
 

 

 

I.PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Distribusi Generalized eksponensial pertama kali diperkenalkan oleh Gupta dan 

Kundu pada tahun 1999. Distribusi ini diambil dari salah satu fungsi kepadatan 

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

membandingkan tabel kematian dan menghasilkan laju pertumbuhan penduduk. 

Dimana salah satu dari tiga parameternya distandarisasi menjadi satu. 

 

Distribusi Generalized eksponensial memilki parameter α sebagai alat untuk 

mengestimasi nilai kegagalan awal, dimana semakin besar nilai α maka distribusi 

tersebut mendekati distribusi normal. Berbeda dengan distribusi eksponensial 

biasa yang memiliki parameter λ, dimana semakin besar nilai λ maka distribusi 

tersebut berbentuk linier negatif. 

 

Dalam kajiannya Gupta dan Kundu menggunakan maksimum likelihood estimator 

untuk menghitung estimasi parameter α. Kemudian diaplikasikan dengan data 

observasi, diperoleh bahwa distribusi generalized eksponensial memberikan hasil 

yang lebih baik daripada distribusi eksponensial biasa.  

 

Distribusi generalized eksponensial merupakan distribusi yang juga mempunyai 

karakteristik populasi. Karakterisasi terhadap suatu distribusi dapat dilakukan 



2 
 

dengan mengkaji momen dari distribusi tersebut. Momen memiliki peran penting 

dalam statistika karena mampu menjelaskan sebaran dari peubah acak. Menurut 

Hogg dan Craig (1965) kegunaan yang jelas dari fungsi pembangkit momen ialah 

untuk menentukan momen distribusi. Bila fungsi pembangkit momen suatu 

peubah acak memang ada, fungsi itu dapat dipakai untuk membangkitkan atau 

menemukan seluruh momen dari peubah acak tersebut, dengan menurunkan 

fungsi pembangkit momen hingga r kali (hingga momen ke r). Dapat diketahui 

bahwa turunan pertamanya (momen ke-1) adalah rata-rata dan turunan kedua 

(momen ke-2) adalah variansinya. 

Adapun dalam teori probabilitas dan statistik, seperangkat kuantitas yang 

memberikan alternatif momen distribusi dinamakan kumulan. Kumulan dapat 

dicari dengan menggunakan fungsi pembangkit kumulan. Dimana  fungsi 

pembangkit kumulan didapat dari logaritma fungsi pembangkit momen atau 

logaritma dari fungsi karakteristik. Fungsi karakteristik menyediakan cara 

alternatif untuk menggambarkan suatu variabel acak.  

 

Dari latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam lagi distribusi 

generalized eksponensial dengan mencari momen yang dapat dilakukan dengan 

dengan menggunakan  fungsi pembangkit momen, serta mencari kumulan dan 

fungsi karakteristiknya. 
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1.2 Batasan Masalah  

 

Pada penelitian ini, penulis hanya dibatasi pada pencarian momen pertama hingga 

momen keempat, kumulan dan fungsi karakteristik dari distribusi generalized 

eksponensial (α,λ). 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mencari momen dari distribusi generalized eksponensial (α,λ) dengan 

menggunakan fungsi pembangkit momen. 

2. Mencari kumulan dari distribusi distribusi generalized eksponensial (α,λ) 

dengan menggunakan fungsi pembangkit kumulan. 

3. Mencari fungsi karakteristik dari distribusi generalized eksponensial (α,λ). 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Memberikan panduan dan sumbangan pemikiran kepada peneliti lain tentang 

cara mencari momen dari distribusi generalized eksponensial (α,λ). 

2. Memberikan hasil kumulan  dan  fungsi karakteristik dari distribus generalized 

eksponensial (α,λ). 


