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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Dalam berbagai bidang terapan, statistika merupakan alat analisis yang banyak

digunakan. Salah satu analisis statistika yaitu analisis survival (survival analysis)

atau analisis kelangsungan hidup. Analisis ini biasanya digunakan dalam menaksir

probabilitas kelangsungan hidup, kekambuhan suatu penyakit, kematian, dan

peristiwa-peristiwa lainnya sampai pada periode waktu tertentu. Sedangkan pada

bidang industri, survival analysis sering disebut sebagai analisis reliabilitas.

Analisis reliabilitas digunakan untuk menganalisis dan menguji masa hidup suatu

sistem. Ada dua model dalam sistem reliabilitas, yaitu model sistem non

repairable dan model sistem repairable. Pada sistem repairable (pembaharuan

sistem), banyaknya kegagalan yang terjadi tidak menentu saat penambahan waktu

sehingga menimbulkan tingkat kegagalan menjadi tidak konstan.

Sistem repairable berkaitan erat dengan waktu kegagalan dan waktu penyensoran.

Jika waktu terjadinya kegagalan semakin lama, maka hal ini dikatakan reliabilitas

sistem repairable meningkat. Sedangkan jika waktu antara kegagalan satu dengan

lainnya semakin dekat, dinyatakan reliabilitas sistem repairable menurun. Jika

ketepatan waktu kegagalan yang terjadi tidak diketahui secara pasti, maka hal ini
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disebut sebagai waktu penyensoran. Pada sistem repairable, waktu penyensoran

terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu sensor kiri (left censored), sensor kanan

(right censored), dan sensor interval (interval censored).

Distribusi Weibull banyak digunakan dalam menguji dan menganalisis

karakteristik reliabilitas pada sistem repairable. Salah satu metode yang

digunakan untuk menduga parameternya adalah metode kemungkinan maksimum

(maximum likelihood estimation).

Difford Cohen pada tahun 1965 dalam jurnalnya yang berjudul “Maximum

Likelihood Estimation in The Weibull Distribution Based on Complete and on

Censored Samples”, telah membahas mengenai penduga parameter pada distribusi

Weibull berdasarkan full data dan data tersensor. Evaluasi bias relatif penduga

parameter distribusi Weibull full data dan data tersensor belum dibahas lebih

lanjut. Oleh karena itu penulis memfokuskan penelitian untuk mengkaji bias

relatif penduga parameter pada distribusi Weibull full data dan data tersensor kiri.

1.2  Batasan Masalah

Penelitian ini membahas tentang bias relatif penduga parameter distribusi Weibull

dengan data full data dan data tersensor kiri.
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1.3  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Melakukan pendugaan parameter dengan menggunakan metode kemungkinan

maksimum pada distribusi Weibull dengan data tersensor kiri.

2. Melakukan simulasi untuk melihat bias relatif penduga parameter pada

distribusi Weibull dengan full data dan data tersensor kiri.

3. Mengkaji bias relatif penduga parameter pada distribusi Weibull dengan full

data dan data tersensor kiri.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti lain mengenai pendugaan

parameter dengan menggunakan metode kemungkinan maksimum pada

distribusi Weibull dengan data tersensor kiri.

2. Menunjukkan kepada peneliti lain tentang analisis bias relatif penduga

parameter pada distribusi Weibull full data dan data tersensor kiri.


