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ABSTRACT 

 

SURVIVAAL ANALYSIS WITH  

MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINE (MARS) APPROACH 

FOR RESAMPLING DATA 

 

 

By 

 

ERNI YULIA SARI 

 

 

 

The lifetime of an object or an individual can be affected by one or more factors. 

To determine the rate failure of an individual at a time that is affected by one or 

more predictor variables it can be done with the Multivariate Adaptive Regression 

Spline (MARS) approach. This method have 3 ≤ k ≤ 20 predictor variables and the 

sample size 50 ≤ n ≤ 1000. Maximum Likelihood Estimation (MLE) can be used to 

estimate parameter of  baseline hazard and Penalized Least Square (PLS) can be to 

used estimate coefficients of MARS model. In case study, MARS use to perform 

the analysis remission survival time on 42 patient leukimia. It cause n < 50  it is 

necessary to resampling to fulfill the assumptions on MARS. Resampling amount 

used is 50, 100, 500, 900, 1000. 

 

Keyword: Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS), Maximum 

Likelihood Estimation (MLE), Penalized Least Square (PLS) 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

ANALISIS SURVIVAL DENGAN PENDEKATAN  

MULTIVARIATE ADAPTIVE REGRESSION SPLINE (MARS) 

UNTUK DATA RESAMPLING 

 

 

Oleh 

 

ERNI YULIA SARI 

 

 

 

Masa hidup suatu objek atau individu dapat dipengaruhi oleh satu atau lebih faktor. 

Untuk mengetahui laju kegagalan suatu individu pada suatu waktu yang 

dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel prediktor maka dapat dilakukan dengan 

pendekatan Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS). Metode ini memiliki 

variabel prediktor 3 ≤ 𝑘 ≤ 20 dan ukuran sampel 50 ≤ 𝑛 ≤ 1000. Pada penelitian 

untuk menduga fungsi baseline hazard digunakan metode maximum likelihood 

estimation (MLE) dan untuk menduga koefisien model MARS digunakan metode 

penalized least square (PLS). Pada studi kasus, MARS digunakan untuk 

menganalisis waktu sisa hidup pada 42 pasien leukimia. Karena  𝑛 < 50 perlu 

dilakukan resampling untuk memenuhi asumsi pada MARS. Jumlah resampling 

yang digunakan yaitu 50, 100, 500, 900, 1000. 

 

Kata kunci: Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS), Maximum 

Likelihood Estimation (MLE), Penalized Least Square (PLS), Resampling. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah 

  

 

Masa hidup merupakan interval waktu yang diamati dari suatu objek atau individu 

dari saat pertama kali masuk ke dalam pengamatan hingga mengalami kegagalan. 

Masa hidup merupakan random variabel yang mengikuti sebaran distribusi tertentu. 

Dari beberapa distribusi yang dapat menggambarkan masa hidup, distribusi weibull 

merupakan salah satu distribusi yang umum digunakan dalam menyelesaikan 

persoalan yang berhubungan dengan massa hidup suatu individu.  

 

Analisis yang digunakan untuk menganalisis masa hidup adalah analisis survival. 

Analisis survival adalah suatu metode yang berhubungan dengan waktu, mulai dari 

time origin atau start point sampai dengan terjadinya suatu kejadian khusus atau 

end point. Pada analisis survival, jenis data waktu hidup dapat dibagi menjadi dua 

yaitu data tidak tersensor (data lengkap) dan data tersensor (data tidak lengkap). 

Data tidak tersensor adalah data yang diambil jika semua obyek penelitian 

mengalami kejadian yang dimaksudkan dalam penelitian sedangkan data tersensor 

adalah data yang tidak bisa diamati secara keseluruhan karena terdapat data massa 

hidup yang tidak diketahui secara pasti. Dalam analisis survival terdapat dua fungsi 

yang dapat digunakan, yaitu fungsi survival dan fungsi hazard. Fungsi hazard 

merupakan peluang suatu individu mencapai kejadian khusus pada waktu 𝑡, dengan 
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diketahui bahwa individu tersebut masih bertahan sampai waktu tersebut. Kejadian 

khusus yang dimaksud merupakan waktu bertahan hidup atau waktu sisa hidup 

pasien dalam suatu penyakit, contohnya penyakit leukimia.  

 

Massa hidup individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jika data massa 

hidup dipengaruhi lebih dari dua faktor dan diukur secara bersamaan maka data 

yang digunakan adalah data multivariat. Metode statstik yang digunakan untuk 

mengetahui hubungan dua atau lebih variabel yaitu analisis regresi. Pada analisis 

regresi jenis data yang digunakan ada dua yaitu data numerik dan kategorik. Jika 

penggunakan data kategorik maka analisis yang digunakan yaitu analisis regresi 

nonparametrik. Bentuk model regresi nonparametrik sebagai berikut : 

𝒚 = 𝒇(𝒙) + 𝜺 

Untuk mengetahui laju kegagalan (hazard rate) individu pada suatu waktu yang 

dipengaruhi oleh satu atau lebih variabel prediktor maka dapat digunakan 

pendekatan metode Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS). 

Multivariate Adaptive Regression Splines merupakan salah satu metode regresi 

nonparametrik dengan pendekatan multivariat yang mempertimbangangkan 

covariate dari variabel prediktor yang dikembangkan oleh Friedman (1991).  

 

Kelebihan dari metode MARS adalah memiliki sifat yang fleksibel pada data yang 

berdimensi tinggi, memiliki variabel prediktor 3 < k < 20, dan ukuran sampel 50 < 

n < 1000. Selain itu, pemodelan MARS dapat melibatkan banyak interaksi antar 

variabel prediktor dan mampu mendeteksi interaksi tersebut (Kriner, 2007). Jika 

data yang ada berukuran kecil atau < 50 maka data tersebut dapat diresampling 

untuk memenuhi asumsi yang ada pada metode MARS.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditentukan 

rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Bagaimana model analisis survival dengan pendekatan multivariate 

adaptive regression spline (MARS) untuk data resampling ? 

2. Bagaimana estimasi model analisis survival dengan pendekatan 

multivariate adaptive regression spline (MARS) untuk data resampling. 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :  

1. Menentukanmodel analisis survival dengan pendekatan multivariate 

adaptive regression spline (MARS) untuk data resampling ? 

2. Menentukan estimasi model analisis survival dengan pendekatan 

multivariate adaptive regression spline (MARS) untuk data resampling. 

3. Menerapkan model analisis survival dengan pendekatan multivariate 

adaptive regression spline (MARS) untuk data resampling pada data 

remission survival time pada pasien leukimia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan mengenai 

hazard rate berdistribusi Weibull dengan pendekatan Multivariate Adaptive 

Regression Spline (MARS). 



 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

Teori-teori yang digunakan untuk mendukung dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

2.1 Analisis Survival  

 

 

Massa hidup merupakan interval waktu yang diamati dari suatu objek atau 

individu pada saat pertama kali masuk kedalam pengamatan hingga terjadinya 

kegagalan. Analisis yang digunakan untuk menganalisis massa hidup adalah 

analisis survival. Analisis survival merupakan suatu metode statistik yang 

berkaitan dengan waktu, yaitu dimulai dari time origin atau start point sampai 

pada suatu kejadian khusus (failure event/end point) (Collect, 2003). Dalam 

menentukan waktu survival T, terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan yaitu : 

a. Time  origin  or  starting  point  (titik  awal)  adalah  waktu dimulainya suatu 

penelitian. 

b.  Ending event of interest (kejadian akhir) adalah kejadian yang menjadi inti 

dari penelitian.  

c. Measurement scale for the passage of time (skala pengukuran waktu yang 

jelas). Skala diukur dalam hari, minggu atau tahun.   

 

Adapun tujuan melakukan anaisis survival adalah : 

1. Mengestimasi/memperkirakan dan menginterpretasikan fungsi survival atau 
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hazard dari data survival.  

2. Membandingkan fungsi survival dan fungsi hazard pada dua atau lebih 

kelompok.  

3. Menilai hubungan variabel-variabel explanatory dengan survival waktu 

ketahanan. 

 

Massa hidup dalam analisis survival mengikuti distribusi peluang tertentu. Fungsi 

distribusi tersebut dapat dijelaskan dalam tiga fungsi yaitu fungsi kepekatan 

peluang, fungsi survival, fungsi, dan hazard. 

 

 
2.1.1 Fungsi Kepekatan Peluang 

 

 

Fungsi kepadatan peluang merupakan peluang suatu individu mengalami 

event, gagal atau mati dalam interval waktu t sampai ( 𝑡 + ∆𝑡 ) yang 

dinotasikan dengan  (𝑓(𝑡)). Fungsi ini dirumuskan sebagai berikut: 

𝑓(𝑡) = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑡→0

[
𝑃(𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘 𝑔𝑎𝑔𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 (𝑡,𝑡+∆𝑡))

∆𝑡
] 

𝑓(𝑡) = 𝑙𝑖𝑚
∆𝑡→0

[
𝑃(𝑡<𝑇<𝑡+∆𝑡)

∆𝑡
]       (2.1) 

(Collettt, D., 2003) 

 

 

T merupakan variabel random non negatif dalam interval [0,∞ ). Fungsi 

kepekatan peluang mempunyai sifat dasar sebagai berikut : 

a. 𝑓(𝑡) ≥ 0, 𝑡 ≥ 0 

b. ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡 = 1
∞

0
 

Fungsi 𝑓  disebut fungsi peluang bagi variabel random kontinu T bila luas 

daerah di bawah kurva dan di atas sumbu-t sama dengan 1, dan bila luas 
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daerah di bawah kurva antara 𝑡 = 𝑎 dan 𝑡 = 𝑏 menyatakan peluang T terletak 

antara 𝑎 dan 𝑏. 

Dengan demikian luas daerah yang diarsir adalah : 

𝑃(𝑎 < 𝑇 < 𝑏) = ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
𝑏

𝑎
     

dengan 𝑎, 𝑏 𝜖 [0,∞). 

 

𝐹(𝑡)  merupakan fungsi distribusi kumulatif (cdf) dari 𝑇 . Fungsi ini 

didefinisikan sebagai peluang suatu individu mengalami event sampai dengan 

waktu t yang dapat dituliskan sebagai berikut: 

𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) 

= ∫ 𝑓(𝑡)
𝑡

0
 𝑑𝑡   (2.2) 

 

 

2.1.2 Fungsi Survival 

 

 

Massa hidup individu merupakan selang waktu yang diamati dari suatu objek 

saat pertama kali masuk ke dalam pengamatan sampai dengan objek tersebut 

tidak berfungsi atau mati. Misalnya selang waktu yang mengukur kerusakan 

suatu produk, matinya suatu makhluk hidup, atau kambuhnya suatu penyakit.  

 

Menurut Kleinbaum dan Klein (2005) fungsi survival menyatakan peluang 

yang tidak mengalami kegagalan sampai batas waktu t. Jika T melambangkan 

waktu survival lebih besar dari t, maka persamaannya adalah :  

𝑆(𝑡)  = P (Objek hidup lebih dari waktu t) 

= 𝑃(𝑇 > 𝑡) 

= 1 − 𝑃(𝑇 < 𝑡)  
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= 1 − 𝐹(𝑡)       (2.3) 

 

 

2.1.3 Fungsi Hazard 

 

 

Menurut Kleinbaum dan Klein (2005) fungsi hazard atau fungsi kegagalan 

dari waktu tahan hidup T dinotasikan h(t) adalah probabilitas suatu individu 

mencapai kejadian khusus pada waktu t, dengan syarat ia telah bertahan 

sampai  waktu  tersebut. Fungsi hazard didefinisikan sebagai berikut : 

h(t) = 
𝑝𝑒𝑙𝑢𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑔𝑎𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛(𝑡,𝑡+∆𝑡)

𝑝𝑒𝑙𝑢𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑔𝑎𝑔𝑎𝑙𝑎𝑛(𝑡,∞)
 

= lim
∆𝑡→0

𝑃(𝑡≤𝑇<𝑡+∆𝑡│𝑇≥𝑡)

∆𝑡
 

= lim
∆𝑡→0

𝑃(𝑡≤𝑇<𝑡+∆𝑡,𝑇≥𝑡)

∆𝑡.𝑃(𝑇≥𝑡)
 

 = lim
∆𝑡→0

𝑃(𝑡≤𝑇<𝑡+∆𝑡)

∆𝑡.𝑆(𝑡)
 

 = lim
∆𝑡→0

𝐹(𝑡+∆𝑡)−𝐹(𝑡)

∆𝑡.𝑆(𝑡)
 

  = 
1

𝑆(𝑡)
 lim
∆𝑡→0

𝐹(𝑡+∆𝑡)−𝐹(𝑡)

∆𝑡
 

 = 
𝐹′(𝑡)

𝑆(𝑡)
  

= 
𝑓(𝑡)

𝑆(𝑡)
         (2.4) 

 

 

Perbedaan antara analisis survival dengan analisis statistik lainnya adalah pada 

jenis datanya. Pada analisis survival jenis data massa hidup dapat dibagi menjadi 

dua yaitu data tersensor dan data tidak tersensor atau data lengkap. 
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2.1.4 Data Tersensor dan Data Tidak Tersensor 

 

 

Dalam analisis survival, terdapat kesulitan dalam pengamatan data yaitu 

adanya kemungkinan pengamatan beberapa produk yang tidak dapat di 

observasi berawal dari start point hingga end point. Keadaan tersebut 

dikatakan data tersensor (Kleinbaum dan Klein, 2005).   

 

Sensor dilakukan untuk memperpendek suatu percobaan karena untuk 

mengukur waktu kegagalan atau kematian objek memerlukan waktu yang 

lama dan biaya yang tidak sedikit. Dalam uji ketahanan terdapat jenis-jenis 

sensor, yaitu : 

1. Sensor kanan  

Data survival dikatakan tersensor kanan jika : (1) subyek yang diamati 

tetap bertahan hidup pada saat waktu T yang telah ditentukan atau belum 

mengalami suatu event sampai masa penelitian berakhir, (2) subyek yang 

diamati keluar pada saat penelitian berlangsung, (3) subyek yang diamati 

meninggal paa saat penelitian karena penyebab lain. 

2. Sensor Kiri  

Data survival dikatan tersensor kiri jika subyek yang diamati tidak diamati 

pada awalwaktu pengamatan akan tetapi sebelum penelitian berakhir 

semua event sudah diamati secara penuh atau dengan kata lain subyek 

yang dialami mengalami event sebelum penelitian berlangsung.  
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3. Terpancung 

Data dikatakan terpancung jika individu/ sistem mengalami kematian/ 

kerusakan dikarenakan sebab lain di luar dari tujuan utama penelitian. 

Sehingga tidak teramati tujuan utama penelitiannya. 

Menurut Kleinbaum dan Klein (2005) penyensoran data dapat disebabkan 

oleh beberapa hal, antara lain : 

a. Subyek pengamatan yang diamati tidak mengalami suatu event sampai 

penelitian berakhir (loss to follow-up).  

b. Subyek pengamatan hilang selama penelitian.  

c. Subyek pengamatan ditarik dari penelitian karena meninggal dimana 

meninggal merupakan suatu peristiwa yang tidak diperhatikan oleh 

peneliti atau alasan yang lain. 

Percobaan juga dapat dilakukan tanpa menggunakan ketiga tipe penyensoran 

tersebut yaitu dengan sampel lengkap. Sampel lengkap berarti bahwa nilai 

kegagalan dari semua unit sampel yang diobservasi dapat diketahui. 

Percobaan akan berhenti jika semua sampel yang diamati mengalami 

kegagalan. 

 

Umumnya data massa hidup dalam analisis survival mengikuti distribusi peluang 

tertentu. Dari beberapa distribusi yang dapat menggambarkan data massa hidup, 

distribusi weibull merupakan salah satu distribusi yang digunakan dalam 

menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan massa hidup suatu individu. 
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2.2 Distribusi Weibull 

 

 

Distribusi Weibull diperkenalkan oleh seorang matematikawan bernama Wallodi 

Weibull. Menurut Evan, dkk (2011) distribusi Weibull umumnya digunakan 

sebagai distribusi waktu hidup dalam aplikasi ketahanan hidup . Distribusi 

Weibull memiliki 2 parameter yang dapat mewakili menurun, konstan atau 

meningkatnya dari laju kegagalan. Dua parameter Weibull yaitu : 

α = Parameter bentuk (shape) yaitu menggambarkan tingkat kegagalan pada 

distribusi Weibull. 

τ  = Parameter skala (scale) yaitu menggambarkan bentuk keragaman data pada 

distribusi Weibull. 

 

Jika t merupakan peubah acak menyebar menurut distribusi Weibull dengan 2 

parameter, maka fungsi densitas dapat diuraikan dalam bentuk sebagai berikut : 

f(t)  = (
𝛼

𝜏
) (

𝑡

𝜏
)
𝛼−1

𝑒𝑥𝑝 [−(
𝑡

𝜏
)
𝛼

]  ; t > 0 , α > 0 , τ > 0   (2.5) 

(Evan, dkk, 2011) 

 

Rata-rata (mean) dan ragam (Variance) distribusi Weibull 

a. Rata-rata [E(t)]  

E(t) = ∫ 𝑡 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
 

  = ∫ 𝑡 (
𝛼

𝜏
) (

𝑡

𝜏
)
𝛼−1

𝑒𝑥𝑝 [−(
𝑡

𝜏
)
𝛼

] 𝑑𝑡
∞

0
 

Misal : x = (
𝑡

𝜏
)
𝛼

 →      t = 𝑥
1

𝛼 𝜏 

            dx = 
𝛼

𝜏
(

𝑡

𝜏
)
𝛼−1

𝑑𝑡 

Jika  t = 0 → x = 0 ;  t = ∞  → x = ∞ 
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Sehingga : 

E(t) = ∫  𝑥
1

𝛼 𝜏 𝑒𝑥𝑝[−𝑥] 𝑑𝑥
𝑡

0
 

  = 𝜏 ∫  𝑥(1+
1

𝛼
)−1  𝑒𝑥𝑝[−𝑥] 𝑑𝑥

𝑡

0
 

  = 𝜏 𝛤 (1 +
1

𝛼
)       (2.6) 

Sehingga nilai rata-rata (mean) pada distribusi Weibull yaitu : 𝜏2 𝛤 (1 +
2

𝛼
) 

b. Ragam [Var(t)]  

E(t2) = ∫ t2 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
∞

0
 

  = ∫ t2  (
𝛼

𝜏
) (

𝑡

𝜏
)
𝛼−1

𝑒𝑥𝑝 [−(
𝑡

𝜏
)
𝛼

] 𝑑𝑡
∞

0
 

Misal : x = (
𝑡

𝜏
)
𝛼

 →      t = 𝑥
1

𝛼 𝜏 

                  dx = 
𝛼

𝜏
(

𝑡

𝜏
)
𝛼−1

𝑑𝑡 

Jika  t = 0 → x = 0 ;  t = ∞  → x = ∞ 

Sehingga : 

E(t2) = ∫  (𝑥
1

𝛼𝜏 )
2

𝑒𝑥𝑝[−𝑥] 𝑑𝑥
𝑡

0
 

  = 𝜏2 ∫  𝑥(
2

𝛼
)  𝑒𝑥𝑝[−𝑥] 𝑑𝑥

𝑡

0
 

  = 𝜏2 ∫  𝑥(1+
2

𝛼
)−1  𝑒𝑥𝑝[−𝑥] 𝑑𝑥

𝑡

0
 

  = 𝜏2 𝛤 (1 +
2

𝛼
) 

Var (t) = E(𝑡2) − [𝐸(𝑡)]2 

  = 𝜏2 𝛤 (1 +
2

𝛼
) − [𝜏 𝛤 (1 +

1

𝛼
)]

2

 

  = 𝜏2𝛤 (1 +
2

𝛼
) − 𝜏2 𝛤 (1 +

1

𝛼
) 𝛤 (1 +

1

𝛼
) 
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  = 𝜏2 {𝛤 (1 +
2

𝛼
) − [𝛤 (1 +

1

𝛼
) 𝛤 (1 +

1

𝛼
)]} 

  = 𝜏2 {𝛤 (1 +
2

𝛼
) − 𝛤2 (1 +

1

𝛼
)}    (2.7) 

Sehingga nilai ragam (varian) pada distribusi Weibull yaitu :  

𝜏2 {𝛤 (1 +
2

𝛼
) − 𝛤2 (1 +

1

𝛼
)}  

 

Parameter-parameter pada distribusi weibull dapat diestimasi dengan berbgai 

macam metode. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mencari nilai 

estimasi dari suatu parameter yaitu metode kemungkinan maksimum. Metode 

kemungkinan maksimum dapat digunakan jika fungsi densitasnya diketahui. 

 

 

2.3 Metode Kemungkinan Maksimum ( Method of Maximum Likelihood) 

 

 

Metode maksimum Likelihood adalah salah satu metode yang paling sering 

digunakan untuk mencari nilai estimasi dari suatu parameter. Fungsi densitas 

bersama dari variabel random X1, X2, … , Xn yang bernilai x1, x2, … , xn adalah 

L(θ) = f(x1, x2, ... , xn; θ) yang merupakan fungsi likelihood.  Fungsi likelihood 

merupakan fungsi dari θ dan dilambangkan dengan L(θ).  Jika x1, x2, … , xn 

adalah sampel random yang saling bebas stokastik independen (iid) dari f(x; θ) ; 

θ∈Ω, maka : 

L(θ)     = f(xi; θ) 

= f(x1, x2, … , xn; θ) 

 = f(x1; θ).f(x2; θ). … . f(xn; θ) 

 = ∏ 𝑓(𝑥𝑖; θ)𝑛
𝑖=1        (2.8) 
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Untuk hasil pengamatan x1, x2, ... , xn nilai θ̂ berada dalam Ω(θ̂ ∈Ω), dimana 

L(θ)maksimum yang disebut sebagai Maximum Likelihood Estimation (MLE.) 

dari θ. Jadi, θ̂ merupakan nilai duga dari θ. Jika f(x1, x2, ... , xn) = max f(x1, x2, ... , 

xn; θ); θ ∈ Ω, maka untuk memperoleh nilai θ̂ tersebut yang memaksimumkan 

L(θ) harus di derivatifkan yaitu : 

𝜕

∂θ
 L(θ)   = 0 

 

 (Hoog and Craig, 1995) 

 

Apabila hasil yang diperoleh dari metode kemungkinan maksimum berbentuk non 

linear atau masih mengandung parameter maka dibutuhkan metode iteratif untuk 

menyelesaikannya. Salah satu metode iteratif untuk menyelesaikan masalah ini 

adalah metode iterasi newton raphson. 

 

 

2.4 Metode  Iterasi Newton Raphson 

 

 

Apabila dalam proses estimasi parameter yang diperoleh merupakan persamaan 

akhir yang non linear maka tidak mudah untuk memperoleh estimasi parameter 

tersebut, sehingga diperlukan suatu metode numerik untuk menyelesaikan 

persamaan non linear ersebut. Salah satu metode yang sering digunakan untuk 

menyelesaikan sistem non linear adalah metode Newton Rhapson. Metode Newton 

Rhapson merupakan metode untuk menyelesaikan persamaan non linear secara 

iteratif. 
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Adapun langkah-langkah metode iterasi Newton Rhapson adalah sebagai berikut : 

1. Ambil estimasi dari θ, misal θ0. 

2. 𝜃1 = 𝜃0 − 
𝐺( 𝜃0)

𝐻( 𝜃0)
 , 𝐺( 𝜃0)  merupakan turunan pertama dari f(θ) pada 𝜃 =

 𝜃𝑡. 

3. 𝜃1+1 = 𝜃𝑡 − 
𝐺( 𝜃𝑡)

𝐻( 𝜃𝑡)
 , 𝐻( 𝜃𝑡)  dan 𝐺( 𝜃0) =  𝐺𝑡  , maka 𝜃1+1 = 𝜃𝑡 −

(𝐻𝑡)−1𝐺𝑡 

4. Estimator 𝜃𝑡 diiteratif terus sampai diperoleh jarak antara 𝜃1+1 dengan 𝜃𝑡 

nilainya sangat kecil atau 𝜃1+1 − 𝜃𝑡 ≈ 𝜀 

Metode ini dapat diperluas untuk menyelesaikan system persamaan dengan lebih 

dari satu parameter. Misal θ1, θ2, …, θp maka iterasinya sebagai berikut : 

𝜃1+1 = 𝜃𝑡 − (𝐻𝑡)−1𝐺𝑡     (2.10) 

Dimana 𝜃1+1 dan 𝜃𝑡 dalam bentuk vector yaitu : 

𝜃1+1 = [
𝜃1

𝑡+1

⋮
𝜃𝑝

𝑡+1
] dan 𝜃𝑡 = [

𝜃1
𝑡

⋮
𝜃𝑝

𝑡
] 

𝐻 = 

[
 
 
 
 
𝜕2𝐹(𝜃)

𝜕𝜃1
2

𝜕2𝐹(𝜃)

𝜕𝜃1𝜕𝜃2
…    

𝜕2𝐹(𝜃)

𝜕𝜃1𝜕𝜃𝑝

⋮ ⋮ ⋮
𝜕2𝐹(𝜃)

𝜕𝜃𝑝
2

𝜕2𝐹(𝜃)

𝜕𝜃𝑝𝜕𝜃2
  …    

𝜕2𝐹(𝜃)

𝜕𝜃𝑝
2

    

]
 
 
 
 

 dan 𝐺 =  

[
 
 
 
𝜕𝐹(𝜃)

𝜕𝜃1

⋮
𝜕𝐹(𝜃)

𝜕𝜃𝑝 ]
 
 
 

 

(Casella dan Berger, 1990) 

 

 

2.5 Multivariat  

 

 

Data massa hidup individu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jika data 

massa hidup dipengaruhi lebih dua faktor dan diukur secara bersamaan maka data 

yang digunakan adalah data multivariat. Analisis multivariat merupakan 
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pengembangan lanjutan dari analisis univariat maupun bivariat. Menurut Rencher 

(2002), analisis multivariat berasal dari kata multi dan variate, yang artinya 

analisis lebih dari dua variabel. Dengan demikian, analisis multivariat merupakan 

metode statistik yang memungkinkan melakukan penelitian terhadap lebih dari 

dua variable secara bersamaan. Dengan menggunakan teknik analisis ini maka 

kita dapat menganalisis pengaruh beberapa variable terhadap variabel lainnya 

dalam waktu yang bersamaan. Analisis multivariat digunakan karena pada 

kenyataannya masalah yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan 

menghubungkan dua variabel atau melihat pengaruh satu variabel terhadap 

variabel lainnya.  

 

Data massa hidup yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dapat menimbulkan 

hubungan sebab akibat. Metode satistika yang digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas adalah analis regresi. 

Menurut Sudjana (2005) analisis regresi adalah hubungan yang didapat dan 

dinyatakan dalam bantuk persamaan matematik yang menyatakan hubungan 

fungsional antar variabel – variabel. Tujuan utama regresi adalah untuk membuat 

perkiraan nilai suatu variabel (variabel tak bebas) jika nilai variabel yang lain 

yang berhubungan dengannya (variabel bebas) sudah ditentukan. Analisis regresi 

untuk data massa hidup adalah regresi cox atau model Cox Proportional Hazard 

(Cox PH). 
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2.6 Cox Proportional Hazard (Cox PH) Model 

 

 

Model cox proportional hazard (Cox PH) atau model regresi cox diperkenalkan 

oleh D.R. Cox pada tahun 1972 dan pertama kali diterapkan pada data survival. 

Pada model tersebut variabel peyerta dimasukkan dalam model sebagai variabel 

bebas dan waktu survival sebagai variabel tak bebas. Dengan menerapkan model 

regresi Cox, maka akan diketahui bentuk hubungan antar variabel bebas dan 

variabel tak bebas. Model Cox proportional hazard (Cox PH) adalah pemodelan 

matematika yang sangat popular yang digunakan untuk menganalisis data survival 

(Kleinbaum dan Klein, 2005). Menurut Nisa’ dan Budiantara (2012), pemodelan 

data survival tersebut merupakan pemodelan metode semi parametrik yang 

digunakan untuk mengestimasi efek covariate pada data survival. Pemodelan 

regresi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi data survival untuk 

data tidak tersensor yang disebut Regresi Cox (Cox PH Model). Model Cox PH 

dapat ditulis sebagai berikut : 

h(t,X)  = ℎ0(t)𝑒∑ 𝛽𝑖𝑋𝑖
𝑘
𝑖=1    (2.11) 

dimana : 

ℎ0(t) = Baseline hazard  

𝛽 = Koefisien regresi (𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘) 

X  = Variabel Prediktor (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘) 

 

Model Cox PH menghasilkan beberapa jenis residual yaitu Cox-Snell residual, 

martingale residual, dan deviance residual. Martingale residual menyediakan  

ukuran perbedaan jumlah observasi yang mati dalam interval (0,t) dan jumlah 

prediksi dalam model (Collet, 2003). 
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2.7 Residual Martingale 

 

 

Residual merupakan suatu alat diagnostik yang digunakan untuk menilai suatu 

ketepatan model dan berfokus pada masing masing variabel secara grafikal. 

Penggunaan residual dalam analisis data survival digunakan untuk menilai hal-hal 

sebagai berikut :  

1. Bentuk fungsional untuk mengetahui pengaruh dari variabel prediktor pada 

suatu model.   

2. Ketepatan suatu model dengan memperhitungkan asumsi-asumsi pada 

pemodelan proportional hazard. 

3. Ketepatan suatu model dengan memperhitungkan signifikansi dari masing-

masing variabel.  

4. Pengaruh yang diberikan untuk suatu variabel dalam estimasi parameter.   

 

Model Cox PH pada persamaan dapat menghasilkan berbagai macam jenis 

residual, salah satunya adalah residual martingale. Martingale residual 

menyediakan  ukuran perbedaan jumlah observasi yang mati dalam interval (0,t) 

dan jumlah prediksi dalam model (Collet, 2003).Persamaan residual martingale 

dapat dijelaskan sebagai berikut :   

𝑀𝑖(𝑡) =  𝑁𝑖(𝑡) − 𝐻𝑖(𝑡)   (2.12) 

Dengan : 

𝑀𝑖(𝑡) = Residual martingale ke-I pada waktu ke-t 

𝑁𝑖(𝑡) = 1 , Untuk data tidak tersensor.  

     0 , untuk data tersensor. 

 𝐻𝑖(𝑡) = Fungsi hazard kumulatif 
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Nilai residual martingale adalah antara −∞ hingga 1. Nilai tersebut negatif pada 

data tersensor. Residual martingale dapat menjadi gambaran mengenai perbedaan 

hasil pengamatan 𝑁𝑖(𝑡)  dengan angka prediksi pada kejadian kejadian 𝐻𝑖(𝑡) . 

Ketika perbedaan antara hasil pengamatan dengan angka prediksi untuk subjek 

ke-i cukup besar, itu menunjukkan bahwa subjek ke-i tidak sesuai dengan model 

dan mengakibatkan suatu nilai besar pada 𝑀𝑖(𝑡). Karena range dari 𝐻𝑖(𝑡) adalah 

(0,∞) dan 𝑁𝑖(𝑡) hanya bernilai 0 atau 1, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

residual martingale bernilai (−∞, 1 ) dan kesimetrisan dari distribusi residual 

martingale mendekati 0.   

Dalam penelitian ini martingale residual digunakan sebagai variabel respon pada 

metode Multivariate Adaptive Regression Spine (MARS). 

 

 

2.8 Multivariate Adaptive Regression Spline (MARS) 

 

 

Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) merupakan metode regresi 

multivariat nonparametrik. Menurut Eubank (1998), regresi nonparametrik 

merupakan pendekatan metode regresi dimana bentuk kurva dari fungsi 

regresinya tidak diketahui. bentuk model regresi nonparametrik adalah sebagai 

berikut: 

      𝒚𝒊 = 𝒇(𝒙𝒊) + 𝜺    (2.13) 

dengan 𝒚𝒊  adalah variabel terikat sedangkan fungsi 𝒇  merupakan kurva regresi 

yang tidak diketahui bentuknya, dan 𝒙𝒊 adalah variabel bebas, serta diasumsikan 𝜺 

berdistribusi 𝑁(0, 𝜎2) . Pendekatan regresi nonparametrik memiliki fleksibilitas 

yang tinggi, karena data yang diharapkan mencari sendiri bentuk estimasi kurva 

regresinya tanpa dipengaruhi oleh faktor subyektifitas peneliti. 
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Multivariate Adaptive Regression Splines (MARS) merupakan pendekatan untuk 

regresi multivariat nonparametrik yang menghasilkan pemodelan regresi yang 

fleksibel. Metode ini diperkenalkan oleh Jerome H. Friedman pada tahun 1990. 

Model MARS difokuskan untuk mengatasi permasalahan berdimensi tinggi, 

memiliki variable prediktor 3 < k < 20 , ukuran sampel 50 < N < 1000. MARS 

mampu mengatasi diskontinuitas pada data. MARS merupakan pengembangan 

dari pendekatan Recursive Partition Regression (RPR) yang dikombinasikan 

dengan metode spline sehingga model yang dihasilkan kontinu pada knot 

(Friedman, 1991). 

 

 

2.8.1 Recursive Partition Regression (RPR) 

 

 

Misal Y adalah variabel tak bebas tunggal yang dipengaruhi oleh variabel bebas 𝑋 

sebanyak p, dimana 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) maka Y dapat dinyatakan dalam model 

regresi sebagai berikut :  

𝑌 = 𝑓(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝) + 𝜀   (2.14) 

Dengan domain D merupakan subset dari ruang berdimensi p. Sisaan diasumsikan  

memiliki rataan nol dan ragam 𝜎2 . Dari persamaan (2.14), misalkan terdapat 

sampel sebanyak N untuk Y dan 𝑋 = (𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝)  dinyatakan sebagai 

{𝑦1, 𝑥1𝑖, … , 𝑋𝑝𝑖}
𝑁

𝑖=1
.  Ambil {𝑅𝑗}

𝑠
𝑗=1

 yang merupakan subset yang saling lepas dari 

domain D, sehingga 𝐷 =∪𝑗=1
𝑠 𝑅𝑗 . RPR menduga fungsi 𝑓(𝑥) yang tidak diketahui 

dengan  

𝑓(𝑥) = ∑ 𝐶𝑗(𝑥)𝐵𝑗(𝑥)𝑠
𝑗=1    (2.15) 
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Dengan 𝐵𝑗(𝑥) = 𝐼⌊𝑥 ∈ 𝑅𝑗⌋. I adalah fungsi indikator yang bernilai 1 jika benar 

dan bernilai 0 jika salah. dan 𝐶𝑗(𝑥)  adalah koefisien subregion. Setiap fungsi 

indikator merupakan perkalian dari fungsi univariat yang menggambarkan setiap 

subregion j di R .  

 

Secara umum, RPR mempunyai dua tahap yaitu tahap forward dan backward. 

Dimulai dari subregion pertama 𝑅1 = 𝐷, tahap forward memilah domain D secara 

iteratif menjadi himpunan bagian (subregion) yang saling lepas {𝑅𝑗}
𝑀

𝑗=2
, untuk 

𝑀 ≥ 𝑆. Dengan M ditentukan sebarang. Selanjutnya, tahap backward berlawanan  

dengan tahap forward yaitu menghilangkan atau memangkas subregion dari 

model  

dengan dua kriteria yaitu evaluasi dugaan model dan jumlah subregion dalam 

model.  

   

Tahap forward dan backward ini menghasilkan sekumpulan subregion yang tidak  

saling tumpang tindih, sehingga 𝑓(𝑥)  mendekati 𝑓(𝑥) untuk setiap subregion 

daerah asal. RPR merupakan metode yang mampu mengatasi kesulitan dalam 

menentukan knot karena knot ditentukan oleh data. Namun RPR masih memiliki 

kekurangan dalam pemodelan regresi. Kekurangan RPR yaitu belum cukup 

mampu menduga 𝑓(𝑥) linier atau aditif dan model  RPR menghasilkan subregion 

yang tidak kontinu pada knot (Friedman, 1991).  
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2.8.2 Spline 

 

 

Untuk mengatasi kekurangan dari RPR, Jerome H. Friedman melakukan 

modifikasi. Untuk menduga fungsi linier atau aditif, Friedman melakukan inovasi  

dengan cara tidak menghapus induk atau parent region selama pemilahan 

subregion dilakukan. Sehingga pada iterasi selanjutnya parent dan pilahan 

subregion dapat dipilah lebih lanjut, hal ini akan menghasilkan subregion yang 

saling tumpang tindih. Selain itu, modifikasi ini juga menghasilkan model linier 

dengan pemilahan berulang pada peubah prediktor yang berbeda serta 

menghasilkan model yang fleksibel (Friedman, 1991).  

 

Modifikasi tersebut belum dapat mengatasi diskontinuitas pada titik knot yang 

disebabkan oleh adanya perkalian fungsi univariat. Oleh karena itu Friedman 

mengganti perkalian fungsi univariat dengan regresi linier spline ordo satu.  

 

Regresi spline adalah suatu pendekatan ke arah plot data dengan tetap 

memperhitungkan kemulusan kurva. Spline merupakan model polinomial yang 

tersegmen atau terbagi dimana sifat segmen inilah yang memberikan fleksibelitas 

yang lebih baik dibanding model polinomial biasa. Sifat ini memungkinkan model 

regresi spline menyesuaikan diri secara efektif terhadap karakteristik lokal dari 

data. Penggunaan spline difokuskan kepada adanya perilaku atau pola data, yang 

pada daerah tertentu mempunyai karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. 

Fungsi spline berorde ke-1 dengan satu variabel penjelas adalah sembarang fungsi 

yang secara umum dapat disajikan dalam bentuk  

𝑓(𝑥) =  𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝛽2 (𝑋 − 𝐾)+
1 +𝜀𝑖  (2.16) 
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𝛽0 = Intersep  

𝛽1  = Slope  

K  = Knot  

X = Peubah penjelas 

(Eubank, 1998) 

 

Pada  regresi splines ini sisi kiri (-) dan sisi kanan (+) truncated spline sebagai 

berikut :  

𝐵𝑗(𝑥) = ∏ [𝑠𝑖𝑗(𝑥𝑘(𝑖,𝑗) − 𝑡(𝑖,𝑗))]
𝑆𝑗

𝑖=1
   (2.17) 

Dengan 𝑆𝑗 jumlah pilihan subregion ke-j dari domain D, 𝑡(𝑖,𝑗) merupakan knot dari 

variabel bebas 𝑥𝑘(𝑖,𝑗) dan nilai 𝑠𝑖𝑗 nilainya 1 dan -1 jika knot ada di kanan dan kiri 

subregion. 

 

Beberapa istilah yang perlu diperhatikan dalam metode dan pemodelan MARS 

adalah sebagai berikut :  

1. Knots  

Knot merupakan nilai variabel prediktor ketika slope suatu garis regresi 

mengalami perubahan yang dapat didefinisikan sebagai akhir dari sebuah 

garis regresi (region) dan awal dari sebuah garis regresi  (region) yang lain. 

Pada setiap titik knot, diharapkan adanya kontinuitas dari fungsi basis antar 

satu region dengan region lainnya. Minimum jarak antara knot atau minimum  

observasi (MO) antara knot adalah 0,1,2, dan 3 observasi. 
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2. Basis Fungsi (BF)  

Fungsi Basis yaitu suatu fungsi parametrik yang didefinisikan pada tiap 

region yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variable respon 

dan variable prediktornya. Fungsi basis ini berupa selang antar knot yang 

berurutan. Pada umumnya fungsi basis yang dipilih berbentuk polynomial 

dengan turunan yang kontinu pada setiap titik knot. Maksimum fungsi basis 

yang diizinkan adalah 2-4 kali jumlah variable prediktornya.  

 

3. Interaksi 

Merupakan hubungan korelasi antar variabel (hasil perkalian silang antar 

variabel yang saling berkorelasi). Jumlah Maksimum Interaksi (MI) yang 

diperbolehkan adalah 1,2 atau 3. Jika MI > 3 akan dihasilkan model semakin 

kompleks dan model akan sulit diinterpretasi.   

 

Model MARS digunakan untuk mengatasi kelemahan Recursive Partitioning 

Regression (RPR) yaitu menghasilkan model yang kontinu pada knot dan dapat 

mengidentifikasi adanya fungsi linear dan aditif. Hasil modifikasi model RPR 

dengan kombinasi splines oleh Friedman (1991) adalah model multivariate 

adaptive regression splines (MARS) sebagai berikut: 

𝑓(𝑥) =  𝑎0 + ∑ 𝑎𝑚 ∏ [𝑠𝑘𝑚(𝑥𝑖(𝑘,𝑚) − 𝑡(𝑘,𝑚))]
𝐾𝑚
𝑘=1

𝑀
𝑚=1 + 𝜀𝑖  (2.18) 

Persamaan model MARS dapat disederhanakan sebagai berikut : 

𝑓(𝑥) =  𝑎0 + 𝑎1𝐵𝐹1 + 𝑎2𝐵𝐹2 + … + 𝑎𝑚𝐵𝐹𝑚 + 𝜀𝑖   (2.19) 

dimana : 

𝑓(𝑥) = Variabel respon 

𝑎0 = Konstanta 
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𝑎𝑚 = Koefisien untuk basis fungsi ke-m 

𝐵𝐹𝑚 = Basis fungsi ke-m 

 

Pemodelan MARS ditentukan berdasarkan trial and error untuk kombinasi BF, MI 

dan MO untuk mendapatkan nilai GCV yang minimum. Persamaan GCV adalah 

sebagai berikut : 

GCV(M) = 

1

𝑛
 ∑ [𝑦𝑖−�̂�𝑀(𝑥𝑖]

2𝑛
𝑖=1

[1−
�̃�(𝑀)

𝑛
]
2     (2.20) 

dengan : 

�̃�(𝑀) = 𝐶(𝑀) + 𝑑𝑀 

𝐶(𝑀)  = trace (𝑩(𝑩𝑇𝑩)−1𝑩𝑇) + 1 

Dimana : 

n   = Banyaknya data 

B   = Basis fungsi 

M   = Jumlah basis fungsi 

d   = 2 ≤ 𝑑 ≤ 4  

 
1

𝑛
 ∑ [𝑦𝑖 − 𝑓𝑀(𝑥𝑖]

2𝑛
𝑖=1  = Average Sum Square of Residual  

Untuk memperoleh model akhir MARS digunakan metode stepwise.  

 

 

2.8.2 Metode Stepwise 

 

 

Multivariate adaptive Regression Spline (MARS) merupakan proses stepwise. 

Metode Stepwise adalah kombinasi antara metode forward dan backward. Pada 

tahap proses forward, proses penambahan basis fungsi ditambahkan sampai batas 

maksimum yang diperbolehkan dalam model tercapai. Pada tahap proses 



25 
 

backward yaitu proses penghapusan stepwise. Semua basis fungsi yang tidak 

perlu dihapus sampai model akhir diperoleh yang berdasarkan GCV yaitu model 

dengan minimum GCV. Pada proses forward dan backward menghasilkan model 

dengan jumlah basis fungsi yang berbeda. Model yang menghasilkan nilai GCV 

terkecil dipilih sebagai model terbaik. 

(Kriner, 2007) 

 

Untuk menduga koefisien model mars yaitu 𝑎 digunakan metode Penalized Least 

Square (PLS). Metode Penalized Least Square (PLS) merupakan perluasan 

metode least square dengan menambahkan parameter penghalus dan penalti pada 

fungsi yang akan digunakan. 

 

 

2.9 Metode Penalized Least Square 

 

Metode Penalized Least Square (PLS) merupakan perluasan metode least square 

dengan menambahkan parameter penghalus dan penalti pada fungsi yang akan 

digunakan. Fungsi yang akan dipergunakan merupakan keluarga fungsi yang 

terdifferensial pada interva [𝑎, 𝑏]  dan kontinu absolut pada turunan pertama. 

Bentuknya adalah sebagai berikut : 

𝑆(𝛽, 𝑓) =
1

𝑛
∑ (𝑦𝑖 − 𝑓(𝑦𝑖) + 𝜆2 ∫ (𝑓𝑚(𝑢))2 𝑑𝑢

𝑏

𝑎
𝑛
𝑖=1    (2.21) 

Dalam hal ini 𝜆 merupakan parameter penghalus dan ∫ (𝑓𝑚(𝑢))2 𝑑𝑢
𝑏

𝑎
 merupakan 

penalti. Metode PLS dilakuakn dengan cara meminimumkan nilai 𝑍 dengan nilai 

𝑍 = (𝑌⏞ − 𝐵𝑎) 𝑇(𝑌⏞ − 𝐵𝑎) dan 𝜆2 = 0. 

 

(Wahba, 1990) 



 

 

 

 

 

  

III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2015/2016, 

bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Lampung. 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

 

 

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan fungsi baseline hazard. 

a. Menentukan fungsi distribusi kumulatif distribusi Weibull.  

b. Menentukan fungsi masa hidup (survival) distribusi Weibull. 

c. Menentukan fungsi hazard  distribusi Weibull. 

2. Menentukan estimasi parameter untuk fungsi baseline hazard dengan metode 

Maximum Likelihood Estimator (MLE). 

a. Menentukan fungsi Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

b. Menurunkan fungsi MLE dengan fungsi ln. 

c. Mencari turunan pertama dari ln fungsi MLE terhadap parameter α dan β 

yang akan diduga dan menyamakan dengan nol.  
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d. Apabila solusi dari persamaan yang dihasilkan dari langkah ini tidak 

memperoleh penyelesaian, maka prosedur pendugaan dilanjutkan dengan 

menggunakan itersi Newton-Raphson. 

3. Menentukan model MARS dengan metode stepwise dan menentukan estimasi 

koefisien model pada model MARS dengan menggunakan pendekatan 

Penalized Least Square. 

 

 

3.3 Studi Kasus 

 

 

Dalam melakukan studi kasus, penulis menggunakan data sekunder yaitu data 

remission survival time on 42 patient leukaemia dengan menggunakan software 

R. adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Menentukan data survival dengan menghilangkan data tersensor. 

2. Mendeskripsikan karakteristik pasien leukimia yang diteliti. 

3. Mencocokkan apakah distribusi data survival merupakan distribusi weibull. 

4. Melakukan resampling sebanyak 50, 100, 500, 900, dan 1000. 

5. Menentukan estimasi dari masing-masing jumlah resampling. 

6. Menentukan model analisis survival dengan pendekatan MARS untuk 

masing-masing resampling. 

7. Mendapatkan model terbaik berdasarkan nilai GVC minimum. 

8. Membandingkan model analisis survival dengan pendekatan MARS untuk 

masing-masing resampling. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN 

 

 

 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 

1. Model analisis survival dengan pendekatan MARS untuk distribusi Weibull 

yaitu : 

h(t,X) = ℎ𝑦(t)𝑒𝛽𝑋 

  = 
𝑎

𝜏𝑎 𝑡𝑎−1𝑒𝛽𝑋 

2. Hasil estimasi dari parameter model analisis survival dengan pendekatan 

MARS yaitu : 

�̂�  = 
𝑛

1

𝜏�̂� 
∑ 𝑡𝑖

𝛼 ln 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1 − ∑ ln(𝑡𝑖)𝑛

𝑖=1

 

�̂�  = [
1

𝑛
 ∑ 𝑡𝑖

𝛼𝑛
𝑖=1 ]

1

𝛼
 

�̂�  = (𝑩𝑻𝑩)−𝟏𝑩𝑻𝑌 

 

3. Dalam penerapan analisis survival dengan pendekatan MARS data yang 

tersedia yaitu 30 sehingga model laju kematian yang dihasilkan yaitu : 

h(t,X) = 
1.49451

(10.74389)1.49451
𝑡0.49451 exp (1.621585𝑒 − 16) 

Berdasarkan model diatas dapat dilihat bahwa tidak ada variabel bebas yang 

signifikan. 
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4. Dalam penerapan analisis survival dengan pendekatan MARS untuk data 

resampling sebanyak  50, 100, 500, 900, dan 1000, model MARS yang 

dihasilkan adalah sebagai berikut : 

Model MARS n d MI GCV Rsq RSS 

Model MARS 1 50 2 2 0.7417563 0.1973455 30.0411 

Model MARS 2 100 2 2 0.4634711 0.6190184 30.4083 

Model MARS 3 500 2 2 0.437007 0.4849229 198.864 

Model MARS 4 900 2 2 0.4342531 0.4705763 371.107 

Model MARS 5 1000 2 2 0.4013747 0.5087707 383.124 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa semakin besar jumlah sampel 

yang digunakan maka nilai GCV yang dihasilkan semakin minimum dan nilai 

kelajuannya semakin kecil yaitu pada jumlah resampling 1000 dengan nilai 

GCV = 0.4013747. Adapun laju kematian yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut : 

h(t,X) =
1.301890

2.711739(1.301890) 𝑡0.301890exp (− 7.85 + 9.82 𝐵𝐹1 − 14.54 𝐵𝐹2 + 

14.88 𝐵𝐹3 − 20.19  𝐵𝐹4 + 16.55 𝐵𝐹5 − 8.86 𝐵𝐹6 + 4.13 𝐵𝐹7 + 6.04 𝐵𝐹8 − 

3.18 𝐵𝐹9 + 2.89 𝐵𝐹10 − 3.32 𝐵𝐹11 

Dimana 

𝐵𝐹1 = h(𝑋2 − 1.97) 

𝐵𝐹2 = h(𝑋2 − 2,32) 

𝐵𝐹3 = h(𝑋2 − 2,57) 

𝐵𝐹4 = h(𝑋2 − 2.88) 

𝐵𝐹5 = h(𝑋2 − 2.95) 

𝐵𝐹6 = h(𝑋2 − 3.28) 

𝐵𝐹7 = h(3.6 − 𝑋2) 

𝐵𝐹8 = h(𝑋2 − 3.6) 

𝐵𝐹9 =h(𝑋2 − 3.97) 

𝐵𝐹10 = h(𝑋2 − 3.28) ∗ 𝑋3 

𝐵𝐹11 = h(𝑋2 − 3.6) ∗ 𝑋3 

 



58 
 

Berdasarkan model yang diperoleh variabel yang berpengaruh terhadap laju 

kematian pasien leukimia baik secara individu maupun berinteraksi adalah 

kadar sel darah putih dan jenis treatment penyembuhan. Jumlah kadar sel 

darah putih mempunyai tingkat kepentingan tertinggi dalam mempengaruhi 

laju kematian pasien leukimia yaitu sebesar 100% sedangkan tingakt 

kepentingan jenis treatment penyembuhan yaitu sebesar 36.6%. 
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