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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan suatu pembahasan yang terus berkembang 

sejalan dengan meningkatnya kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Di era 

saat ini, isu mengenai kesehatan sudah menjadi perbincangan yang sangat 

kompleks sehingga perlu diperhatikan secara kritis untuk menemukan solusi 

penyelesaian yang tepat. “The Future of Public Health” memvisualisasikan 

kondisi kesehatan melalui peningkatan angka harapan hidup sebesar dua kali 

lipat yang dipengaruhi oleh pemberian cakupan imunisasi, air bersih, sanitasi, 

dan program-program lainnya. Upaya tersebut dilakukan sepanjang abad ke-20 

dengan memprioritaskan penekanan angka kematian pada anak-anak. Tindakan 

tersebut membutuhkan kontribusi dari berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, 

lingkungan, transportasi hingga kebijakan yang lebih luas sifatnya dimana 

pemerintah memainkan peran utama; baik melalui keterlibatan masyarakat sipil 

maupun inovasi lain yang datang dari sektor publik dan swasta (Frieden, 2015). 

Pada prinsipnya setiap individu memiliki tingkatan kesehatan yang 

berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh level of consciousness (tingkat 

kesadaran) terhadap kesehatan secara menyeluruh baik fisik maupun mental. 

Health consciousness merupakan sikap aktif dan peduli dengan memberikan 

perhatian penuh untuk menjadi lebih baik dan termotivasi dengan cara menjaga, 

memperbaiki, mempertahankan kesehatan serta kualitas diri dengan 

menerapkan pola hidup sehat (Michaelidou & Hassan, 2008). Kesehatan 

menjadi landasan utama bagi seseorang untuk dapat melaksanakan aktivitas 

sehari-hari secara optimal dengan beragam faktor yang mempengaruhi kondisi 

pada masing-masing individu (Rudan et al., 2013).  

Berdasarkan tingkatan usia, balita merupakan populasi yang paling 

rentan mengalami gangguan kesehatan karena sistem kekebalan tubuh yang 

masih lemah dan memiliki peluang terinfeksi suatu penyakit. Salah satu 

penyakit yang paling banyak menyerang balita di dunia yaitu pneumonia. 
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Secara klinis, berdasarkan data global terjadi penurunan 22% dari 178 juta 

(2000) menjadi 138 juta (2015) kasus pneumonia pada balita. Indonesia 

bersama dengan negara lainnya seperti India, Nigeria, Pakistan, dan China 

berkontribusi lebih dari 54% dengan beban 32% berasal dari India terhadap 

kasus pneumonia di dunia. Pneumonia klinis yang disebabkan oleh HIV 

menurun hingga 45% dengan penerimaan rumah sakit umum untuk pneumonia 

meningkat 2,9 kali dimana wilayah Asia Tenggara mengalami peningkatan 

lebih cepat dibandingkan Afrika.  

Angka kematian akibat pneumonia pada kelompok usia balita 

mengalami penurunan pada tahun 2000-2015 dari 1,7 juta menjadi 0,9 juta 

dengan persentase kematian sebesar 49% terjadi di India, Nigeria, Pakistan, 

Republik Demokratik Kongo dan Ethiopia. Faktor risiko utama yang menjadi 

penyebab pneumonia yaitu pemberian ASI non-ekslusif, kepadatan hunian, 

malnutrisi, polusi udara dalam ruangan, imunisasi yang tidak lengkap dan HIV 

pediatrik dengan faktor pengecualian berat badan lahir rendah menurun di 

setiap wilayah pada beberapa tahun tersebut. Adanya penurunan tingkat 

mortalitas akibat pneumonia selama periode Millenium Development Goals 

(MDGs) secara konsisten beriringan dengan penurunan prevalensi beberapa 

faktor risiko, adanya peningkatan dalam bidang sosial ekonomi dan intervensi 

pencengahan, serta perbaikan akses keperawatan dan kualitas layanan rumah 

sakit yang semakin baik. Tindakan lintas sektoral juga memiliki peranan yang 

penting dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) bidang 

kesehatan tahun 2030 (McAllister et al., 2019). 

Data yang telah disebutkan sebelumnya memberikan gambaran bahwa 

kasus kejadian pneumonia pada balita mengalami penurunan yang cukup 

signifikan. Namun, jumlah kasusnya masih tergolong tinggi dan memiliki 

kemungkinan adanya peningkatan pada tahun berikutnya apabila tidak 

dilakukan upaya pencegahan secara massive. Pneumonia merupakan bentuk 

infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru dengan indikasi adanya 

cairan pada alveoli yang membatasi asupan oksigen. Penyakit ini disebabkan 

oleh virus, bakteri maupun jamur dengan penyebab utama yaitu Streptococcus 
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pneumoniae, Haemophilus influenzae type b (Hib), Respiratory syncytial virus, 

Pneumocystis jiroveci (pada balita penderita HIV). Terjadinya pneumonia pada 

balita dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan penurunan 

mekanisme pertahanan saluran pernapasan (WHO, 2015).  

Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang menyumbang 

kasus pneumonia di Asia Tenggara dengan angka kematian balita sebesar 

0,08%. Penemuan kasus pneumonia pada balita tahun 2009-2014 bersifat 

fluktuatif kurang dari 30%. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang cukup 

signifikan mencapai angka 63,45% dan bertambah 1,82% pada tahun 

berikutnya kemudian menurun sebesar 14,08% pada tahun 2017 (gambar 1.1). 

Diperkirakan terdapat insiden sebesar 20,06% yang terjadi (per 1.000 balita) 

pada tahun 2018. Persentase ini tidak jauh berbeda dengan perolehan data 

sebelumnya yakni sebesar 20,56%. Upaya yang dapat dilakukan untuk 

menurunkan angka tersebut yaitu dengan meningkatkan jumlah penemuan 

kasusnya. Secara nasional perkiraan kasus pneumonia sebesar 3,55% dimana 

kasus kematian bayi memiliki persentase yang lebih tinggi (0,16%) 

dibandingkan dengan kelompok anak umur 1-4 tahun (0,05%) (Ministry of 

Health of Republic Indonesia, 2019).  

 
Sumber: Kemenkes RI, 2019 

Gambar 1.1 

Grafik Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita 

di Indonesia Tahun 2009-2018 
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Gambar 1.2 menunjukkan bahwa di setiap wilayah terdapat kasus 

pneumonia balita dengan angka yang beragam. Berdasarkan data tersebut, 

diketahui bahwa Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang 

mencapai target nasional (80%) penemuan kasus pneumonia pada balita di 

Indonesia. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah yang berbeda-

beda namun saling berkaitan satu sama lain. Fenomena tersebut sesuai dengan 

penyataan yang dikemukakan oleh Tobler mengenai “hukum pertama geografi” 

bahwa segala sesuatu yang terjadi di suatu wilayah memiliki hubungan dengan 

wilayah lainnya, tetapi wilayah yang saling berdekatan memiliki pengaruh yang 

lebih besar dibandingkan dengan wilayah yang lebih jauh (Waters, 2017).  

 
Sumber: Kemenkes RI, 2019 

Gambar 1.2 

Grafik Cakupan Penemuan Pneumonia Balita  

Menurut Provinsi Tahun 2018 
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Sedangkan di Pulau Jawa jumlah kasus pneumonia tertinggi yang 

ditemukan pada tahun 2018 berada di Provinsi Jawa Barat yakni sebesar 

134.530 balita. Kemudian provinsi berikutnya adalah Provinsi Jawa Timur 

(100.528 balita), Provinsi Jawa Tengah (59.863 balita), Provinsi Banten (33.775 

balita), Provinsi DKI Jakarta (14.629 balita) dan Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (4.634 balita). Secara umum kondisi tersebut tentunya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor yang menjadi penyebab pneumonia seperti agen penginfeksi 

itu sendiri. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Rudan et al., (2013) 

membagi faktor risiko tersebut menjadi dua kategori yaitu faktor risiko intrinsik 

dan faktor risiko ekstrinsik. Kedua faktor utama tersebut saling berpengaruh 

satu sama lain terhadap kejadian pneumonia pada balita. 

Tabel 1.1 

Jumlah Pneumonia Pada Balita Menurut Provinsi  

di Pulau Jawa Tahun 2018 

Provinsi Pneumonia 

Banten 33.775 

DKI Jakarta 14.629 

Jawa Barat 134.530 

Jawa Tengah 59.863 

Daerah Istimewa Yogyakarta 4.634 

Jawa Timur 100.528 

Pulau Jawa 347.959 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Faktor risiko intrinsik merupakan faktor risiko yang disebabkan oleh 

kondisi tubuh penderita seperti umur, jenis kelamin, pemberian ASI ekslusif, 

status gizi, imunisasi, berat badan lahir rendah, dan pemberian vitamin A. 

Sedangkan faktor risiko ekstrinsik merupakan faktor risiko yang disebabkan 

oleh faktor luar atau faktor lingkungannya. Kondisi lingkungan yang tidak 

higienis, kurangnya air bersih dan sanitasi, polusi udara, pemukiman padat 

penduduk, kemiskinan dan rendahnya akses pelayanan kesehatan merupakan 

beberapa faktor risiko ekstrinsik penyebab pneumonia. Kedua faktor tersebut 

saling mempengaruhi dan memiliki kemungkinan menjadi penyebab disparitas 

kasus kejadian pneumonia antar wilayah di Indonesia (Depkes RI, 2018).  



6 
 

Tindakan yang dapat dilakukan untuk memahami kondisi tersebut yakni 

menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan yang tidak hanya mengacu pada 

satu subjek saja seperti Medical Sciences ataupun Public Health Sciences. 

Melainkan ilmu yang dapat digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan 

kesehatan melalui perspektif yang lebih luas seperti geografi kesehatan atau 

sering kali disebut medical/health geography. Keilmuan ini merupakan bagian 

dari geografi manusia (human geography) dan berhubungan dengan aspek-

aspek geografi dari status kesehatan hingga sistem pelayanan kesehatan. Para 

ahli geografi kesehatan mengukur kesehatan dalam kaitannya dengan 

morbiditas dan mortalitas (Kamel Boulos et al., 2001).  

Cabang keilmuan tersebut menggabungkan teknik geografis kedalam 

analisis kesehatan yang berkaitan antara manusia dan lingkungannya secara 

holistik dengan menambahkan unsur spasial. Meneliti hubungan melalui 

pemahaman budaya, perilaku, dan teknik yang menekankan pada interaksi 

manusia dengan lingkungan yang digunakan oleh para ahli geografi medis. 

Secara terperinci, geografi medis adalah sub-bidang yang tidak hanya 

membahas permasalahan geografi saja melainkan terdapat unsur kesehatan 

masyarakat. Analisis dan data spasial termasuk Sistem Informasi Geografis 

(SIG) merupakan teknik yang sangat penting dalam hal ini karena dapat 

digunakan dalam berbagai skala, mulai dari skala terkecil hingga skala makro-

sosial dan global (Mayer & Wagner, 2015). 

Perkembangan SIG dijadikan sebagai alat yang mempermudah 

masyarakat untuk mendapatkan akses informasi kesehatan. Hal ini dikarenakan 

teknologinya memiliki kemampuan yang baik dalam merepresentasikan data 

spasial dan berguna dalam menjawab pertanyaan spasial maupun non-spasial 

serta kombinasinya untuk memberikan solusi-solusi atas permasalahan yang 

terjadi. Sistem tersebut diciptakan untuk mendukung beragam analisis terhadap 

informasi geografis (Setyawan, 2014). Pemanfaatan SIG harus diimbangi 

dengan penggunaan metode statistika yang relevan. Dalam penelitian ini model 

statistika yang digunakan adalah Geographically Weighted Regression (GWR) 

(Brunsdon et al., 1996). 
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GWR merupakan hasil pengembangan Ordinary Linear Regression 

(OLR) yang digunakan untuk memodelkan data variabel respon yang bersifat 

kontinu dan mempertimbangkan unsur spasial. Metode ini bekerja berdasarkan 

ide yang cukup sederhana namun kuat untuk memperkirakan model lokal 

dengan subset pengamatan berpusat pada titik fokus. Fotheringham (1967) 

pertama kali memperkenalkannya dalam literatur geografis dari pendekatan 

statistik untuk aplikasi pemasangan kurva dan penghalusan. Konsep ini dengan 

cepat menarik perhatian banyak orang pada bidang geografi dan bidang lainnya 

karena potensinya untuk menyelidiki hubungan non-stasioner dalam analisis 

regresi dan berperan dalam mempertegas keberadaan hubungan spasial (Páez & 

Wheeler, 2009). Berdasarkan uraian diatas, hal yang menjadi fokus utama 

dalam penelitian ini adalah “Identifikasi Faktor Risiko Ekstrinsik 

Pneumonia Pada Balita di Pulau Jawa Tahun 2018 Menggunakan 

Geographically Weighted Regression”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini memiliki perumusan 

masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana persebaran spasial kasus kejadian pneumonia pada balita di 

Pulau Jawa tahun 2018? 

2. Bagaimana pengaruh faktor risiko ekstrinsik terhadap kasus kejadian 

pneumonia pada balita di Pulau Jawa tahun 2018? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 

tujuan, yaitu: 

1. Menganalisis persebaran spasial kasus kejadian pneumonia pada balita di 

Pulau Jawa Tahun 2018. 

2. Menganalisis pengaruh faktor risiko ekstrinsik terhadap kasus kejadian 

pneumonia pada balita di Pulau Jawa tahun 2018 dengan menggunakan 

metode Geographically Weighted Regression. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Khusus 

a. Digunakan untuk menganalisis persebaran spasial kasus kejadian 

pneumonia pada balita di Pulau Jawa Tahun 2018. 

b. Digunakan untuk mengetahui faktor risiko ekstrinsik yang 

mempengaruhi kejadian pneumonia pada balita di Pulau Jawa 

Tahun 2018 menggunakan metode Geographically Weighted 

Regression. 

 

1.4.2 Kegunaan Umum 

a. Penelitian ini diajukan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar 

Sarjana S-1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Berfungsi sebagai referensi umum terhadap mata kuliah geografi 

manusia maupun geografi kesehatan yang membahas berbagai 

macam permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat. 

c. Hasil penelitian secara keseluruhan dapat digunakan sebagai bahan 

pembelajaran terkait penelitian yang akan dilakukan selanjutnya 

oleh mahasiswa sehingga menghasilkan karya ilmiah dengan 

konsep yang lebih aktual. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Geografi Kesehatan 

Melalui karya “From medical to health geography: novelty, 

place, and theory after a decade change” pembaca dapat 

merefleksikan posisi geografi kesehatan dalam ruang lingkup yang 

lebih luas. Pemahaman tersebut sudah menjadi terobosan baru 

dalam beberapa tahun terakhir untuk mengatasi suatu permasalahan 

kesehatan di negara-negara maju (Kearns & Moon, 2002). Geografi 

kesehatan bukan merupakan suatu hal yang baru dalam ilmu 
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pengetahuan karena konsep tersebut sudah dikenal sejak abad ke-3 

sebelum masehi dalam bidang kedokteran. Para ahli mengamati 

berbagai macam jenis penyakit dan memiliki kecenderungan terjadi 

dibeberapa tempat. Hal semacam itu dapat dikaitkan dengan profil 

wilayah seperti kondisi fisik, biologi, lingkungan, ekonomi, sosial, 

budaya dan lainnya yang berpengaruh terhadap kondisi kesehatan 

masyarakat dan keberadaaan suatu penyakit meskipun keadaannya 

dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. 

 
Sumber: Kamel Boulos et al., 2001 

Gambar 1.3 

Peta Sebaran Kasus Kolera di Soho, London Tahun 1854 

oleh Dr. John Snow 

 Menurut sejarahnya, seorang ahli bidang kesehatan 

masyarakat bernama Dr. John Snow melakukan pemetaan terhadap 

kasus Kolera di Soho, London (1854) yang mematikan 600 nyawa. 

Dengan menggunakan peta yang digambar dengan tangan, ilmuwan 

tersebut melakukan plotting setiap kasus kolera yang diketahui pada 
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peta jalan distrik tempat wabah terjadi (Soho) dan menemukan 

sumber penularan penyakit yang berasal dari pompa air yang 

terkontaminasi. Snow dapat melihat bahwa kasus tersebut terjadi 

hampir seluruhnya diantara mereka yang tinggal didekat pompa air 

Broad Street (Gambar 1.3), kemudian merekomendasikan agar 

pegangan pompa dilepas. Melalui tindakan sederhana tersebut, 

Snow mampu menghentikan wabah dan membuktikan teorinya 

bahwa kolera ditularkan melalui air minum yang terkontaminasi 

(Kamel Boulos et al., 2001). 

Penemuan yang diperoleh Snow menjadi awal dari 

berkembangnya teknologi sistem informasi geografis yang mampu 

memvisualisasikan fenomena kesehatan kedalam bentuk yang lebih 

sederhana dan mudah dipahami. Memahami hubungan antara lokasi 

dan kesehatan sangat membantu dalam pencegahan penyakit dan 

perencanaan pelayanan yang lebih baik, dengan pemanfaatan 

sumber daya yang lebih efisien dan efektif. Geomatika kesehatan 

memiliki peran yang luar biasa penting dalam hal ini. Meskipun 

masih ada banyak kendala teknis yang menghambat adopsi SIG 

berskala luas dan teknologi terkait di sektor kesehatan. Organisasi 

kesehatan dunia sudah memanfaatkan teknologi ini sehingga secara 

aktif dapat membantu dalam meningkatkan mutu kesehatan yang 

lebih baik bagi masyarakat (Kamel Boulos et al., 2001). 

Apabila dilihat melalui sisi pemanfaatannya, banyak 

stakeholder memakai SIG seperti institusi pemerintahan 

(kementerian kesehatan, dinas kesehatan baik kabupaten maupun 

provinsi) dengan menggunakan data-data yang diolah secara 

spasial. Sedangkan, dalam bidang akademisi atau institusi 

pendidikan seperti dosen, peneliti dan mahasiswa 

memanfaatkannya untuk mencari hubungan sebab akibat kejadian 

penyakit atau sebagai proses pembelajaran dan pendidikan 

(Rahmanti & Prasetyo, 2012). 
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b. Sistem Informasi Geografis 

Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada 

tahun 1972 dengan nama Data Banks for Development. Penggunaan 

istilah SIG dicetuskan oleh General Assembly dari International 

Geographical Union di Ottawa, Kanada (1967). Roger Tomlinson 

(CGIS-Canadian GIS) melakukan pengembangan sehingga dapat 

digunakan untuk menyimpan, menganalisa dan mengolah data yang 

dikumpulkan untuk inventarisasi CLI-Canadian Land Inventory. 

Indonesia memulai pengembangannya di lingkungan pemerintahan 

dan militer kemudian bertumbuh pesat karena ditunjang oleh 

sumberdaya di lingkungan akademis (Setyawan, 2014).  

Secara teknis, penggunaan SIG menyebar dengan cepat di 

Amerika, Eropa, Australia dan Asia sebagai salah satu teknologi 

paling penting untuk membantu negara dalam mengatasi masalah. 

Sebagian besar bertujuan untuk mengurangi kesenjangan yang ada 

seperti layanan medis, meningkatkan akses layanan, dan mencegah 

penyebaran penyakit. SIG telah menjadi sistem teknologi yang 

bermanfaat karena kemampuannya dalam menerbitkan dan berbagi 

informasi secara kritis tentang dinamika spasial yang mampu 

menjadi rujukan untuk mempercepat deteksi dan identifikasi cluster 

penyakit (Davenhall, 2017).  

 

c. Pneumonia dan Faktor Risiko Yang Mempengaruhinya 

Pneumonia merupakan salah satu penyebab tunggal utama 

kematian pada balita. Penelitian mengenai pneumonia telah 

dilakukan hampir diseluruh negara. Istilah pneumonia pertama kali 

dijelaskan oleh Hippocrates (460-370 SM). Deskripsi dari fitur 

klinis dan patologi dibuat 22 abad kemudian oleh Laennec (1819) 

menemukan stethoscope untuk membedakan pneumonia serta 

penyakit paru lainnya dan Rokitansky (1842) yang pertama kali 

membedakan lobar dan bronchopneumonia. Selama 47 tahun 
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berikutnya setidaknya terdapat 28 istilah digunakan untuk 

mengidentifikasi pneumonia dan jumlah total istilah yang 

tercantum dalam Manual of the International List of Causes of 

Death berkembang menjadi 94 dengan 12 sub-istilah pada tahun 

1929 (Mackenzie, 2016).  

Kasus kejadian pneumonia banyak terjadi di negara 

berkembang dengan kasus paling sering yaitu India (43 juta), China 

(21 juta) dan Pakistan (10 juta), dengan tambahan angka yang cukup 

tinggi berada di Bangladesh, Indonesia dan Nigeria (masing-masing 

6 juta). Dari semua kasusnya 7-13% cukup parah sehingga 

mengancam jiwa dan membutuhkan rawat inap. Bukti substansial 

mengungkapkan bahwa faktor risiko utama yang berkontribusi 

terhadap kejadian pneumonia adalah kurangnya pemberian ASI 

eksklusif, kurang gizi, polusi udara dalam ruangan, berat lahir 

rendah, kepadatan hunian, kurangnya imunisasi campak. 

Pneumonia menjadi penyebab 19% dari semua kematian pada anak 

balita dengan persentase lebih dari 70% terjadi di sub-Sahara Afrika 

dan Asia Tenggara. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae dan respiratory syncytial virus menjadi patogen utama 

penyebab pneumonia pada balita (Rudan et al., 2013).  

Selain itu, faktor sosio-ekonomi juga berkontribusi besar di 

beberapa wilayah. Kondisi tersebut dapat terlihat dari besar rumah 

tangga, banyak kamar, dan kepadatan hunian serta hubungan pola 

monotonic pada anak-anak dan orang dewasa. Monotomic effect 

dapat memperlihatkan adanya hubungan yang mempengaruhi 

kondisi anak dari sosio-ekonomi rendah seperti kondisi unhiggenic 

environment yang dapat memicu konflik, child care quality, stress 

hidup dan terbatasnya akses pelayanan kesehatan. Kemiskinan 

terstruktur dapat menjadi pangkal dari ketidakmampuan untuk 

menempuh pendidikan yang lebih tinggi, mendapatkan lingkungan 

rumah yang lebih baik dan pengetahuan luas. Apabila dibandingkan 
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dengan faktor fisik pada anak, faktor ekstrinsik tersebut lebih 

mempengaruhi pneumonia pada anak-anak (Machmud, 2009).  

Penjelasan tersebut dapat menjadi alasan yang kuat bahwa 

penelitian mengenai faktor risiko ekstrinsik pneumonia pada balita 

harus dilakukan. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh 

penelitian sebelumnya yang membahas faktor risiko intrinsiknya. 

Penelitian ini secara khusus menggunakan variabel respon (kasus 

kejadian pneumonia pada balita) dan variabel prediktor (faktor 

risiko ekstrinsik). Semakin tinggi rasionya semakin tinggi pula 

interaksi antar manusia dan lingkungannya sehingga dapat 

mempengaruhi faktor risiko lainnya yang memiliki probabilitas 

menjadi penyebab terjadinya pneumonia pada balita. Dalam proses 

mengidentifikasi diperlukan sebuah metode statistika yang 

memperhatikan aspek spasial. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah Geographically Weighted Regression (GWR). 

 

d. Geographically Weighted Regression 

GWR menjadi metode statistika yang digunakan untuk 

menganalisis heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial adalah 

apabila satu peubah bebas yang sama memberikan respon yang 

tidak sama pada lokasi yang berbeda dalam satu wilayah penelitian 

(Caraka & Yasin, 2017). Model GWR dapat ditulis sebagai berikut: 

 (1.0) 

Keterangan: 

yi : nilai observasi variabel respon ke-i 

xik  : nilai observasi variabel prediktor ke-k pada lokasi 

pengamatan ke-i 

β0(ui,vi) : konstanta/intercept pada pengamatan ke-i 
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(ui,vi) : menyatakan koordinat letak geografis (longitude, 

lattitude) dari lokasi pengamatan ke-i 

βk(ui,vi) : nilai observasi variabel prediktor ke-k pada lokasi 

pengamatan ke-i 

εi  : error pengamatan ke-i yang diasumsikan identik, 

independen dan berdistribusi normal dengan mean 

nol dan varian konstan σ2 

GWR menjadi salah satu metode yang cukup efektif 

digunakan untuk mengestimasi data yang memiliki heterogenitas 

spasial. Ide yang mendasari yaitu parameter dapat dihitung dimana 

saja dengan variabel respon dan satu atau lebih variabel prediktor 

diukur dibeberapa tempat yang diketahui lokasinya. Berdasarkan 

distribusi variabel terikat, GWR terdiri dari 3 jenis yaitu (1) Model 

Gaussian digunakan jika variabel respon adalah data yang bersifat 

kontinu; (2) Model Poisson atau Geographically Weighted Poisson 

Regression (GWPR) digunakan jika variabel respon terdiri dari 

bilangan dengan nilai bilangan bulat positif. Sedangkan, (3) Model 

Logistic atau Geographically Weighted Logistic Regression 

(GWLR) digunakan jika variabel respon berupa data skala kategori, 

nominal atau ordinal (Widayani et al., 2016). 

Langkah dalam pemodelan tersebut dapat dilakukan dengan 

5 tahap yaitu (1) Data, memulai sesi dengan memberikan judul dan   

memasukkan data yang akan digunakan; (2) Model, menentukan  

satu jenis regresi dan setelan variabel yang diperlukan untuk 

pemodelan GWR; (3) Kernel, memilih jenis kernel geografis dan 

ukuran bandwidth (tersedia optimalisasi bandwidth secara 

otomatis); (4) Output, menentukan nama file untuk menyimpan hasil 

pemodelan; (5) Execute,  menampilkan hasil pemodelan yang dapat 

digunakan dalam membandingkan kalkulasi yang diperlukan (Kemp 

& Nakaya, 2014).
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.2 

Penelitian Sebelumnya 

 

No. Nama Peneliti Judul Metode Tujuan Hasil Penelitian 

1. Widayani et al 

(2016) 

Application of Geographically 

Weighted Regression for 

Vulnerable Area Mapping of 

Leptospirosis in Bantul 

District 

Geographically 

Weighted 

Regression (GWR) 

dengan fungsi 

pembobot Fixed 

Bisquare 

Menentukan variabel lokal dan 

global kerentanan penyakit 

leptospirosis dan menentukan 

jenis fungsi pembobotan terbaik 

dengan membuat peta area 

kerentanan.  

Terdapat 3 area kerentanan penyakit 

tersebut: daerah rawan tinggi terletak 

di tengah-tengah Kabupaten Bantul, 

daerah menengah dan rawan rendah 

menunjukkan pola berkelompok di 

sisi Kabupaten Bantul. 

2. Kang et al 

(2017) 

Geographic disparities in 

pneumonia-specific under-five 

mortality rates in Mainland 

China from 1996 to 2015: a 

population-based study 

Cochran-

Armitage-Trend 

Test dan Cochran-

Mantel-Haenszel 

Test digunakan 

untuk menilai tren 

dan perbedaan 

U5MR pneumonia 

Menyelidiki perbedaan tingkat 

kematian balita akibat pneumonia 

di antara dan dalam tiga wilayah 

geografis di daratan Tiongkok 

dari tahun 1996 hingga 2015. 

Pneumonia balita menurun dari tahun 

1996 hingga 2015 di Tiongkok, 

khususnya di daerah pedesaan. 

Namun, kesenjangan tetap ada di 

antara dan di dalam wilayah geografis. 

Strategi dan intervensi tambahan 

harus diperkenalkan di China Barat, 

terutama di daerah pedesaan, untuk 

lebih mengurangi U5MR spesifik 

pneumonia. 

3. McAllister et 

al (2019) 

Global, regional, and national 

estimates of pneumonia 

morbidity and mortality in 

A systematic 

review and Poisson 

regression; a risk-

Memperkirakan morbiditas, 

mortalitas, dan prevalensi faktor 

risiko pneumonia anak pada 

Insiden pneumonia pada balita 

menurun sebesar 30% dan tingkat 

kematian menurun 51% selama 
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children younger than 5 years 

between 2000 and 2015: a 

systematic analysis 

factor-based model 

that used 

Demographic and 

Health Survey 

data; multi-cause 

models based on 

vital registration 

and verbal autopsy 

tingkat global, regional dan 

nasional di negara berkembang 

selama periode MDGs. 

periode MDGs. Penurunan tersebut 

dikarenakan oleh menurunnya 

pengaruh faktor risiko pneumonia, 

meningkatnya pembangunan sosial-

ekonomi dan intervensi preventif, 

serta peningkatan terhadap akses dan 

kualitas perawatan di rumah sakit. 

4. Pratiwi et al 

(2019) 

Pemodelan Regresi Spasial 

Menggunakan Geographically 

Weighted Regression dengan 

Pembobot Fixed Kernel 

Gaussian dan Adaptive Kernel 

Bisquare 

Geographically 

Weighted 

Regression dengan 

pembobot Fixed 

Kernel Gaussian & 

Adaptive Kernel 

Bisquare 

Menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi angka harapan 

hidup dengan membandingkan 

model terbaik dari regresi linier 

dengan GWR fixed kernel 

gaussian dan adaptive kernel 

bisquare. 

Model GWR dengan fungsi pembobot 

fixed kernel gaussian merupakan 

model terbaik dilihat dari AIC terkecil 

sebesar 55,911 dan R2 terbesar 

0,9587. Terbentuk 8 kelompok lokasi 

yang memiliki peubah penjelas sama 

yang signifikan terhadap angka 

harapan hidup. 

5. Irene Renika 

(2020) 

Identifikasi Faktor Risiko 

Ekstrinsik Pneumonia Pada 

Balita di Pulau Jawa Tahun 

2018 Menggunakan 

Geographically Weighted 

Regression 

Geographically 

Weighted 

Regression (GWR) 

Menganalisis persebaran spasial 

kasus kejadian pneumonia pada 

balita di Pulau Jawa Tahun 2018 

dan menganalisis pengaruh faktor 

risiko ekstrinsik yang 

mempengaruhinya menggunakan 

metode Geographically Weighted 

Regression. 
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1.5.3 Perbedaan Penelitian 

Perbedaan yang mendasar penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya yaitu terletak pada pokok utama permasalahan, 

waktu/tahun dan cakupan wilayah pengamatan, variabel-variabel serta 

metode yang digunakan untuk merepresentasikan model penelitian. 

Adapun penjelasannya secara umum, sebagai berikut: 

a. Prima Widayani, Totok Gunawan, Projo Danoedoro dan 

Sugeng Juwono Mardihusodo (Universitas Gadjah Mada, 2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Widayani et al membahas 

permasalahan Leptospirosis di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Tujuannya yaitu untuk menentukan variabel lokal dan 

variabel global dalam pembuatan model kerentanan Leptospirosis 

dengan aplikasi GWR. Pemodelan tersebut dimanfaatkan pula 

untuk mengetahui jenis fungsi pembobot model terbaik. Parameter 

yang digunakan adalah persentase luas permukiman dan sawah 

berdasarkan data penggunaan lahan yang diperoleh melalui Citra 

Satelit Alos. Selain itu terdapat parameter lainnya seperti persentase 

umur penduduk, risiko banjir dan jumlah fasilitas kesehatan yang 

merupakan data sekunder penelitian.  

Hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa peta kerentanan 

Leptospirosis terbaik yang dihasilkan yaitu pada pemodelan GWR 

dengan fungsi pembobot Fixed Bisquare. Variabel yang 

berpengaruh secara lokal yaitu risiko banjir, fasilitas kesehatan dan 

persentase usia penduduk 20-50 tahun serta persentase luas 

pemukiman. Sedangkan persentase luas sawah merupakan variabel 

independen yang berpengaruh secara global. Kemudian kelas yang 

dihasilkan ada tiga, diantaranya adalah kelas kerentanan tinggi 

berada di desa-desa yang berlokasi di tengah Kabupaten Bantul 

sedangkan kelas sedang dan kelas rendah menunjukkan pola 

mengelompok pada wilayah pinggiran Kabupaten Bantul.  



18 
 

b. Leni Kang1,2, Chunhua He1, Lei Miao1, Juan Liang1, Jun Zhu1,2, 

Xiaohong Li1, Qi Li1, Yanping Wang1 (National Office for 

Maternal and Child Health Surveillance of China, Department of 

Pediatrics, West China Second University Hospital, Sichuan 

University, Chengdu, Sichuan, China1; Key Laboratory of Birth 

Defects and Related Diseases of Woman and Children (Sichuan 

University), Ministry of Education, China2, 2017) 

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui 

perbedaan tingkat kematian balita (Under-Five Mortality 

Rate/U5MR) akibat pneumonia pada tiga wilayah geografis di 

Daratan Tiongkok tahun 1996 hingga 2015. Data yang digunakan 

bersumber dari The National Under-five Child Mortality 

Surveillance System dan dikelompokkan menjadi periode 2 tahun. 

Pengujian dilakukan dengan Cochran-Armitage-Trend Test dan 

Cochran-Mantel-Haenszel Test untuk menilai tren dan perbedaan 

U5MR spesifikasi pneumonia antar wilayah geografis. Data yang 

digunakan berdasarkan multistage stratified sampling method untuk 

memilih lokasi pengamatan. China Daratan dibagi menjadi tiga 

wilayah yaitu China Timur, China Tengah dan China Barat. 

Kemudian setiap wilayah geografis tersebut dibagi lagi menjadi 

daerah perkotaan dan pedesaan.  

Secara keseluruhan terdapat 123 kabupaten yang dipilih 

untuk mewakili populasi 14 juta penduduk dengan pembagian 5,9 

juta penduduk di China Timur, 5,7 juta penduduk di China Tengah 

dan 2,4 juta di China Barat dari 31 provinsi atau daerah otonom/kota 

di Daratan China periode 1996-2006. Pada tahun 2007 lokasi 

pengamatan diperluas menjadi 334 kabupaten dengan cakupan 45 

juta penduduk. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kang et al terjadi penurunan kasus kejadian pneumonia balita pada 

tahun 1996-2015 di seluruh China khususnya di kawasan pedesaan. 

Namun, tetap ada perbedaan diantara dan di dalam wilayah 



19 
 

geografis. Relative Risk dan Confidence Intervals dihitung dengan 

menggunakan Uji Chi-Square untuk membandingkan risiko 

kematian akibat pneumonia diantara dan didalam wilayah geografis 

yang berbeda. Analisis dilakukan dengan menggunakan software 

SPSS 16.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Signifikansi statistik 

dinilai dengan uji dua sisi pada tingkat 0,05. Kesimpulannya 

strategi tambahan dan intervensi harus diperkenalkan di China 

bagian barat terutama daerah pedesaan untuk mengurangi U5MR 

akibat pneumonia. 

c. Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow United 

Kingdom (David A McAllister); Department of International 

Health, Institute for International Programs and Department of 

Population, Family and Reproductive Health, John Hopkins 

Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA (Li Liu, Yue 

Chu, Robert E Black); Centre for Global Health Research, Usher 

Institute of Population Health Sciences and Informatics, 

University of Edinburg, UK (Ting Shi, Craig Reed, John 

Burrows, Davies Adeloye, Igor Rudan, Harry Campbell, Harish 

Nair) (2019) 

Berdasarkan data global terjadi penurunan angka kematian 

anak secara substansial selama MDGs. Tujuan McAllister at al 

meneliti hal tersebut adalah untuk memperkirakan morbiditas, 

mortalitas, dan prevalensi faktor risiko pneumonia anak pada 

tingkat global, regional dan nasional di negara berkembang selama 

periode tersebut. Tahap-tahap yang dilakukan yakni dengan 

memperkirakan insiden yang terjadi, jumlah pasien masuk rumah 

sakit dan kematian yang terjadi di rumah sakit yang disebabkan oleh 

semua jenis pneumonia klinis pada anak-anak dibawah usia 5 tahun 

pada negara berkembang dengan interval 5 tahun (2000-2015).  

Data yang dimanfaatkan berasal dari tinjauan sistematis dan 

Regresi Poisson. Para peneliti memperkirakan insiden dan jumlah 
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kasus pneumonia klinis dan beban pneumonia yang disebabkan oleh 

HIV di 132 negara berkembang menggunakan model berbasis 

faktor risiko yang memanfaatkan data Survei Demografi dan 

Kesehatan. Selain itu, mereka juga melakukan estimasi kematian 

balita akibat pneumonia menggunakan data dari multicause models 

berdasarkan vital regristration dan verbal autopsy. Interpretasi 

yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian yaitu terjadi penurunan 

kejadian pneumonia balita sebesar 30% dan tingkat kematian 

menurun 51% selama periode MDGs. 

Penurunan tersebut sejalan dengan menurunnya prevalensi 

beberapa faktor risiko utama pneumonia, peningkatan 

perkembangan sosial-ekonomi dan intervensi pencegahan, 

peningkatan akses dan kualitas layanan/perawatan di rumah sakit. 

Namun disisi lain masih terdapat catatan yang perlu ditingkatkan 

seperti tindakan lintas sektoral khususnya pada peningkatan kondisi 

sosial ekonomi dan meningkatkan cakupan intervensi yang 

menargetkan faktor risiko pneumonia pada anak untuk 

mempercepat penurunan angka kematian akibat pneumonia dan 

mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan bidang kesehatan 

pada tahun 2030 mendatang. 

d. Yuninda Diah Pratiwi, Scolastika Mariani dan Putriaji 

Hendikawati (Universitas Negeri Semarang, 2019) 

Penelitian dilakukan oleh Pratiwi et al untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi Angka Harapan Hidup (AHH) 

dengan membandingkan model terbaik antara regresi linear dan 

GWR fungsi pembobot Fixed Kernel Gaussian dan Adaptif Kernel 

Bisquare. Data sekunder yang digunakan bersumber dari Profil 

Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan Provinsi Jawa 

Tengah Dalam Angka 2017. Variabel independen penelitian yaitu 

angka kematian bayi, balita gizi buruk, penduduk miskin, kepadatan 

penduduk dan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat 
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(PHBS). Software yang digunakan untuk menganalisis data tersebut 

yaitu R.3.4.3 dan ArcView GIS 3.3 dengan hasil bahwa model GWR 

dengan pembobot Fixed Kernel Gaussian merupakan model terbaik 

serta terbentuk 8 kelompok lokasi yang memiliki pengaruh sama 

yang signifikan terhadap AHH. 

e. Irene Renika (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021) 

Permasalahan utama yang diteliti mengacu kepada penelitian 

sebelumnya dengan mengangkat kasus pneumonia pada balita. Hal 

yang membedakan dengan penelitian lainnya yaitu secara khusus 

membahas faktor risiko ekstrinsik yang belum pernah dibahas oleh 

mahasiswa maupun peneliti lainnya di Fakultas Geografi UMS. 

Penelitian ini menggunakan variabel respon yaitu jumlah kasus 

pneumonia balita yang ditemukan dan ditangani diseluruh 

kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa tahun 2018. Serta variabel 

prediktor yang merupakan faktor-faktor risiko yang memiliki 

probabilitas mempengaruhi kasus tersebut. Variabel prediktor yang 

digunakan antara lain kepadatan penduduk, persentase penduduk 

miskin, jumlah puskesmas, persentase penduduk terhadap sumber 

air minum berkualitas dan persentase penduduk dengan fasilitas 

sanitasi yang layak.  

Data-data yang digunakan merupakan data sekunder yang 

bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia. Variabel yang akan digunakan harus melalui 

serangkaian analisis menggunakan metode GWR dengan fungsi 

pembobot Fixed Kernel Gaussian. Proses perhitungan dan analisis 

data dilakukan dengan memanfaatkan software SPSS IBM Statistics 

26, GWR 4.0 dan ArcGIS 10.4 sebagai acuan dalam menentukan 

model terbaik dan pembuatan peta klasifikasi pengaruh faktor risiko 

ekstrinsik pada masing-masing wilayah pengamatan. Sehingga 

penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian baru karena 

output yang dihasilkan berbeda dari penelitian sebelumnya. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Sesuai dengan pembahasannya yang merupakan bagian dari human 

geography, penelitian ini membutuhkan metode statistika yang dapat digunakan 

untuk mengolah data yang memiliki unsur spasial. Diharapkan metode GWR 

efektif digunakan dalam mengidentifikasi faktor risiko ekstrinsik pneumonia 

pada balita di Pulau Jawa tahun 2018. Berikut ini merupakan kerangka 

pemikiran penelitian secara umum. 

 
Sumber: Penulis, 2020 

Gambar 1.4 

Kerangka Pemikiran Penelitian 
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1.7 Hipotesis 

Berdasarkan asumsi model yang digunakan dapat diperoleh beberapa 

hipotesis asosiatif dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Bahwa kepadatan penduduk mempengaruhi kejadian pneumonia pada balita 

di Pulau Jawa tahun 2018. 

b. Bahwa persentase penduduk miskin mempengaruhi kejadian pneumonia 

pada balita di Pulau Jawa tahun 2018. 

c. Bahwa jumlah puskesmas mempengaruhi kejadian pneumonia pada balita 

di Pulau Jawa tahun 2018. 

d. Bahwa persentase penduduk dengan akses terhadap air minum yang layak 

mempengaruhi kejadian pneumonia pada balita di Pulau Jawa tahun 2018. 

e. Bahwa persentase penduduk dengan akses terhadap fasilitas sanitasi layak 

mempengaruhi kejadian pneumonia pada balita di Pulau Jawa tahun 2018. 

f. Bahwa kepadatan penduduk, persentase penduduk miskin, jumlah 

puskesmas, akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak secara 

bersama-sama mempengaruhi kejadian pneumonia pada balita di Pulau 

Jawa tahun 2018. 

 

1.8 Batasan Penelitian 

a. Geografi kesehatan merupakan salah satu cabang dari geografi manusia 

yang membahas fenomena/kejadian tertentu yang berkaitan dengan 

epidemiologi suatu penyakit di masyarakat. 

b. Variabel yang digunakan yaitu variabel respon (kasus pneumonia pada 

balita) dan variabel prediktor (faktor risiko ekstrinsiknya). 

c. Metode GWR digunakan untuk memodelkan kasus kejadian pneumonia 

pada balita di Pulau Jawa tahun 2018. 

d. Analisis spasial, digunakan untuk menganalisis hasil/output penelitian 

sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada permasalahan penelitian. Dari 

proses analisis tersebut diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang 

dapat bermanfaat bagi penelitian berikutnya. 


