di Provinsi Riau pada tahun 2017 sebagai berikut: 

                                               
                        ) 
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  Untuk kriteria pemilihan model akan digunakan AIC ( Akaike Information 

Criterioc). AIC merupakan kriteria pemilihan model yang biasa digunakan untuk 

kriteria pemilihan model terbaik.  

Untuk pemilihan model ini akan dibandingkan mana model yang terbaik yaitu 

model regresi Poisson ataukah model regresi Generalized Poisson seperti yang  

ditampilkan dibawah ini: 

Tabel 5. Pemilihan Model Terbaik 

Model AIC 

Regresi Poisson 96,476 

Regresi generalized Poisson 98,394 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kriteria pemodelan yang terbaik 

terdapat pada regresi Poisson, walaupun regresi Poisson mengalami kasus 

overdispersi. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan sebagai beriku: 

1. Model regresi Poisson dari faktor-faktor yang diduga mempengaruhi angka 

kematian pada bayi di Provinsi Riau tahun 2017 adalah sebagai berikut: 

                                                     
2. Model regresi generalized Poisson dari faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi angka kematian pada bayi di Provinsi Riau tahun 2017 adalah 

sebagai berikut: 

                                             
                         

3. Faktor yang mempengaruhi angka kematian bayi di Provinsi Riau adalah 

Persentase berat badan bayi lahir rendah, yaitu berat badan bayi yang kurang 

2500 gram (  ), persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan 

sehat (  ) dan persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet FE3 (  ). 
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