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ABSTRAK 

 

 

PERBANDINGAN PENDUGAAN RESIKO RELATIF  

PENYAKIT DIFTERI DI INDONESIA DENGAN METODE 

STANDARDIZED MORTALITY RATIO DAN EMPIRICAL BAYES 

 

 

 

Oleh 

YUNIKA DEVI SIWI 

Pendugaan resiko relatif merupakan statistik pada pemetaan penyakit yang 

digunakan untuk mengetahui sebaran penyakit. Pendugaan resiko relatif dapat 

diduga dengan menggunakan metode pendugaan langsung atau Standardized 

Mortality Ratio dan metode pendugaan area kecil. Model Poisson-Gamma 

merupakan salah satu model dalam pendugaan area kecil yang berupa data 

cacahan, dan cocok digunakan dalam kasus pemetaan penyakit. Penelitian ini 

bertujuan untuk membandingkan nilai resiko relatif sebagai dasar pemetaan 

penyakit difteri di wilayah Indonesia dengan metode Standardized Mortality Ratio 

dan Empirical Bayes. Kualitas dari dua penduga dievaluasi dengan melihat nilai 

Mean Squared Errornya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode 

Empirical Bayes model Poisson-Gamma lebih baik dalam menduga resiko relatif 

karena menghasilkan nilai MSE yang lebih kecil dibandingkan metode 

Standardized Mortality Ratio. 

  

Kata kunci: resiko relatif, pemetaan penyakit, Standardized Mortality Ratio, 

         Empirical Bayes, MSE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

THE COMPARISON OF RELATIVE RISK OF DIPHTHERIA DISEASE 

IN INDONESIA WITH STANDARDIZED MORTALITY RATIO AND 

EMPIRICAL BAYES METHODS 

 

 

 

By 

YUNIKA DEVI SIWI 

The relative risk estimates are statistics on disease mapping used to identify 

disease distribution. Relative risk estimation can be predicted by using the method 

of direct prediction or Standardized Mortality Ratio and method of small area 

estimation. Model Poisson-Gamma is one model in estimating small area in the 

form of count data, so this method is suitable to be used in case of disease 

mapping. The aims of this reseach is to compare the value of relative risk as the 

basis for mapping diphtheria disease in Indonesia region with that two methods. 

The quality of the alleged result will be evaluated by looking at the Mean Square 

Error value of both estimators. The result showed that estimation of Empirical 

Bayes method on Poisson-Gamma model is better in guessing relative risk 

because the MSE values are smaller than Standardized Mortality Ratio method. 

 

Keywords : relative risk, disease mapping, Standardized Mortality Ratio, 

Empirical Bayes, MSE.   
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

Menurut Clayton dan Kaldor (1987), penduga resiko relatif merupakan statistik 

pada pemetaan penyakit yang digunakan untuk mengetahui sebaran penyakit. 

Pemetaan penyakit merupakan salah satu pendugaan area kecil yang berupa data 

cacahan. Pada pemetaan penyakit, ukuran contoh (jumlah kasus berpenyakit) 

menjadi suatu masalah yang sering dihadapi akibat areanya yang sangat kecil, 

penyakit jarang terjadi atau keduanya. Sehingga pendugaan langsung yaitu 

Standardized Mortality Ratio (SMR) menjadi tidak dapat diandalkan. 

 

Salah satu metode alternatifnya adalah metode empirical Bayes (EB). Kelebihan 

dari metode EB ini diantaranya dikemukaan oleh Marshall (1991) yakni mampu 

menampung informasi antar area yang dimaksudkan, dan mereduksi jumlah 

kuadrat tengah galat. Pringle (1995) menyatakan bahwa model EB cocok 

digunakan karena menghasilkan resiko relatif yang andal dibandingkan penduga 

kemungkinan maksimum. Model yang sering digunakan dalam pemetaan 

penyakit adalah Poisson-Gamma (Butar 1991). Selain menangani permasalahan 

kecilnya ukuran contoh, model ini juga mampu menangani masalah  overdispersi  

pada model poisson. 
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Penyakit menular masih menjadi masalah besar dalam bidang kesehatan. Masalah 

ini dijumpai hampir di semua negara berkembang yang memiliki angka kesakitan 

dan kematian yang relatif tinggi dalam waktu yang cepat. Salah satu penyakit 

menular yang menjadi ancaman bagi negara berkembang adalah penyakit difteri. 

Diketahui bahwa penyakit difteri adalah suatu penyakit endemik, dimana jika 

tidak ditangani dengan serius akan memakan banyak korban jiwa. Penyakit difteri 

merupakan kasus “Re-Emerging Disease” yaitu penyakit yang sudah mengalami 

penurunan kasus karena dikendalikan melalui kebijakan kesehatan yang efektif 

namun akhirnya jumlah kasus meningkat kembali sebagai masalah kesehatan. 

Perlu dilakukan penanganan secara cepat dan diketahui seberapa besar resiko 

relatif dari suatu daerah terjangkit penyakit difteri, sehingga pemerintah dapat 

membuat kebijakan agar jumlah korban yang terserang penyakit menular ini dapat 

dikendalikan dan cenderung menurun. Penyebaran penyakit difteri di beberapa 

wilayah Indonesia adalah provinsi Jawa Timur, dan disusul daerah sekitar Jawa 

Barat sehingga pemerintah menetapkan kasus tersebut sebagai kejadian luar biasa 

(KLB) yang harus segera ditangani secara cepat agar resiko penyebaran penyakit 

tersebut tidak meluas. 

 

Pada penelitian ini informasi dari data akan dipergunakan untuk memperoleh 

resiko relatif suatu daerah terjangkit penyakit difteri baik melalui Standardized 

Mortality Ratio (SMR) atau metode Emprical Bayes (EB) model Poisson-Gamma. 

Selanjutnya nilai resiko relatif yang diperoleh akan digunakan sebagai dasar 

pemetaan penyakit difteri di wilayah Indonesia. Kualitas dari hasil dugaan 

tersebut akan dievaluasi dengan melihat nilai Mean Square Error dari kedua 
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penduga tersebut. Metode pendugaan Mean Squared Error pada Empirical Bayes 

(EB) diduga  dengan menggunakan metode Jackknife. Prinsip metode Jackknife 

adalah dengan cara menghilangkan satu buah data dan mengulanginya sebanyak 

jumlah sampel data yang ada. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan tingkat resiko relatif suatu 

daerah terjangkit penyakit difteri dengan membandingkan nilai penduga metode 

Standardized Mortality Ratio (SMR) dan Empirical Bayes (EB). 

 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah memberikan informasi tentang 

pendugaan resiko relatif dengan metode Empirical bayes model Poisson Gamma. 
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II.      TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Small Area 

Model small area  merupakan model dasar dalam pendugaan area kecil. Model ini 

dikelompokkan menjadi dua yakni model level area dasar dan model level unit dasar 

(Rao, 2003). Pada model level area dasar diasumsikan bahwa peubah yang menjadi 

perhatian merupakan fungsi dari rata-rata peubah respon, sehingga model level area 

dasar yang menjelaskan hubungan tersebut adalah  

                                    (2.1) 

 dengan    adalah galat sampel diasumsikan   ~iid N(0,     ) (Kurnia, 2009). 

Sedangkan untuk model level unit dasar mengasumsikan bahwa data penyerta unit 

   
                          

  ada untuk masing-masing anggota populasi   dalam masing-

masing area ke- , selanjutnya variabel respon     dianggap berkaitan dengan     

mengikuti model penduga area kecil berbasis unit adalah sebagai berikut : 

       
                                                                   (2.2) 
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Dengan    merupakan pengaruh acak area,   merupakan koefisien regresi dan 

diasumsikan bahwa   (  ̃ )       (  ̃ )    
  (Rao,2003). 

Model level area digunakan pula dalam pemetaan penyakit (Ghosh & Rao 1994) 

yakni dengan menganggap bahwa banyaknya pengamatan suatu kasus dari area kecil 

                   dan                    menyatakan resiko relatif area ke-i 

yang tidak diketahui dan    adalah nilai harapan nilai harapan banyaknya suatu kasus 

pada area ke-i. 

 

2.2 Standardized Mortality Ratio 

Standardized Mortality Ratio (SMR) merupakan penduga sederhana resiko relatif 

pada pemetaan penyakit (Wakefield & Elliott, 1999), yang selanjutnya disebut 

sebagai penduga langsung dalam pendugaan area kecil. SMR merupakan penduga 

statistik resiko relatif yang berguna untuk mengetahui sebaran geografis penyakit. 

Model ini merupakan sebuah ukuran statistik yang sering digunakan dalam studi 

epidemiologi untuk mengidentifikasi lokasi dengan tingkat resiko tinggi. Misalkan 

angka kasus pada lokasi ke-i dinyatakan dengan    dan angka harapan kasus pada 

lokasi yang sama dinyatakan dengan    (  = 1,2,3, … , m), SMR didefinisikan 

(Clatyon dan Kaldor, 1987) yakni 

   ̂  
  

  
                                                                                                         (2.3) 
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Dengan    didefinisikan sebagai 

      ∑    ∑    
 
   

 
                                                                               (2.4) 

Dengan    menyatakan ukuran populasi berisiko pada area ke-i. Penaksir resiko 

relatif SMR memiliki beberapa kelemahan : 

1) Penaksir ini tidak memasukkan informasi ketergantungan spasial. 

2) Memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap perbedaan ukuran populasi, yang 

berakibat pada ketidakreliabelan sebagai penaksir resiko relatif. 

3) Tidak tepat digunakan untuk kasus dengan angka kejadian yang kecil. (Pringle, 

1995) 

 

2.3 Metode Empirical Bayes  

Dasar perkembangan statistik Bayes adalah hukum Bayes yang dibuat oleh Thomas 

Bayes. Hukum ini diperkenalkan oleh Richard Price tahun 1763 dua tahun setelah 

wafatnya Thomas Bayes. Model Bayes sederhana dengan fungsi kepekatan peluang 

posterior  

f(   |    
          

     
   dengan        ∫      |                                      (2.5) 

 

Salah satu cara untuk mendapatkan sebaran prior adalah dengan konjugate. Suatu 

sebaran prior dikatakan konjugate apabila menghasilkan sebaran posterior yang sama 
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dengan dirinya. Semua sebaran yang tergolong dalam kelompok eksponensial 

mempunyai prior yang konjugate, diantaranya adalah kemungkinan Poisson 

mempunyai prior konjugate sebaran Gamma. 

Metode Empirical Bayes (EB) merupakan metode yang cocok digunakan dalam 

menangani data biner dan data cacahan pada pendugaan area kecil. Metode EB dalam 

konteks pendugaan area kecil secara ringkas adalah : 

i. Mendapatkan fungsi kepekatan peluang akhir (posterior) dari parameter area 

kecil yang menjadi perhatian 

ii. Menduga parameter model dari fungsi kepekatan peluang marginal 

iii. Menggunakan fungsi kepekatan peluang posterior dugaan untuk membuat 

inferensi parameter area kecil yang menjadi perhatian 

Awal perkembangan metodologi pemetaan penyakit Bayesian menurut MacNab et al. 

(2004) difokuskan pada metode EB yang memunculkan prosedur frekuentis seperti 

metode momen , pendugaan kemungkinan maksimum (atau penduga REML) serta 

untuk menduga parameter prior dan melakukan inferensi posterior dalam 

mendapatkan resiko relatif. Metode  ini mampu menangani permasalahan yang terjadi 

pada pemetaan penyakit yakni kecilnya ukuran contoh (penyakit jarang terjadi) dan 

area yang kecil, penduga yang dihasilkan lebih andal dibanding penduga langsung 

Standardized Mortality Ratio (SMR) (Wakefield, 2006). 

Pada pemetaan penyakit, umumnya data penyakit merupakan data cacahan dengan 

model yang sering digunakan adalah model Poisson-Gamma (Tsutakawa, 1988). 
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Penelitian mengenai pendugaan area kecil pada pemetaan penyakit dengan model 

Poisson-Gamma menggunakan teknik EB diantaranya dilakukan oleh Clayton dan 

Kaldor (1987) untuk menduga tingkat kanker bibir pada 56 distrik.  

 

2.4 Model Poisson-Gamma 

Model Poisson adalah model peluang standar untuk data cacahan. Model ini akan 

mengalami keterbatasan dalam rataan dan ragam ketika digunakan untuk menduga 

parameter tunggal. Umumnya, data cacahan (seperti data penyakit) mengalami 

overdispersi (ragam melebihi rataan). Oleh karena itu dikembangkan suatu formulasi 

Poisson yang memuat parameter tambahan untuk mengakomodasi ragam ekstra dari 

pengamatan pada contoh. Berdasarkan hal ini maka diperkenalkan model dua tahap 

untuk data cacahan, yang sering disebut dengan model Poisson-Gamma : 

                                    

                                                                                         (2.6) 

dengan    adalah banyaknya pengamatan suatu kasus pada area ke-i ,    adalah nilai 

harapan banyaknya suatu kasus,     adalah resiko relatif area ke-i yang tidak diketahui 

dan n menyatakan jumlah area, sedangkan   dan   merupakan parameter prior yang 

belum diketahui. 

Fungsi peluang dari    adalah 
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0          

Dan fungsi kepekatan peluang dari    adalah 

              
  

    
       

                        

                                                                         

Pada tahap pertama, diasumsikan bahwa                     dan tahap kedua 

mengasumsikan bahwa              . Fungsi kepekatan peluang bersama model 

Poisson-Gamma adalah 

          
            

  

   
 

  

    
       

   
                                      (2.7) 

 

Selanjutnya fungsi marginalnya adalah    

       ∫   
 

 
          

 ∫
            

  

   
 

  

    
       

   
 

 

     

 
      

  

       
∫       

 

 

  
         

       

 
      

  

       
∫             
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Misal :            

              

Batas :          

          

 
      

  

       
∫    

 

 

 
 

    
       (

 

    
)   

 
      

  

                 
∫    

 

 

         

 
       

          

                      
 

 (
      

   
) (

 

    
)
 

(  
 

    
)
  

                                                                          

Fungsi marginal tersebut berdistribusi binomial negatif dengan parameter  , 
 

    
. 

Berdasarkan Teorema Bayes maka fungsi posterior adalah sebagai berikut : 

    |     
        

     
  

            
  

   
 

  

    
       

   

                 
                      

 

                 
          

       
            

                                                                               

Sehingga   |                         ). Dari fungsi posterior tersebut 

diperoleh penduga Bayes bagi    adalah 
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 ̂ 
 
          |                     ⁄   dan 

    |                       ⁄                                                     (2.10) 

 

Penduga Bayes bagi    merupakan nilai harapan dari posterior berikut : 

    |          ∫    
 

 

          

       
            

           

                             
          

       
∫  

 

 

            
         

Misal :            

              

Batas :          

          

                              
          

       
∫  

 

 

    
 

    
     (

 

    
)   

                              
          

                       
∫  
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Sedangkan untuk mendapatkan ragam posterior bagi   , dicari terlebih dahulu 

 (  
 |       ). 

 (  
 |       )   ∫   

  
 

 

          

       
             

           

                               ∫  
 

 

          

       
             

           

                                
          

       
∫  

 

 

             
           

Misal :            

              

Batas :          

          

                             
          

       
∫  

 

 

    
 

    
       (

 

    
)   

                             
          

                         
∫  
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Sehingga ragam posterior bagi    adalah 

    |           (  
 |       )  [    |        ]  

                            
              

       
 [

      

      
]
 

 

                            
                      

       
 

                             
      

       
                                                                                                    

Dugaan parameter   dan   diperoleh dengan metode momen yaitu dengan 

menyelesaikan persamaan  ̂  ̂⁄   ̅ dan  ̂   ̂ ⁄    
   ̅.  ̂ dan  ̂ diperoleh yaitu: 

 ̂  
 ̅ 

  
   ̅ 

        ̂   
 ̅

  
   ̅ 

                                                                 (2.14) 

Dengan  ̅ dan   
  masing-masing merupakan rataan dan ragam contoh terboboti.  

 ̅  
 

 
∑      ⁄   

      dan    
  

 

   
∑      ̅   

    dengan    ∑     ⁄    dan     

      ∑    ∑    ⁄   yang merupakan nilai harapan banyaknya suatu kasus pada area 

ke-i. 
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Selanjutnya penduga Empirical Bayes bagi    adalah sebagai berikut : 

 ̂ 
  

  ̂ 
 
( ̂  ̂)   ̂  ̂      ̂   ̂                                                       (2.15) 

dengan  ̂     ⁄     ̂ ,  ̂      ⁄  sebagai penduga langsung dari       dan    

masing-masing menyatakan banyaknya pengamatan dan nilai harapan banyaknya 

suatu kasus,  ̂   adalah penduga sintetik (Rao,2003). 

 

2.5 Mean Squared Error (MSE)  

Keakuratan suatu penduga umumnya dievaluasi berdasarkan nilai Kuadrat Tengah 

Galat (KTG) /Mean Squared Error (MSE). Nilai MSE dari suatu penduga parameter 

memiliki peranan penting untuk diketahui, diantaranya adalah untuk mengukur 

seberapa akurat penduga parameter yang diperoleh. Pada penduga langsung . nilai 

Mean Squared Error diperoleh sebagai berikut : 

MSE( ̂         ⁄   
  

  
                                                                        (2.16) 

Jika  ̂ 
   merupakan penduga bagi    maka MSE tidak bersyarat dari  ̂ 

   adalah 

 MSE( ̂ 
   =            ̂ 

    ̂ 
                                                       (2.17) 

                  |    MSE( ̂ 
                                                       (2.18) 
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Metode pendugaan MSE lainnya adalah metode Jackknife yang pertama kali 

diperkenalkan oleh Quenouille pada tahun 1949 dengan tujuan mengoreksi bias 

dugaan. Metode ini merupakan metode resampling dengan prosedurnya adalah 

menghapus area satu persatu. Misalkan              contoh acak berukuran m area, 

kemudian     dihilangkan dan dilakukan perhitungan untuk memperoleh sebuah 

pendugaan. Operasi ini dilakukan sebanyak m kali dengan menghilangkan satu area 

pada masing-masing tahap. 

Metode Jackknife Jiang (2002) digunakan untuk menduga     dan     secara 

terpisah pada iterasi ke-j dari sisa area (m-1) dihitung dengan menduga  ̂  ̂ (-j) pada 

      dimana kuantitas  ̂   sama dengan penduga          yaitu sebagai berikut : 

MSE( ̂ 
     [  ̂ 

     ]
   [  ̂ 

    ̂ 
  ]  

Dimana  [  ̂ 
     ]

  merupakan MSE( ̂ 
   =                  |   ) 

(persamaan (2.17)), sehingga 

MSE( ̂ 
     [  ̂ 

     ]
   [  ̂ 

    ̂ 
  ]  

        = MSE( ̂ 
     [  ̂ 

    ̂ 
  ]  

        =            [  ̂ 
    ̂ 

  ]                                                           (2.19)     
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.Jiang-Lahirin-Wan menggunakan konsep Jackknife untuk mengoreksi bias    ( ̂  ̂) 

sebagai berikut : 

MSE( ̂ 
        ( ̂  ̂)    [  ̂ 

    ̂ 
  ]   [  ̂ 

    ̂ 
  ]  

=    ( ̂  ̂)  
   

 
∑     ( ̂      ̂    )

 
       ( ̂  ̂)    [  ̂ 

    ̂ 
  ]  

    Bias koreksi bagi    ( ̂  ̂) 

=  ̂     [  ̂ 
    ̂ 

  ]  

Selanjutnya menggunakan konsep Jackknife untuk mengestimasi bias 

  [  ̂ 
    ̂ 

  ]  
   

 
∑   ̂     

   
     ̂ 

      ̂                                  (2.20) 

Sehingga diperoleh Mean Squared Error sebagai berikut : 

 MSE( ̂ 
      ̂    ̂                                                                              (2.21) 

Penduga Jackknife MSE( ̂ 
      ̂    ̂   mendekati ketakbiasan (Lohr & Rao, 

2009). 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Waktu penelitian dilakukan pada 

semester genap 2017-2018. 

 

3.2 Data Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data penyakit Difteri yang 

diambil berdasarkan Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016 oleh Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia.  

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan untuk menduga resiko relatif suatu area 

terjangkit penyakit ada dua cara yaitu berdasarkan penduga langsung 

Standardized Mortality Ratio (SMR) dan penduga Empirical Bayes dari model 

Poisson-Gamma. Kualitas dari kedua metode akan di evaluasi menggunakan nilai 

Mean Square Error . Semakin kecil nilai Mean Squared Error maka nilai dugaan 

yang diperoleh akan semakin akurat . Selanjutnya hasil dugaan yang diperoleh 
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akan dipetakan sesuai dengan nilai resiko relatifnya berdasarkan data sebaran 

penyakit difteri di Indonesia dimana proses penghitungan akan dilakukan dengan 

aplikasi Geographic Information System (GIS). Tingkat nilai resiko relatif 

penyebaran penyakit menular dibagi menjadi 5 kategori (Samat dan Maarof, 

2013), yaitu  

1. Sangat rendah : 0,000 – 0,499  

2. Rendah : 0,500 – 0,999  

3. Sedang : 1,000 – 1,499  

4. Tinggi : 1,500 – 1,999           

5. Sangat tinggi : ≥ 2,000 

 

1. Penentuan nilai resiko relatif  penyakit difteri di Indonesia berdasarkan 

Penduga SMR dan Empirical Bayes  

 

Menguji sebaran distribusi data dengan menggunakan Chi-Square dimana 

proses penghitungan dilakukan dengan R i386 

 

2. Penduga langsung berdasarkan Standardized Mortality Ratio (SMR) 

a. Menentukan nilai harapan banyaknya suatu kasus pada subpopulasi ke-i 

dengan rumus       ∑    ∑    
 
   

 
   ,  

Keterangan :  

   = banyaknya pengamatan suatu kasus pada area ke-i 

   = nilai harapan banyaknya suatu kasus 

b. Menentukan SMR yaitu   ̂  
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c. Menghitung nilai dugaan Mean Squared Error (MSE) penduga langsung 

SMR 

 

3. Penduga Empirical Bayes berdasarkan model Poisson-Gamma 

a. Menentukan nilai duga parameter dari sebaran prior                

dengan  metode momen sederhana  

b. Menghitung penduga Empirical Bayes  ̂ 
   

c. Menghitung nilai dugaan Mean Squared Error dengan menggunakan 

metode Jackknife  

 

4. Pemetaan wilayah sebaran penyakit berdasarkan nilai resiko relatif 

a. Membandingkan kualitas penduga resiko relatif  SMR dan penduga 

Empirical Bayes dari model Poisson-Gamma dengan melihat nilai Mean 

Squared Error dimana proses hitungan dilakukan dengan R i386 

b. Memetakan wilayah sebaran penyakit dari nilai resiko relatif yang 

didapat dengan menggunakan Geographic Information System (GIS). 
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V. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut : 

 

1. Berdasarkan kriteria Mean Squared Error, pendugaan resiko relatif metode 

Empirical Bayes dengan model Poisson-Gamma memberikan hasil pendugaan 

yang lebih baik dibandingkan pendugaan langsung Standardized Mortality Ratio 

(SMR). 

2. Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat resiko tertinggi terjangkit penyakit difteri 

dengan tingkat nilai resiko relatifnya sebesar 3.34. 
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