
 
 

47 

BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

5.1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat gambaran 

faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria di Nusa Tenggara Timur pada 

tahun 2014. Faktor-faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria tersebut adalah 

curah hujan, ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, suhu udara, kelembapan, 

persentase rumah sehat, penduduk miskin, gizi balita buruk, fasilitas pelayanan 

kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah kasus malaria itu sendiri (lampiran 

1), namun dalam kasus ini variabel suhu udara dan kelembapan tidak dikut 

sertakan seperti yang terlihat pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Alasan Variable Tidak Diikut Sertakan 

Variabel Alasan tidak dikut sertakan dalam analisis 

Suhu udara Data tidak lengkap (lampiran 2) 

Kelembapan Data tidak lengkap (lampiran 2) 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa data suhu udara dan kelembapan udara 

tidak lengkap, data yang tersedia di Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, 

dari 22 kabupaten yang tersedia  hanya 12 kabupaten, seperti yang terlampir 

dalam lampiran 2, oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan 9 

variabel dari 11 variabel yang ada, yakni jumlah kasus malaria, curah hujan, 

ketinggian wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk, persentase rumah 

sehat, penduduk miskin, gizi balita buruk, fasilitas pelayanan kesehatan dan 

pertumbuhan ekonomi (lampiran 1). 

Deskripsi faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria untuk setiap 

kabupaten pada setiap variabel akan ditunjukan dengan menggunakan diagram 

pareto dan tabel dengan bantuan Microsoft Excel. Berikut deskripsi dari 9 variabel 

tersebut. 
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5.1.1. Jumlah Kasus malaria 

Jumlah kasus malaria dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat 

disetiap kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menderita 

malaria pada tahun 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Provinsi NTT 

 

 

Pada gambar 5.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 kabupaten yang 

memiliki jumlah penderita penyakit malaria yang tertinggi di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur adalah Kabupaten Lembata yakni sebesar 35.511 jiwa. 

Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang memiliki ketinggian wilayah 

relative rendah (gambar 5.3). Secara umum malaria berkurang pada ketinggian 

yang semakin bertambah, ini berkaitan dengan menurunnya suhu udara. 

Gambar 5.1 Jumlah Kasus Malaria Menurut Kabupaten/Kota 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 
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Pada ketinggian 2.000 meter jarang ada transmisi malaria. (Harijanto, 

2000). Kemudian setelah Kabupaten Lembata terdapat Kabupaten Sumba Timur 

kabupaten ini juga memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi serta persentase 

rumah sehat (gambar 5.5) yang terendah atau belum memenuhi standar. 

Kemudian kabupaten yang memiliki kasus malaria terendah adalah Kabupaten 

Manggarai Timur. 

5.1.2. Curah Hujan 

Sebaran curah hujan di setiap tempat berbeda-beda. Hujan sepanjang tahun 

hanya terdapat di beberapa bagian tempat tropis. Semakin jauh dari khatulistiwa, 

maka curah hujan semakin berkurang. Siklus hidup dan perkembangan nyamuk 

dapat dipengaruhi oleh fluktuasi curah hujan. Hujan yang di selingi panas akan 

memperbesar kemungkinan perkembangbiakan nyamuk anopheles berlangsung 

sempurna. Tetapi tidak semua spesies mempunyai kecenderungan yang sama. 

(Harijanto,2000).  

Pada umumnya hujan akan memudahkan perkembangbiakan nyamuk dan 

memicu terjadinya epidemik malaria. Penularan malaria lebih tinggi pada musim 

hujan dibandingkan pada musim kemerau. Besar kecilnya pengaruh tergantung 

pada jenis hujan,derasnya hujan, jumlah hari hujan, jenis vektor dan jenis tempat 

perindukan. Dengan bertambahnya tempat perindukan nyamuk maka populasi 

nyamuk malaria juga bertambah dan akan meningkatkan resiko penularan.  

  



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: BPS Provinsi  NTT 

 

 

 Karakteristik curah hujan relatif tinggi yaitu lebih besar dari 2.000 

mm/tahun (Pemerintah Provinsi NTT, 2011). Menurut BPS Provinsi NTT, NTT 

merupakan wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d 

Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif 

kering, hal ini ditunjukan  dalam gambar 5.2, dimana rata-rata curah hujan 

menurut kabupaten/kota di provinsi NTT tahun 2014 kurang dari 2000 mm/tahun. 

Curah hujan seperti yang terlihat dalam gambar 5.2 merupakan rata-rata 

curah hujan dalam setahun. Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten dengan 

curah hujan tertinggi yakni sebesar 235.167 mm, dengan ketinggian wilayah 

1.177 mdpl. Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten dengan ketinggian 

wilayah yang relative tinggi, kedua setelah Kabupaten Ngada yang merupakan 

Gambar 5.2 Jumlah Curah Hujan Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi NTT Tahun 2014 
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kabupaten dengan wilayah tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (gambar 

5.3). Semakin tinggi dan semakin ke utara suatu wilayah maka semakin tinggi 

curah hujannya. (Pratiwi,dkk, 2012).  Selanjutnya kabupaten memiliki curah 

hujan terendah adalah Kabupaten Sumba Timur. 

5.1.3. Ketinggian Wilayah 

Secara umum malaria berkurang pada ketinggian yang semakin 

bertambah, hal ini berkaitan dengan menurunya suhu udara. Pada ketinggian di 

atas 2.000 meter jarang ada transmisi malaria. Ketinggian paling tinggi masih 

memungkinkan transmisi malaria ialah 2.500 meter diatas permukaan laut. 

(Harijanto, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Provinsi NTT 

Sumber: BPS Provinsi NTT 

 

 

Gambar 5.3 Ketinggian Wilayah Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 
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Pada gambar 5.3, Kabupaten Ngada meupakan Kabupaten yan memiliki 

ketinggian wilayah yang paling tinggi diantara kabupaten-kabupaten lainnya 

yakni  1.547 mdpl kemudian Manggarai dengan ketinggian wilayah 1.171 mdpl, 

Timor Tengah Selatan 900 mdpl, Timor Tengah Utara 470 mdpl, Sumba Tengah 

450 mdpl, Sumba Barat 445 mdpl, Belu 380 mdpl, malaka 269 mdpl, Sumba 

Timur 15 mdpl, Ende 100 mdpl, Kota Kupang 85 mdpl, Alor 75 mdpl, Manggarai 

Barat 65 mdpl, Sabu Raijua 60 mdpl, Nagekeo 55 mdpl, Sumba Barat Daya 45 

mdpl, Sikka 35 mdpl, Kupang 30 mdpl, Rote Ndao 30 mdpl, Flores Timur 25 

mdpl, Manggarai Timur 20 mdpl, dan yang terendah adalah Kabupaten Lembata 

dengan ketinggian wilayah 10 mdpl. 

5.1.4. Kepadatan Penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 

 di Provinsi NTT Tahun 2014 

 

Sumber: BPS Provinsi NTT 
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Dalam gambar 5.4, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kupang, merupakan 

kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni 233 jiwa. Tingginya 

kepdatan penduduk di Kota Kupang merupakan sebuah kotamadya dan 

sekaligus ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kotamadya ini adalah kota 

yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir teluk Kupang, bagian barat 

laut Pulau Timor. Sebagai kota terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota 

Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Kota Kupang adalah kota yang multi 

etnis dan beberapa suku bangsa lainnya seperti Jawa dan Bali. Selain itu 

keberadaan hotel-hotel berbintang, sejumlah perguruan tinggi, pusat perbelanjaan 

dan lain-lainya menyebabkan Kota Kupang memiliki tingkat kepadatan penduduk 

yang sangat tinggi. Kabupaten yang memiliki Kkepadata penduduk terendah 

adalah Kabupaten Sumba Timur. 

5.1.5. Rumah Sehat 

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, 

tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang 

baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat 

dari tanah (Kemenkes RI, 1999).  

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kotamadya
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kotamadya
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teluk_Kupang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Timor
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
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Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 Kemenkes RI 

(2003) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota 

bahwa standar minimal untuk Rumah Sehat adalah 65 %. 

Pada gambar 5.5, persentase rumah sehat yang berada dibawah standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan dari rumah yang diperiksa adalah, 

Kabupaten Rote Ndao, Flores Timur, manggarai, Belu, Manggarai Timur, 

Kupang, manggarai Barat, Timor Tengah Utara, Sumba Tengah, Ende, Sikka, 

Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur. 

  

Gambar 5.5 Persentase Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 

 

Sumber: Dinas Kesehatan NTT 
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5.1.6. Penduduk Miskin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam tabel 5.6 diketahui, Sumba Timur merupakan kabupaten dengan 

jumlah penduduk miskin terbanyak yakni sebesar 98.760 jiwa dengan angka kasus 

malaria yang tergolong tinggi (gambar 5.1), kemudian disusul oleh Kabupaten 

Sumba Barat Daya sebesar 96.300 jiwa, Kabupaten Sumba Barat Daya juga 

merupakan kabupaten dengan angka kasus malaria tertinggi (gambar 5.1) dan 

kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah adalah kabupaten 

Malaka dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11.230 jiwa. 

  

Gambar 5.6 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi NTT Tahun 2014 

Sumber: BPS Provinsi NTT 
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5.1.7. Gizi balita Buruk 

Hubungan antara keadaan kurang gizi dan morbiditas penyakit sangat 

kompleks; penyakit infeksi sering menyebabkan keadaan gizi kurang sedangkan 

gizi kurang akan meningkatkan risiko terkena penyakit terutama penyakit berat 

diantaranya adalah malaria. (Ariani, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 5.7, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kabupaten 

dengan angka gizi balita buruk tertinggi yakni sebesar 2.320 jiwa, kemudian 

Kabupaten Kupang sebesar 878 jiwa, Sumba Barat Daya 753 jiwa, Timor Tengah 

Utara 750 jiwa, Sikka 688 jiwa, Manggarai Timur 546 jiwa, Malaka 498 dan 

seterusnya. Kabupaten yang memiliki gizi balita buruk terendah adalah kabupaten 

Sumba Tengah yakni sebesr 97 jiwa. 

Gambar 5.7 Status Gizi Balita Buruk Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 

 

Sumber: BPS Provinsi NTT 
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Gambar 5.8 Banyaknyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 

 

5.1.8. Fasilitas Kesehatan. 

Apabila seseorang menderita penyakit atau merasa kelainan pada bagian 

tubuhnya akan berusaha dan bertindak untuk mengetahui penyebab dan upaya 

penyembuhannya. Banyak upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan 

mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan yang tersedia baik milik pemerintah 

maupun swasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat pada gambar 5.8 meliputi 

jumlah rumah sakit yang dimiliki tiap kabupaten, puskesmas, poskesdes dan 

lainnya. Pada gambar 5.8, Kabupaten Manggarai timur merupakan kabupaten 

dengan jumlah fasilitas pelayanan tertinggi, kemudian disusul oleh manggarai, 

Ende, Timor Tengah Selatan dan seterusnya. Jumlah fasilitas pelayan kesehatan 

terendah terdapat di Kabupaten Sabu Raijua. 

Sumber: BPS Provinsi NTT 
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5.1.9. Pertumbuhan Ekonomi 

Bidang kesehatan dan ekonomi sebenarnya saling mempengaruhi satu 

sama lain, contohnya: Kesehatan seseorang yang buruk akan menyebabkan 

pengeluaran biaya yang lebih besar dan pendapatannya berkurang akibat 

menurunkan kemampuan untuk menikmati hidup, memperoleh penghasilan, atau 

bekerja secara efektif. Kesehatan yang lebih baik akan memungkinkan seseorang 

mendapatkan hidup yang lebih produktif, sedangkan kesehatan buruk memberikan 

dampak dan ancaman bagi orang lain. Status kesehatan penduduk yang baik 

meningkatkan produktivitas, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi 

negara. (Hastari, 2010). Contoh lainya, penyuluhan tentang kesehatan misalnya 

yang berkaitan dengan penyakit malaria, tentunya pemerintah akan mengeluarkan 

dana untuk kegiatan tersebut dan juga pembelian alat fogging (penyemprot 

nyamuk), alat-alat lainya yang digunakan untuk pemberantasan malaria atau 

fasilitas kesehatan lainya, semua peralatan tersebut membutuhkan biaya yang 

cukup banyak, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus akan 

mudah menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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5.2. Analisis kelompok 

Analisis kelompok merupakan salah satu teknik dalam data mining yang 

mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek pengamatan 

menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis 

kelompok mengelompokkan objek-objek sehingga setiap objek yang paling dekat 

kesamaannya dengan objek lain berada dalam kelompok yang sama, serta 

mempunyai kemiripan satu dengan yang lain (Johnson & Wichern, 2002). 

Kelompok-kelompok yang akan terbentuk memiliki homogenitas internal yang 

tinggi dan heterogenitas eksternal yang tinggi (Grabmeier & Rudoplh, 2002). 

Dalam penelitian ini, terdapat 9 (sembilan) variable yang akan dikelompokan, 

variabel tersebut merupakan faktor-faktor penentu wilayah rawan penyakit 

malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014, Sembilan variable tersebut 

adalah jumlah kasus malaria, curah hujan, ketinggian wilayah, kepadatan 

penduduk, persentase rumah sehat, gizi balita buruk, jumlah penduduk miskin, 

fasilitas pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. 

Sumber: BPS Provinsi NTT 

Gambar 5.9 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 
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5.2.1. Tujuan analisis kelompok 

Tujuan utama dalam analisis kelompok adalah untuk mengelompokan 

objek-objek (individu-individu) menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai 

sifat relative sama (homogen), selain itu untuk membedakan dengan jelas antara 

satu kelompok (cluster) dengan kelompok lainnya. (Muharti, dkk, 2012). Objek 

dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang berada di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, sehingga tujuan dari penggunaan analisis kelompok dalam 

penelitian ini adalah untuk penyederhanaan data. 

Berdasarkan latar belakang pada bab 1 tujuan lain dari analisis kelompok 

ini adalah untuk mengelompokan wilayah rawan penyakit malaria berdasarkan 

faktor-faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria ke dalam beberapa 

kelompok, sehingga dapat diketehui daerah mana saja yang termasuk dalam 

kelompok wilayah yang dikategorikan rawan penyakit malaria dan dari kelompok 

yang terbentuk maka dapat dibuat peta rawan penyakit malaria untuk Provinsi 

Nusa Tenggara Timur tahun 2014. 

5.3. Desain Penelitian dalam Analisis Kelompok 

5.3.1 Mendeteksi Pencilan 

Pencilan atau outlier adalah data observasi yang muncul dengan  nilai-nilai 

ekstrim baik secara univariat maupun multivariat. data yang muncul memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel 

tunggal atau variabel kombinasi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi pencilan 

(outlier), peneliti menggunakan boxplot, seperti yang terlampir dalam lampiran 5. 

Pada lampiran 5 terdapat pencilan di beberapa variable, diantaranya adalah 

Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan pencilan pada variable jumlah 

kasus malaria, kemudian pencilan di variabel curah hujan yaitu Kabupaten Sumba 

Barat, pencilan pada variable kepadatan penduduk yaitu Kota Kupang, dan 

pencilan dari variabel ketinggian wilayah yaitu Kabupaten Manggarai dan Ngada. 

Alasan terjadi pencilan disajikan dalam tabel 5.2. 
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Tabel 5.2. Alasan terjadi pencilan 

No Variable Kabupaten Alasan 

1 Ketinggian 

wilayah 

Ngada, 

Manggarai 

Letak geografisnya yang memang 

paling tinggi dibandingkan 

kabupaten lainnya 

2 Gizi balita buruk Timur Tengah 

Selatan 

Tingginya penderita gizi buruk di 

TTS disebabkan sebagian besar 

masyarakat TTS adalah 

masyarakat yang kurang mampu. 

Pemahaman ibu terhadap gizi pun 

sangat rendah, ditambah dengan 

banyak petani gagal panen. 

Kondisi itu menimbulkan krisis 

pangan sehingga makanan yang 

dikonsumsi anak pun berkurang, 

bahkan tidak bergizi.  

 

3 Pertumbuhan 

ekonomi 

Kota kupang Tingginya pertumbuhan ekonomi 

di Kota Kupang dikarenakan Kota 

Kupang merupakan kota madya 

dan lebih maju dibandingan kota 

lainya, hal ini ditandai dengan 

keberadaan hotel-hotel berbintang, 

pusat perbelanjaan, serta 

banyaknya perguruan tinggi  
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5.3.2. Menentukan Ukuran Kesamaan 

 Proses pengelompokan analisis kelompok dapat didasarkan pada ukuran 

kesamaan atau ukuran ketidaksamaan. Tujuan adanya pengukuran kesamaan 

adalah ukuran jarak lebih memiliki kesamaan nilai meskipun polanya berbeda 

mengukur seberapa jauh ada kesamaan antar objek. ukuran kesamaan adalah 

sebuah ukuran untuk kesesuaian atau kemiripan, di antara objek-objek yang akan 

dipilah menjadi beberapa kelompok. (Prayudho, 2009). Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan data metrik dengan skala pengukuran adalah rasio sehingga 

untuk mengukur kemiripan antar objek dinyatakan dalam jarak euclidean. Adapun 

perhitungan jarak euclidean terdapat pada lampiran 3. 

5.4. Asumsi Dalam Analisis Kelompok 

5.4.1 Sampel Representatif 

Sampel representatif artinya seberapa besar sampel mewakili populasi. 

Sampel yang digunakan dalam analisis kelompok harus mewakili populasi yang 

ingin dijelaskan, karena analisis ini akan memberikan hasil yang maksimal jika 

sampel yang digunakan representatif. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Kabupaten yang berada di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan populasi sehingga dapat 

dikatakan asumsi representatif sudah terpenuhi. 

5.4.2. Tidak Ada Multikolinieritas 

Asumsi dalam analisis kelompok yang harus terpenuhi salah satunya 

adalah tidak adanya multikolinieritas. Menurut Sunyoto (2007) multikolinieritas 

digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas 

melalui besaran koefisien korelasi . Dikatakan terjadi multikolinieritas jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,85. Dikatakan tidak 

terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil  
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atau sama dengan 0,85 (  ≤ 0,85) (Widarjono, 2010). Berikut hasil perhitungan koefisien korelasi disajikan dalam tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Hasil Perhitungan Koefesien Korelasi 

 Jumlah 

Kasus 

Malaria 

(jiwa) 

X1 

Curah 

hujan 

(mm) 

X2 

Ketinggia

n Wilayah 

(mdpl) 

X3 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km
2
) 

X4 

Rumah 

Sehat 

(%) 

X5 

Pendudu

k Miskin 

(jiwa) 

X6 

Gizi 

Balita 

Buruk 

(jiwa) 

X7 

Fasilitas 

Pelayana

n 

kesehata

n (unit) 

X8 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(%) X9 

Jumlah 

Kasus 

Malaria 

(jiwa) 

X1 

1 -0,021 -0,050 0,124 -0,547 0,782 0,019 0,08 -0,061 

Curah hujan 

(mm) 

X2 

-0,021 1 0,277 0,295 -0,175 0,153 0,213 0,193 -0,045 

Ketinggian 

Wilayah 

(mdpl) 

X3 

-0,050 0,277 1 0,062 0,051 -0,024 0,154 0,229 -0,048 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km
2
) 

X4 

0,124 0,295 0,062 1 0,119 0,060 0,000 0,123 0,372 

Rumah 

Sehat (%) 

X5 

-0,547 -0,175 0,051 0,119 1 -0,611 -0,492 -0,325 0,487 
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 Jumlah 

Kasus 

Malaria 

(jiwa) 

X1 

Curah 

hujan 

(mm) 

X2 

Ketinggia

n Wilayah 

(mdpl) 

X3 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km
2
) 

X4 

Rumah 

Sehat 

(%) 

X5 

Pendudu

k Miskin 

(jiwa) 

X6 

Gizi 

Balita 

Buruk 

(jiwa) 

X7 

Fasilitas 

Pelayana

n 

kesehata

n (unit) 

X8 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(%) X9 

Penduduk 

Miskin 

(jiwa) 

X6 

0,782 0,153 -0,024 0,060 -0,611 1 0,097 0,171 -0,222 

Gizi Balita 

Buruk (jiwa) 

X7 

0,019 0,213 0,154 0,000 -0,492 0,097 1 0,319 -0,194 

Fasilitas 

Pelayanan 

kesehatan 

(unit) 

X8 

0,08 0,193 0,229 0,123 -0,325 0,171 0,319 1 -0,104 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(%) X9 

-0,061 -0,045 -0,048 0,372 0,487 -0,222 -0,194 -0,104 1 
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Pengujian Hipotesis adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis penelitian 

 : Ada multikolinieritas antara variabel  kasus malaria dan curah hujan 

 : Tidak ada multikolinieritas antara variabel kasus malaria dan curah hujan 

2. Tingkat signifikansi = 5% 

3. Statistik uji  

Sesuai dengan tabel 5.3, nilai koefisien korelasi  adalah -0,021 

4. Daerah kritis  

Tolak  jika  ≤ 0,85 

5. Keputusan 

Karena nilai koefisien korelasi  kurang dari 0,85 maka tolak .  

6. Kesimpulan 

Tidak ada multikolinieritas antar variabel jumlah kasus malaria(  dan curah 

hujan ( ).  

Selanjutnya dengan melakukan pengujian hipotesis seperti diatas, terlihat 

bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas pada tabel 5.9 lebih kecil dari 0,85 

maka dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas 

tersebut. Oleh karena asumsi analisis kelompok telah terpenuhi maka selanjutnya 

adalah memilih metode pengelompokan. 

5.5. Metode Pengelompokan 

Algoritma pengelompokan yang digunakan dalam analisis kelompok ini 

adalah algoritma hirarki. Algoritma agglomerasi yang akan dipakai adalah metode 

ward linkage. Metode ward dalam hal ini merupakan metode yang membentuk 

kelompok-kelompok dengan memaksimalkan kehomogenan dalam kelompok. 
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Agglomerasi adalah setiap objek atau pengamatan mulai keluar sebagai kelompok 

sendiri. Proses pembentukan kelompok sebelum digunakan dendogram adalah 

menggunakan Agglomeration Schedule yang ditampilkan pada tabel 5.3 berikut. 

Tabel 5.4 Agglomeration Schedule 

Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 15 19 ,662 0 0 6 

2 2 21 1,713 0 0 6 

3 6 22 2,791 0 0 10 

4 7 20 3,933 0 0 12 

5 5 10 5,165 0 0 7 

6 2 15 6,442 2 1 14 

7 5 16 7,766 5 0 12 

8 3 17 9,239 0 0 14 

9 9 11 10,747 0 0 11 

10 6 14 12,378 3 0 19 

11 8 9 14,026 0 9 13 

12 5 7 15,885 7 4 18 

13 1 8 17,945 0 11 20 

14 2 3 20,104 6 8 16 

15 13 18 22,452 0 0 17 

16 2 12 24,951 14 0 18 

17 4 13 27,753 0 15 20 

18 2 5 30,731 16 12 19 

19 2 6 33,880 18 10 21 

20 1 4 37,528 13 17 21 

21 1 2 42,823 20 19 0 

 

 

Menurut Santoso (2002), pada tabel 5.3 ini dapat dijelaskan bahwa proses 

pembentukkan kelompok dilakukan secara bertingkat, satu demi satu hingga 

terbentuknya hanya menjadi satu kelompok saja. Penjelasan tabel 5.3 diatas 

adalah sebgai berikut: 

1) Pada stage 1, terbentuk satu kelompok dengan anggota kabupaten 15 

(Rote Ndao) dengan kabupaten 19 (Nagekeo), dimana kolom koefisien 

Sumber: hasil pengolahan SPSS 
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yang berisi angka 0,662  menyatakan jarak rata-rata antara kabupaten 15 

(Rote Ndao) dengan kabupaten 19 (Nagekeo). Karena proses aglomerasi 

dimulai dari 2 objek yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang 

terdekat dari sekian kombinasi jarak 22 objek yang ada, selanjutnya kolom 

terakhir (next stage) terlihat angka 6. Hal ini berarti clustering selanjutnya 

dilakukan  dengan melihat stage ke-6.  

2) Pada stage 6 terbentuk kabupaten 2 (Sumba Barat) dan kabupaten 15 (Rote 

Ndao), dengan demikian cluster sekarang terdiri dari Kabupaten Rote 

Ndao, Nagekeo dan Sumba Barat dengan jarak rata-rata 6,442, merupakan 

jarak rata-rata kabupaten terakhir yang bergabung dengan dua kabupaten 

sebelumnya.  

3) Demikian seterusnya hingga pada kolom (next stage) terlihat angka 0 yang 

berarti proses pengelompokkan berhenti. Kemudian proses selanjutnya 

dilakukan pada tahap yang belum diproses sampai proses kelompok 

berhenti. 

untuk melihat proses pengelompokkan secara lengkap terdapat pada 

lampiran 6. Proses agglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua variabel 

menjadi satu kelompok, akan tetapi dalam prosesnya akan menghasilkan beberapa 

kelompok dengan masing-masing anggota, tergantung jumlah kelompok yang 

dibentuk. Hasil yang diperoleh dari proses pengelompokan dengan metode 

agglomerasi ward disajikan dalam dendogram pada gambar 5.10 
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membentuk suatu kelompok sendiri, kemudian kelompok selanjutnya adalah 

Kabupaten Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Lembata, Flores Timur, Ende,  

Manggarai, dan Sumba Barat Daya 

5.6. Interpresasi kelompok 

Pada tahap ini akan dilihat karakteristik atau profil serta kecenderungan-

kecendrungan yang ada dari setiap kelompok yang terbentuk. Pada gambar 5.10 

diketahui jumlah anggota kelompok pada setiap kelompok yang terbentuk yang 

kemudian disusun dalam tabel 5.5 seperti berikut. 

Tabel 5.5 Interpresasi Kelompok 

Kelompok 

 

Jumlah 

Anggota 

Kelompok 

Anggota Kelompok 

Kelompok 1 7 

Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, 

Lembata, Flores Timur, Ende,  Manggarai, 

dan Sumba Barat Daya 

Kelompok 2 15 

Sumba Barat, Kupang, Timor Tengah Utara, 

Belu, Alor, Sikka, Ngada, Rote Ndao, 

Manggarai Barat, Sumba Tengah, Nagekeo, 

Kota Kupang, Manggarai Timur, Sabu 

Raijua dan Malaka,  

 

Pada tabel 5.5, kelompok 1 terdiri dari 7 kabupaten yaitu Kabupaten Sumba 

Timur, Timor Tengah Selatan, Lembata, Flores Timur, Ende,  Manggarai, 

Manggarai Barat, sedangkan kelompok 2 terdiri dari 15 kabupaten yakni Sumba 

Barat, Kupang, Timor Tengah Utara, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Rote Ndao, 

Manggarai Barat, Sumba Tengah, Nagekeo, Manggarai Timur, Sabu Raijua, 

Malaka, Kota Kupang. 

Untuk dapat melakukan profilisasi kelompok, data harus dikembalikan 

seperti sebelum dilakukan standarisasi dan harus dilakukan perhitungan 
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pemusatan data untuk masing-masing kelompok (Hair, et al, 1998). Untuk melihat 

perbandingan rata-rata dari setiap variabel independen antara kelompok 1 dan 

kelompok 2 maka dilakukan uji t (independent sample t-test). 

5.6.1.  Uji t (Independent sample t-test) 

Independent sample t-test adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis perbandingan rata-rata dua kelompok independen (Lani, 2009). 

Independent Samples T-Test menggunakan dua kelompok yang anggotanya 

berbeda satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini Independent sample t-test 

digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata dua kelompok dari setiap variabel 

independen. Berikut merupakan ringkasan tabel perhitungan  rata-rata kelompok 

yang didapat dari hasil olah data independent sample t-test (lampiran 6). 

Menurut Santoso (2002) uji t dua sample  dilakukan dalam dua tahapan 

yaitu: Tahapan pertama adalah menguji apakah varians dari kedua populasi bisa 

dianggap sama. Setelah itu baru kemudian dilakukan pengujian untuk melihat ada 

tidaknya perbedaan rata-rata populasi.  Pada dasarnya uji mensyaratkan adanya 

kesamaan varians dari dua populasi yang diuji. Jika asumsi tersebut tidak 

terpenuhi,maka SPSS menyediakan alternatif lain. 

Untuk melihat variansi dari setiap variable kelompok 1 dan kelompok 2, 

hipotesis penelitiannya sebagai berikut:  

1. Hipotesis penelitian 

 : σ1
2
 = σ2

2
 (variansi kasus malaria kelompok 1 dan kelompok 2 adalah sama)  

 : σ1
2
 ≠ σ2

2
 (variansi kasus malaria kelompok 1 dan kelompok 2 berbeda) 

2. Tingkat signifikansi: α = 5% 

3. Statistik uji  

Sesuai dengan lampiran 6 nilai sig pada kolom Levene's Test for Equality of 

Variances = 0.88  

4. Daerah kritis  

Tolak  jika sig  <  α  
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5. Keputusan 

Karena nilai sig > α, maka H0 gagal ditolak artinya variansi kasus malaria 

kelompok 1 dan kelompok 2 adalah sama. Untuk variabel yang lain dilakukan hal 

yang sama.  

Setelah melakukan uji variansi selanjutnya melakukan uji t, untuk melihat 

perbandingan rata-rata atara variabel independen kelompok 1 dan kelompok2 

hipotesis penelitiannya sebagai berikut:  

1. Hipotesis penelitian 

 : µ1 = µ2 (rata-rata kasus malaria kelompok 1 sama dengan rata-rata kasus 

malaria kelompok 2)  

 : µ1  ≠ µ2 (rata-rata kasus malaria kelompok 1 tidak sama dengan rata-rata 

kasus malaria kelompok 2) 

2. Tingkat signifikansi: α = 5% 

3. Statistik uji  

Sesuai dengan lampiran 6 nilai sig = 0.000  

4. Daerah kritis  

Tolah  jika sig  <  α  

5. Keputusan 

Karena nilai sig < α, maka H0 ditolak artinya rata-rata kasus malaria 

kelompok 1 tidak sama dengan rata-rata kasus malaria kelompok 2. Untuk 

variabel yang lain dilakukan hal yang sama. Berikut merupakan tabel hasil uji t 

dari setiap variabel. 

  



72 
 

Tabel 5.6 independen t-tes 

 

Kemudian untuk melihat selisih setiap variabel dari kelompok 1 dan 

kelompok 2 dapat dilihat pada kolom mean diference (lampiran 6) yang 

merupakan selisih dari nilai rata-rata setiap variabel, nilai variabel yang 

negative pada kolom tersebut menunjukan variabel kelompok 1 lebih rendah 

dari variabel kelompok 2, sehingga perbandingan setiap variabel kelompok 1 

dan kelompok 2 dirangkum dalam tabel 5.7. 

  

Kode Variabel Rata-rata 

kelompok 

t 

hitung 

sig Keputusan 

I II 

X1 Jumlah Kasus 

Malaria 
27.939 11.223 4,954 0,000 

Tolak H0 

X2 Curah Hujan 
142,2 114,6 1,034 0,314 

Terima  H0 

X3 Ketinggian 

Wilayah 344 267 0,359 0,696 
Terima  H0 

X4 Kepadatan 

Penduduk 135 119 0,587 0,564 
Terima  H0 

X5 Persentase 

Rumah Sehat 53,6 63,4 
-

2,098 
0,072 

Terima  H0 

X6 Penduduk Miskin 80.945 28.351 8,843 0,000 Tolak  H0 

X7 
Gizi Balita Buruk 646 413 0,789 0,458 

Terima  H0 

X8 Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

52 44 0,685 0,501 

Terima  H0 

X9 Pertumbuhan 

Ekonomi 4,8 4,9 
-

0,364 
0,719 

Terima  H0 

Sumber: hasil pengolahan SPSS 
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Tabel 5.7 Perbandingan variabel setiap kelompok 

Kategori 
Kelompok 

I II 

Tinggi X1, X2,X3,X4, , X6,X7,X8 X5,X9 

Rendah X5, X9 X1, X2, X3,X4X6, X7,X8 

 

5.7. Profilisasi kelompok 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahap sebelumnya, profilisasi pada 

setiap kelompok adalah sebagai berikut: 

1. Kelompok 1 

kelompok 1 terdiri dari 7 kabupaten yakni kabupaten Sumba Timur, Timor 

Tengah Selatan, Lembata, Flores Timur, Ende,  Manggarai, dan Sumba Barat 

daya. Berdasarkan tabel 5.7, kelompok satu memiliki rata-rata kasus malaria 

tertinggi dengan curah hujan, ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, penduduk 

miskin, gizi balita buruk, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang tinggi 

sedangkan persentase rumah sehat dan pertumbuhan ekonominya rendah. 

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kelompok 1 termasuk dalam 

kategori wilayah rawan penyakit malaria tingkat tinggi. 

2. Kelompok 2 

kelompok 2 berisi 15 kabupaten yaitu Sumba Barat, Kupang, Timor 

Tengah Utara, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba 

Tengah, Nagekeo, Kota Kupang, Manggarai Timur, Sabu Raijua dan Malaka. 

kelompok dua memiliki rata-rata kasus malaria yang rendah dengan curah hujan, 

ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, penduduk miskin, gizi balita buruk, 

serta fasilitas pelayanan yang rendah sedangkan persentase rumah sehat dan 

pertumbuhan ekonominya tinggi. 

Dari uraian di tersebut, dapat dikatakan bahwa kelompok 2 masuk dalam 

kategori wilayah rawan penyakit malaria tingkat rendah. 
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5.8. Pemetan Wilayah Rawan penyakit malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

 

Gambar 5.11 Pemetaaan Wilayah Rawan Penyakit Malaria 

 di Provinsi Nusa Tenggara Timur 
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Dari hasil pembahasan tersebut, pemetaan digunakan untuk mengetahui 

bagaimana gambaran wilayah rawan penyakit malaria dari 21 kabupaten/kota 

yang berada di Provinsi Nusa. Gambar 5.11 di atas terlihat bahwa hasil 

pengelompokan wilayah rawan penyakit malaria berdasarkan faktor penentu 

wilayah rawan penyakit malaria terdapat dua kelompok. Kelompok yang berada 

dalam status rawan penyakit malaria tingkat tinggi ditunjukan dengan warna 

merah pada peta tersebut. karakteristik dari kelompok ini adalah rata-rata curah 

hujan, ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, gizi balita buruk, penduduk 

miskin, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang tinggi, sedangkan persentase 

rumah sehat serta pertumbuhannya rendah. 

Kelompok kedua dalam peta tersebut ditunjukan dengan warna merah 

muda. dengan status rawan penyakit malaria tingkat rendah. kelompok ini 

memiliki karakteristik rata-rata persentase rumah sehat dan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi sedangkan untuk curah hujan, ketinggian wilayah, kepadatan 

penduduk, gizi balita buruk, penduduk miskin, serta fasilitas pelayanan 

kesehatannya rendah.  

BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

5.4. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk melihat gambaran 

faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria di Nusa Tenggara Timur pada 

tahun 2014. Faktor-faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria tersebut adalah 

curah hujan, ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, suhu udara, kelembapan, 

persentase rumah sehat, penduduk miskin, gizi balita buruk, fasilitas pelayanan 

kesehatan, pertumbuhan ekonomi dan jumlah kasus malaria itu sendiri (lampiran 

1), namun dalam kasus ini variabel suhu udara dan kelembapan tidak dikut 

sertakan seperti yang terlihat pada tabel 5.1. 

Tabel 5.1 Alasan Variable Tidak Diikut Sertakan 
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Variabel Alasan tidak dikut sertakan dalam analisis 

Suhu udara Data tidak lengkap (lampiran 2) 

Kelembapan Data tidak lengkap (lampiran 2) 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa data suhu udara dan kelembapan udara 

tidak lengkap, data yang tersedia di Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, 

dari 22 kabupaten yang tersedia  hanya 12 kabupaten, seperti yang terlampir 

dalam lampiran 2, oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk menggunakan 9 

variabel dari 11 variabel yang ada, yakni jumlah kasus malaria, curah hujan, 

ketinggian wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk, persentase rumah 

sehat, penduduk miskin, gizi balita buruk, fasilitas pelayanan kesehatan dan 

pertumbuhan ekonomi (lampiran 1). 

Deskripsi faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria untuk setiap 

kabupaten pada setiap variabel akan ditunjukan dengan menggunakan diagram 

pareto dan tabel dengan bantuan Microsoft Excel. Berikut deskripsi dari 9 variabel 

tersebut. 

5.4.1. Jumlah Kasus malaria 

Jumlah kasus malaria dalam penelitian ini adalah jumlah masyarakat 

disetiap kabupaten yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menderita 

malaria pada tahun 2014. 
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Sumber: BPS Provinsi NTT 

 

 

Pada gambar 5.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 kabupaten yang 

memiliki jumlah penderita penyakit malaria yang tertinggi di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur adalah Kabupaten Lembata yakni sebesar 35.511 jiwa. 

Kabupaten Lembata merupakan kabupaten yang memiliki ketinggian wilayah 

relative rendah (gambar 5.3). Secara umum malaria berkurang pada ketinggian 

yang semakin bertambah, ini berkaitan dengan menurunnya suhu udara. 

Pada ketinggian 2.000 meter jarang ada transmisi malaria. (Harijanto, 

2000). Kemudian setelah Kabupaten Lembata terdapat Kabupaten Sumba Timur 

kabupaten ini juga memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi serta persentase 

rumah sehat (gambar 5.5) yang terendah atau belum memenuhi standar. 

Kemudian kabupaten yang memiliki kasus malaria terendah adalah Kabupaten 

Manggarai Timur. 

5.4.2. Curah Hujan 

Sebaran curah hujan di setiap tempat berbeda-beda. Hujan sepanjang tahun 

hanya terdapat di beberapa bagian tempat tropis. Semakin jauh dari khatulistiwa, 

maka curah hujan semakin berkurang. Siklus hidup dan perkembangan nyamuk 

dapat dipengaruhi oleh fluktuasi curah hujan. Hujan yang di selingi panas akan 

memperbesar kemungkinan perkembangbiakan nyamuk anopheles berlangsung 

Gambar 5.1 Jumlah Kasus Malaria Menurut Kabupaten/Kota 

di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 
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sempurna. Tetapi tidak semua spesies mempunyai kecenderungan yang sama. 

(Harijanto,2000).  

Pada umumnya hujan akan memudahkan perkembangbiakan nyamuk dan 

memicu terjadinya epidemik malaria. Penularan malaria lebih tinggi pada musim 

hujan dibandingkan pada musim kemerau. Besar kecilnya pengaruh tergantung 

pada jenis hujan,derasnya hujan, jumlah hari hujan, jenis vektor dan jenis tempat 

perindukan. Dengan bertambahnya tempat perindukan nyamuk maka populasi 

nyamuk malaria juga bertambah dan akan meningkatkan resiko penularan.  
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 Sumber: BPS Provinsi  NTT 

 

 

 Karakteristik curah hujan relatif tinggi yaitu lebih besar dari 2.000 

mm/tahun (Pemerintah Provinsi NTT, 2011). Menurut BPS Provinsi NTT, NTT 

merupakan wilayah yang tergolong kering di mana hanya 4 bulan (Januari s.d 

Maret, dan Desember) yang keadaannya relatif basah dan 8 bulan sisanya relatif 

kering, hal ini ditunjukan  dalam gambar 5.2, dimana rata-rata curah hujan 

menurut kabupaten/kota di provinsi NTT tahun 2014 kurang dari 2000 mm/tahun. 

Curah hujan seperti yang terlihat dalam gambar 5.2 merupakan rata-rata 

curah hujan dalam setahun. Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten dengan 

curah hujan tertinggi yakni sebesar 235.167 mm, dengan ketinggian wilayah 

1.177 mdpl. Kabupaten Manggarai merupakan kabupaten dengan ketinggian 

wilayah yang relative tinggi, kedua setelah Kabupaten Ngada yang merupakan 

Gambar 5.2 Jumlah Curah Hujan Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi NTT Tahun 2014 
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kabupaten dengan wilayah tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (gambar 

5.3). Semakin tinggi dan semakin ke utara suatu wilayah maka semakin tinggi 

curah hujannya. (Pratiwi,dkk, 2012).  Selanjutnya kabupaten memiliki curah 

hujan terendah adalah Kabupaten Sumba Timur. 

5.4.3. Ketinggian Wilayah 

Secara umum malaria berkurang pada ketinggian yang semakin 

bertambah, hal ini berkaitan dengan menurunya suhu udara. Pada ketinggian di 

atas 2.000 meter jarang ada transmisi malaria. Ketinggian paling tinggi masih 

memungkinkan transmisi malaria ialah 2.500 meter diatas permukaan laut. 

(Harijanto, 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: BPS Provinsi NTT 

Sumber: BPS Provinsi NTT 

 

 

Gambar 5.3 Ketinggian Wilayah Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 
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Pada gambar 5.3, Kabupaten Ngada meupakan Kabupaten yan memiliki 

ketinggian wilayah yang paling tinggi diantara kabupaten-kabupaten lainnya 

yakni  1.547 mdpl kemudian Manggarai dengan ketinggian wilayah 1.171 mdpl, 

Timor Tengah Selatan 900 mdpl, Timor Tengah Utara 470 mdpl, Sumba Tengah 

450 mdpl, Sumba Barat 445 mdpl, Belu 380 mdpl, malaka 269 mdpl, Sumba 

Timur 15 mdpl, Ende 100 mdpl, Kota Kupang 85 mdpl, Alor 75 mdpl, Manggarai 

Barat 65 mdpl, Sabu Raijua 60 mdpl, Nagekeo 55 mdpl, Sumba Barat Daya 45 

mdpl, Sikka 35 mdpl, Kupang 30 mdpl, Rote Ndao 30 mdpl, Flores Timur 25 

mdpl, Manggarai Timur 20 mdpl, dan yang terendah adalah Kabupaten Lembata 

dengan ketinggian wilayah 10 mdpl. 

5.4.4. Kepadatan Penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota 

 di Provinsi NTT Tahun 2014 

 

Sumber: BPS Provinsi NTT 
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Dalam gambar 5.4, dapat dilihat bahwa Kabupaten Kupang, merupakan 

kabupaten dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni 233 jiwa. Tingginya 

kepdatan penduduk di Kota Kupang merupakan sebuah kotamadya dan 

sekaligus ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kotamadya ini adalah kota 

yang terbesar di Pulau Timor yang terletak di pesisir teluk Kupang, bagian barat 

laut Pulau Timor. Sebagai kota terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota 

Kupang dipenuhi oleh berbagai suku bangsa. Kota Kupang adalah kota yang multi 

etnis dan beberapa suku bangsa lainnya seperti Jawa dan Bali. Selain itu 

keberadaan hotel-hotel berbintang, sejumlah perguruan tinggi, pusat perbelanjaan 

dan lain-lainya menyebabkan Kota Kupang memiliki tingkat kepadatan penduduk 

yang sangat tinggi. Kabupaten yang memiliki Kkepadata penduduk terendah 

adalah Kabupaten Sumba Timur. 

5.4.5. Rumah Sehat 

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat 

kesehatan, yaitu rumah yang memiliki jamban yang sehat, sarana air bersih, 

tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang 

baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang tidak terbuat 

dari tanah (Kemenkes RI, 1999).  

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Kotamadya
https://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Kotamadya
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Teluk_Kupang&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Timor
https://id.wikipedia.org/wiki/Nusa_Tenggara_Timur
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Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1457 Kemenkes RI 

(2003) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di kabupaten/kota 

bahwa standar minimal untuk Rumah Sehat adalah 65 %. 

Pada gambar 5.5, persentase rumah sehat yang berada dibawah standar 

pelayanan minimal bidang kesehatan dari rumah yang diperiksa adalah, 

Kabupaten Rote Ndao, Flores Timur, manggarai, Belu, Manggarai Timur, 

Kupang, manggarai Barat, Timor Tengah Utara, Sumba Tengah, Ende, Sikka, 

Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya dan Sumba Timur. 

  

Gambar 5.5 Persentase Rumah Sehat Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 

 

Sumber: Dinas Kesehatan NTT 
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5.4.6. Penduduk Miskin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam tabel 5.6 diketahui, Sumba Timur merupakan kabupaten dengan 

jumlah penduduk miskin terbanyak yakni sebesar 98.760 jiwa dengan angka kasus 

malaria yang tergolong tinggi (gambar 5.1), kemudian disusul oleh Kabupaten 

Sumba Barat Daya sebesar 96.300 jiwa, Kabupaten Sumba Barat Daya juga 

merupakan kabupaten dengan angka kasus malaria tertinggi (gambar 5.1) dan 

kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin terendah adalah kabupaten 

Malaka dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11.230 jiwa. 

  

Gambar 5.6 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di 

Provinsi NTT Tahun 2014 

Sumber: BPS Provinsi NTT 
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5.4.7. Gizi balita Buruk 

Hubungan antara keadaan kurang gizi dan morbiditas penyakit sangat 

kompleks; penyakit infeksi sering menyebabkan keadaan gizi kurang sedangkan 

gizi kurang akan meningkatkan risiko terkena penyakit terutama penyakit berat 

diantaranya adalah malaria. (Ariani, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 5.7, Kabupaten Timor Tengah Selatan merupakan kabupaten 

dengan angka gizi balita buruk tertinggi yakni sebesar 2.320 jiwa, kemudian 

Kabupaten Kupang sebesar 878 jiwa, Sumba Barat Daya 753 jiwa, Timor Tengah 

Utara 750 jiwa, Sikka 688 jiwa, Manggarai Timur 546 jiwa, Malaka 498 dan 

seterusnya. Kabupaten yang memiliki gizi balita buruk terendah adalah kabupaten 

Sumba Tengah yakni sebesr 97 jiwa. 

Gambar 5.7 Status Gizi Balita Buruk Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 

 

Sumber: BPS Provinsi NTT 
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Gambar 5.8 Banyaknyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 

 

5.4.8. Fasilitas Kesehatan. 

Apabila seseorang menderita penyakit atau merasa kelainan pada bagian 

tubuhnya akan berusaha dan bertindak untuk mengetahui penyebab dan upaya 

penyembuhannya. Banyak upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan 

mencari pengobatan ke pelayanan kesehatan yang tersedia baik milik pemerintah 

maupun swasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat pada gambar 5.8 meliputi 

jumlah rumah sakit yang dimiliki tiap kabupaten, puskesmas, poskesdes dan 

lainnya. Pada gambar 5.8, Kabupaten Manggarai timur merupakan kabupaten 

dengan jumlah fasilitas pelayanan tertinggi, kemudian disusul oleh manggarai, 

Ende, Timor Tengah Selatan dan seterusnya. Jumlah fasilitas pelayan kesehatan 

terendah terdapat di Kabupaten Sabu Raijua. 

Sumber: BPS Provinsi NTT 
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5.4.9. Pertumbuhan Ekonomi 

Bidang kesehatan dan ekonomi sebenarnya saling mempengaruhi satu 

sama lain, contohnya: Kesehatan seseorang yang buruk akan menyebabkan 

pengeluaran biaya yang lebih besar dan pendapatannya berkurang akibat 

menurunkan kemampuan untuk menikmati hidup, memperoleh penghasilan, atau 

bekerja secara efektif. Kesehatan yang lebih baik akan memungkinkan seseorang 

mendapatkan hidup yang lebih produktif, sedangkan kesehatan buruk memberikan 

dampak dan ancaman bagi orang lain. Status kesehatan penduduk yang baik 

meningkatkan produktivitas, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi 

negara. (Hastari, 2010). Contoh lainya, penyuluhan tentang kesehatan misalnya 

yang berkaitan dengan penyakit malaria, tentunya pemerintah akan mengeluarkan 

dana untuk kegiatan tersebut dan juga pembelian alat fogging (penyemprot 

nyamuk), alat-alat lainya yang digunakan untuk pemberantasan malaria atau 

fasilitas kesehatan lainya, semua peralatan tersebut membutuhkan biaya yang 

cukup banyak, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus akan 

mudah menyelesaikan permasalahan tersebut. 
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5.5. Analisis kelompok 

Analisis kelompok merupakan salah satu teknik dalam data mining yang 

mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek pengamatan 

menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Analisis 

kelompok mengelompokkan objek-objek sehingga setiap objek yang paling dekat 

kesamaannya dengan objek lain berada dalam kelompok yang sama, serta 

mempunyai kemiripan satu dengan yang lain (Johnson & Wichern, 2002). 

Kelompok-kelompok yang akan terbentuk memiliki homogenitas internal yang 

tinggi dan heterogenitas eksternal yang tinggi (Grabmeier & Rudoplh, 2002). 

Dalam penelitian ini, terdapat 9 (sembilan) variable yang akan dikelompokan, 

variabel tersebut merupakan faktor-faktor penentu wilayah rawan penyakit 

malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014, Sembilan variable tersebut 

adalah jumlah kasus malaria, curah hujan, ketinggian wilayah, kepadatan 

penduduk, persentase rumah sehat, gizi balita buruk, jumlah penduduk miskin, 

fasilitas pelayanan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi. 

Sumber: BPS Provinsi NTT 

Gambar 5.9 Persentase Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota  

di Provinsi NTT Tahun 2014 
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5.5.1. Tujuan analisis kelompok 

Tujuan utama dalam analisis kelompok adalah untuk mengelompokan 

objek-objek (individu-individu) menjadi kelompok-kelompok yang mempunyai 

sifat relative sama (homogen), selain itu untuk membedakan dengan jelas antara 

satu kelompok (cluster) dengan kelompok lainnya. (Muharti, dkk, 2012). Objek 

dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten yang berada di Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, sehingga tujuan dari penggunaan analisis kelompok dalam 

penelitian ini adalah untuk penyederhanaan data. 

Berdasarkan latar belakang pada bab 1 tujuan lain dari analisis kelompok 

ini adalah untuk mengelompokan wilayah rawan penyakit malaria berdasarkan 

faktor-faktor penentu wilayah rawan penyakit malaria ke dalam beberapa 

kelompok, sehingga dapat diketehui daerah mana saja yang termasuk dalam 

kelompok wilayah yang dikategorikan rawan penyakit malaria dan dari kelompok 

yang terbentuk maka dapat dibuat peta rawan penyakit malaria untuk Provinsi 

Nusa Tenggara Timur tahun 2014. 

5.6. Desain Penelitian dalam Analisis Kelompok 

5.3.2 Mendeteksi Pencilan 

Pencilan atau outlier adalah data observasi yang muncul dengan  nilai-nilai 

ekstrim baik secara univariat maupun multivariat. data yang muncul memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda dari observasi-observasi 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel 

tunggal atau variabel kombinasi. Dalam penelitian ini untuk mendeteksi pencilan 

(outlier), peneliti menggunakan boxplot, seperti yang terlampir dalam lampiran 5. 

Pada lampiran 5 terdapat pencilan di beberapa variable, diantaranya adalah 

Kabupaten Sumba Barat Daya yang merupakan pencilan pada variable jumlah 

kasus malaria, kemudian pencilan di variabel curah hujan yaitu Kabupaten Sumba 

Barat, pencilan pada variable kepadatan penduduk yaitu Kota Kupang, dan 

pencilan dari variabel ketinggian wilayah yaitu Kabupaten Manggarai dan Ngada. 

Alasan terjadi pencilan disajikan dalam tabel 5.2. 
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Tabel 5.2. Alasan terjadi pencilan 

No Variable Kabupaten Alasan 

1 Ketinggian 

wilayah 

Ngada, 

Manggarai 

Letak geografisnya yang memang 

paling tinggi dibandingkan 

kabupaten lainnya 

2 Gizi balita buruk Timur Tengah 

Selatan 

Tingginya penderita gizi buruk di 

TTS disebabkan sebagian besar 

masyarakat TTS adalah 

masyarakat yang kurang mampu. 

Pemahaman ibu terhadap gizi pun 

sangat rendah, ditambah dengan 

banyak petani gagal panen. 

Kondisi itu menimbulkan krisis 

pangan sehingga makanan yang 

dikonsumsi anak pun berkurang, 

bahkan tidak bergizi.  

 

3 Pertumbuhan 

ekonomi 

Kota kupang Tingginya pertumbuhan ekonomi 

di Kota Kupang dikarenakan Kota 

Kupang merupakan kota madya 

dan lebih maju dibandingan kota 

lainya, hal ini ditandai dengan 

keberadaan hotel-hotel berbintang, 

pusat perbelanjaan, serta 

banyaknya perguruan tinggi  
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5.8.2. Menentukan Ukuran Kesamaan 

 Proses pengelompokan analisis kelompok dapat didasarkan pada ukuran 

kesamaan atau ukuran ketidaksamaan. Tujuan adanya pengukuran kesamaan 

adalah ukuran jarak lebih memiliki kesamaan nilai meskipun polanya berbeda 

mengukur seberapa jauh ada kesamaan antar objek. ukuran kesamaan adalah 

sebuah ukuran untuk kesesuaian atau kemiripan, di antara objek-objek yang akan 

dipilah menjadi beberapa kelompok. (Prayudho, 2009). Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan data metrik dengan skala pengukuran adalah rasio sehingga 

untuk mengukur kemiripan antar objek dinyatakan dalam jarak euclidean. Adapun 

perhitungan jarak euclidean terdapat pada lampiran 3. 

5.9. Asumsi Dalam Analisis Kelompok 

5.4.2 Sampel Representatif 

Sampel representatif artinya seberapa besar sampel mewakili populasi. 

Sampel yang digunakan dalam analisis kelompok harus mewakili populasi yang 

ingin dijelaskan, karena analisis ini akan memberikan hasil yang maksimal jika 

sampel yang digunakan representatif. 

Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan data kabupaten/kota di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data pada tahun 2014, sehingga dapat dikatakan asumsi representatif 

sudah terpenuhi. 

5.9.2. Tidak Ada Multikolinieritas 

Asumsi dalam analisis kelompok yang harus terpenuhi salah satunya 

adalah tidak adanya multikolinieritas. Menurut Sunyoto (2007) multikolinieritas 

digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau pengaruh antar variabel bebas 

melalui besaran koefisien korelasi . Dikatakan terjadi multikolinieritas jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,85. Dikatakan tidak 

terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil  
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atau sama dengan 0,85 (  ≤ 0,85) (Widarjono, 2010). Berikut hasil perhitungan koefisien korelasi disajikan dalam tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Hasil Perhitungan Koefesien Korelasi 

 Jumlah 

Kasus 

Malaria 

(jiwa) 

X1 

Curah 

hujan 

(mm) 

X2 

Ketinggia

n Wilayah 

(mdpl) 

X3 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km
2
) 

X4 

Rumah 

Sehat 

(%) 

X5 

Pendudu

k Miskin 

(jiwa) 

X6 

Gizi 

Balita 

Buruk 

(jiwa) 

X7 

Fasilitas 

Pelayana

n 

kesehata

n (unit) 

X8 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(%) X9 

Jumlah 

Kasus 

Malaria 

(jiwa) 

X1 

1 -0,021 -0,050 0,124 -0,547 0,782 0,019 0,08 -0,061 

Curah hujan 

(mm) 

X2 

-0,021 1 0,277 0,295 -0,175 0,153 0,213 0,193 -0,045 

Ketinggian 

Wilayah 

(mdpl) 

X3 

-0,050 0,277 1 0,062 0,051 -0,024 0,154 0,229 -0,048 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km
2
) 

X4 

0,124 0,295 0,062 1 0,119 0,060 0,000 0,123 0,372 

Rumah 

Sehat (%) 

X5 

-0,547 -0,175 0,051 0,119 1 -0,611 -0,492 -0,325 0,487 
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 Jumlah 

Kasus 

Malaria 

(jiwa) 

X1 

Curah 

hujan 

(mm) 

X2 

Ketinggia

n Wilayah 

(mdpl) 

X3 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/km
2
) 

X4 

Rumah 

Sehat 

(%) 

X5 

Pendudu

k Miskin 

(jiwa) 

X6 

Gizi 

Balita 

Buruk 

(jiwa) 

X7 

Fasilitas 

Pelayana

n 

kesehata

n (unit) 

X8 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(%) X9 

Penduduk 

Miskin 

(jiwa) 

X6 

0,782 0,153 -0,024 0,060 -0,611 1 0,097 0,171 -0,222 

Gizi Balita 

Buruk (jiwa) 

X7 

0,019 0,213 0,154 0,000 -0,492 0,097 1 0,319 -0,194 

Fasilitas 

Pelayanan 

kesehatan 

(unit) 

X8 

0,08 0,193 0,229 0,123 -0,325 0,171 0,319 1 -0,104 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

(%) X9 

-0,061 -0,045 -0,048 0,372 0,487 -0,222 -0,194 -0,104 1 
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Pengujian Hipotesis adalah sebagai berikut: 

7. Hipotesis penelitian 

 : Ada multikolinieritas antara variabel  kasus malaria dan curah hujan 

 : Tidak ada multikolinieritas antara variabel kasus malaria dan curah hujan 

8. Tingkat signifikansi = 5% 

9. Statistik uji  

Sesuai dengan tabel 5.3, nilai koefisien korelasi  adalah -0,021 

10. Daerah kritis  

Tolak  jika  ≤ 0,85 

11. Keputusan 

Karena nilai koefisien korelasi  kurang dari 0,85 maka tolak .  

12. Kesimpulan 

Tidak ada multikolinieritas antar variabel jumlah kasus malaria(  dan curah 

hujan ( ).  

Selanjutnya dengan melakukan pengujian hipotesis seperti diatas, terlihat 

bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas pada tabel 5.9 lebih kecil dari 0,85 

maka dapat dikatakan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas 

tersebut. Namun pada variabel Oleh karena asumsi analisis kelompok telah 

terpenuhi maka selanjutnya adalah memilih metode pengelompokan. 

5.10. Metode Pengelompokan 

Algoritma pengelompokan yang digunakan dalam analisis kelompok ini 

adalah algoritma hirarki. Algoritma agglomerasi yang akan dipakai adalah metode 

ward linkage. Metode ward dalam hal ini merupakan metode yang membentuk 

kelompok-kelompok dengan memaksimalkan kehomogenan dalam kelompok. 

Agglomerasi adalah setiap objek atau pengamatan mulai keluar sebagai kelompok 

sendiri. Proses pembentukan kelompok sebelum digunakan dendogram adalah 

menggunakan Agglomeration Schedule yang ditampilkan pada tabel 5.4 berikut. 
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Tabel 5.4 Agglomeration Schedule 

 

Agglomeration Schedule 

Stage 

Cluster Combined 

Coefficients 

Stage Cluster First Appears 

Next Stage Cluster 1 Cluster 2 Cluster 1 Cluster 2 

1 15 19 .661 0 0 4 

2 2 9 1.463 0 0 10 

3 6 22 2.492 0 0 7 

4 15 21 3.541 1 0 13 

5 7 20 4.658 0 0 12 

6 5 17 5.852 0 0 9 

7 6 11 7.130 3 0 11 

8 10 16 8.494 0 0 12 

9 3 5 9.959 0 6 10 

10 2 3 11.531 2 9 13 

11 6 8 13.253 7 0 15 

12 7 10 15.072 5 8 18 

13 2 15 17.179 10 4 18 

14 12 13 19.297 0 0 19 

15 6 14 21.460 11 0 19 

16 1 18 23.791 0 0 17 

17 1 4 26.556 16 0 21 

18 2 7 29.540 13 12 20 

19 6 12 32.741 15 14 20 

20 2 6 36.192 18 19 21 

21 1 2 40.336 17 20 0 

  

 

Menurut Santoso (2002), pada tabel 5.3 ini dapat dijelaskan bahwa proses 

pembentukkan kelompok dilakukan secara bertingkat, satu demi satu hingga 

terbentuknya hanya menjadi satu kelompok saja. Penjelasan tabel 5.3 diatas 

adalah sebgai berikut: 

4) Pada stage 1, terbentuk satu kelompok dengan anggota kabupaten 15 

(Rote Ndao) dengan kabupaten 19 (Nagekeo), dimana kolom koefisien 

yang berisi angka 0,661, menyatakan jarak rata-rata antara kabupaten 15 

(Rote Ndao) dengan kabupaten 19 (Nagekeo). Karena proses aglomerasi 

Sumber: hasil pengolahan SPSS 



68 
 

dimulai dari 2 objek yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang 

terdekat dari sekian kombinasi jarak 22 objek yang ada, selanjutnya kolom 

terakhir (next stage) terlihat angka 4. Hal ini berarti clustering selanjutnya 

dilakukan  dengan melihat stage ke-4.  

5) Pada stage 10 terbentuk kabupaten 15 (Rote Ndao) dan kabupaten 21 

(Sabu Raijua), dengan demikian cluster sekarang terdiri dari Kabupaten 

Rote Ndao, Nagekeo dan Sumba Barat dengan jarak rata-rata 3,541, 

merupakan jarak rata-rata kabupaten terakhir yang bergabung dengan dua 

kabupaten sebelumnya.  

6) Demikian seterusnya hingga pada kolom (next stage) terlihat angka 0 yang 

berarti proses pengelompokkan berhenti. Kemudian proses selanjutnya 

dilakukan pada tahap yang belum diproses sampai proses kelompok 

berhenti. 

untuk melihat proses pengelompokkan secara lengkap terdapat pada 

lampiran 6. Proses agglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua variabel 

menjadi satu kelompok, akan tetapi dalam prosesnya akan menghasilkan beberapa 

kelompok dengan masing-masing anggota, tergantung jumlah kelompok yang 

dibentuk. Hasil yang diperoleh dari proses pengelompokan dengan metode 

agglomerasi ward disajikan dalam dendogram pada gambar 5.10 
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diketahui jumlah anggota kelompok pada setiap kelompok yang terbentuk yang 

kemudian disusun dalam tabel 5.5 seperti berikut. 

Tabel 5.5 Interpresasi Kelompok 

Kelompok 

 

Jumlah 

Anggota 

Kelompok 

Anggota Kelompok 

Kelompok 1 3 
Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, dan 

Sumba Barat Daya 

Kelompok 2 12 

Sumba Barat, Kupang, Flores Timur Timor 

Tengah Utara, Alor, Sikka, Rote Ndao, 

Manggarai Barat, Sumba Tengah, Nagekeo, , 

Manggarai Timur, Sabu Raijua  

Kelompok 3 7 
Belu, Lembata, Ende,  Ngada, Manggarai, 

Malaka, Kota Kupang 

 

Pada tabel 5.5, kelompok pertama terdiri dari 3 Kabupaten yaitu Sumba Timur, 

Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, kelompok kedua terdiri dari 12 

Kabupaten yaitu Sumba Barat,Kupang, Timor Tenga Utara, Alor, Flores Timur, 

Sikka, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah Nagekeo, Manggarai Timur, 

Sabu Raijua sedangkan kelompo ketiga terdiri dari 3 Kabupaten yaitu Belu, 

Lembata, Ende, Ngada, Manggarai, Kota Kupang, Malaka. 

Untuk dapat melakukan profilisasi kelompok, data harus dikembalikan seperti 

sebelum dilakukan standarisasi dan harus dilakukan perhitungan pemusatan data 

untuk masing-masing kelompok (Hair, et al, 1998). Untuk melihat perbandingan 

rata-rata dari setiap variabel independen antara kelompok 1 kelompok 2 dan 

kelompok 3 maka dilakukan Analysis of Variance (ANOVA) atau Uji F 

Analysis of Variance (ANOVA) atau Uji F 

Analysis of Variance (ANOVA) adalah suatu metode untuk menguraikan 

keragaman total data menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai 
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sumber keragaman Untuk melihat variansi dari setiap variable kelompok 1, 

kelompok 2 dan kelompok 3, hipotesis penelitiannya sebagai berikut:  

6. Hipotesis penelitian 

 : µ1 = µ2 = µ2 (rata-rata kasus malaria kelompok 1 sama dengan rata-rata kasus 

malaria kelompok 2 dan kelompok 3)  

 : µ1  ≠ µ2 ≠ µ2 (rata-rata kasus malaria kelompok 1 tidak sama dengan rata-rata 

kasus malaria kelompok 2 dan kelompok 3) 

7. Tingkat signifikansi: α = 5% 

8. Statistik uji  

Sesuai dengan lampiran 6 nilai sig = 0.000  

9. Daerah kritis  

Tolah  jika sig  <  α  

10. Keputusan 

Karena nilai sig < α, maka H0 ditolak artinya rata-rata kasus malaria 

kelompok 1 tidak sama dengan rata-rata kasus malaria kelompok 2. Untuk 

variabel yang lain dilakukan hal yang sama. Berikut merupakan tabel hasil uji t 

dari setiap variabel. 
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Tabel 5.6 independen t-tes 

 

Kemudian untuk melihat selisih setiap variabel dari kelompok 1 dan 

kelompok 2 dapat dilihat pada kolom mean diference (lampiran 6) yang 

merupakan selisih dari nilai rata-rata setiap variabel, nilai variabel yang 

negative pada kolom tersebut menunjukan variabel kelompok 1 lebih rendah 

dari variabel kelompok 2, sehingga perbandingan setiap variabel kelompok 1 

dan kelompok 2 dirangkum dalam tabel 5.7. 

Kode Variabel Rata-rata 

kelompok 

 t 

hitung 

sig Keputusan 

I II III 

X1 Jumlah Kasus 

Malaria 
27.939 11.223 

 
4,954 0,000 

Tolak H0 

X2 Curah Hujan 
142,2 114,6 

 
1,034 0,314 

Terima  H0 

X3 Ketinggian 

Wilayah 344 267 
 

0,359 0,696 
Terima  H0 

X4 Kepadatan 

Penduduk 135 119 
 

0,587 0,564 
Terima  H0 

X5 Persentase 

Rumah Sehat 53,6 63,4 
 -

2,098 
0,072 

Terima  H0 

X6 Penduduk 

Miskin 80.945 28.351 
 

8,843 0,000 
Tolak  H0 

X7 Gizi Balita 

Buruk 646 413 
 

0,789 0,458 
Terima  H0 

X8 Fasilitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

52 44 

 

0,685 0,501 

Terima  H0 

X9 Pertumbuhan 

Ekonomi 4,8 4,9 
 -

0,364 
0,719 

Terima  H0 

Sumber: hasil pengolahan SPSS 
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Tabel 5.7 Perbandingan variabel setiap kelompok 

Kategori 
Kelompok 

I II 

Tinggi X1, X2,X3,X4, , X6,X7,X8 X5,X9 

Sedang   

Rendah X5, X9 X1, X2, X3,X4X6, X7,X8 

 

5.12. Profilisasi kelompok 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahap sebelumnya, profilisasi pada 

setiap kelompok adalah sebagai berikut: 

3. Kelompok 1 

kelompok 1 terdiri dari 3 kabupaten yakni kabupaten Sumba Timur, Timor 

Tengah Selatan, dan Sumba Barat Daya 

. Berdasarkan tabel 5.7, kelompok satu memiliki rata-rata kasus malaria 

tertinggi dengan curah hujan, ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, penduduk 

miskin, gizi balita buruk, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang tinggi 

sedangkan persentase rumah sehat dan pertumbuhan ekonominya rendah. 

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kelompok 1 termasuk dalam 

kategori wilayah rawan penyakit malaria tingkat tinggi. 

4. Kelompok 2 

kelompok 2 berisi 12 kabupaten yaitu Sumba Barat, Kupang, Flores Timur Timor 

Tengah Utara, Alor, Sikka, Rote Ndao, Manggarai Barat, Sumba Tengah, 

Nagekeo, , Manggarai Timur, Sabu Raijua  

kelompok dua memiliki rata-rata kasus malaria yang rendah dengan curah 

hujan, ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, penduduk miskin, gizi balita 

buruk, serta fasilitas pelayanan yang rendah sedangkan persentase rumah sehat 

dan pertumbuhan ekonominya tinggi. 
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5. Kelompok 3 

kelompok 3 berisi 7 kabupaten yaitu Belu, Lembata, Ende,  Ngada, Manggarai, 

Malaka, Kota Kupang 

Dari uraian di tersebut, dapat dikatakan bahwa kelompok 3 masuk dalam 

kategori wilayah rawan penyakit malaria tingkat rendah. 
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5.13. Pemetan Wilayah Rawan penyakit malaria di Provinsi Nusa Tenggara Timur 

 

 

Gambar 5.11 Pemetaaan Wilayah Rawan Penyakit Malaria 

 di Provinsi Nusa Tenggara Timur 



76 
 

Dari hasil pembahasan tersebut, pemetaan digunakan untuk mengetahui 

bagaimana gambaran wilayah rawan penyakit malaria dari 21 kabupaten/kota 

yang berada di Provinsi Nusa. Gambar 5.11 di atas terlihat bahwa hasil 

pengelompokan wilayah rawan penyakit malaria berdasarkan faktor penentu 

wilayah rawan penyakit malaria terdapat dua kelompok. Kelompok yang berada 

dalam status rawan penyakit malaria tingkat tinggi ditunjukan dengan warna 

merah pada peta tersebut. karakteristik dari kelompok ini adalah rata-rata curah 

hujan, ketinggian wilayah, kepadatan penduduk, gizi balita buruk, penduduk 

miskin, serta fasilitas pelayanan kesehatan yang tinggi, sedangkan persentase 

rumah sehat serta pertumbuhannya rendah. 

Kelompok kedua dalam peta tersebut ditunjukan dengan warna merah 

muda. dengan status rawan penyakit malaria tingkat rendah. kelompok ini 

memiliki karakteristik rata-rata persentase rumah sehat dan pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi sedangkan untuk curah hujan, ketinggian wilayah, kepadatan 

penduduk, gizi balita buruk, penduduk miskin, serta fasilitas pelayanan 

kesehatannya rendah.  

 


