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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Profil Wilayah 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa 

Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara 108°57'6 s/d 109°21'30 bujur 

timur dan 6°50'41" s/d 7°15 15'30" lintang selatan. Kabupaten Tegal memiliki 

luas wilayah 879,70 km2 dengan suhu udara antara 26,60 C – 27,6 C, 

sedangkan kelembaban udara antara 74% - 96% dan ketinggian wilayah 

berkisar antara 11 - 949 m dpl. Batas-batas wilayah Kabupaten Tegal (BPS 

Kabupaten Tegal 2013 ) dapat disajikan dalam Gambar 3.1: 

Batas Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa 

Batas Timur : Kabupaten Pemalang 

Batas Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas 

Batas Barat : Kabupaten Brebes 

 

Berikut adalah peta wilayah Kabupaten Tegal: 

 

Gambar 3.1 Peta wilayah Kabupaten Tegal 
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3.2 Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) 

3.2.1 Pengertian Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Demam Berdarah Dengue (DBD) atau dalam bahasa asing 

dinamakan Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) adalah penyakit yang 

disebabkan olehinfeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan 

nyamuk Aedesaegypti dan Aedes albopictus  (Zulkoni, 2011). 

3.2.2 Insiden Demam Berdarah Dengue (DBD) 

Angka insiden atau Incident Rate (IR)adalah frekuensi penyakit 

atau kasus baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau 

wilayah atau negara pada waktu tertentu (umumnya 1 tahun) dibandingkan 

dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut. 

Mengacu pada Pusat Data dan Surveilans Epidemiologi Kementerian 

Kesehatan RI (2010), ada 3 tingkatan angka insiden DBD yaitu: 

a. Insiden Tinggi (High Incident) adalah tingkat insiden tinggi yang 

dinyatakan dengan nilai Incident Rate (IR) > 55 per 100.000 

penduduk. 

b. Insiden Sedang (Medium Incident)adalah tingkat insiden sedang 

yang dinyatakan dengan nilai Incident Rate (IR) antara 20 sampai 

55 per 100.000 penduduk. 

c. Insiden Rendah (Low Incident)adalah tingkat insiden rendah yang 

dinyatakan dengan nilai Incident Rate (IR) dibawah 20 per 100.000 

penduduk. 

Adapun rumus untuk mencari nilai IR adalah sebagai berikut: 

𝐼𝑅 =
𝐽𝐾𝐷

𝐽𝑃
 X 100.000 Penduduk   ................(3.1) 

dengan: 

IR : Incident Rate 
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JKD : Jumlah kasus demam berdarah yang terjadi dalam setahun. 

JP : Jumlah penduduk daerah tersebut. 

3.2.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Penyakit Demam 

Berdarah Dengue (DBD) 

Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan penyebaran DBD. 

Menurut DirJen PP dan PL Kemenkes RI (2011), penyebab meluasnya 

penyakit DBD di Indonesia disajikan dalam tabel 3.1 

Tabel 3.1 Faktor Penyebab Meluasnya DBD di Indonesia 

No Faktor Penyebab Keterangan 

1 Faktor Manusia 

dan Sosial Budaya 

- Kepadatan penduduk 

- Perpindahan penduduk 

- Tidak ber PHBS 

- Kategori rumah sehat belum memenuhi 

standar 

2 Faktor Agent (virus 

dengue) dan 

Lingkungan 

- Gigitan nyamuk Aedes Aegypti (Angka 

Bebas Jentik ) 

- Suhu dan kelembaban udara 

- Curah hujan 

3 Faktor SOP - Kurangpemahaman penatalaksanaan 

penderita DBD 

- Kurang pelaporan kasus dari RS ke 

Dinkes atau Puskesmas. 

4 Faktor 

Ketersediaan 

Tenaga Pelayanan 

- Pelaksana program berganti-ganti 

- Kurang pendanaan 

- Kurang aktif dalam Pantauan Jentik 

Berkala 

- Kurang peran serta masyarakat  

5 Faktor Kondisi  

Sarana Pendukung 

Kerusakan pada mesin fogging 

 

6 Faktor Sumber 

Pembiayaan 

- Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah tergolong kecil 

- Biaya penyemprotan kurang memadai 

- Operasional dana belum turun saat 

terjadi kasus DBD 

7 Faktor 

Kerjasama/Peran 

serta 

Kurang peran serta lintas sektor dan 

masyarakat. 
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a. Jumlah Puskesmas (Sarana Kesehatan). 

Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan 

pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta 

masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh 

dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan 

pokok. Puskesmas mengusahakan pengobatan dan perawatan untuk 

masyarakat diseluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap orang sehat 

dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang rendah, 

dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan DBD puskesmas melakukan 

fungsi administrasi perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan 

pengawasan (Dalimunthe, 2011). 

 

b. Tenaga Kesehatan 

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, tentang kesehatan yang 

dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam 

bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam 

menjalankan pelayanan kesehatan. Peranan tenaga kesehatan dalam 

penanggulangan penyakit DBD sangat penting antara lain melakukan 

penyuluhan terhadap masyarakat tentang arti penting Pemberantasan Sarang 

Nyamuk (PSN) dan menjaga kebersihan lingkungan rumah serta sebagai juru 

pemantau jentik terhadap lingkungan yang terkena kasus DBD (Karmila, 

2009). 

 

c. Jumlah Penduduk 

Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto (2006) menjelaskan bahwa 

peningkatan jumlah kasus DBD tidak terlepas dari tekanan pada lingkungan, 

antara lain: pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak mempunyai pola 

tertentu, urbanisasi penduduk yang tidak terkontrol, keadaan tersebut 

http://bidhuan.com/2014/12/21/uu-no-36-tahun-2014-membatasi-tenaga-kesehatan-untuk-praktik-di-satu-tempat/
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menyebabkan penularan virus DBD melalui penularan virus dengue yang 

ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedesaegypti dan Aedes albopictus terhadap 

daerah yang sebelumnya bebas dari kasus DBD. 

 

d. Pelaksanaan Pengasapan (Fogging) 

Fogging merupakan salah satu kegiatan penanggulangan DBD(Demam 

BerdarahDengue) yang dilaksanakan pada saat terjadipenularan DBD melalui 

penyemprotan insektisida daerah sekitar kasusDBD yang bertujuan memutus 

rantai penularan penyakit.Sasaranfogging adalah rumah serta bangunan 

dipinggir jalan yang dapat dilaluimobil di desa endemis tinggi (Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tegal, 2014). Pelaksanaan pengasapan  (fogging) 

dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan, antara lain: 

1. Terdapat laporan terjadi kasus DBD di Desa atau Kelurahan kepada 

pihak puskesmas. 

2. Pihak puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi seperti 

pemeriksaan terdapat penderita DBD lain dan pemeriksaan jentik 

nyamuk pada radius 100 meter dari tempat terjadi kasus DBD. 

3. Apabila ditemukan penderita DBD minimal 3 orang dan ditemukan 

angka jentik nyamuk  ( > 5%) dari  rumah atau bangunan di sekitar 

lokasi terdapat kasus DBD, maka pihak puskesmas melakukan laporan 

permohonan pada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pengasapan. 

4. Tetapi apabila hasil pengamatan tidak sesuai dengan kriteria diatas, 

maka puskesmas akan menindak lanjuti dengan PSN, pemberian abate 

dan penyuluhan tanpa dilanjutkan fogging. 

 

e. Rumah Tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

Rumah Tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah upaya 

untuk memberdayakan anggota rumah tangga agar tahu, mau dan mampu 

mempraktikan perilaku hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam 
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gerakan kesehatan di masyarakat (Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan 

RI, 2012). 

Dalam Laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal (2014), perhitungan 

PHBS adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑃𝐻𝐵𝑆 =
𝐽𝑅𝑇𝑃𝐻𝐵𝑆

𝐽𝑅𝑇𝐷
𝑥 100%  ................(3.2) 

 

keterangan:  

- 𝑃𝑃𝐻𝐵𝑆 : Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

- 𝐽𝑅𝑇𝑃𝐻𝐵𝑆 : Jumlah Rumah Tangga Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

- 𝐽𝑅𝑇𝐷 : Jumlah Rumah Tangga yang Dipantau 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014 

menetapkan target 70% rumah tangga sudah mempraktekan PHBS pada tahun 

2014 (Promkes Depkes RI, 2011).Terdapat 20 indikator PHBS untuk Kabupaten 

Tegal dapat dilihat di lampiran 5. 

 

3.3 Analisis Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah metode–metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi 

yang berguna (Nugraha, 2013). 

 

 

3.3.1 Diagram Batang 

Diagram batang secara umum digunakan untuk menggambarkan 

perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu.Diagram 

batang menunjukkan keterangan-keterangan dengan batang-batang terpisah. 

Diagram batang memiliki fungsi yang sama dengan diagram garis yaitu untuk 

menggambarkan data berskala. Diagram batang juga terdiri dari diagram batang 

tunggal dan diagram batang ganda. Diagram piramida termasuk dalam jenis 

diagram batang ganda, yaitu dengan memisahkan dua komponen variabel yang 

digunakan kedalam sisi kiri dan kanan sumbu y. Diagram tersebut sering 
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digunakan dalam diagram kependudukan, seperti membuat diagram 

kependudukan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) (Ula, 2013). 

 

Gambar 3.2Contoh Diagram Piramida 

 

3.4 Analisis Regresi 

Analisis regresi adalah sebuah metode statistik yang berguna untuk 

memodelkan fungsi hubungan di antara variabel, dalam hal tersebut adalah 

variabel dependen dan variabel independen.Variabel dependen adalah variabel 

terikat atau variabel yang dijelaskan oleh variabel lainnya atau variabel yang 

dipengaruhi oleh variabel independen.Setiap perubahan nilai atau skor dalam 

variabel dependen bergantung pada variabel independen.Hal ini dalam model 

regresi dilambangkan dengan notasi Y. Variabel independen adalah variabel 

bebas.Variabel independen berkedudukan sebagai variabel penjelas, variabel yang 

mempengaruhi atau variabel prediksi bagi variabel dependen (Yamin.dkk, 2011). 

3.5 Distribusi Poisson 

Distribusi Poisson adalah suatu bentuk distribusi untuk peristiwa yang 

probabilitas kejadiannya sangat kecil dan bergantung pada interval waktu tertentu 

dengan hasil pengamatan berupa variabel diskrit. Fungsi distribusi Poisson dapat 

ditulis dalam bentuk Y~P(𝜇) yang berarti bahwa Y merupakan variabel random 
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berdistribusi Poisson dengan parameter Model Regresi Poisson𝜇 dimana fungsi 

distribusinya adalah sebagai berikut (Walpole & Myers, 1995): 

𝑓(𝑦; 𝜇 ) =
𝑒−𝜇𝜇𝑦

𝑦!
    ...............(3.3) 

dengan 

𝑦 = 0,1,2, … 

𝜇 = rata-rata banyak sukses yang terjadi dalam selang waktu atau daerahtertentu 

𝑒 = 2.7183 

Langkah awal untuk melakukan pengujian Regresi Poisson maka data 

diasumsikan mengikuti proses percobaan Poisson, karena dapat dilihat kesesuaian 

variabel dependent dengan ciri-ciri distribusi Poisson, yaitu peluang kejadian 

sangat kecil pada suatu populasi, serta variabel dependent merupakan data diskrit 

dari hasil menghitung, pencacahan atau frekuensi namun bukan hasil pengukuran. 

Dalam distribusi poisson ada keadaan dimana 𝐸(𝑌) = 𝑉𝑎𝑟(𝑌) = µ atau 

disebut equidispersi. Adapun rumus E(Y) dan Var (Y) adalah sebagai berikut: 

𝐸(𝑌) = ∑ 𝑦. 𝑓(𝑦; 𝜇)

∞

𝑦=0

 

= ∑ 𝑦.
𝑒−𝜇𝜇𝑦

𝑦!

∞

𝑦=0

 

= ∑ 𝑦.
𝑒−𝜇𝜇𝑦

𝑦!

∞

𝑦=1

 

 = µ∑
𝑒−𝜇𝜇(𝑦−1)

(𝑦−1)!
∞
𝑦=1  

         =  µ∑
𝑒−𝜇𝜇(𝑎)

(𝑎)!
∞
𝑎=0  

         = µ∑ 𝑓(𝑎; 𝜇)∞
𝑎=0  

    = µ    ...............(3.4) 

 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) = 𝐸(𝑌2) − [𝐸(𝑌)]2 

    = 𝐸(𝑌2 − 𝑌 + 𝑌) − [𝐸(𝑌)]2 

       = 𝐸[𝑌(𝑌 − 1) + 𝑌] − [𝐸(𝑌)]2 

             = 𝐸[𝑌(𝑌 − 1)] + 𝐸(𝑌) − [𝐸(𝑌)]2 
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= ∑ 𝑦(𝑦 − 1).
𝑒−𝜇𝜇𝑦

𝑦!
+ 𝐸(𝑌) − [𝐸(𝑌)]2

∞

𝑦=0

 

= ∑ 𝑦(𝑦 − 1).
𝑒−𝜇𝜇𝑦

𝑦!
+ 𝐸(𝑌) − [𝐸(𝑌)]2

∞

𝑦=2

 

= 𝜇2 ∑
𝑒−𝜇𝜇(𝑦−2)

(𝑦 − 2)!
+ 𝐸(𝑌) − [𝐸(𝑌)]2

∞

𝑦=2

 

= 𝜇2 ∑
𝑒−𝜇𝜇(𝑎)

(𝑎)!
+ 𝐸(𝑌) − [𝐸(𝑌)]2

∞

𝑎=0

 

= 𝜇2. 1 + 𝜇 − 𝜇2 

= 𝜇     ...............(3.5) 

 

3.6 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada atau tidak variabel 

independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen yang lain dalam 

satu model. Kemiripan antar variabel dependen dalam suatu model akan 

menyebabkan terjadi korelasi yang sangat kuat antar suatu variabel independen 

dengan variabel independen lainnya. Deteksi multikolinieritas dapat dilihat 

dengan menggunakan nilai VIF, jika nilai VIF < 10 maka model dapat dikatakan 

bebas dari multikolinieritas (Nugroho, 2005). Untuk mengetahui suatu variabel 

independen terjadi multikolinieritas atau tidak, dapat dilakukan melalui uji 

multikolinieritas dengan hipotesis sebagai berikut: 

a) Hipotesis 

H0 : Tidak terdapat hubungan antar variabel independen 

H1 : Terdapat hubungan antar variabel independen  

 

b) Tingkat Signifikansi 

𝛼 = 0.05 

c) Statistik Uji 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1−𝑅2    ..............(3.6) 

dimana𝑅2 adalah koefisien determinasi. 
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d) Daerah Kritis 

Tolak H0 jika nilai VIF > 10 

 

3.7 Model Regresi Poisson 

Model Regresi Poisson adalah model regresi nonlinier yang berasal dari 

distribusi Poisson yang merupakan penerapan dari Generalized Linear Models 

(GLM) yang menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel 

independen, dengan variabel dependen berupa data diskrit/count dengan asumsi 

𝐸(𝑦𝑖) = 𝑉𝑎𝑟(𝑦𝑖) = 𝜇𝑖 atau disebut equidispersi (Agresti, 2002).Adapun rumus 

pemodelanRegresi Poisson dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑙𝑛(𝜇𝑖) = 𝜂𝑖 

= 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑖𝑝 

  𝜇𝑖 = 𝑒𝑥𝑝(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑖𝑝) ................(3.7) 

dengan𝜇𝑖 nilai ekspektasi 𝑦𝑖 berdistribusi Poisson dengan 𝑖 = 1,2,3 … , 𝑛(Agresti, 

2002). 

3.8 Estimasi Parameter dan Pengujian Model Regresi Poisson 

Pengujian model regresi poisson dapat dilakukan dengan menggunakan uji 

overall dan uji parsial. 

3.8.1 Uji Overall 

Ujioverall dalam regresi Poisson selain digunakan untuk melihat secara 

serentak pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat pula 

digunakan sebagai uji kelayakan model Regresi Poisson.  

a) Hipotesis 

H0:β1 = β2 =…. = β5 = 0  (Tidak terdapat pengaruh variabel 

independen  terhadapvariabel dependen ) 

 H1: paling sedikit ada satu j dengan βj ≠ 0  , j = 1,2,….p (paling sedikit ada 

satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen). 
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b) Tingkat Signifikansi 

 𝛼 = 0.05 

c) Statistik Uji 

  G2 = -2 log
𝐿0

𝐿1
 

= -2 (log L0 – log L1 ) 

= 2 (log L1– log L0 )………….. ....(3.8) 

Dengan : 

LO : Likelihood  tanpa variabel independen 

L1 : Likelihood dengan variabel independen 

Statistik uji 𝐺2 mengikuti distribusi chi-square sehingga dibandingkan 

dengan tabel chi-square dengan derajat bebas (banyaknya variabel), dengan 

daerah penolakan H0 jika 𝐺2>𝜒2
(𝛼,𝑑𝑏=5)

 atau berdasarkan nilai p-value.yang 

dibandingkan dengan nilai 𝛼, dengan daerah penolakan p-value<𝛼 = 0.05. 

 

3.8.2 Uji Parsial 

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen dan 

konstanta terhadap variabel dependen secara individu.  

a) Hipotesis  

H0 : βj = 0  (variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen) 

  H1: βj ≠ 0  (variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen) 

b) Tingkat Signifikansi 

𝛼 = 0.05 

c) Statistik Uji 

W = ( 
�̂�𝑗

𝑆𝐸 �̂�𝑗
)2 ....................................(3.9) 

dengan 

�̂�𝑗 : Nilai dugaan untuk parameter �̂�𝑗 

𝑆𝐸 �̂�𝑗 : Dugaan galat baku untuk koefisien �̂�𝑗 
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 Nilai uji 𝑊 mengikuti distribusi chi-square sehingga dibandingkan dengan 

chi-squaretabel 𝜒2
(𝛼,𝑑𝑏=1)

, maka kriteria uji untuk pengambilan keputusan 

dengan taraf nyata (𝛼) adalah tolak H0 jika nilai 𝑊 > 𝜒2
(𝛼,𝑑𝑏=1)

dan dapat dilihat 

berdasarkan p-value <𝛼, dimana nilai 𝛼 = 0.05.  

3.9 Overdispersi 

Model Regresi Poisson terdapat asumsi yang harus dipenuhi, salah satunya 

adalah asumsi kesamaan  antara rataan (mean) dan variansi dari variabel 

dependen, yang disebut juga equidispersi, namun dalam analisis data cacah 

seringkali dijumpai data yang nilai variansi lebih besar dari nilai rataan 

(overdispersi), apabila pada data cacah terjadi overdispersi namun tetap digunakan 

regresi Poisson, akan berpengaruh pada nilai standart error yang menjadi turun 

atau underestimate, sehingga kesimpulan yang didapatkan menjadi tidak valid 

(Hilbe dalam Fatmasari, 2011).Fenomena overdispersi dapat dituliskan: 

𝑉𝑎𝑟(𝑌) > 𝐸(𝑌) 

Overdispersi dapat diindikasikan dengan nilai devians dan pearson chi 

squareyang dibagi dengan derajat bebasnya. Jika nilai tersebut lebih dari 1 maka 

dikatakan terjadi overdispersi pada data (McCullagh dan Nelder dalam Fatmasari, 

2011).Berikut cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi overdispersi, yaitu: 

1. Devians 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖 =
𝐷2

𝑑𝑏
  ................(3.10) 

𝐷2 = 2 ∑ {𝑦𝑖 ln (
𝑦𝑖

�̂�𝑖
) − (𝑦𝑖 − 𝜇𝑖)}𝑛

𝑖=1    

dimana𝑑𝑏 =  𝑛– 𝑘-1 dengan 𝑘merupakan banyaknya parameter termasuk 

konstanta, 𝑛 merupakan banyaknya pengamatan dan 𝐷2 adalah nilai Deviansi 

(Hilbe dalam Fatmasari, 2011). 
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2. Pearson Chi-Square 

𝑂𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖 =
𝜒2

𝑑𝑏
 

χ2 = ∑
(𝑦𝑖−𝜇𝑖)2

𝑣𝑎𝑟(𝑦𝑖)
𝑛
𝑖=1       …(3.11) 

dimana𝑑𝑏 =  𝑛– 𝑘 − 1 dengan 𝑘merupakan banyaknya parameter termasuk 

konstanta, 𝑛 merupakan banyaknya pengamatan dan χ2 adalah nilai pearson chi-

square (Ismail & Jemain, 2007).  

3.10 Distribusi Binomial Negatif 

Percobaan Bernoulli bebas yang diulang menghasilkan peluang sukses p 

sedangkan gagal meghasilkan peluang q = 1-p, misalkan x menyatakan 

banyaknya percobaan yang diperlukan untuk memperoleh k sukses. Distribusi 

peubah acak x merupakan distribusi Binomial Negatif yang diberikan oleh 

(Walpole & Myers, 1995): 

𝑋~𝑁𝐵(𝑥; 𝑘; 𝑝) = (
𝑥 − 1
𝑘 − 1

) 𝑝𝑘  𝑞𝑥−𝑘 , 𝑥 = 𝑘, 𝑘 + 1, 𝑘 + 2, … ..(3.12) 

Model Regresi Binomial Negatif mempunyai fungsi massa peluang 

sebagai berikut: 

𝑃(𝑦, 𝜇, 𝑘) =
Γ(𝑦+

1

𝑘
)

Γ(
1

𝑘
)𝑦!

(
1

1+𝑘𝜇
)

1

𝑘
(

𝑘𝜇

1+𝑘𝜇
)

𝑦
         … (3.13) 

dengan: 

y = variabel dependen bernilai diskrit yaitu 0, 1, 2, . . . 

k = derajat overdispersi   

μ = parameter 

Γ(.) = fungsi gamma 

dengan fungsi gamma dapat diketahui nilainya dengan rumus sebagai berikut: 

)!1()(  nn
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3.11 Model Regresi Binomial Negatif 

Model regresi binomial negatif adalah model non linier yang berasal dari 

distribusi poisson-gamma mixture yang merupakan penerapan dari GLM yang 

menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Regresi Binomial Negatif biasanya digunakan untuk memodelkan data dengan 

variabel respon berupa data count. Regresi binomial negatif digunakan sebagai 

alternatif dari model regresi poisson yang mengalami overdispersi ( var> mean) 

(Ma'sum, Suparti, Ispriyantim, 2013). 

Rumus pemoodelan regresi binomial negatif dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝑙𝑛(𝜇𝑖) = 𝜂𝑖 

= 𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑖𝑝 

𝜇𝑖      = 𝑒𝑥𝑝(𝛽0 + 𝛽1𝑋𝑖1 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑖𝑝) ................(3.14) 

𝜇𝑖adalah nilai ekspektasi dari 𝑦𝑖 yang berdistribusi binomial negatif.  

3.12 Estimasi Parameter dan Pengujian Model Regresi Binomial Negatif 

Seperti pada regresi poisson, pengujian model regresi binomial negatif dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji overall dan uji parsial. 

3.12.1 UjiOverall 

Ujioverall dalam regresi binomial negatif selain digunakan untuk 

melihat secara serentak pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat pula digunakan sebagai uji kelayakan model regresi 

binomial negatif.  

a) Hipotesis 

H0:β1 = β2 =…. = β5 = 0(tidak ada variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen) 

H1: paling sedikit ada satu j dengan βj ≠ 0  , j = 1,2,….p (paling sedikit 

ada satu variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel 

independen). 
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b) Tingkat Signifikansi 

𝛼 = 0.05 

c) Statistik Uji 

   G = -2 log
𝐿0

𝐿1
 

   = -2 (log L0 – log L1 ) 

= 2 (log L1– log L0 )………….. ....(3.15) 

Dengan : 

LO : Likelihood  tanpa variabel independen 

L1 : Likelihood dengan variabel independen 

Statistik uji 𝐺 mengikuti distribusi chi-square sehingga dibandingkan 

dengan tabel chi-square dengan derajat bebas db (banyaknya variabel), 

dengan daerah penolakan H0 jika 𝐺>𝜒2
(𝛼,𝑑𝑏=5)

 atau berdasarkan nilai p-

value.yang dibandingkan dengan nilai 𝛼, dengan daerah penolakan p-

value<𝛼 = 0.05. 

 

3.12.2 Uji Parsial 

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen secara individu.  

a) Hipotesis  

H0 : βj = 0  (variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen) 

H1: βj ≠ 0  (variabel independen berpengaruh terhadap variabel 

dependen) 

b) Tingkat Signifikansi 

𝛼 = 0.05 

c) Statistik Uji 

W = ( 
�̂�𝑗

𝑆𝐸 �̂�𝑗
)2 ....................................(3.16) 
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dengan 

�̂�𝑗 : Nilai dugaan untuk parameter �̂�𝑗 

𝑆𝐸 �̂�𝑗 : Dugaan galat baku untuk koefisien �̂�𝑗 

 Nilai uji 𝑊 mengikuti distribusi chi-square sehingga dibandingkan dengan 

chi-squaretabel 𝜒2
(𝛼,𝑑𝑏=1)

. Maka kriteria uji untuk pengambilan keputusan 

dengan taraf nyata (𝛼) adalah tolak H0 jika nilai 𝑊 > 𝜒2
(𝛼,𝑑𝑏=1)

 dan maka dapat 

dilihat berdasarkan p-value <𝛼, dimana nilai 𝛼 = 0.05.  

3.13 Kesesuian Model Regresi Binomial Negatif 

Pemeriksaan kesesuaian model regresi binomial negatif atau disebut juga 

goodness of fit dapat diketahui dari nilai devians dan pearsonchi-square yang 

dibagi dengan derajat bebasnya. Jika nilai devians dan pearsonchi-square yang 

telah dibagi dengan derajat bebasnya menunjukkan nilai yang mendekati 1 maka 

model dikatakan sesuai. Suatu model dengan nilai devians dan pearsonchi-square 

yang semakin kecil, maka tingkat kesalahan yang dihasilkan juga semakin kecil. 

Dengan demikian model dengan nilai devians dan pearsonchi-square merupakan 

model terbaik dan lebih sesuai untuk menggambarkan pola hubungan antara 

variabel dependen dengan variabel independennya (prediktor). 


