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ABSTRACT 

 

 

 

 

SURVIVAL ANALYSIS ON THE REGRESSION COX PROPORTIONAL 

HAZARD MODEL BY USING THE BRESLOW METHOD AND EFRON  

METHOD 

 

 

BY 

 

 

DELA KORNELIA VIANDA 

 

 

Survival analysis is a statistical method for analyzing survival time data from the 

start of the study (time origin/start point) to the time of occurrence of an event or 

end point. In the health sector, hypertension data was obtained from the patients 

who were observed and recorded the time of occurrence of each individual event.  

This study aims to apply the cox proportional hazard regression model to co-

occurrence using two methods, namely the Breslow method and the Efron method 

in cases of hypertensive patient and to determine the factors that affect the 

recovery rate of hypertensive patients at Wisma Rini Pringsewu Hospital in 2020. 

There are six variables that  used in this study, namely age, gender, complications 

of diabetes mellitus, heart, stroke, and kidney. Cox proportional hazard regression 

was used because it did not depend on the assumed distribution of the time of 

occurrence. Based on the selection of the best model with backward elimination 

and the Akaike Information Criterion (AIC) criteria, the best model is the one-

variable model, which is stroke complications. This variable is a factor that affect 

the length of stay of patients. Stroke complications have a recovery rate of 5.213 

times longer than patients who do not experience stroke complications. 

 

Keyword: Survival Analysis, Breslow Method, Efron Method, Cox Proportional 

Hazard Regression, Backward Elimination, Akaike Information 

Criterion, Hazard Ratio, Hipertensi 
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METODE EFRON 
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Analisis survival merupakan suatu metode statistik untuk menganalisis data waktu 

tahan hidup mulai dari awal penelitian (time origin/ start point) sampai waktu 

terjadinya suatu kejadian atau end point. Di bidang kesehatan data hipertensi 

diperoleh dari pengamatan terhadap pasien yang diamati dan dicatat waktu 

terjadinya event dari setiap individu. Penelitian ini bertujuan mengaplikasikan 

model regresi cox proportional hazard pada kejadian bersama menggunakan dua 

metode yaitu metode Breslow dan metode Efron pada kasus data pasien hipertensi 

dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi laju kesembuhan pasien 

hipertensi di RS Wisma Rini Pringsewu pada tahun 2020. Terdapat enam variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu usia, jenis kelamin, komplikasi 

diabetes militus, jantung, stroke dan ginjal. Regresi cox proportional hazard 

digunakan karena model cox proportional hazard tidak bergantung pada asumsi 

distribusi dari waktu kejadiannya. Berdasarkan pemilihan model terbaik dengan 

eliminasi backward dan kriteria Akaike Information Criterion (AIC) diperoleh 

model terbaik adalah dengan model satu variabel yaitu komplikasi stroke.Variabel 

tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap waktu lama rawat pasien. 

Komplikasi stroke memiliki laju kesembuhan 5,213 kali lebih lama dibandingkan 

pasien yang tidak mengalami komplikasi stroke. 

 

Kata Kunci: Analisis Survival, Metode Breslow, Metode Efron, Regresi Cox 

Proportional Hazard, Eliminasi Backward, Akaike Information 

Criterion (AIC), Hazard Ratio, Hipertensi  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang dan Masalah    

 

 

 

Analisis survival merupakan suatu metode statistik untuk menganalisis sesuatu 

yang berhubungan dengan waktu, yaitu dimulai dari time origin atau start point 

sampai pada suatu kejadian khusus atau end point. Di bidang kesehatan data 

diperoleh dari pengamatan terhadap pasien yang diamati dan dicatat waktu 

terjadinya event dari setiap individu. Event yang dimaksud dapat berupa kematian, 

kambuhnya penyakit baru, atau kesembuhan suatu penyakit (Collett, 2015). Pada 

analisis survival terdapat data survival. Data survival merupakan data waktu 

bertahan suatu individu sampai munculnya kejadian yang diharapkan dan 

dikumpulkan dalam suatu periode waktu terbatas, sehingga data yang digunakan 

dapat berupa data tidak tersensor atau tersensor. Data tersensor adalah data yang 

pada sampai akhir penelitian tidak mengalami event atau tidak diketahui 

keberadannya. Data tidak tersensor terjadi apabila data mengalami event 

(Kleinbaum dan Klein, 2012). 

 

Data survival dapat dianalisis dengan menggunakan metode regresi survival. 

Metode ini digunakan untuk mencari hubungan antara variabel bebas terhadap 

waktu survival sebagai variabel terikatnya. Secara umum, metode yang digunakan 

untuk mengestimasi kurva waktu survival dalam analisis survival adalah metode 

Tabel Hidup (life table), metode Product Limit (Kaplan-Meier) dan Model Cox 

Proportional Hazard. Analisis survival pada saat ini lebih banyak difokuskan 

pada fungsi hazard yaitu menganalisis peluang kejadian. Model Cox Proportional 

Hazard lebih sering digunakan daripada metode yang lainnya karena dapat 
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mengestimasi hazard ratio tanpa perlu mengetahui fungsi hazard dasarnya dan   

hasil dari model Cox Proportional Hazard hampir sama dengan hasil model 

parametrik. Waktu survival dalam analisis survival terbagi menjadi 2 macam yaitu 

waktu tanpa kejadian bersama dan waktu dengan kejadian bersama. Model regresi 

yang sering digunakan adalah model semiprametrik yaitu regresi Cox 

Proportional Hazard. Hal ini dikarenakan pada model regresi Cox Proportional 

Hazard tidak memerlukan informasi tentang distribusi yang mendasari waktu 

ketahanan (Lee dan Wang, 2003). 

 

Metode untuk mengatasi kejadian bersama dalam analisis survival dibagi menjadi 

3 metode yaitu metode Efron, metode Breslow dan metode Exact. Metode 

Breslow adalah metode yang sangat sederhana sehingga sering digunakan dalam 

mengatasi kejadian bersama. Metode Breslow mengasumsikan bahwa ukuran dari 

himpunan risiko untuk kejadian bersama adalah sama, dan selanjutnya 

kesederhanaan metode Breslow ini terdapat pada awal analisis yaitu tidak harus 

mengurutkan data atau kejadian mana yang terlebih dahulu terjadi (Breslow, 

1974). Selain metode Breslow, metode yang juga sering digunakan adalah metode 

Efron. Metode Efron ini memiliki perhitungan yang sederhana, cepat dan akurat 

terutama ketika data mengandung banyak ties serta akan memberikan hasil yang 

lebih baik bahkan untuk kejadian yang sampelnya sangat besar (Efron, 1977). 

 

Penelitian ini menggunakan kasus penderita hipertensi yang sedang dirawat inap 

untuk mengetahui laju kesembuhan pasien. Menurut Sustrani (2004), hipertensi 

atau tekanan darah tinggi adalah suatu gangguan pada pembuluh darah yang 

mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi, yang dibawa oleh darah, terhambat 

sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Hipertensi sering kali disebut 

sebagai pembunuh gelap (silent killer), karena termasuk penyakit yang mematikan 

tanpa disertai dengan gejala-gejalanya lebih dahulu sebagai peringatan bagi 

korbannya.   
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Melihat banyaknya pasien hipertensi di rumah sakit Wisma Rini Pringsewu tahun 

2020 pada bulan Januari sampai Desember, peneliti tertarik untuk menganalisis 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap laju kesembuhan pada pasien yang telah 

di rawat inap. Dalam penelitian ini akan digunakan analisis survival dengan model 

Cox Proportional Hazard dengan dua pendekatan dan melihat perbandingan 

kedua metode yg memiliki model terbaik dalam menyelesaikan kejadian bersama 

yaitu dengan metode Breslow dan Efron.  

 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah data yang digunakan berupa data 

rekam medis pasien rawat inap hipertensi di RS Wisma Rini Pringsewu tahun 

2020. Pasien yang diteliti dalam penilitian ini adalah pasien dengan kategori  

dewasa pasien yang positif terdiagnosis hipertensi dan menjalani rawat inap 

hingga dinyatakan keluar dari rumah sakit setelah dinyatakan sembuh. 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

 

 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :   

1. Mengetahui Model Cox Proportional Hazard pada kejadian bersama 

menggunakan pendekatan Breslow dan pendekatan Efron. 

2. Membandingkan hasil Model Cox Proportional Hazard pada kejadian 

bersama menggunakan pendekatan Breslow dan pendekatan Efron. 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang penerapan 

Ilmu Statistika di bidang kesehatan, khususnya penggunaan Analisis Regresi Cox 

Proportional Hazard dengan pendekatan Breslow dan pendekatan Efron, serta 

mengetahui informasi tentang probabilitas laju kesembuhan pasien dan faktor-

faktor yang mempengaruhi kesembuhan pasien hipertensi. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1   Analisis Survival  

 

 

 

Menurut Collett (2015), analisis survival merupakan suatu metode statistik yang 

digunakan untuk menggambarkan analisis data dalam bentuk waktu dari waktu 

asal terdefinisi sampai waktu tertentu terjadi. Menurut Kleinbaum dan Klein 

(2012), waktu yang dimaksud seperti jangka waktu tahun, bulan, minggu, atau 

hari dari awal individu yang diamati sampai peristiwa yang diinginkan terjadi. 

Sedangkan peristiwa atau kejadian yang dimaksud seperti kematian, kejadian 

penyakit kambuh dari pengobatan, pemulihan atau pengalaman yang ditentukan 

oleh peneliti untuk kepentingan yang mungkin terjadi pada individu yang diteliti. 

 

Menurut Lee dan Wang (2003), data waktu pada analisis survival tergantung pada  

peubah acak, dan setiap peubah acak membentuk sebuah distribusi. Distribusi dari  

waktu survival biasanya digambarkan atau ditandai oleh tiga fungsi:  

1) Fungsi ketahanan hidup (fungsi survival)  

2) Fungsi Densitas (probability density function)  

3) Fungsi kegagalan (fungsi hazard) 

 

Menurut Kleinbaum dan Klein (2012), dalam menentukan waktu survival T 

terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan yaitu: 

a. Titik awal (time origin or starting point) adalah waktu dimulainya suatu 

penelitian   

b. Kejadian akhir (ending event of interest) adalah kejadian yang menjadi inti dari 

penelitian   
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c. Skala ukuran untuk berlalunya waktu (measurement scale for the passage of 

time) 

 

2.2   Data Tersensor 

 

Data tersensor adalah data yang tidak bisa diamati secara utuh, karena adanya 

individu yang hilang ataupun dengan alasan lain, sehingga tidak dapat diambil 

datanya sampai akhir pengamatan. Dengan kata lain, pada akhir pengamatan 

individu tersebut belum mengalami peristiwa tertentu. Jika berada dalam keadaan 

sebaliknya maka data tersebut disebut data tidak tersensor (Lee dan Wang, 2003).  

 

Menurut Klein dan Moeschberger (2003), dalam analisis survival terdapat empat 

jenis penyensoran antara lain:  

1. Penyensoran kanan (right censoring) yaitu penyensoran yang terjadi jika 

objek pengamatan atau individu yang diamati masih tetap hidup pada saat 

waktu yang telah ditentuukan. Dengan kata lain, individu tersebut belum 

mengalami kejadian sampai akhir periode pengamatan, sedangkan waktu 

awal dari objek penelitian dapat diamati secara penuh. Sebagai contoh, 

seorang pasien kanker diamati dari awal perawatan sampai akhir perawatan 

ternyata pasien tersebut masih tetap hidup. Kemudian pasien melanjutkan 

perawatan di luar negeri sehingga tidak bisa diamati lagi. Pasien ini memiliki 

waktu survival setidaknya beberapa waktu. Sehingga waktu pengamatan 

individu tersebut dikatakan penyensoran kanan.  

2. Penyensoran kiri (left censoring) yaitu penyensoran yang terjadi jika semua 

informasi yang diinginkan diketahui dari seorang individu telah diperoleh 

pada awal pengamatan. Dengan kata lain, pada saat waktu awal pengamatan 

individu tidak teramati pada awal pengamatan sementara peristiwa tersebut 

dapat diamati secara penuh sebelum penelitian berakhir.  

3. Penyensoran selang (interval censoring) yaitu penyensoran selang yang 

terjadi jika informasi yang dibutuhkan telah dapat diketahui pada peristiwa di 

dalam selang pengamatan atau penyensoran yang waktu survival-nya berada 

dalam satu selang tertentu. Sebagai contoh, beberapa tikus diberikan zat 
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karsinogen pada makanannya, dilakukan studi selama 10 bulan kepada 10 

tikus dan penelitian dilakukan setiap akhir tahun, jika 2 dari 8 tikus tewas 

karena kanker pada bulan ke-5 dan ke-7, maka dua tikus tersebut mengalami 

penyensoran selang.  

4. Penyesoran acak (random censoring) yaitu penyensoran acak yang terjadi jika 

individu yang diamati meninggal atau mengalami peristiwa karena sebab 

yang lain, bukan disebabkan dari tujuan utama penelitian. Sebagai contoh, 10 

tikus yang diberikan zat karsinogen pada makanannya. Pada saat pengamatan 

ada 1 dari 10 tikus tersebut meninggal karena terjepit (tewas bukan karena 

penlitian utama) bukan karena terkena kanker, maka tikus tersebut mengalami 

penyensoran acak.  

 

Menurut Lee dan Wang (2003), penyebab terjadinya data tersensor antara lain :  

1. Loss to follow up, terjadinya bila objek pindah, meninggal atau menolak untuk 

berpartisipasi  

2. Drop out, terjadi bila perlakuan dihentikan karena alasan tertentu  

3.Termination of study, terjadi bila masa penelitian berakhir sementara objek yang 

diamati belum mencapai waktu akhir (failure time)  

4. Death, jika penyebab kematian bukan di bawah penyelidikan  

 

Sedangkan menurut Kleinbaum dan Klein (2012), ada 3 alasan terjadinya 

penyensoran, yaitu :  

1. Objek tidak mengalami peristiwa sebelum masa penelitian berakhir  

2. Objek hilang selama masa follow-up ketika masa penelitian 

3. Objek ditarik dari penelitian karena kematian (jika kematian bukan peristiwa 

yang diobservasi) atau disebabkan alasan lain 

 

2.3   Fungsi Kepadatan Peluang  

 

Fungsi kepadatan peluang merupakan peluang suatu individu mengalami event, 

gagal atau mati dalam interval waktu 𝑡 sampai 𝑡 + Δ𝑡.  Fungsi kepadatan peluang 

dinotasikan dengan  𝑓(𝑡) dan dirumuskan dengan: 
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𝑓(𝑡) = lim
Δ𝑡→0

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < (𝑡 + Δ𝑡))

Δ𝑡
= lim
Δ𝑡→0

𝐹(𝑡 + Δ𝑡) − 𝐹(𝑡)

Δ𝑡
 (2.1) 

  

Misalkan 𝑇 merupakan variabel random non negatif dalam interval [0,∞) yang 

menunjukkan waktu hidup pada suatu populasi data dan 𝑓(𝑡) merupakan fungsi 

kepadatan peluang dari 𝑇 maka fungsi distribusi kumulatif 𝐹(𝑡) adalah (Lawless, 

2003): 

𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡)  

 

= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑡

0

 (2.2) 

 

Dari Persamaan (2.2), diperoleh: 

𝑓(𝑡) =
𝑑(𝐹(𝑡))

𝑑𝑡
= 𝐹′(𝑡) (2.3) 

 

 

 

2.4   Fungsi Survival  

 

 

 

Jika 𝑇  merupakan variabel random non negatif pada interval [0,∞)  yang 

menunjukkan waktu individu sampai mengalami kejadian pada populasi, 

𝑓(𝑡) merupakan fungsi kepadatan peluang dari T maka peluang suatu individu 

tidak mengalami kejadian sampai waktu t dinyatakan dengan fungsi survival 𝑆(𝑡) 

(Lawless, 2003). 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≥ 𝑡)  

 

= ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑡

0

 (2.4) 

 

Dari definisi fungsi distribusi kumulatif  𝑇,  fungsi survival dapat dinyatakan 

sebagai berikut. 

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

 

= 1 − 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡)  

 

= 1 − 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡)  

 

= 1 − 𝐹(𝑡)  

 

 𝐹(𝑡) = 1 − 𝑆(𝑡)  

 

𝑑(𝐹(𝑡))

𝑑𝑡
=
𝑑(1 − 𝑆(𝑡))

𝑑𝑡
  

 

𝑓(𝑡) = −
𝑑(𝑆(𝑡))

𝑑𝑡
= −𝑆′(𝑡) (2.5) 

 

Hubungan fungsi kepadatan peluang, fungsi distribusi kumulatif dari 𝑇 dengan 

fungsi survival yaitu  

𝑓(𝑡) = 𝐹′(𝑡) = −𝑆′(𝑡) (2.6) 

 

 

 

2.5   Fungsi Hazard 

 

 

Misalkan 𝑇  merupakan variabel random non negatif pada interval [0,∞)  yang 

menunjukkan waktu individu sampai mengalami kejadian pada populasi bahwa 

individu mengalami kejadian pada interval (𝑡, 𝑡 + ∆𝑡) dinyatakan dengan fungsi 

hazard ℎ(𝑡) (Lawless, 2003). 

 ℎ(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)
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= 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)
 (2.7) 

 

 

 

2.6   Hazard Kumulatif 

 

 

 

Menurut Lawless (2003), dari hasil substitusi Persamaan (2.5) dan Persamaan 

(2.7) diperoleh sebagai berikut:  

         ℎ(𝑡) =
𝑆′(𝑡)

𝑆(𝑡)
=
𝑑

𝑑𝑡
log 𝑆(𝑡) (2.8) 

 

Berdasarkan Persamaan (2.8) diperoleh: 

         𝑙𝑜𝑔(𝑆(𝑡))|0
𝑡 = −∫ ℎ(𝑥)𝑑𝑥

𝑡

0

 (2.9) 

 

Karena S(0) = 1 sehingga, 

𝑆(𝑡) = 𝒆[−∫ ℎ(𝑥)𝑑𝑥
𝑡
0 ]

 (2.10) 

 

Dari Persamaan (2.10) didapatkan fungsi hazard maka fungsi hazard kumulatif 

dinyatakan dengan 𝐻(𝑡): 

         𝐻(𝑡) = ∫ ℎ(𝑥)𝑑𝑥
𝑡

0

 (2.11) 
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Selain itu Persamaan (2.10) dapat dituliskan: 

         𝑆(𝑡) = 𝒆[−𝐻(𝑡)] (2.12) 

 

 

 

2.7   Model Cox Proportional Hazard (Cox PH) 

 

 

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 penyerta 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, 2012).  

 

Model Cox Proportional Hazard disebut dengan model Cox karena asumsi 

proportional hazard-nya yaitu fungsi hazard dari individu yang berbeda adalah 

proportional atau ratio dari fungsi hazard dua individu yang berbeda adalah 

konstan (Lee dan Wang, 2003). Model Cox merupakan model berdistribusi 

semiparametrik karena dalam model Cox tidak memperlukan informasi tentang 

distribusi yang mendasari waktu survival dan untuk mengestimasi parameter 

regresi dari model Cox harus menentukan fungsi hazard dasar (Guo, 2009). 

 

Melalui model Cox dapat dilihat hubungan antara variabel bebas (variabel 

independen) terhadap terikat (variabel dependen) melalui fungsi hazardnya. 

Risiko kematian individu pada waktu tertentu bergantung pada nilai 𝑥1 , 𝑥2 , 

…,𝑥𝑝 dari 𝑝 variabel bebas 𝑋1, 𝑋2, …,𝑋𝑝 . Himpunan nilai variabel bebas pada 

model Cox dipresentasikan oleh vektor 𝑥 , sehingga 𝑥 = (𝑥1 , 𝑥2 , …, 𝑥𝑝 ). 

Diasumsikan 𝑋  merupakan variabel bebas yang independen terhadap waktu. 

Secara umum, bentuk dari model regeresi Cox Proportional Hazard sebagai 

berikut: 
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         ℎ(𝑡, 𝑥) = ℎ0(𝑡)𝑒
(𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+⋯+𝛽𝑝𝑥𝑝) (2.13) 

 

Keterangan: 

ℎ0(𝑡)   = Fungsi Baseline Hazard 

𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝 = Parameter Regresi 

𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 = Variabel Bebas 

 

Rumus model Cox pada persamaan (2.13) memiliki sifat bahwa jika semua X 

sama dengan nol, maka rumus tereduksi menjadi fungsi hazard dasar ℎ0(𝑡) .  

Dengan demikian ℎ0(𝑡) dianggap sebagai awal atau dasar dari fungsi hazard.  

Sehingga rumus model Cox sebagai berikut: 

         ℎ(𝑡, 𝑥) = ℎ0(𝑡)𝑒
(𝛽1𝑥1+𝛽2𝑥2+⋯+𝛽𝑝𝑥𝑝)  

 

ℎ(𝑡, 𝑥) = ℎ0(𝑡)𝑒
𝛽10+𝛽20+⋯+𝛽𝑝0  

 

ℎ(𝑡, 𝑥) = ℎ0(𝑡)𝑒
(0)  

 

ℎ(𝑡, 𝑥) = ℎ0(𝑡) (2.14) 

 

Persamaan (2.14) dapat dituliskan dalam bentuk sebagai berikut: 

 

log ℎ(𝑡, 𝑥) = log  [ℎ0(𝑡)] + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑝  

 

log
ℎ(𝑡, 𝑥)

ℎ0(𝑡)
= 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑝 (2.15) 

 

Model Cox mengestimasi parameter regresi (𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑝) tanpa 

mengestimasi fungsi hazard dasar (fungsi baseline). Model pada persamaan 

(2.15) merupakan model dari log hazard rasio. Hazard rasio didefinisikan sebagai 

hazard dari satu individu dibagi dengan hazard individu yang berbeda 

(Kleinbaum dan Klein, 2012). Persamaan (2.15) dapat dinyatakan sebagai berikut:  
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log
ℎ(𝑡, 𝑥)

ℎ0(𝑡)
= 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯+ 𝛽𝑝𝑥𝑝  

 

Persamaan (2.16) mengimplikasikan bahwa dalam model dengan variabel bebas 

(𝑥1 , 𝑥2, … , 𝑥𝑝) dan koefisien 𝛽𝑗 yaitu peningkatan pada Log Hazard rasio untuk 

peningkatan satu satuan variabel bebas 𝑥𝑗 , dengan asumsi bahwa nilai dari 

variabel bebas yang lain konstan.  Dengan kata lain  𝑒(𝛽𝑗 ) adalah rasio hazard 

untuk peningkatan satu satuan dalam 𝑥𝑗 . Ketika variabel bebas dengan rasio 

hazard kurang dari 1 (𝛽 < 0 ), Peningkatan nilai variabel bebas berhubungan 

dengan lebih menurunnya risiko dan lebih panjangnya waktu bertahan hidup.  

Ketika rasio hazard lebih dari 1 (𝛽 > 0) , peningkatan nilai variabel bebas 

berhubungan dengan peningkatan risiko dan dan lebih pendeknya waktu bertahan 

hidup (Vittinghoff dkk, 2004). 

 

 

2.8   Estimasi Parameter Tanpa Kejadian Bersama  

 

 

Estimasi parameter 𝛽𝑗  dengan 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝  pada model Cox Proportional 

Hazard dapat dilakukan salah satunya menggunakan metode Maximum Partial 

Likelihood Estimation (MPLE). Fungsi likelihood yang biasa dinotasikan dengan 

𝐿  terkadang dinotasikan juga dengan 𝐿(𝛽) dimana parameter-parameter 𝛽  yang 

tidak diketahui nilainya yang menggambarkan peluang bersama dari data 

observasi (Kleinbaum dan Klein, 2012). 

 

Koefisien regresi Cox Proportional Hazard terlebih dahulu ditaksir sebelum 

menaksir fungsi kegagalan dasar. Fungsi partial likelihood dari model regresi Cox 

Proportional Hazard adalah sebagai berikut: 

𝐿(𝛽) =∏
exp(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗(𝑖)

𝑝
𝑗=1 )

 ∑ exp (∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1 )𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

𝑟

𝑖=1

 (2.17) 
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Keterangan : 

𝛽𝑗 : Koefisien regresi 

𝑥𝑗𝑖 : Variabel dari individu yang gagal pada waktu ke 𝑡𝑖 

R(𝑡𝑖) : Himpunan individu yang bertahan pada waktu ke 𝑡𝑖 

𝑥𝑗𝑙 : Variabel individu yang masih hidup dan merupakan elemen dari R(𝑡𝑖) 

 

fungsi log likelihood yang besesuaian dapat dituliskan : 

log 𝐿(𝛽) = log∏
exp(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗(𝑖)

𝑝
𝑗=1 )

 ∑ exp (∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1 )𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

𝑟

𝑖=1

  

 

=∑ [(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗(𝑖)
𝑝

𝑗=1
) −∑ lo𝑔∑ exp (∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙

𝑝

𝑗=1
)

𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

𝑟

𝑖=1
]

𝑟

𝑖=1
 (2.18) 

 

Pendugaan parameter 𝛽𝑗  pada model regresi Cox Proportional Hazard dapat 

diperoleh dengan cara memaksimumkan turunan pertama fungsi log likelihood 

dari persamaan (2.18) : 

𝜕 log 𝐿(𝛽)

𝜕𝛽𝑗
=
𝜕(∑ [(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗(𝑖)

𝑝
𝑗=1 ) − ∑ lo𝑔 ∑ exp(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙

𝑝
𝑗=1 )𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

𝑟
𝑖=1 ]𝑟

𝑖=1 )

𝜕𝛽𝑗
  

 

= ∑ [∑ 𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1 −

 ∑ ∑ 𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1  𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

exp(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1 )

 ∑ exp(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1 )𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

]𝑟
𝑖=1   (2.19) 

 

Turunan kedua dari ln 𝐿(𝛽) terhadap 𝛽𝑗 adalah sebagai berikut:  

{
𝜕2 log 𝐿(𝛽)

𝜕2𝛽𝑗
} =  

𝜕𝑦

𝜕𝛽𝑗
(
𝜕 log 𝐿(𝛽)

𝜕𝛽𝑗
)  

 

= 
𝜕𝑦

𝜕𝛽𝑗
(∑ [∑ 𝑥𝑗𝑙

𝑝

𝑗=1
−
 ∑ ∑ 𝑥𝑗𝑙

𝑝
𝑗=1  𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

exp(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1 )

 ∑ exp (∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1 )𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

]
𝑟

𝑖=1
)  

 

= ∑ [
 ∑ (∑ 𝑥𝑗𝑙

𝑝
𝑗=1 )

2
 𝑙∈𝑅(𝑡𝑖) exp(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙

𝑝
𝑗=1 )

 ∑ exp (∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1 )𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

−
 (∑ (∑ 𝑥𝑗𝑙

𝑝
𝑗=1 )

2
 𝑙∈𝑅(𝑡𝑖) exp(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙

𝑝
𝑗=1 ))

2

 (∑ exp (∑ 𝛽𝑗𝑥𝑗𝑙
𝑝
𝑗=1 )𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

)
2 ]

𝑟

𝑖=1
 (2.20) 
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Persaman (2.20) dapat diselesaikan secara numerik yaitu dengan metode iterasi 

Newton-Raphson. Model data survival tersensor biasanya menggunakan prosedur 

Newton-Raphson dalam memaksimalkan fungsi partial likelihood. Misalkan 𝑢(𝛽) 

merupakan vektor berukuran 𝑝 × 1  dari turunan pertama fungsi log-likelihood 

terhadap parameter 𝛽𝑗 . 

𝒖(𝜷)p × l =

(

  
 

𝜕 log 𝐿(𝛽)

𝜕𝛽𝑗
⋮

𝜕 log 𝐿(𝛽)

𝜕𝛽𝑝 )

  
 

 (2.21) 

 

Misalkan 𝐼(𝛽) merupakan matrik hessian berukuran 𝑝 × 𝑝 dari negatif turunan 

kedua fungsi log-likelihood yaitu dengan pemisalan: 𝐼(𝛽) =  − {
𝜕2 log 𝐿(𝛽)

𝜕𝛽𝑗𝜕𝛽𝑠
} 

I(β)p × p =

(

  
 

∂2 log L(β)

∂β1 ∂β1
⋮
∂2 log L(β)

∂β1 ∂βp
⋮ ⋱ ⋮

∂2 log L(β)

∂βp ∂β1
⋮
∂2 log L(β)

∂βp ∂βp )

  
 

 (2.22) 

 

Untuk menyelesaikan taksiran parameternya digunakan metode iterasi Newton 

Raphson dengan statistik �̂�𝟎 yaitu suatu nilai awal yang ditentukan, metode 

iterasinya adalah sebagai berikut: 

�̂�𝒔+𝟏 = �̂�𝒔 + 𝑰
−𝟏(�̂�𝒔) 𝒖(�̂�𝒔) (2.23) 

Dengan 𝑠 = 0,1,2, … dan 𝐼−1(�̂�𝑠) merupakan invers dari 𝐼(�̂�𝑠). 

Langkah iterasi dengan metode Newton Raphson sebagai berikut: 

1. Menentukan nilai awal �̂�0 = 0 

2. Selanjutnya hitung 𝑢(�̂�0)  dan I (�̂�0)  sehingga diperoleh nilai 𝛽1  dari  

�̂�1 = �̂�0 + 𝐼
−1(�̂�0) 𝑢(�̂�0) 

3. Iterasi akan berhenti ketika perubahan fungsi log-likelihood cukup kecil 

atau perubahan relatif yang besar dalam nilai taksir parameter yang cukup 

kecil. 
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2.9  Estimasi Parameter dengan Kejadian Bersama 

 

 

Menurut Collett (2015), kejadian bersama (ties) merupakan keadaan ketika dua 

individu atau lebih yang mengalami kejadian gagal pada waktu yang bersamaan 

atau memiliki nilai waktu tahan hidup yang sama. Kejadian bersama tersebut 

dapat menimbulkan permasalahan pada estimasi paramater yang berhubungan 

dengan penentuan anggota dari himpunan risiko. Ada beberapa cara pendekatan 

pada kejadian bersama, dua diantaranya yaitu dengan pendekatan metode Breslow 

dan metode Efron. 

 

Misalkan 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡(𝑟)  dengan 𝑟  adalah banyaknya waktu kematian. Jika 

terdapat 𝑑𝑖  kematian pada waktu 𝑡𝑖  dimana 𝑖 = 1, 2, … , 𝑟,  misalkan 𝑠𝑖  adalah 

jumlah nilai varibel 𝑥𝑗  dari semua individu yang mati pada saat 𝑡𝑖  (Klein dan 

Moeschberger, 2003). 

 

Ada beberapa cara pendekatan pada kejadian bersama, dua diantaranya yaitu 

sebagai berikut: 

 

2.9.1  Metode Breslow 

 

 

Menurut Xinxin (2011), metode Breslow mengasumsikan bahwa ukuran dari 

himpunan resiko pada kejadian bersama adalah sama. Berikut ini adalah fungsi 

likelihood untuk metode Breslow: 

𝐿(𝛽) =∏
exp(∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗

𝑝
𝑗=1 )

 ∑ exp (∑ 𝛽𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑝
𝑗=1 )

𝑑𝑖

𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

𝑟

𝑖=1

 (2.24) 

 

Dengan 𝑥𝑖𝑗  adalah jumlah kovarian 𝑥 pada kasus bersama dan 𝑑𝑖  adalah 

banyaknya kasus bersama pada waktu 𝑡𝑖.  
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2.9.2 Metode Efron 

 

 

Menurut Xinxin (2011), metode Efron adalah metode yang memiliki perhitungan 

yang lebih sama halnya dengan metode Breslow, tetapi metode Efron lebih akurat 

perhitungannya daripada metode Breslow terutama ketika ukuran dari himpunan 

resiko untuk waktu kejadian bersama adalah besar. Pada pendekatan metode Efron 

ini, himpunan resikonya diselesaikan dengan pengurangan terhadap rata-rata dari 

nilai fungsi variabel ke- 𝑗, karena tidak diketahui variabel mana yang mengalami 

kejadian terlebih dahulu. Berikut ini adalah fungsi likelihood untuk metode Efron: 

 

𝐿(𝛽) =∏
exp(∑ 𝛽

𝑗
𝑥𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1 )

∏ [
𝑑𝑖
𝑘=1

∑ exp(∑ 𝛽
𝑗
𝑥𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1 ) −
(𝑘−1)

𝑑𝑖
∑ exp(∑ 𝛽

𝑗
𝑥𝑖𝑗

𝑝

𝑗=1 )]𝑙∈𝐷(𝑑𝑖)𝑙∈𝑅(𝑡𝑖)

𝑟

𝑖=1

 (2.25) 

 

Dengan 𝑥𝑖𝑗  adalah jumlah kovarian 𝑥 pada kasus bersama dan 𝑑𝑖  adalah 

banykanya kasus bersama pada waktu 𝑡𝑖.  

 

2.10   Asumsi Cox Proportional Hazard 

 

 

Menurut Setiani, dkk (2008), asumsi propotional hazard yaitu ditentukan melalui 

pendekatan goodness of fit menggunakan Schoenfeld residual. Langkah-langkah 

untuk pengujian asumsi proportional hazard menggunakan goodness of fit 

sebagai berikut: 

1. Membangun model Cox Proportional Hazard dan Schoenfeld residual untuk 

masing-masing individu pada setiap variabel bebas 

2. Membuat variabel yang menyatakan peringkat dari waktu survival 

3. Menguji korelasi antara variabel Schoenfeld residual dengan waktu survival 

pada langkah ke-2 

Hipotesis: 

𝐻0 ∶  𝜌 = 0 (Asumsi proportional hazard terpenuhi) 

𝐻1 ∶  𝜌 ≠ 0 (Asumsi proportional hazard tidak terpenuhi) 
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Statistik Uji : 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
∑ (𝑛𝑖 𝑅𝑗𝑖 − �̅�𝑗𝑖  )(𝑅𝑇𝑖 − 𝑅𝑇̅̅ ̅̅ 𝑖)

 √∑ (𝑛𝑖 𝑅𝑗𝑖 − �̅�𝑗𝑖  )
2  √∑ (𝑛𝑖 𝑅𝑇𝑖 − 𝑅𝑇̅̅ ̅̅ 𝑖 )

2 

 
(2.26) 

 

Keterangan : 

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 : Koefisien Korelasi 

𝑅𝑗𝑖  : Schoenfeld residual untuk masing-masing variabel bebas ke- 𝑗 

dengan 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 untuk individu ke- 𝑖 dengan 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

𝑅𝑇𝑖  : Waktu survival individu ke- 𝑖  

Kriteria Penolakan : 

𝐻0 ditolak jika |𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔| > 𝑟𝑛−2,∝
2
  atau 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < ∝ 

 

2.11 Pengujian Signifikasi Parameter Model 

 

 

Menurut Hosmer, dkk (2008), terdapat tiga cara untuk menguji signifikasi 

parameter model Cox, yaitu dengan uji partial likelihood ratio, uji Wald serta uji 

Score. Pengujian parameter bertujuan untuk memeriksa apakah variabel bebas 

mempunyai pengaruh yang nyata dalam model. 

 

2.11.1 Uji Partial Likelihood Ratio (Pengujian Secara Serentak) 

 

 

Statistik uji ini digunakan untuk menguji hipotesis bahwa satu atau beberapa 

parameter regresi 𝛽𝑗 adalah nol dapat digunakan untuk uji partial likelihood ratio. 

Satistik uji ini mengikuti distribusi chi-square dengan derajat bebas p.  

Langkah-langkah dalam uji Partial Likelihood Ratio adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

𝐻0:  𝛽𝑗 = 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑝  (variabel bebas tidak berpengaruh terhadap waktu 

survival) 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑝  (variabel bebas berpengaruh terhadap waktu 

survival) 
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b. Taraf Signifikansi: α 

c. Statistik Uji:  

𝐺 = −2[𝑙𝑛 𝐿(0) − 𝑙𝑛 𝐿(𝛽𝑗)] (2.27) 

 

Dengan: 

𝑙𝑛 𝐿(0)  adalah Log Partial Likelihood dari model tanpa variabel bebas 

𝑙𝑛 𝐿(𝛽𝑗) adalah Log Partial Likelihood dari model yang terdiri dari p variabel 

bebas 

d. Kriteria Penolakan 

𝐻0 ditolak jika 𝐺 ≥ 𝜒(𝛼;𝑑𝑏=𝑝)
2  atau 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 𝛼 

e. Kesimpulan 

Jika 𝐻0  ditolak maka 𝛽𝑗 ≠ 0  mengindikasikan bahwa variabel bebas 

berpengaruh terhadap waktu survival (variabel terikat). 

 

2.11.2  Uji Wald (Pengujian Secara Parsial) 

 

 

Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh parameter secara terpisah, yang 

dinotasikan dengan 𝑍. Statistik uji ini menggunakan distribusi chi-square dengan 

derajat bebas p. Langkah-langkah untuk uji Wald adalah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

𝐻0: 𝛽𝑗 = 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑝  (variabel bebas tidak berpengaruh terhadap waktu 

survival) 

𝐻1: 𝛽𝑗 ≠ 0, 𝑗 = 1,2, … , 𝑝  (variabel bebas berpengaruh terhadap waktu 

survival) 

b. Taraf signifikansi: α 

c. Statistik Uji: 

Statistik uji yang digunakan adalah uji Wald: 

𝑍2 = (
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
)

2

 (2.28) 
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Keterangan: 

�̂�𝑗    = koefisien penduga parameter 

𝑆𝐸(�̂�𝑗)  = standar error penduga parameter �̂� 

d. Kriteria keputusan 

𝐻0  ditolak jika 𝑍2 > 𝜒(𝛼;𝑑𝑏=𝑝)
2  atau 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ≤ 𝛼 , yang artinya variabel 

bebas signifikan di dalam model. 

e. Kesimpulan  

Jika 𝐻0  ditolak maka 𝛽𝑗 ≠ 0 ,artinya variabel bebas berpengaruh terhadap 

waktu survival (variabel terikat). 

 

2.12 Pemilihan Model Terbaik 

 

 

Menurut Collett (2015), pemilihan variabel yang masuk atau keluar dari model 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu seleksi forward, eliminasi backward dan 

prosedur stepwise. Prosedur seleksi stepwise merupakan kombinasi dari dua 

proses yaitu seleksi forward dan seleksi backward.  Seleksi backward atau seleksi 

mundur dengan memasukkan semua variabel ke dalam model kemudian 

mengeluarkannya satu persatu jika variabel peningkatan nilai −2 𝑙𝑛 𝐿(𝛽) 

terbesar.  Jika sudah tidak ada peningkatan nilai −2 𝑙𝑛 𝐿(𝛽) secara signifikan dari 

pengurangan variabel maka langkah backward dihentikan.  Seleksi forward atau 

seleksi maju yaitu dengan menambahkan variabel satu demi satu dalam setiap 

langkahnya.  Pada masing-masing tahapan, kita akan memutuskan variabel mana 

yang merupakan bebas terbaik untuk dimasukkan ke dalam model dan variabel 

yang keluar dari model.  Dalam pemilihan model terbaik dilakukan menggunakan 

seleksi backward dengan taraf signifikansi yaitu 0,05. 

 

Pada pemilihan model terbaik, penelitian ini menggunakan Akaike Information 

Criterion (AIC). Model memiliki nilai AIC terkecil sebagai berikut: 

𝐴𝐼𝐶 = −2 log 𝐿 + 2𝑃 (2.30) 
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Dimana : log 𝐿 = nilai maksimum fungsi likelihood model regresi Cox PH 

P  = banyaknya peubah bebas dalam model regresi Cox PH 

 

2.13 Hipertensi 

2.13.1 Pengertian Hipertensi 

 

 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu gangguan pada pembuluh darah 

yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi, yang dibawa oleh darah dan 

terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkan. Hipertensi sering kali 

disebut sebagai pembunuh gelap (silent killer), karena termasuk penyakit yang 

mematikan tanpa disertai dengan gejala-gejalanya lebih dahulu sebagai peringatan 

bagi korbannya (Sustrani, 2004).  

 

Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik 

lebih dari 140 mmHg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mmHg pada dua kali 

pengukuran dengan selang waktu lima menit dalam keadaan cukup istirahat atau 

tenang (Kemenkes, 2014). 

 

Hipertensi juga merupakan suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam 

pembuluh darah arteri secara terus menerus lebih dari suatu periode. Hal ini 

terjadi bila arteriole konstriksi membuat darah sulit mengalir  dan meningkatkan 

tekanan melawan dinding arteri. Hipertensi juga menambah beban kerja jantung 

dan arteri yang bila berlanjut akan menyebabkan kerusakan jantung dan pembuluh 

darah (Udjianti dan Juni, 2011). 

 

2.13.2 Jenis Hipertensi 

 

 

Menurut Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan (2006), menjelaskan bahwa 

ada dua jenis hipertensi yaitu: 

a. Hipertensi primer (Esensial) 

Hipertensi primer merupakan suatu peningkatan presisten tekanan arteri yang 

dihasilkan oleh ketidakteraturan mekanisme control homeostatik normal. 
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Hipertesni ini tidak diketahui penyebabnya dan mencakup kurang lebih 90% 

dari kasus hipertensi pada umumnya. Hipertensi primer tidak disebabkan oleh 

faktor yang saling berkaitan. Menurut Rohaendi (2008), faktor yang paling 

mungkin berpengaruh terhadap timbulnya hipertensi essensial adalah faktor 

genetik, karena hipertensi sering turun menurun dalam suatu keluarga. 

b. Hipertensi sekunder 

Kurang dari 10% penderita hipertensi merupakan penderita penyakit 

hipertensi sekunder dari berbagai penyakit atau obat-obatan tertentu yang 

dapat meningkatkan tekanan darah. Disfungsi renal akibat penyakit ginjal 

kronis atau penyakit renovaskuler adalah penyebab sekunder yang paling 

sering. Obat-obat tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mengakibatkan hipertensi bahkan memperberat hipertensi dengan menaikkan 

tekanan darah. Penyebab hipertensi sekunder dengan menghentikan obat atau 

mengobati penyakit merupakan tahap awal penanganan hipertensi sekunder.  

 

2.13.3 Etiologi Hipertensi 

 

 

Menurut Udjianti dan Juni.W (2011), menjelaskan tentang penyebab dari 

hipertensi yaitu: 

a. Untuk hipertensi primer, disebabkan oleh: 

1) Genetik 

Individu yang mempunyai riwayat keluarga dengan hipertensi berisiko 

tinggi untuk mendapatkan penyakit ini. 

2) Jenis kelamin dan usia 

Laki-laki berusia 35-50 tahun dan wanita pasca menopause yang sangat 

beriko tinggi untuk mengalami hipertensi. 

3) Diet 

Konsumsi diet tiggi garam atau lemak secara langsung berhubungan 

dengan berkembangnya hipertensi. 

4) Berat Badan 

Obesitas (>25% diatas Berat badan ideal) dikaitkan dengan 

berkembangnya hipertensi. 
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5) Gaya hidup 

Merokok dan mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan tekanan darah, 

bila gaya hidup menetap. Nikotin dalam rokok merangsang pelepsan 

katekolamin. Peningkatan katekolamin menyebabkan iritabilitas 

miokardial, peningkatan denyut jantung, dan menyebabkan 

vasokonstriksi, yang pada akhirnya meningkatkan tekanan darah. 

 

b. Untuk hipertensi sekunder, disebabkan oleh: 

1) Penggunaan kontrasepsi hormonal (estrogen) 

Kontrasepsioral yang berisi estrogen dapat menyebabkan hipertensi 

melalui mekanisme Renin-aldosteron-mediated volume expansion. 

Dengan penghentian kontrasepsi oral, tekanan darah normal kembali 

setelah beberapa bulan. 

2) Penyakit parenkim dan vaskular ginjal 

Merupakan penyebab utama hipertensi sekunder. Hipertensi renovaskular 

berhubungan dengan penyempitan satu atau lebih arteri besar yang secara 

langsung membawa darh ke ginjal. Sekitar 90% lesi arteri renal pada klien 

dengan hipertensi diseababkan oleh aterosklerosis atau fibrous dysplasia 

(pertumbuhan abnormal jaringan fibrous). Penyakit parenkim ginjal 

teerkait dengan infeksi, inflamasi, dan perubahan struktur, serta fungsi 

ginjal. 

3) Gangguan endokrim 

Disfungsi medulla adrenal atau konterks adrenal dapat menyebabkan 

hipertensi sekunder. Adrenal-mediated hypertension disebabkan 

kelebihan primer aldosterone, kortisol, dan katekolamin. Pada 

aldosteronisme primer, kelebihan aldosteron menyebabkan hipertensi dan 

hypokalemia. Aldosteronisme primer biasanya timbul dari benign 

adenoma korteks adrenal. Pheochromocytomas pada medulla adrenal 

yang paling umum dan meningkatkan sekresi katekolamin yang 

berlebihan. 
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4) Coarctation aorta 

Merupakan penyempitan aorta kongenital yang memungkinkan terjadi 

beberapa tingkat pada aorta torasik atau aorta abdominal. Penyempitan 

mengahmbat aliran darah melalui lengkug aorta dan mengakibatan 

peningkatann tekanan darah di atas area kontriksi. 

5) Neurogenik seperti: tumor otak, encephalitis, dan gangguan psikiatrik. 

6) Kehamilan 

7) Peningkatan volume intravascular  

 

2.13.4 Klasifikasi Hipertensi 

 

 

Tabel 2.1 Pedoman Praktik Klinis Tekanan Darah Tinggi (Whelton, et al., 

2018) 

 

Klasifikasi tekanan 

darah 

Tekanan darah sistol 

(mmHg) 

Tekanan darah sistol 

(mmHg) 

Normal < 120 < 80 

Tinggi/elevated 120-129 < 80 

Hipertensi stage 1 130-139 80-89 

Hipertensi stage 2 ≥ 140 >90 

 

 

2.13.5 Komplikasi Hipertensi 

 

 

Hipertensi yang tidak ditangani dan dikendalikan akan berdampak pada timbulnya 

komplikasi penyakit lain. Komplikasi hipertensi yaitu penyakit diabetes militus, 

penyakit ginjal, penyakit jantung dan penyakit stroke yang dijelaskan sebagai 

berikut:  

1. Penyakit Diabetes Militus adalah suatu gangguan kronis yang ditandai dengan 

meningkatnya glukosa darah karena terganggunya metabolisme glukosa di 

dalam tubuh. Penyakit ini akan mengakibatkan gangguan kardiovaskular yang 
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merupakan masalah sangat serius bila tidak segera ditangani, yaitu risiko 

penyakit hipertensi dan infark jantung (Katzung, 2002).  

2. Penyakit Ginjal  adalah penyakit hipertensi dapat menyebabkan pembuluh 

darah pada ginjal mengerut sehingga aliran zat-zat makanan menuju ginjal 

terganggu dan mengakibatkan kerusakan sel-sel ginjal. Jika hal ini terjadi 

secara terus menerus, maka sel-sel ginjal tidak bisa berfungsi lagi. Apabila 

tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan kerusakan parah pada ginjal 

yang disebut sebagai gagal ginjal terminal (Sutanto, 2010).  

3. Penyakit Jantung adalah penyumbatan pembuluh darah dapat menyebabkan 

gagal jantung. Hal ini terjadi karena pada penderita hipertensi kerja jantung 

akan meningkat, otot jantung akan menyesuaikan sehingga terjadi 

pembengkakan jantung dan semakin lama otot jantung akan mengendor serta 

berkurang elastisitasnya. Akhirnya jantung tidak mampu lagi memompa dan 

menampung  darah dari paru-paru sehungga banyak cairan tertahan di paru-

paru maupun jaringan tubuh lain yang dapat menyebabkan sesak nafas, kondisi 

ini disebut gagal jantung (Sutanto, 2010). 

4. Penyakit Stroke dapat timbul akibat perdarahan tekanan tinggi di otak, atau 

akibat embolus yang terlepas dari pembuluh non otak yang terkena tekanan 

darah. Stroke dapat terjadi pada hipertensi kronik apabila arteri-arteri yang 

mengalirkan darah ke otak mengalami hipertrofi dan menebal, sehingga aliran 

darah ke daerah-daerah yang seharusnya dialiri berkurang. Arteri-arteri otak 

yang mengalami arterosklerosis dapat melemah sehingga meningkatkan 

kemungkinan terbentuknya aneurisma (suatu dilatasi dinding arteri, akibat 

kongenital atau perkembangan yang lemah pada dinding pembuluh) (Elizabeth, 

2001). 

 

2.13.6 Pencegahan Penyakit Hipertensi 

 

 

Menurut Priscilla, et al., (2015), ada beberapa pencegahan yang dapat dilakukan 

yaitu sebagai berikut: 
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1) Memperbaiki gaya hidup 

Bagi semua pasien yang terkena darahnya turun dalam rentang pra-hipertensi 

(120-139/ 80-89) dan setiap orang yang menderita hipertesni 

intermiten/menetap.  

2) Diet  

Pendekatan diet untuk menangani hipertensi berfokus pada menurunkan supan 

natrium, mempertahankan asupan kalium dan kalsium yang cukup, dan 

mengurangi asupan lemak total dan jenuh. 

3) Aktifitas fisik 

Latihan fisik untuk menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, 

penurunan stress, dan perasaan terhadap kesehatan diri. 

4) Pemakaian alkohol dan tembakau 

Ajuran asupan alkohol untuk pasien hipertensi yaitu tidak lebih dari satu ons 

etanol atau dua kali minum perhari. Nikotin adalah suatu vasokonstriktor 

sehingga data menunjukkan hubungan antara merokok dan penyakit jantung. 

5) Penurunan stress 

Stress menstimulasi system saraf simpatis, meningkatkan vasokonstriksi, 

resistensi vaskular sistematik, curah jantung dan tekanan darah. Latihan fisik 

yang teratur seperti olahraga adalah salah satu penanganan pilihan untuk 

menurunkan stress pada hipertensi.   

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun akademik 2020/2021, 

bertempat di Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Lampung.  

 

3.2 Data penelitian  

 

 

 

Data penelitian ini adalah data rekam medis pasien hipertensi yang diperoleh dari 

Rumah Sakit Wisma Rini, Pringsewu periode Januari 2020 sampai Desember 

2020. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Waktu survival pasien Hipertensi 

Waktu sampai terjadinya suatu event yang diinginkan. Waktu dapat digunakan 

dalam penelitian ini yaitu waktu lamanya pasien menjalani rawat inap hingga 

dinyatakan sembuh. 

2) Usia pasien Hipertensi pada saat masuk Rumah Sakit 

Rentang kehidupan yang diukur dengan tahun, dimana umur pada saat 

penderita Hipertensi masuk di Rumah Sakit Wisma Rini, Pringsewu. 

3) Jenis kelamin pasien Hipertensi 

Penderita yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan yang tercatat dalam 

rekan medis pasien Hipertensi di RS Wisma Rini Pringsewu. 
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4) Penyakit Diabetes Militus 

Penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah pasien hipertensi yang tinggi 

disebabkan oleh gangguan pada sekresi insulin atau gangguan kerja insulin 

atau keduanya. 

5) Penyakit Ginjal 

Penyakit ginjal adalah penyakit yang ditandai dengan gangguan pada organ 

ginjal pasien hipertensi yaitu dua buah organ berbentuk seperti kacang merah 

yang berada di kedua sisi tubuh bagian punggung bawah. 

6) Penyakit Jantung 

Penyakit Jantung adalah penyakit yang ditandai dengan kondisi pembuluh 

darah utama pasien hipertensi yang menyuplai darah ke jantung mengalami 

kerusakan. 

7) Penyakit Stroke 

Penyakit stroke adalah penyakit yang ditandai dengan kondisi yang terjadi 

ketika aliran darah ke otak terputus yang disebabkan penyumbatan atau 

pecahnya pembuluh darah, sehingga terjadi kematian sel-sel pada sebagian 

area otak pasien hipertensi. 

8) Status (sembuh/meninggal)  

 

3.3 Metode Penelitian  

 

 

 

Penelitian ini akan mengkaji pendugaan parameter model Cox Proportional 

Hazard pada kejadian bersama menggunakan pendekatan Breslow dan 

pendekatan Efron. Selain itu, akan dilakukan perbandingan hasil Model Cox 

Proportional Hazard pada kejadian bersama menggunakan pendekatan Breslow 

dan Pendekatan Efron.  

 

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

1. Pendugaan parameter dengan metode Breslow dan Efron 

2. Rekapitulasi data pasien Hipertensi dari RS Wisma Rini Pringsewu 

3. Melakukan analisis statistika deskriptif pada data pasien Hipertensi 
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4. Melakukan estimasi parameter pada model Cox Proportional Hazard dengan 

dua Pendekatan yaitu pendekatan Breslow dan pendekatan Efron. 

5. Pemodelan regresi Cox Proportional Hazard dengan metode Breslow dan 

Efron. 

a. Membuat model awal regresi Cox Proportional hazard 

b. Melakukan uji asumsi Cox Proportional hazard dengan uji Goodness of 

Fit menggunakan Schoenfeld residual 

c. Melakukan uji signifikansi parameter yang terdiri dari uji partial 

likelihood ratio dan uji Wald 

d. Pemilihan model terbaik dengan eliminasi backward 

e. Membentuk model akhir regresi Cox Proportional hazard 

6. Melihat nilai AIC dari masing-masing model, model terbaik adalah model 

yang memiliki nilai AIC yang lebih kecil  

7. Membandingkan model regresi Cox Proportional hazard dengan metode 

Breslow dan Efron  

8. Melakukan interpretasi model terbaik regresi Cox Proportional Hazard yang 

telah didapat. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 V. KESIMPULAN 

 

 

 

 

Berdasarkan penelitian mengenai analisis survival model regresi Cox 

Proportional Hazard menggunakan metode Breslow dan Efron pada pasien 

hipertensi di RS Wisma Rini Pringsewu ini didapat kesimpulan sebagai berikut: 

 

1. Model yang didapat dari proses pemodelan regresi Cox Proportional Hazard 

dengan metode pendekatan Breslow pada data pasien hipertensi pada tahun 

2020 sebagai berikut: 

ℎ(𝑡) = ℎ0(𝑡) exp( 1,6308 𝑋6) 

 

2. Model yang didapat dari proses pemodelan regresi Cox Proportional Hazard 

dengan metode pendekatan Efron pada data pasien hipertensi pada tahun 

2020 sebagai berikut: 

ℎ(𝑡) = ℎ0(𝑡) exp( 1,6512 𝑋6) 

 

3. Dari model yang telah didapat maka faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesembuhan pasien hipertensi di RS Wisma Rini Pringsewu adalah 

komplikasi penyakit stroke. 

 

4. Dari Kriteria AIC terkecil didapatkan model terbaik regresi Cox Poportional 

Hazard dengan metode Efron yang terdiri hanya varibel stroke dan dilihat 

dari nilai hazard ratio pasien yang mengalami komplikasi penyakit stroke 

memiliki laju kesembuhan 5,213 kali lebih lama dibandingan pasien yang 

tidak mengalami kompikasi penyakit stroke. 
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