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ABSTRACT 

Relationship analysis on spatial data can be done by using the method Geographically 

Weighted Poisson Regression (GWPR), which is a local form of Poisson regression which is 

applied to spatial data, where location is considered. The purpose of this study was to 

determine the GWPR model and the factors that influence the number of cases of Dengue 

Hemorrhagic Fever (DHF) in Indonesia in 2015. The spatial weighting used is the Gaussian 

kernel function and the optimum bandwidth. The parameter estimation method for the GWPR 

model is Maximum Likelihood Estimate (MLE). The results of this study indicate that the 

maximum likelihood estimator is obtained using the Newton-Raphson iteration method and 

the factors that affect the number of DHF cases in Indonesia are local. Locally influencing 

factors are population density, number of health workers, number of health facilities, and 

amount of rainfall. 

 

Keywords :Geographically Weighted Poisson Regression, Poisson Regression, Dengue 

Hemorrhagic Fever, Gaussian Kernel Function, Spatial, Maximum Likelihood Estimation. 

 

ABSTRAK 

Analisis hubungan pada data spasial dapat dilakukan dengan metode Geographically 

Weighted Poisson Regression (GWPR) yaitu bentuk lokal dari regresi Poisson yang 

diaplikasikan pada data spasial, dimana lokasi diperhatikan.   Tujuan penelitian ini adalah 

untuk menentukan model GWPR dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah kasus 

Demam Berdarah Dengue (DBD) di Indonesia pada tahun 2015. Pembobot spasial yang 

digunakan adalah fungsi kernel Gaussian dan bandwidth optimum. Metode penaksir 

parameter model GWPR adalah Maximum Likelihood Estimate (MLE). Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan bahwa penaksir maximum likelihood diperoleh menggunakan metode iterasi 

Newton-Raphson dan faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kasus DBD di Indonesia 

adalah bersifat lokal. Faktor-faktor yang berpengaruh secara lokal adalah jumlah kepadatan 

penduduk, jumlah tenaga kerja kesehatan, jumlah sarana kesehatan, dan jumlah curah hujan.  

 

Kata kunci : Geographically Weighted Poisson Regression, Regresi Poisson, Demam 

Berdarah Dengue, Fungsi Kernel Gaussian, Spasial, Maximum Likelihood Estimation. 
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1. PENDAHULUAN  

 

Demam Berdarah Dengue (DBD) telah menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia 

sebagai penyakit yang menular. Demam berdarah menjadi permasalahan kesehatan baik di 

wilayah perkotaan maupun wilayah semi-perkotaan di Indonesia. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi demam berdarah adalah kepadatan penduduk, faktor iklim dan nyamuk. 

Faktor iklim yang sangat mempengaruhi demam berdarah itu adalah curah hujan, suhu, dan 

kelembaban. Jumlah kematian akibat DBD tahun 2015 sebanyak 1.071 orang (Suryani, 

2018). 

Model regresi Poisson adalah model regresi nonlinear yang variabel responnya adalah 

variabel diskrit yang mengikuti distribusi Poisson. Pemodelan regresi Poisson cocok 

digunakan pada data spasial. Regresi Poisson digunakan untuk menganalisis pola hubungan 

antara variabel prediktor dengan variabel respon pada kejadian yang jarang terjadi (Caraka & 

Yasin, 2017). 

Pemodelan data yang mengalami heterogenitas spasial adalah model regresi Poisson 

yang berbobot secara geografis atau Geographically Weighted Poisson Regression yang biasa 

disebut dengan GWPR. Penelitian GWPR pernah dilakukan oleh Munira & Sener (2020) 

diperoleh pengaruh beberapa faktor penentu pada pengguna sepeda dan pejalan kaki baik 

ditingkat makro maupun mikro yang sebagian besar menggunakan berbagai model aspek 

spasial. Dalam penelitian ini akan dimodelkan jumlah penderita demam berdarah di Indonesia 

menggunakan GWPR dengan pembobot fungsi kernel Gaussian. Analisis diterapkan pada 

data jumlah penderita demam berdarah dengue, jumlah kepadatan penduduk, jumlah tenaga 

kerja kesehatan, jumlah sarana kesehatan, dan jumlah curah hujan. Data tersebut cocok 

digunakan pada model GWPR karena mempertimbangkan aspek geografis antar wilayah 

yang mengalami heterogenitas spasial. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan variabel 

yang signifikan pada pemodelan di setiap wilayah dengan nilai penaksiran parameter yang 

berbeda-beda untuk tiap wilayah di Indonesia (Noviani et al.,  2014). Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap jumlah penderita demam 

berdarah dengue di Indonesia tahun 2015 dengan model GWPR.   

 

2. MODEL REGRESI POISSON DAN MODEL REGRESI POISSON 

BERBOBOT SECARA GEOGRAFIS 

 

Multikolinearitas adalah hubungan linier antara beberapa atau semua variabel prediktor 

didalam model regresi. Besaran yang dapat digunakan untuk mendeteksi  adanya 

multikolinearitas adalah Variance Inflation Factor (VIF). VIF digunakan sebagai kriteria 

untuk mendeteksi multikolinearitas pada regresi linier yang melibatkan lebih dari dua 

variabel bebas. VIF untuk koefisien regresi-j didefinisikan sebagai berikut (Gujarati, 1972): 

     
 

    
  ,                      (1) 

dengan      menyatakan nilai varian inflation factor (VIF) variabel prediktor ke-j pada 

pendeteksian multkolinearitas.   
  menyatakan koefisien determinasi antara    dengan 

variabel bebas lainnya. 

 Setelah melakukan uji hubungan linear antara beberapa variabel dalam model regresi 

selanjutnya akan dilakukan pengujian heterogenitas spasial yang menunjukkan adanya 

keragaman antara lokasi. Setiap lokasi memiliki struktur dan parameter hubungan yang 

berbeda-beda. Pengujian efek spasial dilakukan dengan uji heterogenitas yaitu menggunakan 

uji Glejser. Uji Glejser dapat digunakan untuk mendeteksi asumsi kehomogenan ragam 

sisaan. Statistik uji yang digunakan adalah uji F: 
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(          )   

(         )   
     (2) 

Daerah kritis pengujian hipotesisnya adalah menolak    pada taraf signifikan       , jika 

   (       ) atau jika          , dengan          (    ) dimana          , 

yang berarti jika menolak    adalah variansi variabel respon merupakan data spasial atau 

terdapat heterogenitas spasial (Rencher & Schaalje, 2007). Dari pengujian yang dilakukan 

maka data dapat digunakan untuk pemodelan regresi Poisson dan model GWPR. 

Variabel random X dikatakan mengikuti distribusi Poisson dengan parameter  (  
 ), memiliki fungsi densitas peluang berbentuk:  

        (   )  
     

  
                          .                (3) 

dan nol untuk   yang lainnya. Distribusi Poisson memiliki variabel random yang bernilai 

diskrit dan dipakai untuk memodelkan kejadian yang jarang terjadi. Distribusi Poisson bisa 

berdiri sendiri dan bersama model yang lain, misalnya model regresi yaitu regresi Poisson. 

Regresi Poisson merupakan model regresi nonlinear yang mana variabel responnya berbentuk 

distribusi Poisson. Pada model regresi Poisson, fungsi penghubung yang digunakan adalah 

fungsi penghubung logaritma (log) karena memiliki nilai variabel yang diinginkan dari 

variabel lainnya akan bernilai nonnegatif maka    (  )    , dengan demikian model regresi 

Poisson dituliskan dalam bentuk (Caraka & Yasin, 2017): 

                         (  )                                      .         (4) 

Inferensi untuk parameter   (             ) dilakukan dalam dua bagian. Pertama, 

taksiran metode maksimum likelihood dan untuk memperoleh penaksir  ̂ adalah 

menggunakan metode iterasi Newton-Raphson. Pada metode ini, nilai taksiran untuk   

adalah penyelesaian (Bain, 1992): 

     
 

  
  [ ( )]   ,           (5) 

dengan  ( ) fungsi likelihood dari Persamaan (4). Kemudian dilakukan pengujian parameter 

  secara simultan dan secara parsial. Pengujian parameter model secara simultan dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh signifikansi parameter   terhadap variabel respon secara 

keseluruhan. Pengujian ini dilakukan menggunakan statistik uji   sebagai berikut: 

)),ˆ,()ˆ,((2
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ln2 




yy

yL

yL
G  








                  (6)

      

dengan  (   ̂) adalah fungsi maksimum likelihood untuk model lengkap dengan melibatkan 

variabel prediktor.  (   ̂) adalah fungsi maksimum likelihood untuk model sederhana tanpa 

melibatkan variabel prediktor. Selanjutnya melakukan pengujian secara parsial yang 

dilakukan untuk mengetahui apakah variabel prediktor berpengaruh secara individual 

terhadap variabel respon. Statistik uji yang digunakan adalah statistik wald, yaitu: 

           
 ̂ 

  ( ̂ )
 . .                            (7) 

Dalam model regresi terdapat pengembangan suatu model yaitu model regresi linear 

lokal yang menghasilkan penaksir parameter model yang bersifat lokal untuk setiap titik 

koordinat. Model tersebut adalah model regresi berbobot secara geografis (Geographically 
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Weighted Regression) atau biasa disebut dengan GWR yang digunakan untuk menganalisis 

data spasial dalam berbagai bidang, karena dengan model ini dapat diketahui pengaruh dari 

variabel prediktor terhadap variabel respon. Model GWR ditulis dalam bentuk (Caraka & 

Yasin, 2017): 

        




k

j

iijiijii xvuvuy
1

01 ,),(),(                                             (8) 

Dalam model GWR peran pembobot sangat penting untuk mewakili letak data observasi satu 

dengan lainnya. Pembobot yang terbentuk dengan menggunakan fungsi kernel adalah fungsi 

jarak Gaussian (Gaussian Distance Function) yang ditulis dalam bentuk berikut ini: 

,),( 
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                           (9) 

dengan     adalah jarak Euclidean memiliki persamaan berikut ini : 

    √(     )  (     )  .          (10) 

Model regresi Poisson dengan pengembangan model yang bersifat lokal disebut 

model regresi Poisson berbobot secara geografis (Geographically Weighted Poisson 

Regression) atau disebut dengan GWPR. Model GWPR adalah bentuk lokal dari regresi 

Poisson yang diaplikasikan pada data spasial, dimana lokasi diperhatikan yang berasumsi 

bahwa data berdistribusi Poisson. Berdasarkan model regresi Poisson pada persamaan (4) 

maka dibentuk model lokal yaitu model GWPR. Pada lokasi ke-i dengan koordinat (     ) 
model GWPRnya adalah sebagai berikut (Nakaya et al., 2005). 

             (     ) = exp (  
  ̂(     ))                     .       (11) 

maka model GWPR juga dapat dituliskan sebagai berikut.  
                      (     )      (  (     )   (     )      (     )    

                                                    (     )  .                                                                 (12) 
 

Variabel respon berdistribusi Poisson (           ( (    )) ) maka fungsi likelihood 

sebagai berikut  (Caraka & Yasin, 2017). 
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Selanjutnya akan dilakukan Pengujian kesesuaian model menggunakan perbandingan 

nilai devians model regresi Poisson dan model GWPR. Pengujian ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua model tersebut.  

Misalkan model regresi Poisson dinyatakan dengan model A dengan derajat bebas     dan 

model GWPR dinyatakan dalam model B dengan derajat bebas     maka:  

     
                   

                   
 .                                              (14) 

Pada model regresi Poisson dan model GWPR yang telah diperoleh, selanjutnya akan 

dibandingkan untuk memperoleh model terbaik yang mampu menjelaskan hubungan antara 

variabel respon dan variabel prediktor. Metode yang digunakan untuk memilih model yang 

terbaik untuk model Poisson dan model GWPR adalah Akike Information Criterion (AIC) 

yang memiliki definisi sebagai berikut : 

           ( ̂)                          (15) 

dengan  ( ̂)     ( ̂) merupakan nilai maksimum fungsi log-likelihood model dan P adalah 

banyaknya parameter yang ditaksir (Yasin dan Agus, 2014). 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun beberapa tahapan analisis untuk mencapai tujuan penelitian yang diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Melakukan pengumpulan data yang diperoleh dari publikasi BPS, yakni data jumlah 

penderita demam berdarah, kepadatan penduduk, jumlah tenaga kerja kesehatan, 

jumlah sarana kesehatan, jumlah curah hujan dan jumlah ketinggian wilayah di 

Indonesia tahun 2015  

2. Pemeriksaan multikolinearitas antara variabel prediktor 

3. Menganalisis model regresi Poisson, dengan langkah-langkah berikut ini : 

a. Menaksir parameter model regresi Poisson 

b. Menguji parameter model regresi Poisson, yaitu uji simultan dan uji parsial. 

4. Melakukan uji heterogenitas spasial untuk mengetahui apakah data yang digunakan 

adalah data spasial. 

5. Menganalisis model GWPR 

a. menghitung jarak Euclidean  

b. Menaksir parameter model GWPR 

c. Melakukan pengujian parameter model GWPR, yaitu uji kesamaan model dan 

uji secara parsial. 

6. Menghitung nilai AIC  

7. Membuat kesimpulan dan saran. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendeteksian multikolinearitas dilakukan dengan cara menghitung nilai variance inflation 

factor (VIF) berdasarkan Persamaan (1). Jika nilai VIF lebih dari 10 maka terjadi adanya 

multikolinearitas dan sebaliknya jika kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Nilai 

VIF dihitung dengan menggunakan software R dan hasilnya ditampilkan oleh Tabel 1 

berikut: 

Tabel 1.  Nilai VIF Variabel Prediktor 

Variabel Nilai VIF 

   1.459717 

   3.144708 

   3.931315 

   1.015516 

  

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai VIF seluruh variabel prediktor adalah kecil dari 10, 

maka variabel prediktor   tidak terjadi multikolinearitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

seluruh variabel prediktor bisa digunakan untuk pemodelan regresi Poisson dan GWPR. 

Penaksiran parameter model regresi Poisson berdasarkan Persamaan (4) menggunakan 

metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) dan diselesaikan dengan iterasi Newton 

Raphson. Hasil penaksiran parameter model regresi Poisson ditunjukkan Tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2.  Nilai Taksiran Parameter Model Regresi Poisson 

Parameter Taksiran 

   7.490 
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Dari hasil penaksiran parameter pada Tabel 1 dengan melihat Persamaan (4) maka 

diperolehlah model regresi Poisson yaitu sebagai berikut 

 ̂     (              
              

              
              

     ) 

Nilai AIC pada model regresi Poisson sebesar 47290. 

Pengujian secara serentak atau simultan dilakukan untuk mengetahui signifikansi 

parameter   terhadap variabel respon secara keseluruhan. Hasil perhitungan statistik uji  , 

nilai kritis,         dan keputusan uji ditunjukkan oleh Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3.  Hasil Pengujian Parameter Model regresi Poisson Secara Serentak 

Statistik uji    (      )
          Keputusan uji 

                          Menolak    

 

Berdasarkan Tabel 3 nilai statistik  , pada pengujian hipotesis ini variabel prediktor 

berpengaruh secara serentak terhadap variabel rata-rata jumlah kasus demam berdarah di 

Indonesia. Pengujian parameter secara parsial menggunakan statistik uji W pada Persamaan 

(7) dengan         . 

Tabel 4.  Hasil Pengujian Parameter Regresi Poisson Secara Parsial 

Parameter Taksiran SE                Keputusan uji 

   7.490                    Menolak    

                                   Gagal Menolak    

                                      Gagal Menolak    

                                  Menolak    

                                 Gagal Menolak    

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwasannya tidak semua variabel yang berpengaruh 

secara individual karena nilai         kurang dari nilai        yaitu 1.96. 

 Syarat untuk melakukan pemodelan GWPR adalah data respon merupakan data 

spasial atau terjadinya heterogenitas spasial. Metode yang digunakan untuk uji heterogenitas 

spasial adalah menggunakan uji glejser yang bertujuan untuk mengetahui apakah data 

variabel respon merupakan data spasial. Statistik uji yang digunakan adalah statistik   yang 

diberikan oleh Persamaan (2) dengan    (    ). Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel 5 

Tabel 5.  Hasil Pengujian Heteogenitas Spasial 

Statistik uji F  (         )         Keputusan uji 

                      Menolak    

Berdasarkan statistik uji F pada Tabel 5 didapatkan hasil keputusan uji adalah menolak     

pada nilai       , karena nilai statistik uji                >              atau   

                       , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat heterogenitas 

spasial pada data respon, maka pemodelan yang tepat untuk jumlah kasus demam berdarah 
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pada tahun 2015 di Indonesia adalah pemodelan secara lokal yaitu menggunakan model 

GWPR. 

Setelah melakukan pengujian heterogenitas spasial, maka selanjutnya akan dilakukan 

penaksiran pada parameter model GWPR dengan  (     ) adalah rata-rata jumlah kasus 

demam berdarah di lokasi pengamatan ke-i. Hasil penaksiran parameter model GWPR di 

beberapa lokasi ditunjukkan pada Tabel 6 berikut ini : 

Tabel 6.  Nilai Taksiran Parameter Model GWPR 

   Taksiran 

parameter 

  

i  ̂ (     )  ̂ (     )  ̂ (     )  ̂ (     )  ̂ (     ) 
1 8.084267 -7.3436      -1.69553      0.000512 -2.5933      

2 8.118382 -7.3244      -1.60903      0.0005038 -2.6497      

3 7.908950 -7.1965      -9.98532      0.000469 -1.4829      

4 8.198194 -7.2783      -1.45333      0.000491 -2.8974      

5 8.049878 -7.1718      -9.85315      0.0004683 -2.1296      

6 8.087921 -7.1839      -1.01733      0.0004687 -2.2872      

            
34 6.905539 1.5623      1.78625      0.00054 -1.3041      

Berdasarkan Tabel 6 diatas dan melihat Persamaan (12), diperoleh beberapa model 

GWPR berikut ini : 

      ̂(     )     (                  
               

                
                                           )  
 ̂(     )      (                  

               
                

              ) 
  ̂(     )      (                  

               
               

              ) 
 ̂(       )      (                  

               
               

              ) 
 ̂(       )      (                  

               
              

              ) 
Nilai AIC dari model GWPR tersebut adalah sebesar 3088.04.   

Statistik uji yang digunakan untuk pengujian kesesuaian model ini adalah statistik    

yang berdasarkan pada Persamaan (14) adalah sebagai berikut : 

Tabel 7.  Hasil Pengujian Kesesuaian Model Regresi Poisson dan GWPR 

Statistik uji     (         ) Keputusan 

0.00138 2.934 Terima    

Dari nilai statistik uji kesesuaian model pada Tabel 7, disimpulkan bahwa model regresi 

Poisson sesuai dengan model GWPR.  

 Pengujian parameter GWPR yang selanjutnya adalah uji secara parsial atau individual. 

Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel prediktor berpengaruh secara 

individual terhadap variabel respon. Statistik uji Wald akan digunakan untuk pengujian 

secara parsial pada model GWPR dengan berdasarkan Persamaan (7). 
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Tabel 8.  Hasil Pengujian Parameter Model GWPR Secara Parsial 

 

i 

Taksiran, 

SE,dan 

Statistik 

Uji 

 

 

  (    ) 

 

 

  (    ) 

 

Parameter 
  (    ) 

 

 

  (    ) 

 

 

  (    ) 

1 Taksiran 

SE 

        

8.0843 
0.0266 

304.211 

             

            
-46.08578 

             

            
-18.300310 

0.0005120 
            

106.04041 

             

            
-20.4908 

2 Taksiran 

SE 

        

8.1184 
0.0253 

320.504 

             

            
-45.92395 

             

            
-17.191710 

0.0005038 
            

103.7799 

             

            
-22.1172 

3 Taksiran 

SE 

        

7.9089 
 

0.0193 
409.520 

             
 

            
-45.01719 

             
 

            
-10.235419 

0.0004698 
 

            
92.93614 

             
 

            
-18.8158 

4 Taksiran 

SE 

        

8.1982 
0.0238 

344.075 

             

            
-45.56323 

             

            
-15.143173 

0.0004909 
            

99.37962 

             

            
-25.4761 

              
34 Taksiran 

SE 

        

6.9055 
0.0132 

523.242 

            
            

48.12323 

            
            

17.426022 

0.0005393 
            

103.39354 

             

             
-1.5507 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa tidak semua variabel berpengaruh secara individual 

karena memiliki nilai             .  

Model yang terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC paling kecil. Hasil yang 

diperoleh dari penelitian, nilai AIC model regresi Poisson adalah sebesar 47290 dan nilai AIC 

model GWPR adalah sebesar 3088.04.  

1. KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil dari analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Hasil dari nilai AIC model regresi Poisson dan 

model GWPR berturut-turut adalah 47290 dan 3088.04, artinya nilai AIC model regresi 

Poisson lebih kecil dari model GWPR maka dapat disimpulkan bahwa model GWPR lebih 

baik dari model regresi Poisson dengan penaksir parameter model yang digunakan adalah 

metode Maximum Likelihood Estimation (MLE).  
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