
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ginjal merupakan bagian dari organ ekskresi atau organ yang berperan dalam
membuang zat-zat sisa hasil metabolisme tubuh. Limbah yang disaring oleh ginjal
merupakan kumpulan zat sisa hasil metabolisme tubuh yang tidak dibutuhkan dan
bersifat toksik (racun dan berbahaya). Ginjal yang gagal dalam memenuhi tugasnya
dan dibiarkan secara terus menerus tanpa diberikan penanganan oleh tenaga medis
akan menyebabkan terjadinya penyakit gagal ginjal kronis. Penyakit gagal ginjal
kronis dinilai berbahaya dan sulit untuk dideteksi secara dini, sehingga pengetahuan
akan komponen yang menjadi penyebabnya perlu untuk diketahui [1].

Penyebab terjadinya penyakit gagal ginjal kronis diduga tidaklah sedikit.
Dari sekian banyak dugaan penyebab penyakit gagal ginjal kronis, penulis akan
menggunakan terduga penyebab tersebut sebagai variabel-variabel penelitian.
Variabel-variabel yang berkaitan dengan kesehatan akan diolah menjadi beberapa
komponen yang lebih signifikan. Setiap variabel memiliki karakteristik yang
beragam, sehingga penulis perlu untuk mengidentifikasi kelayakan dan korelasi
antar variabel dalam membentuk komponen yang lebih signifikan. Diperlukan
suatu analisis yang tepat dalam menentukan komponen utama penyebab penyakit
gagal ginjal kronis. Analisis yang dapat digunakan untuk meringkas banyak
variabel menjadi beberapa komponen utama dan tetap mengandung informasi data
orisinal adalah metode Principal Component Analysis (PCA).

Metode PCA banyak digunakan dalam menduga sejumlah komponen utama
yang berfungsi sebagai penjelas dari suatu data berdimensi besar. Metode PCA
digunakan untuk mereduksi data berdimensi besar melalui transformasi data secara
linier, sehingga dihasilkan data berdimensi lebih kecil dengan harapan galat
seminimal mungkin. Metode PCA bekerja dengan cara mengumpulkan
variabel-variabel menjadi beberapa set variabel. Variabel-variabel yang memiliki
kecukupan korelasi dikumpulkan menjadi beberapa set variabel dengan sifat
orthogonal [2]. Penulis akan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar
(Riskesdas) 2018 sebagai variabel-variabel penelitian yang akan digunakan dalam
proses pencarian komponen utama penyebab penyakit gagal ginjal kronis [3].
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Riskesdas merupakan laporan penelitian di bidang kesehatan berskala
nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan mengumpulkan data
dalam bidang kesehatan setiap lima tahun sekali dengan basis komunitas di seluruh
Indonesia. Data yang terkumpul akan dilaporkan dalam bentuk laporan penelitian
yaitu Riskesdas. Tujuan umum penerbitan Riskesdas adalah menggambarkan
tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh masyarakat di seluruh Indonesia dengan
indikator berupa status kesehatan, pelayanan kesehatan, perilaku kesehatan, dan
kesehatan lingkungan. Dengan menggunakan data dari Riskesdas, komponen yang
diperoleh melalui penelitian ini diharapkan sesuai dengan kondisi kesehatan
masyarakat Indonesia.

Penelitian ini akan menggunakan indikator-indikator kesehatan yang
terdapat pada Riskesdas 2018 dalam proses pencarian komponen utama penyebab
penyakit gagal ginjal kronis. Variabel penelitian yang berjumlah 777 variabel akan
mengikuti indikator-indikator tersebut. Dengan hasil komponen utama yang
diperoleh, diharapkan masyarakat Indonesia menjadi lebih waspada dalam
mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal kronis. Oleh karena itu, penelitian ini
akan menggunakan metode PCA dalam mencari prediksi komponen yang
benar-benar berpengaruh terhadap penyakit gagal ginjal kronis.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka timbul permasalahan
yang akan dijawab melalui penelitian ini. Rumusan masalah yang dapat diajukan
terdiri dari sebagai berikut:

1. Bagaimana menerapkan metode PCA dan regresi linier berganda untuk
melakukan analisis terhadap 777 variabel yang diduga menjadi penyebab
penyakit gagal ginjal kronis?

2. Bagaimana menerapkan metode PCA dalam mereduksi data berdimensi
besar?

3. Seberapa besar pengaruh komponen utama yang dihasilkan terhadap penyakit
gagal ginjal kronis?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini terdiri dari sebagai
berikut:

1. Mengetahui dan mengidentifikasi komponen-komponen utama yang diduga
menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis.

2. Menerapkan metode PCA untuk mereduksi data yang berdimensi besar.

3. Menjelaskan besar pengaruh dari komponen utama yang dihasilkan terhadap
penyakit gagal ginjal kronis.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan mengikuti batasan dan asumsi sebagai
berikut:

1. Metode reduksi variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
PCA.

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari Riskesdas
2018 yang dipilih menurut pada provinsi.

3. Data menurut provinsi yang digunakan terdiri dari data proporsi dan
prevalensi. Data proporsi adalah data yang diperoleh dengan cara
mengumpulkan informasi dari masyarakat. Sedangkan data prevalensi
adalah data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tenaga medis.

4. Taraf signifikansi yang digunakan dalam menerapkan uji normalitas adalah
0,05.

5. Taraf signifikansi yang digunakan dalam menerapkan uji korelasi Pearson
adalah 0,2.

6. Taraf signifikansi yang digunakan dalam menerapkan metode regresi linier
berganda adalah 0,1.

7. Variabel penelitian yang digunakan dalam proses pengolahan data dengan
menggunakan metode PCA dan regresi linier berganda terbatas pada variabel
yang mengikuti distribusi normal.
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1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh melalui penelitian ini dapat dibagi menjadi dua,
yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Teoretis

Manfaat secara teoretis dari penelitian ini adalah untuk dapat

1. Memahami lebih mendalam konsep dari metode PCA dan regresi linier
berganda.

2. Menggunakan metode PCA guna mereduksi data berdimensi besar.

3. Menjadi bahan acuan bacaan dalam melakukan penelitian yang berkaitan
dengan penerapan metode PCA dan regresi linier berganda.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat

1. Memberikan informasi berupa komponen-komponen yang secara signifikan
memengaruhi penyakit gagal ginjal kronis.

2. Memberikan masukan bagi para peneliti di dunia medis dalam menentukan
penyebab penyakit gagal ginjal kronis.

3. Mengetahui besar pengaruh dari masing-masing komponen utama dalam
menyebabkan penyakit gagal ginjal kronis.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan pada penelitian ini akan mengikuti sistematika yang diuraikan
sebagai berikut:

1. Bab I PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penelitian, batasan dalam melakukan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.
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2. Bab II LANDASAN TEORI
Pada bab ini akan diuraikan landasan teori berupa matriks, statistika, metode
PCA, dan metode regresi linier berganda yang dikutip dari buku serta tinjauan
pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bab III METODOLOGI
Pada bab ini akan dijelaskan 777 variabel yang diperoleh melalui data
Riskesdas 2018 dan langkah-langkah yang digunakan untuk menerapkan
metode PCA dan regresi linier berganda.

4. Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini akan dipaparkan analisis dari hasil pengolahan data Riskesdas
2018 dengan metode PCA dan regresi linier berganda menggunakan software
statistik SPSS dan Minitab.

5. Bab V PENUTUP
Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran
bagi perkembangan penelitian yang akan datang.
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