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ABSTRAK

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK HAZARD RATE
DISTRIBUSI GENERALIZED EXPONENTIAL

Oleh

Merda Gustina

Analisis survival (survival analysis) atau kelangsungan hidup atau analisis
kesintasan bertujuan menaksir probabilitas kelangsungan hidup, kekambuhan,
kematian, dan peristiwa-peristiwa lainnya sampai pada periode waktu tertentu.
Distribusi dari waktu kelangsungan hidup terdiri dari tiga fungsi yaitu Fungsi
Kepekatan Peluang (fkp), Fungsi Kelangsungan Hidup (Survival Function), dan
Fungsi Kegagalan (Hazard). Dari ketiganya dapat dikaji bentuk Hazard Rate pada
distribusi Generalized Exponential menggunakan aturan Glaser. Distribusi
Generalized Exponential mempunyai empat bentuk hazard rate yaitu meningkat
(increasing), menurun (decreasing), konstan, dan upside-down bathtub.

Kata Kunci: Distribusi Generalized Exponential, Fungsi Kelangsungan Hidup
(Survival Function), Laju Kegagalan (Hazard Rate).



ABSTRACT

IDENTIFICATION CHARACTERISTIC HAZARD RATE
GENERALIZED EXPONENTIAL DISTRIBUTION

By

Merda Gustina

Survival Analysis is commonly used in predicting the probability of survival,
recurrence of disease, death and others event until a certain time period. Survival
time is the data that measure time to a certain event. The distribution of survival
times is usually described or characterized by three functions: the probability
density function, the survival function, and the hazard function. Therefore, Of the
three can be studied form of Hazard Rate on Generalized Exponential distribution
using rules Glaser. The characteristic Hazard Rate Generalized Exponential
distribution are increasing, decreasing, constant and upside-down bathtub.

Key Word: Generalized Exponential Distribution, Survival Function, Hazard
Rate.
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Setiap kehidupan pastinya terdapat masalah yang berhubungan dengan waktu

ketahanan hidup, seperti waktu kematian atau kesembuhan penyakit seseorang.

Dalam statistika, masalah ketahanan hidup disebut juga analisis survival.  Analisis

survival (survival analysis) atau kelangsungan hidup atau analisis kesintasan

bertujuan menaksir probabilitas kelangsungan hidup, kekambuhan, kematian, dan

peristiwa-peristiwa lainnya sampai pada periode waktu tertentu. Analisis survival

juga terdiri dari fungsi survival dan hazard rate.

Dalam analisis kelangsungan hidup tingkat probabilitas kegagalan juga

diperhitungkan yang dinamakan laju kegagalan (hazard rate). Laju kegagalan

(hazard rate) diperlukan untuk mengetahui apakah distribusi dari data dalam

fungsi kelangsungan hidup yang diasumsikan telah menggambarkan keadaan yang

sesungguhnya. Secara spesifik laju kegagalan dihitung sebagai jumlah kegagalan

pada kurun waktu dalam rentang interval dibagi dengan rata-rata jumlah kejadian

yang sukses pada nilai tengah interval. Laju kegagalan (hazard rate) mempunyai

bentuk-bentuk kurva yaitu increasing (I), decreasing (D), bathtub (∪), upside-

down bathtub (∩) dan konstan. Model peluang laju kegagalan memiliki bentuk

yang berbeda-beda untuk setiap distribusi yang berbeda.
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Salah satunya yaitu fungsi distribusi Generalized Exponential. Distribusi

Generalized Exponential merupakan perluasan dari distribusi Exponential yang

memiliki bentuk kurva hazard konstan. Sedangkan distribusi Generalized

Exponential mempunyai bentuk kurva yang spesifik, kurva naik dari nol mencapai

titik maksimum kemudian turun dan pada saat tertentu relatif konstan mendekati

nol. Fungsi ini dapat dipergunakan untuk menggambarkan model kurva

pertumbuhan. Gupta dan Kundu (1999) memperkenalkan distribusi eksponensial

tergeneral (Generalized Exponential / GE) sebagai alternatif dari distribusi gamma

atau weibull. Fungsi distribusi dari eksponensial tergeneral adalah :( ; , λ) = αλ (1 − )
dengan merupakan parameter bentuk dan λmerupakan parameter skala.

Berdasarkan latar belakang diatas akan dikaji lebih mendalam bagaimana bentuk

kurva hazard rate pada distribusi Generalized Exponential.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendapatkan fungsi kelangsungan hidup distribusi Generalized

Exponential dan fungsi hazard distribusi Generalized Exponential

2. Mengidentifikasi karakteristik hazard rate dalam bentuk increasing,

decreasing, bathtub, upside-down bathtub atau yang terjadi pada

distribusi Generalized Exponential

3. Menggambarkan grafik fungsi hazard distribusi Generalized Exponential
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1.3 Batasan Masalah

Agar tidak memperluas pembahasan maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal

berikut:

1. Distibusi yang digunakan adalah distribusi Generalized Exponential

dengan 2 parameter ( , ).
2. Mencari karakterisik dari hazard rate yang meliputi increasing,

decreasing, bathub, upside-down bathub dan konstan pada distribusi

Generalized Exponential menggunakan aturan Glaser.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian ini dapat diterapkan pada

kasus ketahanan hidup yang berdistribusi Generalized Exponential (GE).



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis Survival

Analisis survival adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk

menjawab pertanyaan apakah dan kapan suatu kejadian (event) menarik terjadi.

Analisis survival (survival analysis) atau waktu kelangsungan hidup atau analisis

kesintasan bertujuan menaksir probabilitas kelangsungan hidup, kekambuhan,

kematian, dan peristiwa-peristiwa lainnya sampai pada periode waktu tertentu.

Distribusi dari waktu kelangsungan hidup biasanya digambarkan dan difokuskan

pada tiga fungsi yaitu:

1. Fungsi Kelangsungan Hidup (Survival Function)

2. Fungsi Kepekatan Peluang (fkp)

3. Fungsi Hazard

Ketiga fungsi ini equivalen, artinya jika satu dari ketiganya diberikan maka dua

lainnya bias diperoleh. (Xian Liu, 2012)

2.2 Fungsi Kepekatan Peluang

Seperti peubah acak kontinu lainnya, waktu kelangsungan hidup T mempunyai

fungsi kepekatan peluang (fkp) yang didefinisikan sebagai limit dari peluang
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suatu individu yang gagal dalam interval pendek t ke t + ∆ , atau peluang

kegagalan dalam interval kecil per satuan waktu. Hal itu dapat dijelaskan sebagai:

( ) = lim∆ → ( ( , + ∆ )∆
= lim∆ → Pr( < < + ∆ )∆

(2.1)( ) adalah fungsi non negatif, yaitu:( ) ≥ 0 untuk semua t ≥ 0
= 0 untuk t < 0

(Xian Liu, 2012)

2.3 Fungsi Kelangsungan Hidup (Survival Function)

Fungsi survival adalah probabilitas bahwa suatu individu akan tetap hidup sampai

waktu t ( > 0). Jadi jika x variabel random yang menotasikan waktu bertahan

hidup dari seorang individu, maka ( ) adalah probabilitas bahwa T lebih besar

dari . Dalam statistik fungsi kumulatif distribusi ( ) didefinisikan:( ) = ( ≤ )
= ( )

Karena > 0 maka ( ) = ∫ ( ) (2.2)

Fungsi kelangsungan hidup menyatakan peluang suatu sistem tidak mengalami

kegagalan sampai batas waktu t.  Fungsi ini didefinisikan sebagai:( ) = P( ℎ ℎ ℎ )
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= P( > )
= ( )

(2.3)

Dengan menggunakan definisi fungsi distribusi kumulatif ( ) = ( ≤ ), maka

fungsi survival dapat dituliskan sebagai berikut :( ) = ( > )= 1 − ( ≤ )= 1 − ( ) (2.4)

Sifat-sifat dari kelangsungan hidup S(t):

1. Fungsi tidak naik ( non-increasing) dengan (∞) = 0 dan (0) = 1
Yaitu bahwa probabilitas suatu individu bertahan hidup pada waktu 0 adalah 1

dan probabilitas bertahan hidup sampai waktu mendekati tak berhingga adalah

nol.

2. Jika T peubah acak kontinu, maka S(t) kontinu. (Xian Liu, 2012)

2.4 Fungsi Laju Kegagalan (Hazard Rate)

Laju kegagalan (Hazard Rate) atau fungsi hazard menyatakan peluang sesaat

kemudian (next-instan) antara (t,t + ∆ ), kemudian diketahui bahwa suatu sistem

telah berumur t. Hazard didefinisikan  sebagai:

ℎ( ) = lim∆ → Pr( < < + ∆ | ≥ )∆
= lim∆ → Pr[( < < + ∆ ) ∩ ( ≥ )] /( ≥ )∆
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= lim∆ → Pr[( < < + ∆ ∩ ≥ )]∆ Pr( ≥ )
= lim∆ → Pr( < < + ∆ )∆ (1 − ( ))
= lim∆ → F(t + ∆t) − F(t)∆ (1 − ( ))
= 1(1 − ( )) lim∆ → F(t + ∆t) − F(t)∆ℎ( ) = ( )( ( )) = ( )( ) (2.5)

dimana f(t) adalah fungsi kepekatan (density function) dan s(t) adalah fungsi

kelangsungan hidup (survival function).

Dari persamaan ( ) = Pr( ≤ ) = ∫ ( ) , karena:

( ) = ( ) = [1 − ( )] = − ( )
Maka persamaan (2.5) dapat diperoleh:

ℎ( ) = ( )( ) = − ( )( ) = − [ln ( )]
sehingga diperoleh:

ln ( )| = − ℎ( )
Karena s(0)= 1, maka

ln ( )| = − ℎ( )
Dan diperoleh persamaan untuk fungsi kelangsungan hidup yaitu:( ) = exp −∫ ℎ( ) (2.6)
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Dimana, s(t) : Fungsi kelangsungan hidup (survival function)

h(t) : Fungsi hazard (hazard rate/ hazard function)

Hazard rate h(t) untuk model distribusi laju kegagalan kontinu mempunyai sifat :

a. h(t) > 0

b. ∫ ℎ( ) = ∞
Dari persamaan (2.5) dihubungkan dengan persamaan (2.6) akan diperoleh :( ) = ℎ( ) −∫ ℎ( ) ; ≥ 0 (2.7)

(John and Melvin, 2005)

Menurut McDonald dan Richard (1987) untuk mengetahui karakteristik fungsi

hazardnya h(t) diturunkan terhadap t sehingga:ℎ( ) = ( ) ( ) − ( )(− ( ))
ℎ( ) = ( ) ( ) + ( )
ℎ( ) = ( )( ) + ( )( )

Setelah diperoleh turunan pertama dari h(t), untuk mengetahui kapan h(t) naik,

turun atau konstan maka langkah selanjutnya adalah membuat,dh(t) = 0( )( ) + ( )( ) = 0( )( ) = − ( )( )( )( ) = − ( )
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Dari persamaan di atas sekarang dapat diketahui bahwa sebuah distribusi akan

1. Memiliki laju hazard naik (increasing) jika
( )( ) > − ( ),

2. Memiliki laju hazard turun (decreasing) jika
( )( ) < − ( )

3. Memiliki laju hazard konstan jika
( )( ) = − ( ).

Syarat cukup sebuah fungsi kepekatan bukan merupakan suatu kondisi yang

diperlukan untuk menentukan karakteristik laju hazardnya.

Menurut Glaser (1980) untuk menentukan bentuk laju hazard dengan

menggunakan metode satu turning point (titik belok). Dalam metodenya, Glaser

menggunakan fungsi kepekatan peluang. Titik belok (turning point) dari suatu

fungsi adalah suatu titik maksimum atau minimum dalam suatu fungsi atau kurva

dan didefinisikan sebagai berikut :( ) = − ( )( ) (2.8)

Fungsi ini memiliki peranan penting dalam mengkaji karakteristik fungsi dan

bentuk laju hazard. Aturan Glaser (1980) sendiri adalah sebagai berikut :

a. Jika ′( ) > 0 untuk semua > 0, maka increasing (I)

b. Jika ′( ) < 0 untuk semua > 0, maka decreasing (D)

c. Misal terdapat > 0, sehingga ′( ) < 0 untuk semuaє (0, ), ′( ) = 0, ′( ) > 0 untuk semua > , dan

 Jika lim → ( ) = 0, maka increasing (I)

 Jika lim → ( ) → ∞, maka bathub (U)

d. Misalkan terdapat > 0, sehingga ( ) > 0 untuk semua є (0, ),( ) < 0 untuk semua > , dan
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 Jika lim → ( ) = 0, maka upside-down bathub (∩)

 Jika lim → ( ) → ∞, maka decreasing (D)

2.5 Distribusi Eksponensial

Distribusi eksponensial merupakan salah satu distribusi kontinu pertama kali

diperkenalkan oleh Gupta dan Kundu pada tahun 1999. Distribusi eksponensial

adalah suatu fungsi special dari distribusi gamma yang berperan penting dalam

statistika. Berikut akan dijelaskan definisi PDF (Probability Density Function)

distribusi eksponensial.

Definisi 2.5.1 (Probability Density Function) PDF distribusi eksponensial

Suatu peubah acak kontinu X berdistribusi eksponensial dengan peubah acak

eksponensial jika dan hanya jika kepekatan peluang (probability density),

mempunyai fungsi kepekatan peluang dalam bentuk:

( ) = λ λ , > 0, λ > 00, (2.9)

Dengan λ merupakan parameter skala.

Sedangkan fungsi distribusi kumulatifnya adalah:( ; λ) = 1 − , > 0 (2.10)

(Gupta dan Kundu, 1999)

2.6 Sifat-Sifat Distribusi Eksponensial
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Adapun sifat-sifat distribusi eksponensial menurut Gupta dan Kundu pada tahun

1999 sebagai berikut:

1) ( ) = lim→ ∫ λe =
Bukti :( ) = lim→ λe = lim→ λ e

= lim→ λ −λ e + 1λ e
= lim→ −te + e
= lim→ −te − 1λ e |
= lim→ 0 − 1λ e − 1λ= 1λ

2) ( ) = ( ) − ( ( ))
= lim→ λe − 1λ
= lim→ λe − 1λ
= lim→ λ −λ + 1λ e 2 − 1λ
= lim→ − + 2 te − 1λ
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= lim→ − + 2λ − 1λ
= 0 + 2λ − 1λ = 1λ

3) ( ) = lim → ∫ λe =
Bukti :( ) = lim→ λe = lim→ λ e

= lim→ λ −1λ e |
= lim→ −e |
= lim→ −e +e
= e

4) ℎ( ) = ( )( ) = = , maka nilai hazard konstan

2.7 Distribusi Generalized Exponential

Distribusi Eksponensial pertama kali diperkenalkan oleh Gupta dan Kundu pada

tahun 1999. Distribusi Eksponensial diambil dari salah satu fungsi distribusi

kumulatif yang digunakan pada pertengahan abad 19 (Gompertz-Verhulst) untuk

membandingkan tabel kematian dan menghasilkan laju pertumbuhan penduduk,

yang didefinisikan sebagai berikut:( ) = (1 − −λ ) (2.11)

Kemudian dengan menstandarisasikan ρ = 1 dan x = t, diperoleh distribusi

ekponensial satu variabel (Univariate Exponential Distribution) dengan fungsi

distribusi kumulatif dan x > 0, adalah sebagai berikut:
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( ; , λ) = (1 − ) (2.12)

dari turunan fungsi distribusi kumulatif di atas, juga didapat fungsi kepekatan

peluangnya (fkp) adalah sebagai berikut:( ; , λ) = αλ (1 − ) (2.13)

Keterangan:

: Peubah acak

: Parameter Bentuk

λ : Parameter Skala

e : 2,7183

Untuk α > 0 dan λ > 0 masing–masing adalah parameter bentuk dan parameter

skala. Jika α = 1 merupakan distribusi eksponensial.  Maka pada kajian parameter

α dan λ = 1 merupakan distribusi Generalized Exponential dengan parameter

bentuk di notasikan dengan GE (α). (Dobson, 2002)

2.7.1 Nilai Harapan  distribusi Generalized Exponential ( , λ)

Nilai harapan dari suatu distribusi akan dijelaskan pada definisi 2.1 yaitu:

Definisi 2.1 (Nilai Harapan)

Misalkan x variabel acak, jika x variabel acak kontinu dengan fungsi kepekatan

peluang f(x) dan

| | ( ) < ∞
Maka nilai harapan x adalah :

( ) = ( )
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(2.14)

(Hogg and Craig, 1995)

Adapun nilai harapan distribusi Generalized Exponential ( , λ) menurut Gupta

dan Kundu tahun 2003 adalah:( ) = ( ( + 1) − ( (1)) (2.15)

Dimana adalah fungsi digamma.

2.7.2 Ragam Distribusi Generalized Exponential ( , λ)

Sebaran dari distribusi Generalized Eksponential ditentukan oleh standar deviasi,

.Kuadrat dari standar deviasi merupakan ragam dari distribusi GE. Definisi dan

bentuk rumus umum dari nilai ragam adapun penjelasannya sebagai berikut:

Definisi 2.2 ragam

Misalkan x merupakan sampel acak dengan rata-rata terbatas dan sedemikian

sehingga ([ − ] ) terbatas, maka ragam dari X didefinisikan sebagai ([ −] ). ([ − ] ) dinotasikan dengan atau Var (X)

Sehingga didefinisikan sebgai berikut :( ) = ([ − ] ) = ( ) − ( ( )) (2.16)

(Hogg and Craig, 1995)

Adapun menurut Gupta dan Kundu tahun 2003 nilai ragam distribusi GE ( , λ)

adalah:( ) = ([ − ] ) = ( ) − ( ( ))( ) = − ( ′( + 1) − ( ′(1)) (2.17)
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Dimana adalah derivative dari fungsi digamma.



 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian dilakukan di Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Lampung tahun ajaran 2015/2016. 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

 

 

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan studi literatur secara 

sistematis yang diperoleh dari buku-buku atau media lain untuk mendapatkan 

informasi sebanyak mungkin untuk mendukung penulisan skripsi ini.  Adapun 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mencari turunan pertama dan fungsi kepekatan distribusi Generalized 

Exponential  

2. Mencari nilai η(t) = 
      

    
 dan turunan pertama dari distribusi Generalized 

Exponential  

3. Mencari fungsi kelangsungan hidup dari distribusi Generalized Exponential  

4. Mencari fungsi hazard dari distribusi Generalized Exponential  

5. Melakukan analisis fungsi hazard dengan dengan menggunakan aturan 

Glaser (1980) sebagai berikut: 

a. Jika         untuk semua t > 0, maka increasing (I) 
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b. Jika         untuk semua t > 0, maka decreasing (D) 

c. Misalkan terdapat      sehingga         untuk semua             

                untuk semua      dan 

- Jika               , maka increasing (I) 

- Jika               , maka bathtub ( ) 

d. Misalkan terdapat      sehingga         untuk semua             

                untuk semua      dan 

- Jika               , maka upside-down bathtub     

- Jika               , maka decreasing (D) 

Dimana: 

      
 

  
             

     

    
         

 

  
     

6. Membuat grafik fungsi hazard dari distribusi Generalized Exponential 

dengan menggunakan program R 



V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

1. Fungsi Kelangsungan hidup distribusi Generalized Exponential adalah1 − (1 − −λ ) sedangkan fungsi hazard distribusi Generalized Exponential

adalah
α λ −λ (1− −λ ) −1(1− −λ )

2. Hazard rate berbentuk konstan untuk α =1 dan λ > 0 untuk semua > 0
3. Hazard rate berbentuk increasing (I) atau naik untuk 1 < α < 2,2 dan λ > 0

untuk semua > 0
4. Hazard rate berbentuk decreasing (D) atau turun untuk 0 < α < 1 dan λ > 0

untuk semua > 0
5. Hazard rate berbentuk upside-down bathtub (∩)untuk α > 3 dan λ > 0 untuk

semua > 0
6. Hasil analisis dengan mengunakan teorema Glaser ternyata sebanding dengan

bentuk grafik dari hazard function menggunakan software R yaitu berbentuk

increasing, decreasing, upside-down bathtub dan juga konstan
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