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Assalamu’alaikum Warohmatullohi Wabarokaatuh 

Alhamdulillah, Segala puji bagi Alloh, buku ini dapat disusun. 

Allohumma sholli wa baarik 'alaa Muhammad wa'alaa aali 

Muhammad, kamaa shollaita wabaarokta 'alaa Ibrohim wa'alaa ali 

Ibrohim. Innaka Hamiidumm majiid 

Dosen, pengajar, guru, atau mahasiswa mesti bisa maksimal 

dalam pekerjaannya, sebab dengan tetap belajar, maka 

kemampuan intelektual dan emosional sang dosen, pengajar, guru 

terus berkembang. Kemampuan tersebut mendukung pengajar 

selalu siap berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah dalam 

bidangnya, serta membuat keputusan dengan tepat dan efisien.  

Sebagai manusia yang normalnya selalu berfikir, mesti selalu 

ingat, bahwa setiap masalah mesti ada jalan pemecahannya 

walaupun jalannya tidak mesti sama persis. Peneliti harus selalu 

mengobservasi setiap masalah dengan saksama dan cermat, 

sehingga bisa mencari jalan pemecahannya susuai kaidah 

keilmuannya.  

Guna menunjang tugas dosen atau guru atau pengajar agar 

dapat mencapai setiap tujuan di atas, mereka perlu mempelajari 

buku ini yaitu Analisis Kelangsungan Hidup dan Resiko Bersaing 

dalam Menjalankan Bisnis kuliner. 

Secara umum, buku ini lima BAB, dari mulai pengenalan 

Analisis Kelangsungan Hidup, Resiko Bersaing sehingga hal-hal 
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yang perlu diketahui dari metoda statistik yang diperlukan untuk 

itu seperti sebaran data yang sering muncul dan berulang, seperti 

misalnya dalam hal  sampel pedagang kuliner. 

Pemahaman mengenai Analisis Kelangsungan Hidup dan 

Resiko Bersaing untuk Bisinis kuliner seharusnya sudah menjadi 

pengetahuan umum. Jika dosen atau pengajar mampu memahami 

Teknik bertahan dalam berbisnis kuliner dengan baik, dia akan 

menemukan dan merasakan bahwa Tindakan berdagang yang 

benar akhirnya bisa ditemui oleh sendirinya. 

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada bapak Dr. 

Harmani Harun, SE., Ak., MM. (Wakil Rektor II, Universitas 

Malahayati) yg telah memeriksa buku ini dari segi ilmu 

Ekonominya, dan juga terima kasih pada bapak Warsono,Ph.D 

(Dosen Statistika Universitas Lampung) yg telah memeriksa buku 

ini dari Segi ilmu Statistika. 

Tidak ketinggalan juga pembahasan mengenai penemuan ide 

persaingan resiko secara statistika yang merupakan kelebihan dari 

buku ini. Karena Teknik tersebut diperoleh oleh Iing Lukman saat 

membuat tesis S2-nya di Universiti Putra Malaysia pada tahun 

1996-2000. Dulu menemukan teorinya, sekarang menerapkan 

dalam praktek kehidupan sehari-harinya pada bisnis kuliner 

 

Bandarlampung, 20 Desember 2022 

Iing Lukman,  

Devi Oktarina,  

Dayu Renanda Shinta 
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1.1 Pendahuluan 
Resiko bersaing adalah bagian dari analisis kelangsungan 

hidup berurusan dengan lebih dari satu kemungkinan penyebab 

kematian atau kegagalan subjek dalam populasi (David dan 

Moeschberger, 1978). Analisis kelangsungan hidup berkaitan dengan 

pemodelan dan analisis data yang memiliki titik akhir dari waktu ke 

waktu sampai suatu peristiwa terjadi. Anderson dkk. Al. (1980) 

mengatakan bahwa waktu kegagalan atau waktu kelangsungan 

hidup adalah waktu yang berlalu antara masuknya subjek ke dalam 

penelitian dan terjadinya suatu peristiwa yang dianggap terkait 

dengan pengobatan. Menurut Miller (1981) analisis kelangsungan 

hidup adalah istilah statistik yang didefinisikan secara longgar yang 

mencakup berbagai teknik statistik untuk menganalisis variabel 

bernilai positif. Biasanya, nilai variabel acak adalah waktu untuk 

kegagalan komponen fisik (unit mekanik atau listrik) atau waktu 

kematian unit biologis pasien, hewan, sel, dll. 

Cox dan Oakes (1984) menulis bahwa dalam analisis 

kelangsungan hidup pusat minat pada sekelompok individu untuk 

masing-masing (atau yang) didefinisikan suatu peristiwa titik, sering 

disebut kegagalan, terjadi setelah jangka waktu yang disebut waktu 

kegagalan. Contoh waktu kegagalan termasuk masa pakai komponen 

mesin dalam keandalan industri, durasi pemogokan atau periode 

pengangguran di bidang ekonomi, waktu yang dibutuhkan oleh 
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subjek untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam eksperimen 

psikologis, panjang lintasan pada pelat fotografi dalam fisika partikel 

dan waktu kelangsungan hidup pasien dalam uji klinis. Untuk 

menentukan waktu kegagalan secara tepat, ada tiga persyaratan: 

asal waktu harus didefinisikan dengan jelas, skala untuk mengukur 

perjalanan waktu harus sepenuhnya jelas. Analisis kelangsungan 

hidup dianggap sebagai teknik univariat daripada multivariat karena 

hanya ada satu variabel respons, waktu kegagalan, meskipun 

mungkin ada banyak variabel penjelas. Marubini dan Valsecchi (1995) 

menyarankan bahwa dalam konteks klinis, waktu kelangsungan 

hidup digunakan untuk menunjukkan tidak hanya "waktu untuk 

mati", tetapi waktu untuk setiap peristiwa, umumnya didefinisikan 

sebagai kegagalan. Marubini dan Valsecchi (1995) juga menyarankan 

bahwa analisis kelangsungan hidup di bidang biomedis berurusan 

dengan masalah berikut: 

(1) Estimasi distribusi waktu kegagalan 

(2) Perbandingan kelangsungan hidup kelompok subjek yang 

berbeda dan estimasi efek pengobatan 

(3) Evaluasi prognostik dari variabel yang berbeda, 

dipertimbangkan secara bersama-sama atau tunggal, seperti 

karakteristik biokimia, histologis dan klinis. 

 

Karakteristik khas dari data kelangsungan hidup adalah bahwa 

peristiwa yang menarik mungkin tidak diamati pada setiap unit 

percobaan. Fitur ini dikenal sebagai penyensoran. Penyensoran 

dapat muncul karena batas waktu dan batasan lainnya tergantung 

pada sifat percobaan. Penyensoran inilah yang membedakan analisis 

kelangsungan hidup dari bidang statistik lainnya. Data yang disensor 

berarti data yang belum dikaitkan dengan variabel acak yang 

diinginkan. Selanjutnya, observasi yang mencakup data tanpa sensor 

dan data tersensor dapat menghasilkan setidaknya dua variabel acak 

yang menarik, yaitu dua penyebab berbeda tentang peristiwa apa 

yang harus terjadi.  
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diinginkan. Selanjutnya, observasi yang mencakup data tanpa sensor 

dan data tersensor dapat menghasilkan setidaknya dua variabel acak 

yang menarik, yaitu dua penyebab berbeda tentang peristiwa apa 

yang harus terjadi.  

Model regresi bahaya proporsional Cox atau model Cox telah 

banyak digunakan sebagai metode yang terkenal untuk analisis data 

klinis (Ferewell and Johnson, 2017). Model Cox telah digeneralisasi 

untuk memasukkan desain yang mencakup beberapa kegagalan 

untuk individu yang sama (Andersen dan Gill, 1982; Wei, Lin, dan 

Weissfeld, 1989) dan studi kohort (Prentice, 1986). 

Cox (1972) memperkenalkan variabel independen atau 

prediktor sebagai kovariat (Norusis, 1993). Lubin (1980) menulis 

bahwa metode Cox sering digunakan untuk analisis kovariat data 

pada pengalaman bertahan hidup di mana jumlah paparan nilai yang 

berbeda dan parameter terpisah diasumsikan untuk setiap nilai. 

Lunn dan McNeil (1995) menganalisis resiko bersaing dalam 

model kelangsungan hidup menggunakan model Cox dengan data 

tersensor menggunakan pendekatan yang berbeda. Peneliti lain 

menganalisis resiko bersaing melalui model Cox adalah Kalbfleish 

dan Prentice (1980), Larson dan Dinse (1985), dan Kuk (1992), untuk 

menyebutkan beberapa dengan cara yang berbeda dari Lunn dan 

McNeil (1995). 

Inovasi terbaru dari metode Lunn – McNeil telah memberikan 

pandangan baru dalam analisis model survival, khususnya mengenai 

masalah persaingan risiko. Namun, metode Lunn-McNeil lebih rumit 

dibandingkan dengan Kalbfleish dan Prentice (1980), Larson dan 

Dinse (1985), dan Kuk (1992).  

 Oleh karena itu buku ini mengkaji metode Lunn-McNeil untuk 

mendapatkan gambaran dan kelebihan dari metode-metode lain di 

atas. Kami mengusulkan penggunaan studi simulasi untuk 

memenuhi tujuan ini. 

Studi simulasi memverifikasi atau mengevaluasi model secara 

numerik untuk data, yang telah dikumpulkan oleh perangkat lunak 

atau program tertentu di komputer untuk memperkirakan 

karakteristik sebenarnya yang diinginkan dari model tersebut. Law 

dan Kalton (1991) menulis bahwa kebanyakan sistem dunia nyata 

terlalu kompleks untuk memungkinkan model realistik dievaluasi 
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secara analitis, oleh karena itu model tersebut harus dipelajari 

melalui simulasi.  

 

1.2 Maksud dan Tujuan Buku Ini 
Maksud dan tujuan dari buku ini adalah sebagai berikut 

1) Menyediakan buku referensi untuk Analisis Kelangsungan 

hidup Bisnis Kuliner. 

2) Untuk menerapkan metode Lunn-McNeil yang 

disederhanakan (Lukman, 1999) dalam menganalisis 

kelangsungan hidup Bisnis Kuliner. 

3) Untuk menerapkan metode Lunn-McNeil yang 

disederhanakan (Lukman, 1999) untuk menyesuaikan resiko 

dengan persentase penyensoran tertentu dan ukuran sampel 

yang dipilih. 

4) Memeriksa nilai estimasi parameter dengan menghitung rata-

rata, bias, dan(RMSE) dari penyebab bahaya spesifik dari 

kelangsungan hidup bisnis kuliner tersebut. 

 

Pandemik Covid-19 sedang berlangsung yang menyebabkan 

peningkatan malapetaka dunia dengan berpotensi dapat mengubah 

norma geopolitis dan sosial-ekonomi (Rowan dan Galanakis, 2020), 

(Jackson dkk (2021). Salahsatu tantangan terbesar di masa depan 

adalah dengan keberlangsungan pembangunan di perkotaan 

(Felappi, dkk, 2020). Semua terjadi secara tiba-tiba, penurunan 

ekonomi, dan penutupan usaha ramai-ramai karena wabah COVID-

19 akan berakibat panjang bagi ekonomi suatu negara yang 

terdampak (Bartik, dkk, 2020). Usaha mikro kecil menengah (UMKM) 

berdaarkan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 
2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, pengertian UMKM 

adalah sebuah bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara 

individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. Fungsi 

UMKM (Ocbcnisp.com, 2021). Terdapat 5 fungsi UMKM antara lain: 
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Secara umum, kriteria UMKM terbagi berdasarkan jumlah 

SDM yang bekerja, aset, serta omzet per tahun. Penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Mikro 

a. SDM : kurang dari 4 orang 

b. Aset : hingga Rp50 juta 

c. Omzet per tahun : hingga Rp300 juta per tahun 

2. Kecil 
a. SDM : antara 5 hingga 19 orang 

b. Aset : antara Rp50 juta hingga Rp500 juta 

c. Omzet per tahun : antara Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar 

3. Menengah 

a. SDM : antara 20 hingga 99 orang 

b. Aset : antara Rp500 juta hingga Rp10 miliar 

c. Omzet per tahun : antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar 

  

Potensi UMKM cukup lumayan di Indonesia ini, ramai yang 

jatuh bangun, dan akhirnya berhasil. Tetapi tidak luput juga ramai 

yang rugi dan bangkrut. Bagaimanapun kerugian atau 

kebangrutannya disebabkan oleh apa? Belum jelas dikenal. Oleh 

karena itulah pemodelan dengan analisis kelangsungan hidup perlu 

dibuat. Faktor untuk persaingan resiko atau resiko bersaing juga 

perlu dibuat, untuk mengetahui foktor resiko apa yang paling 

menentukan kelangsungan hidup suatu usaha UMKM. 

Analisis kelangsungan hidup adalah salah satu metode 

statistika yang digunakan untuk menganalisis data dimana peubah 

yang diperhatikan adalah waktu sampai terjadinya suatu kejadian. 
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Waktu dapat dinyatakan dalam: bulan, minggu, atau hari dari awal 

mula dilakukan pengamatan pada seorang individu sampai suatu 

peristiwa terjadi pada individu tersebut (Kleinbaum & Klein, 2005). 

Teknik-teknik analisis kelangsungan hidup yang paling sering 

digunakan adalah Kaplan-Meier dan Regresi Cox (Https: 

www.kdnuggets.com, 2017).  Uji Kaplan-Meier sudah banyak 

digunakan di industri farmasi untuk keperluan uji klinis obat, 

membandingkan efek obat dan plasebonya pada baik waktu 

menjelang sembuh atau menjelang kematian. Bagaimanapun, masih 

banyak lagi aplikasi Teknik ini pada bidang lain, seperti contoh 

Analisa bisnis berikut: 

 Masa menjelang kegagalan barang 

 Masa menjelang akuan garansi 

 Masa menjelang suatu proses mencapai taraf kritis 

 Masa dari awal kontak dengan penjual ke barang terjual 

 Masa dari mulai bekerja sebagai karyawan sehingga pensiun 

atau berhenti jadi pegawai 

 Masa dari permulaan menjadi juru jual sehingga mengalami 

menjual barang pada pertama kali.  

 

Dalam menghadapi ekonomi dan lingkungan keuangan 

sekarang, memperkirakan kebangkrutan perusahaan adalah 

fenomena yang makin menarik minat para investor, pemberi kredit, 

perusahaan peminjaman uang, dan juga pemerintah. Dalam literatur 

yang fokus pada peramalan kebangkrutan kita bisa temukan 

perbedaa penelitian dalam penggunaan teknik-tekniknya, tetapi 

hanya beberapa peneliti telah menggunakan analisis kelangsungan 

hidup untuk masalah itu (Pereira, 2014).  Model bagi kebangkrutan 

perusahaan berdasarkan pada Teknik analisis kelangsungan hidup, 

sangat berguna. Dalam penelitian tersebut, tingkat bahaya adalah 

peluang “kebangkrutan” sebagai waktu t, dengan syarat memiliki 

kelangsungan sehingga waktu t. Banyak model-model bahaya 

diterapkan dalam konteks dimana waktu berjalan secara alamiah 
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sangat berguna. Dalam penelitian tersebut, tingkat bahaya adalah 

peluang “kebangkrutan” sebagai waktu t, dengan syarat memiliki 

kelangsungan sehingga waktu t. Banyak model-model bahaya 

diterapkan dalam konteks dimana waktu berjalan secara alamiah 

mempengaruhi tingkat bahaya. Model yang dipakai dalam paper ini 

menggunakan masa kelangsungan hidup atau resiko bahaya sebagai 

variable dependent dengan anggapan perusahaan yang tak berhasil 

sebagai data atau kenyataan yang disensor (Kalbfleisch dan Prentice, 

1980).  

Menurut (Parzen dan Lipsitz, 1999), ada tiga masalah berbeda 

yang muncul dalam analisis data resiko bersaing: 

(a) Pendugaan keterkaitan diantara kovariat, dan tingkat 

kemunculan gagal dari jenis berbeda. 

(b) Kajian interelasi diantara jenis kegagalan dengan sejumlah 

syarat berbeda. 

(c) Pendugaan tingkat kegagalan bagi jenis kegagalan tertentu 

karena “penghapusan” beberapa atau semua jenis kegagalan 

yang lain. 

 

Regresi Cox telah menjadi model sangat popular model dalam 

statistik (Parzen dan Lipsitz, 1999) dan itu adalah metode sangat 

berguna untuk menganalisa kelangsungan atau kegagalan hidup 

Pettitt dan Bin Daud (1990).  Penggunaan Regresi Cox untuk Resiko 

Bersaing. Metode resiko bersaing Kalbfleisch and Prentice (Lukman, 

1999), melibatkan pencocokan model secara terpisah bagi setiap 

jenis kegagalan, memperlakukan jenis kegagalan lain sebagai 

tersensor. Lunn-McNeil (1995) memberikan pendugaan parameter 

gabungan. Bagaimanapun, metode Lunn-McNeil tidak begitu 

sederhana dibandingkan dengan Model Cox biasa (Lukman, 2002).  

Sebenarnya Kim et. al., (1993) telah mempertimbangkan 

metode tersebut untuk menganalisa data tersensor ganda untuk 

menduga efek kovariat pada kegagalan waktu tanpa penjelasan 

hubungannya dengan model Cox. Definisi operasional seperti 
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Peubah Nama Peubah Jenis Deskriptif 

Y Waktu survival (t) Kontinu Waktu selama pemilik usaha 
(pedagang kuliner) 
menjalankan bisnisnya di 
Kota-kota yang menjadi 
tempat pengamatan (hari). 
 

S Status Kategori s = 0, Jika pemilik usaha 
berhenti, atau pindah lokasi, 
bangkrut selama periode 
penelitian 
s = 1, Jika pemilik usaha 
bertahan tetap menjalankan  
usahanya 
 

X1 Usia Pemilik 
Usaha 

Kontinu u=0,  jika pemilik usaha 
muda usia(8-25 tahun) 

u=1,  jika pemilik usaha 
matang (26-33 tahun) 

u=2,  jika pemilik usaha 
Dewasa (34-51 tahun) 

u=3,  jika pemilik usaha  
Senior (52- 69 tahun) 

 

X2 Jenis Kelamin Kategori 0 = Laki-laki 
1 = Perempuan 
 

X3 Modal tempat Kategori 0 = punya Sendiri 
1 = Menyewa 
 

X4 Modal Produksi Kategori 0 = UMKM Mikro 
1 = UMKM Kecil 
2 = UMKM Menengah 
 
 



9Analisis Kelangsungan Hidup

Peubah Nama Peubah Jenis Deskriptif 

Y Waktu survival (t) Kontinu Waktu selama pemilik usaha 
(pedagang kuliner) 
menjalankan bisnisnya di 
Kota-kota yang menjadi 
tempat pengamatan (hari). 
 

S Status Kategori s = 0, Jika pemilik usaha 
berhenti, atau pindah lokasi, 
bangkrut selama periode 
penelitian 
s = 1, Jika pemilik usaha 
bertahan tetap menjalankan  
usahanya 
 

X1 Usia Pemilik 
Usaha 

Kontinu u=0,  jika pemilik usaha 
muda usia(8-25 tahun) 

u=1,  jika pemilik usaha 
matang (26-33 tahun) 

u=2,  jika pemilik usaha 
Dewasa (34-51 tahun) 

u=3,  jika pemilik usaha  
Senior (52- 69 tahun) 

 

X2 Jenis Kelamin Kategori 0 = Laki-laki 
1 = Perempuan 
 

X3 Modal tempat Kategori 0 = punya Sendiri 
1 = Menyewa 
 

X4 Modal Produksi Kategori 0 = UMKM Mikro 
1 = UMKM Kecil 
2 = UMKM Menengah 
 
 

X5 Jumlah Karyawan 
 

 

Kategori 
 

 

0 = Mikro 
1 = Kecil 
2 = Menengah 

X6 

 
X7 

 
X8 

X9 

Pendapatn 
Perbulan 

Pengeluaran 
Perbulan 

Jumlah Hutang 
Laba Perbulan 

Kontinu 
Kontinu 
Kontinu 

 
 
 
 

 

1.3 Metodologi 

Kuesioner disebar ke setiap penjual kuliner secara acak di 

setiap kota yang menjadi target. Jadi metodenya adalah kuantitatif. 

Selanjutnya data tersebut diolah mengikuti analisis kelangsungan 

hidup dan resiko bersaing yang merujuk kepada Lukman (1999). 

Pada buku ini, pengolahan data tersebut tidak ditunjukkan, 

berhubung data tersebut masih di edit. Maka di buku ini hanya 

diberi contoh perhitungan saja untuk kasus pedagang kuliner secara 

simulasi. 

 

 1.4 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data diperoleh dari rekam jejak pemilik usaha (pedagang) yang 

masuk kategori UMKM (Mikro, Kecil, Menengah) yang berjualan 

kuliner di kota-kota yang menjadi target pengambilan sampel tahun 

2022-2024. Namun dalam buku ini adalah data dari kegagalan 

jantung di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat. Sebab esensinya 

terletak pada waktu kegagalan, serta pengambilan data dari ke-6 

kota itu masih berlangsung. Bagaimana pun juga nanti pada edisi 

revisi buku ini akan dimasukkan data primer dari pengumpulan data 

di kota-kota 6 kota yang teramati, yaitu Palembang, Bandar 

Lampung, Kota Metro, Lubuk Linggau, Kotabumi dan Muara Dua. 

Lunn-McNeil (1995) menganalisa resiko bersaing dalam model 

kelangsungan menggunakan Regresi Cox dengan data tersensor. 
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Lalu dimodifikasi oleh Lukman (1999). Teknik modifikasi pada Lunn-

McNeil adalah semata-mata penyederhanaan dari teknik Lunn-

McNeil (Lukman dkk, 2002). Teknik Kalbfleisch-Prentice (1980) 

adalah melibatkan pencocokan model secara pisah dari setiap jenis 

kegagalan, jika dia sebagai jenis kegagalan, maka jenis kegagalan 

yang lainnya sebagai disensor. Dalam penelitian ini, kami memakai 

teknik modifikas analisis Data yang dilakukan dengan Regresi Cox 

dan dengan Metode Lunn-McNeil dari model yang dimodifikasi oleh 

Lukman (1999).  

Bab kedua menjelaskan model bahaya proporsional Cox 

sebagai batu loncatan ke bab berikutnya. Bab ketiga menjelaskan 

bahan dan metode untuk resiko bersaing, simulasi yang dihasilkan-

sampel dan perhitungan kesimpulan. Bab keempat menjelaskan hasil 

dan pembahasan studi simulasi bahaya spesifik penyebab 

menggunakan model Cox dalam resiko yang bersaing baik dari 

metode Cox biasa atau dari metode Lunn-McNeil yang dimodifikasi. 

Bab kelima menjelaskan kesimpulan dari hasil dan saran untuk 

selanjutnya. 
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2.1 MODEL BAHAYA PROPORSIONAL MODEL COX 

Menurut Carter, Wampler, dan Stablein (1993) pengalaman 

bertahan hidup dapat dijelaskan oleh salah satu dari tiga fungsi ini: 

fungsi kepadatan kematian, distribusi kelangsungan hidup, atau 

fungsi bahaya. Fungsi pertama, fungsi densitas kematian f(t), 

mendefinisikan pola terjadinya kegagalan dengan menggambarkan 

resiko kematian sesaat, 

 

f(t) =    
     

           
       (2.1) 

 

Fungsi kesintasan atau distribusi kesintasan S(t), menyatakan 

probabilitas untuk bertahan hidup setidaknya selama t. Itu adalah 

 

S(t) = Pr(T ≥ t) 

 

dan merupakan fungsi yang benar-benar tidak meningkat sama 

dengan 1 pada T = 0. 

Fungsi ketiga yang sangat penting dalam pengembangan selanjutnya 

adalah fungsi hazard, λ (t). Fungsi ini didefinisikan sebagai  

 

λ(t) =    
     

            
    

       (2.2) 
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Probabilitas terbatas dari kematian dalam interval (t, t + Δ t) 

diberikan kelangsungan hidup untuk waktu t, adalah λ(t)Δt. Dengan 

demikian, fungsi hazard menunjukkan resiko kematian sesaat, 

asalkan kematian belum terjadi. Fungsi-fungsi di atas secara 

substansial saling terkait, hubungannya adalah  

 

           
   

 

S(t) = exp [-∫        
 ] 

 

λ (t)     
     

  

Keluarga besar model yang sering digunakan dalam analisis data 

kelangsungan hidup adalah keluarga alternatif Lehmann atau 

keluarga bahaya proporsional (Bin Daud, 1987). Cox (1972) 

memperkenalkan model regresi yang sekarang banyak digunakan 

dalam analisis data kelangsungan hidup yang disensor untuk 

mengidentifikasi perbedaan dalam kelangsungan hidup karena 

pengobatan dan faktor prognostik dalam uji klinis, untuk 

mempelajari efek paparan yang memungkinkan perancu dalam studi 

kohort. Biarkan N menjadi jumlah individu dalam penelitian, masing-

masing dengan vektor yang diamati (ti , δi , zi). Model dasar 

mengasumsikan bahwa fungsi hazard untuk waktu kegagalan T 

untuk individu i dengan vektor kovariat zT
i = (z1i , z2i , ..., zki, ..., zKi) 

adalah  

 λ (t, zi) = λ0 (t) exp (ßT zi ), for i = 1,2,...N  (2.3) 

 

 Kovariat diasumsikan konstan dalam waktu, sehingga objek 

yang menarik di (2.3) hanyalah parameter ßT. Contoh kovariat yang 

biasanya terjadi adalah pengobatan, jenis kelamin, usia, tingkat 

keparahan penyakit dan gambaran klinis atau biokimia (Larson, 

1984). 
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 Kovariat diasumsikan konstan dalam waktu, sehingga objek 

yang menarik di (2.3) hanyalah parameter ßT. Contoh kovariat yang 

biasanya terjadi adalah pengobatan, jenis kelamin, usia, tingkat 

keparahan penyakit dan gambaran klinis atau biokimia (Larson, 

1984). 

Bahaya (2.3) bergantung pada waktu dan kovariat tetapi 

melalui dua faktor terpisah. Yang pertama, λ0 (t) adalah fungsi waktu 

saja, yang dibiarkan sewenang-wenang tetapi dianggap sama untuk 

semua subjek. Yang kedua adalah kuantitas, yang bergantung pada 

kovariat individu hanya melalui vektor K x 1 ßT dari koefisien regresi.  

Model Cox bukanlah model parametrik penuh karena tidak 

menentukan bentuk λ0 (t). Namun, menentukan rasio bahaya untuk 

setiap dua individu dengan vektor kovariat z1 and z2, dan untuk 

alasan ini didefinisikan sebagai model semiparametrik (Andersen et 

al, 1993). Ternyata, rasio bahaya ternyata tidak bergantung pada λ0 

(t). 

 

        
        =

               
               =exp               (2.4) 

 

Dengan demikian model (2.3) adalah model regresi proporsional 

hazard (PH) karena mengasumsikan bahwa tingkat kegagalan dua 

individu adalah proporsional, mengingat rasio pada (2.4) tidak 

bergantung pada waktu. Jika digunakan skala logaritmik, (2.4) 

menjadi 

 

              1n λ (t, z1) – 1n λ (t, z2) = βᵀ (z1 – z2 ) ,            (2.5) 

 

Menunjukkan bahwa model mengasumsikan perbedaan konstan 

antara logaritma bahaya. Jika dalam (2.4) dua individu diambil untuk 

memiliki vektor kovariat z dan 0, rasio bahaya mereka adalah: 

 

                            =   
           

     =exp (βᵀz).  (2.6) 

 

Ini menunjukkan bahwa λ (t) dapat dianggap sebagai fungsi hazard 

dari individu dengan semua kovariat bernilai nol, dan untuk alasan 

ini λ (t) sering disebut (Afifi dan Clark, 1990) sebagai fungsi bahaya 

dasar. 
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Model Cox (2.5) memberikan asumsi kedua, yang ditunjukkan 

dengan penggunaan fungsi eksponensial untuk menghubungkan 

kovariat dengan bahaya. Asumsinya adalah bahwa kovariat 

independen mempengaruhi bahaya (Wieand, 1984) dengan cara 

perkalian, seperti yang ditunjukkan oleh (2.5).  

Dalam studi klinis, menurut Marubini dan Valsecchi (1995) 

vektor regresi z (koefisien beta) mengandung indikator pengobatan 

dan variabel lain yang mewakili karakteristik, yang diduga 

mempengaruhi kelangsungan hidup. Misalkan untuk saat ini, vektor 

z hanya mencakup variabel indikator z1 untuk perlakuan, dengan z1 = 

0 menunjukkan perlakuan standar A dan z1 = 1 perlakuan 

eksperimental B. Model Cox mengasumsikan bahwa fungsi hazard 

adalah λ (t) and λ (t) eβ1 untuk masing-masing individu yang diobati 

dengan A dan B. Misalkan untuk saat ini, vektor z hanya mencakup 

variabel indikator z1 untuk perlakuan, dengan z1 = 0 menunjukkan 

perlakuan standar A dan z1 = 1 perlakuan eksperimental B. Model 

Cox mengasumsikan bahwa fungsi hazard adalah λ (t) dan λ (t) eβ1, 

dan perlakuan percobaan B. Model Cox berasumsi bahwa fungsi 

bahaya adalah λ (t) dan λ (t) eβ1 bagi setiap individu dengan perlakuan 

A dan B. .Kapan saja, titik, tingkat kegagalan yang terkait dengan B 

adalah tindakan A dikalikan dengan faktor konstan eβ1, tidak peduli 

bentuk apa yang dimiliki λ (t), seperti pada Gambar 1.  Secara 

ekuivalen, logaritma dari fungsi hazard ini memiliki jarak konstan β1 

seperti yang terlihat pada Gambar 2. Nilai negatif β1 menunjukkan 

bahwa perlakuan B dikaitkan dengan tingkat kegagalan yang lebih 

rendah atau, secara ekuivalen, terkait dengan peluang kelangsungan 

hidup yang lebih tinggi. 
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Tabel 2: Perhitungan Estimasi Parameter dari SAS/PROC IML 

Statistik Python 

Terduga Parameter  ̂ .07477 

Galat baku  ̂ .39844 

Wald Chi-kuadrat .03521 

Nilai-p .85114 

Rasio Bahaya 1.07764 

Kriteria Konvergensi 6,21E-07 

 

Tafsiran dari hasil tersebut adalah dilihat dari rasio bahayanya, 

yaitu   ̂                    yang berarti bahwa tingkat kegagalan 

pada Grup A adalah sebesar 1.07764 dibanding kejadian gagal pada 

Grup B, sehingga berkesimpulan bahwa peluang gagal berjualan 

kuliner lebih banyak pada yang aktifitas bisnisnya yang agresif dan 

seolah penuh tekanan. Makanya disarankan gaya berdagang dengan 

cara kurang agresif dan santai bisa menjadi pegangan. 

Dengan program Python, mendapatkan hasil yang sama, yaitu 

pada Appendex 1 (lampiran). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 RESIKO BERSAING 
Teori resiko yang bersaing berkaitan dengan penilaian resiko 

tertentu di tengah kehadiran resiko lain yang memperumit. Para ahli 

demografi, ahli statistik vital, dan aktuaris biasanya lebih suka 

berbicara tentang pengurangan berganda daripada resiko bersaing. 

Baru-baru ini, ada minat besar dalam analisis kelangsungan hidup di 

mana pasien ditindaklanjuti setelah menerima pengobatan tertentu. 

Dalam studi semacam itu, resiko yang bersaing termasuk 

penyensoran karena penarikan atau kehilangan pasien. Dalam ilmu 

fisika, situasi yang sesuai terjadi dalam pengujian hidup atau analisis 

reliabilitas ketika ada lebih dari satu kemungkinan penyebab atau 

mode kegagalan (David ang Moeschberger, 1978). 

Cox dan Oakes (1984) mengemukakan bahwa dalam persaingan 

resiko cukup sering minat difokuskan pada satu jenis kegagalan itu 

sendiri. Prentice et. al., (1978) menulis bahwa fungsi hazard spesifik 

penyebab diperlihatkan sebagai besaran dasar yang dapat 

diperkirakan dalam resiko yang bersaing. Oleh karena itu, tujuan 

yang mungkin adalah untuk mempelajari: 

a. Distribusi waktu kegagalan untuk, katakanlah, kegagalan tipe 1, 

kegagalan tipe lain telah dieliminasi. 

b. Perbandingan, katakanlah, kegagalan tipe 1 dalam dua atau 

lebih kelompok individu yang memiliki sifat berbeda untuk 

jenis kegagalan lainnya. 
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c. Efek pada distribusi marjinal dari waktu kegagalan untuk 

menghilangkan atau mengurangi kegagalan tipe 1. 

 

Untuk mendekati tujuan (a)-(b) Cox dan Oakes (1984) 

perlakukan bahwa untuk setiap individu ada l waktu kegagalan 

nosional T(1),..., T(l); waktu kegagalan untuk tipe v, semua sumber 

kegagalan lainnya dihilangkan, adalah T(v). Misalkan lebih lanjut 

bahwa variabel acak yang diamati (T,V) diberikan oleh 

 T= min(T(1),...,T(l)),  V=v if T = T(v)  (3.1) 

 

Aksioma (3.1) menjelaskan satu jenis kegagalan dalam kerangka 

resiko yang bersaing. Diasumsikan bahwa persamaan eksak dari dua 

pada lebih dari T dapat diabaikan, mengingat asumsi bahwa hanya 

satu jenis kegagalan yang terjadi. Jika distribusi bersama dari 

variabel acak (T,V), di mana T menunjukkan waktu kegagalan dan V, 

distribusi dapat ditentukan dalam berbagai cara yang ekuivalen. 

Misalnya, fungsi hazard yang terpisah: 

 λ v (t)=    
     

                       
  ,   (3.2) 

 

tentukan dengan hukum penambahan probabilitas, bahaya marjinal 

 λ(t)= v  λv (t),     (3.3) 

 

dan karenanya densitas marjinal dan fungsi selamat dari T. 

Mengingat kegagalan terjadi pada waktu t, probabilitas bersyarat 

bahwa kegagalan adalah tipe v adalah T. Mengingat bahwa kegagalan 

terjadi pada waktu t, peluang bersyarat bahwa kegagalan bertipe v 

adalah 
       
      . 

Sekarang fungsi hazard (3.2), yang dapat diamati, dapat 

dituliskan dalam notasi ini 

  λ v(t) =         
                             

    (3.4) 
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Ini akan disebut sebagai resiko atau tingkat signifikansi 

pengujian Anda, atau ukuran pengujian. Keputusan untuk 

mendapatkan a disebut kesalahan tipe I. 

Hitung juga β kesalahan tipe II yang sama dengan 

Pr {Tidak menerima H1 berdasarkan aturan keputusan | H1 benar}. 

Kemudian, untuk menghitung Pangkat = 1 – β atau sama dengan 

Pr= {Menerima H1 | H1 benar}.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Kajian Simulasi 
Tujuan pertama dari studi simulasi ini adalah untuk 

membandingkan mean, biasness, dan root mean square error 

(RMSE) yang diperoleh dari pemasangan model bahaya proporsional 

penyebab spesifik dengan kedua metode, bahaya spesifik penyebab 

ordinar Cox dan bahaya spesifik penyebab. berdasarkan Lunn-

McNeil. Kedua adalah membandingkan uji daya dari kedua metode. 

Uji kekuatan didasarkan pada tiga uji, uji rasio kemungkinan, uji 

Rao-score dan uji statistik Wald. Yang ketiga adalah menguji 

residual dari kedua metode menggunakan residual Schoenfeld. Data 

simulasi yang dihasilkan didasarkan pada data transplantasi jantung 

Stanford untuk dua jenis kegagalan. Dua jenis kegagalan 

dipertimbangkan untuk mengikuti contoh di Cox (1972) dan Heartz-

Picciotto dan Rockhill (1977) untuk masalah dua sampel, dan juga 

untuk mematuhi model resiko bersaing, di mana harus ada 

setidaknya dua jenis kegagalan. Dalam studi simulasi ini kovariat 

yang dipilih serupa dengan data transplantasi hert Stanford. 

Kovariat ini adalah usia, skor ketidaksesuaian, usia berdasarkan jenis 

kegagalan, dan skor ketidaksesuaian berdasarkan jenis kegagalan.  

Semua data dihasilkan dengan menggunakan perangkat lunak 

SAS. Parameter awal dari fungsi distribusi untuk membangkitkan 

kovariat dari satu jenis kegagalan sama dengan parameter awal 

untuk membangkitkan kovariat dari jenis yang lain. Distribusi 
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eksponensial digunakan untuk menghasilkan waktu kegagalan, usia 

dan skor ketidakcocokan. Distribusi binomial digunakan untuk 

variabel indikator yang berhubungan dengan jenis kegagalan. Data 

untuk interaksi antara jenis kegagalan (vᵢ) dan kovariat (zᵢ) seperti 

usia atau skor ketidaksesuaian berdasarkan jenis kegagalan hanyalah 

produk dari vᵢ dan zᵢ seperti yang ditunjukkan oleh Lunn-McNeil 

(1995). Peristiwa untuk tipe kegagalan dan kovariat dianggap 

independen. Persentase penyensoran di setiap kumpulan data 

adalah tetap. Misalnya, jika kita memiliki 1000 data simulasi untuk 

ukuran sampel tertentu dan persentase penyensoran tertentu, ini 

berarti persentase pengamatan yang disensor pada setiap set data 

dari 1000 selalu sama.  

Dalam menghasilkan waktu kegagalan, kami menerapkan dua 

nilai untuk λ (parameter dari variasi eksponensial), pada jenis 

kegagalan pertama λ=1,25, yang kedua λ=,75. Hal ini untuk 

mendapatkan proporsionalitas antara kedua jenis kegagalan 

tersebut. Oleh karena itu kurva dari kedua jenis keruntuhan adalah 

paralel (dalam jarak vertikal). Data yang dihasilkan disimulasikan 

1000 kali untuk setiap ukuran sampel bersama dengan persentase 

penyensoran yang ditentukan. Pengamatan yang akan disensor, 

dipilih secara acak. Parameter awal tipe kegagalan β  =.99, β2 

=.06605 (untuk usia), β3 =.200 (untuk skor ketidaksesuaian), β4 

=.0654 (untuk usia berdasarkan jenis kegagalan), β5 =.198 (untuk skor 

ketidakcocokan berdasarkan jenis kegagalan). Parameter awal di 

atas adalah sama untuk yang tidak bertingkat (model ke-1) atau 

untuk yang bertingkat (model ke-2).  

Untuk mengakui bahwa sebuah penduga  ̂  adalah penduga 

terbaik bagi parameter β, kita gunakan kriteria biasa untuk estimator 

yang baik yaitu unbiasedness, atau hitung root mean square error 

untuk menentukan apakah bias dan variannya kecil, atau hitung root 

mean square error untuk menentukan apakah bias dan variannya 

kecil. Untuk menunjukkan ketakbiasannya nilai ekspektasi β   harus 

sama dengan β, E (β  ) = β (Yang dan Robinson, 1986; Hogg dan Craig, 
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eksponensial digunakan untuk menghasilkan waktu kegagalan, usia 

dan skor ketidakcocokan. Distribusi binomial digunakan untuk 

variabel indikator yang berhubungan dengan jenis kegagalan. Data 
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adalah tetap. Misalnya, jika kita memiliki 1000 data simulasi untuk 

ukuran sampel tertentu dan persentase penyensoran tertentu, ini 

berarti persentase pengamatan yang disensor pada setiap set data 

dari 1000 selalu sama.  

Dalam menghasilkan waktu kegagalan, kami menerapkan dua 

nilai untuk λ (parameter dari variasi eksponensial), pada jenis 

kegagalan pertama λ=1,25, yang kedua λ=,75. Hal ini untuk 

mendapatkan proporsionalitas antara kedua jenis kegagalan 

tersebut. Oleh karena itu kurva dari kedua jenis keruntuhan adalah 

paralel (dalam jarak vertikal). Data yang dihasilkan disimulasikan 

1000 kali untuk setiap ukuran sampel bersama dengan persentase 

penyensoran yang ditentukan. Pengamatan yang akan disensor, 

dipilih secara acak. Parameter awal tipe kegagalan β  =.99, β2 

=.06605 (untuk usia), β3 =.200 (untuk skor ketidaksesuaian), β4 

=.0654 (untuk usia berdasarkan jenis kegagalan), β5 =.198 (untuk skor 

ketidakcocokan berdasarkan jenis kegagalan). Parameter awal di 

atas adalah sama untuk yang tidak bertingkat (model ke-1) atau 

untuk yang bertingkat (model ke-2).  

Untuk mengakui bahwa sebuah penduga  ̂  adalah penduga 

terbaik bagi parameter β, kita gunakan kriteria biasa untuk estimator 

yang baik yaitu unbiasedness, atau hitung root mean square error 

untuk menentukan apakah bias dan variannya kecil, atau hitung root 

mean square error untuk menentukan apakah bias dan variannya 

kecil. Untuk menunjukkan ketakbiasannya nilai ekspektasi β   harus 

sama dengan β, E (β  ) = β (Yang dan Robinson, 1986; Hogg dan Craig, 

1978). Dari keseluruhan 1000 kumpulan sampel data yang 

disimulasikan, rata-rata estimasi parameternya adalah 

 

 ( ̂)   ∑   ̂ 
   
  ,       (4.1) 

 

dan kebiasannya adalah Galat Tengah Kuadrat (MSE)  

 

 MSE = ∑   ̂    
 

 
    .     (4.2) 

 

Akar Galat Tengah Kuadrat adalah  

 RMSE = √    ,      (4.3) 

 

dimana   ̂ adalah nilai ke- i dari penduga parameter β, dan N 

adalah jumlah ulangan dari percobaan simulasi (Carter, Wampler, 

Stablein,1983). 

 

4.1.1 Hasil Kajian Simulasi untuk RMSE  
Hasil berikut diperoleh dari studi simulasi tentang penyebab 

bahaya spesifik dalam persaingan resiko dengan data yang disensor 

menggunakan metode Lunn-McNeil yang dimodifikasi dan Cox 

biasa. Ukuran sampel pada tabel hasil (Tabel 9 s/d Tabel 20) ada 

pada kolom pertama. Kolom kedua adalah menyensor persentase 

atau cp. Kolom ketiga adalah metode, apakah Cox biasa atau Lunn-

McNeil yang dimodifikasi. Kolom keempat adalah rata-rata 

parameter yang diestimasi, kolom keenam adalah biasnya, dan 

kolom ketujuh adalah RMSE-nya, yang masing-masing dihitung 

menggunakan persamaan (4.1), (4.2), dan (4.3).  
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5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Ringkasan 

Bab ini berisi ringkasan dari empat bab sebelumnya, 

kesimpulan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Bab I 

menjelaskan latar belakang, ruang lingkup, dan tujuan skripsi. 

Perbandingan penerapan resiko yang bersaing menggunakan 

metode Cox biasa dan Lunn-McNeil yang dimodifikasi adalah 

kepentingan utama. Perbandingan berfokus pada kesimpulan 

berdasarkan data simulasi.  

Bab II menjelaskan model bahaya proporsional Cox beserta 

jenis sensornya, estimasi parameter regresinya, dan pengujian 

hipotesisnya. Bab III menjelaskan resiko yang bersaing 

menggunakan model Cox yang berfokus pada fungsi bahaya spesifik 

penyebab. Bahaya dari Lunn-McNeil juga dibahas. Modifikasi atau 

penyederhanaan metode Lunn-McNeil diperkenalkan. Studi ini 

menekankan pada perbandingan inferensi kedua metode (Ordinary 

Cox dan Modofied Lunn-McNeil) dengan menggunakan data 

simulasi.  

Bab IV menjelaskan tujuan dan prosedur studi simulasi. Hasil 

studi simulasi dimasukkan untuk root mean square error (RMSE), uji 

kekuatan rasio kemungkinan, uji Rao-score, dan statistik Wald.   
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5.1.2 Saran 

Dari Bab 5, kinerja rata-rata, bias, dan RMSE dari metode 

Lukman dari model yang tidak bertingkat lebih baik daripada 

metode Cox biasa, terutama ketika ukuran sampel menjadi lebih 

besar dari 15, dan untuk penyensoran persentase 25% atau 50%. 

Pada model bertingkat kinerja rata-rata, bias, dan RMSE 

menggunakan metode Lukman kurang baik untuk ukuran sampel 15, 

terutama dengan persentase sensor 50%. Namun, karena ukuran 

sampel menjadi lebih besar dari 15 yaitu 45, kinerja rata-rata, bias, 

dan RMSE dalam metode Lukman lebih baik daripada di Cox biasa, 

terlepas dari persentase penyensoran yang berbeda. Sesuai dengan 

hasil untuk data yang dihasilkan ini, metode Lukman memiliki bukti 

pendukung untuk menjadi alat yang lebih baik untuk menganalisis 

penyebab bahaya spesifik karena resiko yang bersaing. Pada studi 

simulasi ini estimasi terbaik untuk parameter model regresi 

proporsional bahaya ditunjukkan dengan nilai RMSE terkecil.  

Dari dua metode, Cox biasa dan Lukman, dalam model yang 

tidak bertingkat dan bertingkat, tes kekuatan dari rasio 

kemungkinan dan skor-Rao sangat kuat (kuat/di atas tingkat 

kekuatan yang diinginkan) hanya pada yang tidak bertingkat. model 

Cox biasa untuk ukuran sampel 45 untuk persentase penyensoran 

apa pun. Uji kekuatan statistik Wald lemah untuk kedua metode dan 

model. Kekuatan masing-masing uji kekuatan rasio likelihood dan 

Rao-score pada model Cox biasa tidak bertingkat berada pada level 

yang sama. Hasil ini menunjukkan bahwa tes kekuatan rasio 

kemungkinan dan statistik skor-Rao bekerja lebih baik dengan 

metode Cox biasa untuk ukuran sampel 45 terlepas dari persentase 

penyensoran.  

Performa uji daya untuk rasio kemungkinan, skor Rao, dan 

statistik Wald sangat buruk dalam metode Lukman untuk kedua 

model. Demikian pula, itu juga tidak menunjukkan manfaat dari tes 

kekuatan untuk rasio kemungkinan, skor Rao, dan statistik Wald. Ini 

membuktikan kehati-hatian Kalbfleisch dan Prentice (1980) bahwa 
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hilangnya efisiensi ditemui dalam estimasi parameter ß ketika 

stratifikasi tidak perlu digunakan.     

Metode Lukman memiliki keunggulan dalam memenuhi model 

bahaya proporsional sehubungan dengan kovariat tertentu, 

khususnya kovariat interaksi. Interaksi ini antara setiap kovariat 

dengan jenis kegagalannya.  
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