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Abstrak—Dalam generalized linear model, data yang memiliki respon cacahan 

(counting data) dapat dianalisis menggunakan regresi poisson. Model regresi poisson 

menggunakan fungsi penghubung log dalam pembentukan modelnya. Data mengenai 

kasus DBD di Kota Bandung memiliki respon cacahan, akan tetapi pengukurannya 

dilakukan secara berkala sehingga data yang terbentuk merupakan data longitudinal. 

Untuk menganalisis data longitudinal menggunakan model regresi poisson harus 

memperhitungkan adanya pengukuran yang dilakukan secara berkala. Model 

multilevel merupakan suatu model yang dapat digunakan pada struktur data tersarang 

(nested) seperti data hierarki. Menurut Snijder dan Bosker data longitudinal dapat 

dipandang sebagai data tersarang sehingga dapat dianalisis menggunakan model 

multilevel. Pendekatan model multilevel pada analisis regresi poisson untuk data 

longitudinal diterapkan pada kasus DBD Kota Bandung.Hasil analisis secara umum 

untuk kasus ini adalah bahwa terjadinya kasus DBD di Kota Bandung dipengaruhi 

oleh curah hujan, kelembaban dan kepadatan penduduk dengan adanya variasi antar 

kecamatan. 

Kata kunci:Regresi Poisson, Data Panel, Model Multilevel, DBD Kota Bandung. 

I. PENDAHULUAN 

 Data longitudinal diperoleh dari pengukuran berulang (repeated measurement). Pengukuran 

berulang umumnya digunakan pada saat ingin diteliti mengenai korelasi perubahan individu dari waktu ke 

waktu. Data dari pengukuran berulang umumnya dianalisis menggunakan ANOVA. Penggunaan 

ANOVA untuk data pengukuran berulang memerlukan asumsi sphericity yang dapat memunculkan 

masalah.Masalah lain adalah adanya design effect akibat sampling multistage dan dibutuhkannya 

rancangan dan set data yang lengkap. Menurut Sneijder dan Bosker[6] data pengukuran berulang dapat 

dipandang sebagai data hierarki dua level. Waktu pengukuran didefinisikan sebagai Level 1 dan individu 

didefinisikan sebagai Level 2. Kemudian model multilevel dapat digunakan untuk data ini. 

 Pemodelan regresi untuk data hirarki dua level dapat pula diterapkan pada data 

longitudinaldengan mendefinisikan waktu sebagai level 1 dan individu sebagai level 2. Beberapa peneliti 

telah mengusulkan metode-metode yang berbeda untuk menaksir parameter dalam model multilevel. 

Metode Kuadrat Terkecil atau Ordinary Least Square (OLS) merupakan metode klasik dalam menaksir 

parameter tanpa menggunakan asumsi distribusi. Untuk model regresi multilevel dapat digunakan metode 

Two Step OLS. Metode lain yang juga menggunakan kuadrat terkecil adalah Iterative Generalised Least 

Square (IGLS) dan  dan Generalized Estimating Equation (GEE) [7].  Metode penaksiran parameter 

yang melibatkan asumsi distribusi pada model multilevel yaitu metode kemungkinan maksimum yang  

disebut Restricted Maximum Likelihood (REML) [2]. Pendekatan lain adalah menggunakan penaksir 

bayes yang membutuhkan distribusi prior. Dua pendekatan yang menggunakan bayes adalah Marcov 

Chain Monte Carlo (MCMC) dan Metode Bootstrap (Gibbs Sampling). [2] 

 Data longitudinal diperoleh pada saat unit-unit menentukan respon dalam beberapa waktu yang 

berbeda. Suatu data dapat dipandang sebagi sebuah klaster dua tahap dengan waktu pada level 1 dan unit 

pada level 2. Salah satu hal yang bisa diperoleh dari data longitudinal adalah kronologis dari sebuah 

respon secara berurut. Data longitudinal juga mempunyai sifat bahwa data tersebut seringkali terdiri atas 

sejumlah besar klaster-klaster yang masing-masing berukuran kecil. 

 Tujuan utama analisis data longitudinal adalah meneliti efek-efek kovariat dari setiap level secara 

umum terhadap respon maupun efek-efek dalam perubahan respon dari waktu ke waktu. Salah satu 

manfaat penting analisis data longitudinal adalah bahwa dimungkinkannya pemisahan efek cross-
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sectional dan  efek repeated measurement-nya. Selain itu dalam analisis data longitudinal juga dapat 

diteliti keragaman diantara unit baik didalam level terhadap respon maupun dalam perubahan antar 

waktu. Keragaman yang tidak diperoleh dari variat yang diamati menghasilkan dependensi diantara 

respon juga setelah kovariat tersebut dikontrol. Hal ini melanggar asumsi dalam model regresi linier biasa 

dan harus diatasi untuk menghindari kekeliruan dalam inferensi. 

 Secara umum data longitudinal dibedakan menjadi balanced data dan unbalanced data. Suatu data 

longitudinal disebut balanced data apabila semua unit diukur pada waktu yang sama ti, dengan i = 1, 2, 

...., n. Sebaliknya suatu data disebut unbalanced data apabila unit-unit diukur pada waktu yang berbeda-

beda tij, dengan i = 1, 2, ... , nj. Pada kasus balanced data dapat juga dipandang sebagai data multivariat 

dengan respon diperlakukan sebagai variabel yang berbeda dari waktu ke waktu (repeated measures 

design). Sedangkan pada kasus unbalanced data penggunaan repeated measures design akan bermasalah. 

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan pada unbalanced data adalah menggunakan model 

multilevel yang dapat mengakomodasi adanya perbedaan dalam waktu pada data longitudinal [5]. 

 Beberapa peneliti telah membuat beberapa pendekatan untuk menganalisis data longitudinal. 

Pendekatan yang umum adalah menggunakan repeated measure design, umumnya digunakan pada data 

hasil eksperimen. Dalam bidang ekonomi dan sosial data biasanya diperoleh melalui survei sehingga 

pendekatan analisis data longitudinal menggunakan analisis data panel. Untuk kedua pendekatan tersebut, 

harus didefinisikan terlebih dahulu apakah model tetap (fixed) atau model acak (random) yang akan 

digunakan dalam analisis.  Pendekatan yang lebih umum adalah model linier campuran (linear mixed 

model). Dalam model linier campuran kedua efek tetap dan efek acak didefinisikan dalam satu model. 

 Sneijder dan Boskers [6] membuat suatu pendekatan untuk menganalisis data longitudinal yaitu 

menggunakan model multilevel. Model multilevel mulai diperkenalkan oleh Goldstein [2] disebutkan 

dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul dari data dengan struktur hierarki termasuk data 

pengukuran berulang. Dalam model multilevel, struktur hierarki didefinisikan sebagai level. Secara 

umum level yang digunakan tidak terbatas tetapi pada data pengukuran berulang level yang digunakan 

hanya dua yaitu pada tingkat yang paling rendah yaitu waktu disebut Level 1 dan tingkat yang lebih 

tinggi yaitu individu disebut Level 2. Model multilevel selain dapat menentukan keragaman antar 

kelompok juga dapat menunjukkan korelasi antar dua pengamatan yang pada model lain diasumsikan 

tidak ada. Selain itu model multilevel juga dapat mengukur interaksi yang mungkin terjadi antara peubah 

pada tingkat yang berbeda. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Data hasil cacahan (counting data) yang bersifat diskrit merupakan bagian dari data kategori. 

Pemodelan regresi pada respon kategori dapat dianalisis menggunakan GLM. Model yang terbentuk tidak 

dapat mendefinisikan suatu fungsi linear dari ekspektasi komponen acak (response) terhadap komponen 

sistematisnya (linear predictor). Misalkan Y1, … Ynadalah variabel acak independen dengan Yimerupakan 

jumlah kejadian yang mengikuti distribusi Poisson dengan fungsi massa peluang: 

  ; 0,1,2,...
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dengan nilai λi> 0. Ekspektasi dari Yidapat dirumuskan sebagai berikut: 

E(Yi) = µi = λi

 

Dalam model poisson, kebergantungan λiterhadap variabel penjelasnya (Xi) dirumuskan: 


 Tix

i e  

sehingga model dalam GLM-nya menjadi: 


 Tix

ii eYE )(  

Oleh karena itu fungsi penghubung (link function) harus digunakan dalam pemodelannya. Untuk 

respon berbentuk data cacahan, seperti pada kasus TB, fungsi penghubung yang digunakan adalah log-

link[1]. Model regresi seperti ini disebut model regresi poisson. 

      T

ii x)log(     (1) 
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Akan tetapi apablia data yang digunakan merupakan data hierarki maka dalam pemodelannya harus 

melibatkan adanya unsur hierarki, Dalam pemodelan untuk data hierarki setiap level yang terlibat harus 

diakomodasi dalam model [3]. Sehingga model yang digunakan adalah model regresi poisson multilevel, 

untuk modelrandom intercept adalah sebagai berikut 

     T

jij x 0)log(  

    j

T

oj uZ 0       (2) 

Dalam hal ini u0j diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata nol dan varians σ
2
u0.  

Untuk menaksir parameter pada persamaan (2) tidak bisa menggunakan metode Fisher Scoring 

karena dalam setiap turunannya masih mengandung unsur parameter. Sehingga dilakukan pendekatan 

melalui linierisasi perluasan deret taylor yang disebut sebagai Quasi Likelihood.Metode yang dapat 

digunakan adalah Marginal Quasi-Likelihood (MQL) yang diusulkan oleh Goldstein [2]. Menurut 

Goldstein [2] penaksiran koefisien dengan menggunakan MQL akan menyebabkan underestimate 

terutama untuk sampel kecil. Penaksiran yang diturunkan menggunakan MQL untuk respon biner akan 

menyebabkan bias pada saat kuantitas klasternya cukup besar. Selain menggunakan MQL parameter-

parameter tersebut juga bisa ditaksir dengan menggunakan Penalized Quasi-Likelihood (PQL) yang 

diusulkan oleh Hedeker [4]. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Dinas 

Kesehatan Kota Bandung pada 30 Kecamatan dari tahun 2009 hingga 2013. Variabel yang diteliti adalah 

jumlah kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) sebagai respon, sedangkan yang menjadi predictor adalah 

curah hujan, kelembaban, kepadatan, angka bebas jentik (ABJ) dan rumah sehat di setiap kecamatan. 

Data jumlah kasus DBD yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung berasal dari rumah sakit 

yang ada di Kota Bandung. Puskesmas sebagai instansi kesehatan terkecil hanya bersifat pendataan dalam 

penanganan penderita DBD. Penderita dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk penanganan kesehatan 

secepatnya. Oleh karena itu, jumlah kasus DBD yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data 

rumah sakit yang ada di Kota Bandung dengan mengasumsikan dapat merepresentatifkan jumlah kasus 

DBD di setiap kecamatan. 

Pemodelan yang digunakan untuk data tersebut adalah model regresi poisson multilevel. Oleh karena 

tidak adanya informasi mengenai interaksi antara variabel pada level 1 dengan variabel pada level 2 maka 

model yang digunakan adalah random intercept (Persamaan 2). Menggunakan substitusi Persamaan (2) 

dapat diubah menjadi   

    j

TT

ij uxZ 0)log(       (3) 

Penaksiran parameter untuk model pada Persamaan (3) menggunakan PQL [4]. Metode PQL 

dilakukan dengan mengubah bagian yang non-linier menjadi linier agar menghasilkan model yang linier. 

Bagian yang tidak linier pada Persamaan (3) adalah µij =             . Cara melinierisasi        

      adalah dengan menggunakan perluasan deret Taylor. Dimisalkan            , sehingga 

perluasan deret Taylor sampai order pertama untuk fungsi     dinyatakan sebagai berikut: 

                   
      

Dengan mensubtistusikan  dengan          ,dan    menyatakan suatu nilai, maka persamaan di 

atas menjad 

              =       +                          
   

         

Penaksiran parameter untuk model regresi poisson dua level random intercept pada kasus ini 

menggunakan metode PQL order pertama, sehingga perluasan deret Taylor dilakukan pada nilai   dan 

   . Metode PQL dilakukan secara iterasi hingga mencapai konvergen. Linierisasi bagian yang non linier 

dari model pada iterasi ke-t mengikuti ketentuan metode PQL order pertama dapat dituliskan sebagai 

berikut: 

     
              +             ’

(Ht) + (   -    
   

) ’
(    

Pada saat tercapai konvergen bentuk persamaan       
  

      sehingga diperoleh : 

                                       
                 (4) 

Dengan     adalah variabel respon untuk unit ke-i pada level satu dalam unit ke j pada level dua dan 

    adalah galatnya. 

Langkah selanjutnya adalah membagi ruas kiri dan ruas kanan dengan       , sehingga akan 

terbentuk persamaan sebagai berikut 

   
     

                
      (5) 
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Dengan    
     

 adalah nilai respon yang telah ditransformasi untuk unit ke-i pada level satu dalam unit 

ke-j pada level dua pada saat iterasi ke-t. dan 

   
   : 

   

 
  
    

Persamaan (5) merupakan persamaan yang sudah dalam bentuk linier. Parameter-parameter dalam 

persamaan (5) ditaksir dengan menggunakan metode Iterative Generalized Least Square (IGLS)[8]. 

Metode IGLS digunakan untuk menaksir parameter tetap (   dan parameter acak (   
 ). Penaksir 

parameter tetap   adalah sebagai berikut : 

                              (6) 

dengan nilai V adalah matriks varians kovarians. Sedangkan penaksir parameter acak yaitu    
  dan   

  

adalah 

                    
  

                (7) 

Dengan Z adalah matriks desain parameter acak     
  dan   

  sedangkan       dan

.  

Penaksiran parameter tetap dan acak dilakukan secara iteratif hingga menghasilkan nilai parameter yang 

konvergen. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Model yang digunakan untuk data kasus DBD Kota Bandung adalah model poisson multilevel 

Persamaan (3) dengan mendefinisikan kecamatan sebagai grup dan tahun sebagai individu. Seluruh 

proses perhitungan dalam penelitian ini menggunakan software R dengan fungsi ‘glmer’ pada package 

‘lme4’. Tahap pertama adalah menguji apakah data memiliki struktur hierarki. Pada tahap ini 

dibandingkan deviance dari model poisson dengan model poisson multilevel yang hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

TABEL 1. PENGUJIAN STRUKTUR HIERARKI 

Model Log-lik df LRT DF p.value 

Poisson -11209.750 1    

Multilevel -8490.118 2 5439.263 1 0 

 

Dari hasil perhitungan pada Tabel 1 terlihat bahwa model poisson multilevel memiliki nilai devians yang 

lebih kecil dari model regresi poisson. Hasil ini menunjukkan bahwa model poisson multilevel lebih tepat 

digunakan. Pengujian perbedaan devians yang tertera pada Tabel 1 memiliki p-value yang sangat kecil 

(dalam hal ini sama dengan nol) sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sangat signifikan. 

Hasil pengujian yang signifikan untuk perbedaan devians memiliki arti bahwa model multilevel yang 

merupakan model untuk data hierarki lebih baik dari model regresi poisson. Hasil ini menunjukkan bahwa 

data yang digunakan memiliki struktur hierarki dan lebih tepat apabila dimodelkan menggunakan 

pemodelan multilevel. Berdasarkan hasil ini, antar kecamatan memiliki keragaman sehingga efek dari 

kecamatan harus disertakan dalam model. 

Setelah diketahui bahwa data yang digunakan merupakan data hierarki selanjutnya dibangun 

model untuk data tersebut yaitu model regresi poisson multilevel. Untuk data longitudinal seperti pada 

data kasus DBD Kota Bandung model yang digunakan adalah model intersep acak seperti pada 

persamaan (2). Parameter model ini dapat ditaksir menggunakan metode PQL seperti penjelasan bagian 

sebelumnya. Oleh karena model regresi poisson multilevel dapat dibentuk menjadi Generalized Linear 

Mixed Model (GLMM) maka selain menggunakan metode PQL beberapa pendekatan yang dapat 

dilakukan adalam menggunakan metode Laplace dan metode Adaptive Gaussian Quadrature (AGQ).  

Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan model intersep acak dengan metode penaksiran PQL, hasil 

dari penaksiran parameter untuk model ini terbagi atas penaksiran bagian tetap (fixed part) dan bagian 

acak (random part). Hasil taksiran parameter bagian tetap (fixed part) yang disebut sebagai fixed effect 

dapat dilihat pada Tabel 2 sedangkan penaksiran parameter untuk bagian acak (random part) yang disebut 

sebagai random effect dapat dilihat pada Tabel 3.  

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 terlihat bahwa tiga variabel yaitu curah hujan, kelembaban dan 

kepadatan memiliki p-value yang sangat kecil (kurang dari 0.05) yang berarti pengujian pada ketiga 

variabel ini signifikan. Untuk variabel ABJ dan Rumah Sehat memiliki p-value lebih besar dari 0.05 yang 

menunjukkan pengujian pada kedua variable ini tidak signifikan. 
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TABEL 2. PENAKSIR FIXED EFFECT 

Parameter Penaksir Std.Error Z p-value 

Fixed 

Intersep -1.44800 0.418800 -3.457 0.000547* 

Curah Hujan -0.00131 0.000075 -17.541 <2e-16* 

Kelembaban 0.03961 0.002178 18.182 <2e-16* 

Kepadatan 0.00010 0.000014 7.449 9.37e-14* 

ABJ -0.00449 0.003029 -1.483 0.138196 

Rumah Sehat -0.00123 0.000905 -1.361 0.173647 

Random 

Kecamatan 0.59850    

 

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa ada tiga variabel yang memberikan efek yang berarti 

terhadap jumlah kasus DBD yaitu curah hujan, kelembaban dan kepadatan, sedangkan dua variabel 

lainnya yaitu variabel ABJ dan Rumah Sehat tidak memberikan efek yang berarti. Interpretasi dari hasil 

ini adalah, untuk variabel curah hujan koefisien memiliki tanda negatif yang artinya semakin besar curah 

hujan semakin kecil peluang terjadinya kasus DBD.untuk variabel kelembaban memiliki tanda positif 

artinya makin besar kelembaban semakin besar peluang kasus DBD dan untuk variabel kepadatan 

memiliki tanda positif artinya makin besar kepadatan semakin besar peluang kasus DBD. Sedangkan 

untuk random effectmemiliki nilai varians sebesar 0.59850 yang menunjukkan adanya variasi yang cukup 

berarti diantara kecamatan. 

 Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa model poisson multilevel yang digunakan sangat fit, 

sehingga penggunaan model poisson multilevel untuk data tersebut sudah tepat. 

TABEL 3. PERBADINGAN DEVIANS 

Loglik df LRT DF p.value 

-8490.118 2    

-6556.332 7 3867.573 5 0 

 

 Bedasarkan Tabel 3 nilai perbedaan devians yang sangat besar menunjukkan bahwa model yang 

digunakan yaitu model poisson multilevel tepat untuk digunakan pada data mengenai kasus DBD di Kota 

Bandung. Hal ini juga didukung oleh hasil pengujian perbandingan devians yang memiliki p-value sangat 

kecil yang berarti pengujian signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa perbedaan devians sangat berarti. 

  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Data longitudinal dapat dianalisis menggunakan model poisson multilevel dengan 
mendefinisikan pengamatan sebagai grup dan waktu sebagai individu. Pada kasus DBD di Kota Bandung 
kecamatan didefinisikan sebagai grup dan tahun didefinisikan sebagai individu. Hasil yang diperoleh dari 
analisis adalah bahwa data yang digunakan memiliki struktur hierarki sehingga dapat dianalisis 
menggunakan model poisson multilevel. Selain itu model intersep acak yang digunakan sangat fit dengan 
tiga variabele yang signifikan. Simpulan secara umum untuk kasus ini adalah bahwa terjadinya kasus 
DBD di Kota Bandung dipengaruhi oleh curah hujan, kelembaban dan kepadatan penduduk dengan 
adanya variasi antar kecamatan. 

Dalam penelitian ini hanya membahas satu model saja yaitu intersep acak, untuk selanjutnya 
dapat dibahas mengenai model slope acak atau koefisien acak, kemudian dapat dilakukan pemilihan 
model terbaik. Hal ini dilakukan karena tidak adanya identifikasi mengenai jenis model yang tepat. Salah 
satu hal penting dalam analisis data multilevel adalah melakukan identifikasi mengenai jenis model yang 
akan digunakan. Untuk model linier identifikasi secara grafis dapat digunakan  untuk melihat ada 
tidaknya variasi model yang terjadi dalam data. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat digunakan dalam 
model poisson sehingga hal ini merupakan pembahasan yang menarik untuk dikerjakan pada penelitian 
selanjutnya.  
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