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PERBANDINGAN REGRESI HAZARD MENGGUNAKAN METODE 

COX PROPOTIONAL HAZARD DAN LIN DAN YING 

 

 Muhammad Ulinnuha 

Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam  

Universitas Islam Indonesia  

  

INTISARI 

 

Penyakit kardiovaskuler masih merupakan ancaman paling serius pada kehidupan. Salah satu 

Penyakit kardiovaskuler yang paling sering terjadi adalah penyakit infark miokard akut. Infark 

miokard akut adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh sumbatan pada arteri koroner. Di 

Indonesia terdiagnosis penyakit infark miokard akut semakin meningkat. Prevalensi infark miokard 

akut dengan ST-elevasi saat ini meningkat dari 25% ke 40%. Dalam penelitian ingin mengetahui 

karakteristik pasien, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pasien penyakit infark miokard akut 

dinyatakan membaik dan mencari metode terbaik untuk memprediksi tingkat penyakit infark 

miokard akut sehingga dikatakan membaik . Metode analisis yang akan digunakan adalah analisis 

regresi hazard. Terdapat dua jenis model hazard yang dapat digunakan dalam analisis ini, yakni 

model hazard multiplikatif atau sering disebut model regresi Cox Proportional Hazard dan model 

hazard aditif atau model Lin dan Ying. Data diperoleh dari data rekam medik pasien Infark Miokard 

Akut dikatakn membaik di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta tahun 2013 dan 2014. variabel 

independen terdiri dari jenis kelamin, usia, diagnosis utama, onset, jumlah diagnosis sekunder, vas 

dan durasi nyeri sedangkan variabel dependennya adalah lama rawat inap dan status dengan 

diagnosis infark miokard akut yang tercatat dalam rekam medik. Karakteristik pasien Infark 

Miokard Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dirawat dirumah sakit, mayoritas pasien infark 

miokard akut berjenis kelamin laki-laki, rata-rata usia pasien berusia 59.91 tahun, untuk diagnosis 

utama paling tinggi STEMI sebanyak 62 pasien, pada onset dialami pasien paling tinggi >24 jam 

sebanyak 26 pasien, rata-rata jumlah penyakit sekunder atau penyakit penyerta yang dialami pasien 

sebanyak 1.68 penyakit, tingkatan nyeri pada pasien (VAS) memiliki rata-rata 1.747, sedangkan 

durasi nyeri paling tinggi yang dirasakan pasien selama 1 hari sebanyak 27 pasien dan lama pasien 

menjalani rawat inap (LOS) memiliki rata-rata 6.627 hari. Diperoleh variabel yang signifikan 

berdasarkan metode Regresi Cox Proportional hazard adalah jumlah penyakit sekunder dan durasi 

nyeri sedangkan metode Lin dan Ying adalah jumlah penyakit sekunder. Metode terbaik yang 

diperoleh dalam penelitian ini adalah metode Regresi Cox Proportional hazard karena mempunyai 

nilai RMSE lebih kecil dibandingkan metode Lin dan Ying.  

 

Kata Kunci : Infark miokard akut,Survival, Lin dan Ying, Regresi Cox Proportional Hazard 
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COMPARISON OF HAZARD REGRESSION USING COX PROPOTIONAL 

HAZARD AND LIN&YING METHODS 

 

 

Muhammad Ulinnuha 

Statistical Studies Program, Faculty of Mathematics and Natural Sciences 

Islamic University of Indonesia  

  

ABSTRACT 

 

Cardiovascular disease is still the most serious threat to life. One of the most common 

cardiovascular diseases is acute myocardial infarction. Acute myocardial infarction is a heart 

disease caused by a blockage in the coronary arteries. In Indonesia a diagnosis of acute myocardial 

infarction is increasing. The prevalence of acute myocardial infarction with ST-elevation is 

currently increasing from 25% to 40%. In the study wanted to know the characteristics of patients, 

any factors that affect patients with acute myocardial infarction diseases improved and find the best 

method to predict the level of acute myocardial infarction so it is said to improve. The method of 

analysis to be used is hazard regression analysis. There are two types of hazard models that can be 

used in this analysis, the multiplicative hazard model or often called the Cox Proportional Hazard 

regression model and the additive hazard model or the Lin and Ying models. Data obtained from 

medical record data of patients of Acute Myocardial Infarction is improved in Dr. Sardjito 

Yogyakarta in 2013 and 2014. The independent variables consist of sex, age, primary diagnosis, 

onset, number of secondary diagnoses, vas and duration of pain while the dependent variable is the 

length of hospitalization and status with the diagnosis of acute myocardial infarction recorded in 

the medical record. Characteristics of patients Acute Myocardial Infarction Dr. Sardjito Yogyakarta 

is hospitalized, the majority of patients with acute myocardial infarction are male, average age of 

patient is 59.91 years old, for the highest diagnosis of STEMI as high as 62 patients, at the onset of 

patients with highest> 24 hours as many as 26 patients, the number of secondary disease or 

comorbidities experienced by the patient as much as 1.68 diseases, the level of pain in the patient 

(VAS) has an average of 1747, while the highest duration of pain felt by the patient for 1 day as 

many as 27 patients and the length of patients underwent inpatient (LOS ) had an average of 6,627 

days. Significant variables obtained based on Cox Proportional hazard regression method is the 

amount of secondary disease and duration of pain while the method of Lin and Ying is the amount 

of secondary disease. The best method obtained in this research is Cox Proportional hazard 

Regression method because it has smaller RMSE value than Lin and Ying method. 

 

Keywords: Acute myocardial infarction, Survival, Lin and Ying, Cox Proportional Hazard 

Regression 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Benua Asia dan 

Australia, di antara dua samudera, Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Secara 

astronomis Indonesia terletak antara 60 Lintang Utara sampai 110 Lintang Selatan 

dan 950 sampai 1410 Bujur Timur yang meliputi rangkaian pulau antara Sabang 

sampai Merauke. Data yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial, Indonesia 

merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 

13.466, luas daratan sebesar 1.922.570 𝑘𝑚2 dan luas perairan sebesar 3.257.483 

𝑘𝑚2 . Hasil estimasi jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 sebesar 

258.704.986 jiwa, yang terdiri atas 129.988.690 jiwa penduduk laki-laki dan 

128.716.296 jiwa penduduk perempuan. Angka tersebut merupakan hasil 

perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan 

dengan bimbingan dari Badan Pusat Statistik (BPS). (Profil Kesehatan Indonesia 

Tahun 2016. Kemenkes RI, 2016). 

Penduduk sebagai determinan pembangunan perlu mendapat perhatian yang 

serius. Program pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kesehatan, harus 

didasarkan pada dinamika kependudukan karena Kesehatan merupakan hak semua 

penduduk, Upaya pembangunan di bidang kesehatan tercermin dalam program 

kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. 

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. (Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2016. Kemenkes RI, 

2016). 

Setiap tahunnya lebih dari 36 juta orang meninggal karena Penyakit Tidak 

Menular (PTM) (63% dari seluruh kematian). Lebih dari 9 juta kematian yang 

disebabkan oleh penyakit tidak menular terjadi sebelum usia 60 tahun, dan 90% 

dari kematian “dini” tersebut terjadi di negara berpenghasilan rendah dan 
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menengah. Secara global PTM penyebab kematian nomor satu setiap tahunnya 

adalah penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler adalah penyakit yang 

disebabkan gangguan fungsi jantung dan pembuluh darah, seperti : Penyakit 

Jantung Koroner, Penyakit Gagal jantung atau Payah Jantung, Hipertensi dan 

Stroke. (Pusat Data dan Informasi. Kemenkes RI, 2014). 

Pada tahun 2008 diperkirakan sebanyak 17,3 juta kematian disebabkan oleh 

penyakit kardiovaskuler. Lebih dari 3 juta kematian tersebut terjadi sebelum usia 

60 tahun dan seharusnya dapat dicegah. Kematian “dini” yang disebabkan oleh 

penyakit jantung terjadi berkisar sebesar 4% di negara berpenghasilan tinggi sampai 

dengan 42% terjadi di negara berpenghasilan rendah. (Pusat Data dan Informasi. 

Kemenkes RI, 2014). 

Komplikasi hipertensi menyebabkan sekitar 9,4 kematian di seluruh dunia 

setiap tahunnya. Hipertensi menyebabkan setidaknya 45% kematian karena 

penyakit jantung dan 51% kematian karena penyakit stroke. Kematian yang 

disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler, terutama penyakit jantung koroner dan 

stroke diperkirakan akan terus meningkat mencapai 23,3 juta kematian pada tahun 

2030. (Pusat Data dan Informasi. Kemenkes RI, 2014). 

Data penyakit kardiovaskuler berdasarkan diagnosis dokter, prevalensi 

penyakit jantung koroner di Indonesia tahun 2013 sebesar 0,5% atau diperkirakan 

sekitar 883.447 orang, sedangkan berdasarkan diagnosis dokter/gejala sebesar 1,5% 

atau diperkirakan sekitar 2.650.340 orang. (Diolah berdasarkan Data Riset 

Kesehatan Dasar 2013, Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI dan Data 

Penduduk Sasaran, Pusdatin Kementerian Kesehatan RI.) 

Berdasarkan diagnosis dokter prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia 

tahun 2013 sebesar 0,13% atau diperkirakan sekitar 229.696 orang, sedangkan 

berdasarkan diagnosis dokter/ gejala sebesar 0,3% atau diperkirakan sekitar 

530.068 orang. (Diolah berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar 2013, Badan 

Litbangkes Kementerian Kesehatan RI dan Data Penduduk Sasaran, Pusdatin 

Kementerian Kesehatan RI.) 

Penyakit kardiovaskuler masih merupakan ancaman paling serius pada 

kehidupan dan kesehatan di Amerika Serikat, salah satu penyakit kardiovaskuler 
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yang paling populer adalah penyakit infark miokard akut. Data World Health 

Organization (WHO) tahun 2004 melaporkan bahwa infark miokard akut (IMA) 

merupakan penyebab utama kematian di dunia. Terhitung sebanyak 7,2 juta 

(12,2%) kematian terjadi akibat IMA di seluruh dunia. Sebanyak 478.000 pasien di 

Indonesia terdiagnosis penyakit jantung koroner menurut Departemen Kesehatan 

pada tahun 2013. Prevalensi infark miokard akut dengan ST-elevasi saat ini 

meningkat dari 25% ke 40%. (Depkes, 2013). 

Infark miokard akut adalah penyakit jantung yang disebabkan oleh sumbatan 

pada arteri koroner. Sumbatan akut terjadi karena adanya aterosklerotik pada 

dinding arteri koroner sehingga menyumbat aliran darah ke jaringan otot jantung. 

(M. Black, Joyce, 2014 : 343). Infark miokard akut (IMA) merupakan salah satu 

diagnosis rawat inap paling sering di negara maju. Laju mortalitas awal (30 hari) 

pada penderita infark miokard akut mencapai 30% dengan lebih dari separuh 

kematian terjadi sebelum penderita infark miokard mencapai rumah sakit (Alwi, 

2006). 

Penyakit tidak menular seperti IMA, menciptakan beban ekonomi cukup tinggi 

untuk negara, yaitu melalui pembiayaan kesehatan. Berdasarkan Tabel 1 dapat 

dilihat bahwa penyakit jantung merupakan salah satu penyakit terbanyak pada 

pasien rawat jalan dan rawat inap yang menggunakan Jamkesmas pada tahun 

2012.Total biaya yang dikeluarkan untuk rawat jalan tingkat lanjut penyakit jantung 

sebesar Rp 3.264.033.343, sedangkan untuk rawat inap tingkat lanjut sebesar Rp 

22.995.073.768. (Pusat Data dan Informasi. Kemenkes RI, 2014). 

Tabel 1.1 Jumlah Penyakit Terbanyak Rawat Jalan dan Rawat Inap Pasien 

Tingkat Lanjut dengan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) tahun 2012 
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Dalam penelitian-penelitian di bidang kesehatan sering dijumpai salah satu 

jenis data yang disebut dengan data antar kejadian atau dikenal dengan nama data 

survival. Data antar kejadian merupakan data waktu hingga suatu kejadian (event) 

yang menjadi perhatian terjadi. Contoh data antar kejadian ini antara lain data lama 

waktu kambuhnya penyakit seseorang pasien setelah diberi pengobatan, data umur 

pasien setelah didiagnosis suatu penyakit dan data lama waku sembuhnya pasien 

setelah melakukan terapi. Data antar kejadian dapat pula ditemui dalam bidang-

bidang lain, seperti bidang demografi, sosial, ekonomi dan ilmu perekayasaan. 

(Rahmasari, 2013) 

Seringkali, waktu kejadian diduga dipengaruhi oleh satu atau beberapa variabel 

independen (kovariat). Apabila ingin mengetahui pengaruh variabel independen 

terhadap waktu kejadian maka analisis yang dapat digunakan adalah analisis 

regresi, salah satu anlisis yang dapat dipakai untuk mengetahui hubungan antara 

lama waktu hingga kejadian dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhinya 

adalah analisis regresi hazard. Hazard dapat diinterpretasikan sebagai tingkat(rate) 

terjadinya suatu event. Ada dua jenis model hazard yang dapat digunakan dalam 

analisis ini, yakni model hazard multiplikatif dan model hazard aditif. (Klein dan 

Moeschberger, 2003), dalam Rahmasari, 2013). 

Pada model hazard multiplikatif, pengaruh dari kovariat diasumsikan 

multiplikatif terhadap baseline hazardnya. Model hazard multiplikatif yang cukup 

sering digunakan adalah model regresi Cox. Karena hazard rate pada model regresi 

Cox proporsional, model regresi Cox dikenal pula dengan sebutan model hazard 

proporsional. Untuk mengestimasi koefisien regresi pada model regresi Cox 

digunakan metode maximum partial likelihood. (Klein dan Moeschberger, 2003), 

dalam Rahmasari, 2013). 

Selain model hazard multiplikatif, terdapat pula model hazard aditif dimana 

pengaruh dari kovariat diasumsikan aditif terhadap baseline hazardnya. Model 

hazard aditif yang telah dikembangkan selama ini antara lain model hazard aditif 

Aalen dan Model hazard aditif Lin dan Ying (Klein dan Moeschberger, 2003), 

dalam Rahmasari, 2013). Pada regresi hazard aditif dengan model Aalen, 

digunakan metode kuadrat terkecil untuk memperoleh estimasi dari koefisien 
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regresi kumulatifnya, sedangkan pada regresi hazard aditif dengan model Lin dan 

Ying digunakan metode yang menyerupai maximum partial likelihood pada regresi 

Cox. 

Pada regresi hazard aditif dengan menggunakan model Aalen, koefisien regresi 

tidak dapat dicari secara langsug. Estimasi kasar dari koefsien regresi pada model 

ini diperoleh dari slope estimasi fungsi regresi kumulatif. Model hazard aditif yang 

dikembangkan oleh Lin dan Ying, sebaliknya memiliki kelebihan dalam hal ini. 

Koefisien regresi pada model hazard aditif Lin dan Ying dapat diestimasi secara 

langsung, sehingga lebih mudah dalam menginterpretasikannya. (Klein dan 

Moeschberger, 2003), dalam Rahmasari, 2013). Oleh karena itu, penulis memilih 

untuk mengangkat model hazard aditif Lin dan Ying dalam tulisan ini, sebagai 

alternatif dari model hazard aditif Aalen. 

Pada penelitian ini akan digunakan model regresi hazard multiplikatif yaitu 

regresi Cox proportional hazard dan model regesi hazard aditif yaitu Lin dan Ying. 

Alasan mengapa metode ini menjadi pilihan dalam menganalisis permasalahan 

yang ada yaitu untuk mendapatkan faktor-faktor apa saja yang berpengaruh serta 

mendapatkan model terbaik dari dari data lama waktu pasien infark miokard akut 

dikatakan membaik di RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta. Variabel dependen yang 

diamati yaitu lama rawat inap dan status pasien sedangkan variabel independennya 

yaitu jenis kelamin, usia, diagnosis utama, onset, jumlah diagnosis sekunder, vas 

dan durasi nyeri. Sebagaimana diketahui penyakit infark miokard akut merupakan 

penyakit yang berbahaya karena bisa mengakibatkan seseorang meninggal dunia 

dan di Indonesia penyakit infark miokard akut menjadi masalah kesehatan nasional 

yang selalu dihadapi setiap tahunnya, karena menyebabkan angka kematian yang 

cukup tinggi. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti masalah infark miokard akut, 

yaitu, dengan judul “PERBANDINGAN REGRESI HAZARD MENGGUNAKAN 

METODE COX PROPORTIONAL HAZARD DAN LIN DAN YING (Studi Kasus 

: Data Lama Waktu Pasien Infark Miokard Akut Dinyatakan Membaik di RSUP. 

Dr. Sardjito Yogyakarta Pada Tahun 2013 dan 2014). 
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1.2 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik pasien penderita penyakit infark miokard akut ? 

2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi perbaikan klinis pada pasien infark 

miokard akut ? 

3. Bagaimana Perbandingan model hazard multiplikatif regresi Cox Proportional 

Hazard dengan model hazard aditif Lin dan Ying untuk mendapatkan metode 

terbaik yang digunakan untuk memprediksi tingkatan membaik pasein infark 

miokard akut ? 

1.3 Batasan Masalah 

Batas-batas masalah yang diberikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Data yang digunakan dalam penelitian  adalah data rekam medik pasien infark 

miokard akut dikatakan membaik di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada tahun 

2013 dan 2014.  

2. Pemelihan variabel dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi pasien infark miokard akut sehingga dikatakan 

membaik berdasarkan penelitian sebelumnya yang serupa dan dilakukan 

konsultasi menurut ahli, tidak semua faktor diamati mengingat keterbatasan 

waktu dan data rekam medis yang ada. 

3. Variabel bebas yang digunakan meliputi jenis kelamin, usia, diagnosis utama, 

onset, jumlah diagnosis sekunder, vas dan durasi nyeri. 

4. Analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi pasien infark miokard akut sehingga dikatakan membaik 

menggunakan regresi Cox Proportional Hazard dan Lin dan Ying. 

5. Estimasi parameter yang digunakan wald test. 

6. Software yang digunakan adalah R. 

 

 

 

http://wikimapia.org/239839/
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1.4 Jenis Penelitian dan Metode Analisis 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah aplikasi, yaitu membandingkan hasil 

analisis survival regresi  Cox dengan metode Lin dan Ying pada data rekam medis 

pasien infark miokard akut dikatakan membaik di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

pada tahun 2013 dan 2014.  

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memeliki tujuan 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui karakteristik pasien penderita penyakit infark miokard akut.  

2. Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi perbaikan klinis pada pasien 

infark miokard akut. 

3. Mendapatkan metode terbaik yang dapat digunakan untuk memprediksi 

tingkatan membaik pasien infark miokard akut. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Mahasiswa 

Pengembangan ilmu pengetahuan yang dipelajari diperkuliahan dan 

menambah wawasan tentang analisis survival khususnya model hazard 

multiplikatif regresi Cox dengan model hazard aditif Lin dan Ying. 

2. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan tentang analisis survival khususnya model hazard 

multiplikatif regresi Cox dengan model hazard aditif Lin dan Ying. 

3. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pembaca untuk 

mengembangkan model model hazard multiplikatif regresi Cox dengan model 

hazard aditif Lin dan Ying pada kasus-kasus yang lainnya. 

4. Bagi Instansi 

   Menjadi salah satu bahan pertimbangan baik instansi pemerintah seperti 

rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pengobatan dan pelayanan medis 

khususnya terhadap pasien infark miokard akut. 

http://wikimapia.org/239839/


8 
 

 
 

5. Bagi masyarakat 

Dapat memberikan saran mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi pasien penyakit infark miokard akut sehingga dikatakan 

membaik, yang nantinya akan di perhatikan dalam menjaga kesehatan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dasar atau acuan berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai 

penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat penting dan dapat dijadikan 

sebagai sumber dalam penyusunan tugas akhir. Salah satu data yang mendukung 

menurut peneliti perlu dijadikan sebagai bagian tersendiri adalah penelitian terlebih 

dahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian 

ini. Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki tema dan variabel yang sama, 

maupun tentang penggunaan metode yang digunakan menjadi acuan penulis dalam 

penelitian tugas akhir ini 

Model hazard multiplikatif merupakan model yang banyak digunakan dalam 

analisis regresi pada data antar kejadian. Cox (1972) memperkenalkan salah satu 

model hazard multiplikatif ini, yang kemudian disebut dengan model hazard 

multiplikatif Cox. Model Cox dikenal pula dengan nama hazard proporsional. Cox 

dan Oakes (1984) memaparkan regresi Cox ini secara lebih terperinci. Kleinbaum 

dan Klein (2005) juga membahas mengenai regresi Cox disertai dengan contoh 

aplikasinya. 

Selain model hazard multiplikatif, terdapat pula beberapa penulis yang telah 

mengembangkan model hazard aditif. Lin dan Ying (1994) memperkenalkan model 

hazard aditif dengan koefisien regresi yang bersifat konstan. Metode yang 

digunakan untuk memperoleh estimasi dari koefisien regresi pada model ini mirip 

dengan maximum partial likelihood pada regresi Cox. Klein dan Moeschberger 

(2003) juga menulis mengenai regresi hazard aditif dengan model Lin dan Ying 

serta model Aalen, dan membahasnya secara lebih mendalam. Risnawati (2008) 

dalam tugas akhirnya membahas mengenai regresi hazard aditif dengan model 

Aalen.
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Gobel (2005), yang berjudul faktor-faktor yang mempengaruhi kematian 

pasien penyakit jantung koroner di pusat jantung nasional harapan kita tahun 2004, 

Variabel-variabel yang diteliti meliputi variabel independen (jaminan pembayaran, 

asal daerah/kawasan, penyakit penyerta hipertensi, diabetes melitus, dislipidemia 

dan riwayat PJK sebelumnya) dan variabel kovariat (umur, jenis kelamin, 

pendidikan dan pekerjaan). Hasil penelitian, jaminan pembayaran dan asal 

daerah/kawasan berhubungan dengan terjadinya kematian pasien. Pasien dengan 

pembayaran pribadi dan yang berasal dari Jawa berisiko lebih tinggi untuk 

meninggal daripada pasien dengan jaminan pembayaran Askes dan yang berasal 

dari luar Jawa. Masyarakat disarankan menjadi peserta asuransi kesehatan atau 

jaminan pemeliharaan kesehatan lain. Penelitian lain perlu mempertimbangkan 

keganasan penyakit sehingga hubungan antara faktor prognosis dan kematian dapat 

lebih jelas untuk setiap tahap penyakit. 

Amurwani (2012), yang berjudul analisis regresi Cox proporsional dengan 

hazard dasar weibull pada data tersensor tipe II. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

diketahui bahwa resiko kematian pasien akan bertambah sebesar 0.751572 untuk 

setiap kenaikan Sistole Blood Pressure (SBP) sebesar 10 satuan, sedangkan untuk 

variabel Logaritm of Albumin and Creatin (LACR), resiko kematian pasien akan 

bertambah besar 0.256563 untuk setiap kenaikan LACR sebesar 2 satuan. 

Azizah (2013), yang berjudul analisis regresi hazard aditif dengan model Lin 

dan Ying. Didapatkan hasil bahwa variabel independen yang signifikan 

mempengaruhi lama waktu hingga pengobatan TBC gagal adalah jenis kelamin dan 

pengobatan lengkap. 

Baransyah (2014), yang berjudul faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kejadian gagal jantung pada pasien infark miokard akut di Rumah Sakit Dr. Saiful 

Anwar Malang. Variabel terdiri dari variabel usia, jenis kelamin, kebiasaan 

merokok, hipertensi, diabetes mellitus, dislipidemia, riwayat jantung keluarga, 

onset IMA, tipe IMA, lokasi IMA, dan nilai troponin I. Hasil yang didapat 

Berdasarkan hasil uji Chi square dengan tingkat kepercayaan 95 %, didapatkan 

dislipidemia berpengaruh secara signifikan terhadap kejadian gagal jantung pada 

pasien infark miokard akut dengan (p = 0,026). Dari 65 orang pasien IMA, kejadian 



11 
 

 
 

gagal jantung (Killip > 1) terjadi pada 19 orang (29,23 %). Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa faktor yang terbukti berpengaruh terhadap kejadian gagal 

jantung pada pasien infark miokard akut adalah dislipidemia. 

Lestari (2014), yang berjudul model regresi hazard aditif untuk waktu tunggu 

kejadian berulang dengan cause specific. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu 

bahwa untuk recurrent 1 dengan cause 1, yang artinya jenis kelamin mempengaruhi 

penyebab kelainan jantung, untuk variabel umur mempengaruhi waktu survival 

pasien stroke berulang. Untuk cause 3, variabel jenis kelamin, secara signifikan 

mempengaruhi waktu survival dari stroke berulang. Sedangkan pada cause 2 untuk 

variabel diabetes, yang artinya secara signifikan mempengaruhi waktu survival dari 

stroke berulang. Untuk cause 3, variabel tipe stroke, juga secara signifikan 

mempengaruhi waktu survival dari stroke berulang. Pada recurrent 3 dengan cause 

1, tipe stroke secara signifikan mempengaruhi waktu survival dari stroke berulang. 

Untuk recurrent 3 dengan cause 2, 𝐻0 yang ditolak adalah untuk variabel jenis 

kelamin. Sedangkan untuk recurrent 3 dengan cause 3, 𝐻0 ditolak untuk variabel 

hipertensi, yang artinya secara signifikan mempengaruhi waktu survival dari stroke 

berulang. 

Rinni (2014), yang berjudul permodelan laju kesembuhan pasien rawat inap 

demam tifoid menggunakan model Regresi CPH (cox proportional hazard) (Studi 

Kasus di RSUD Kota Semarang). Hasil dari penelitian tersebut adalah pasien 

dengan usia kurang dari 15 tahun memiliki laju kesembuhan lebih cepat 

dibandingkan dengan pasien lebih dari sama dengan 15 tahun.  

Susenati (2015), yang berjudul penerapan regresi CPH untuk menduga faktor-

faktor yang mempengaruhi lama mencari kerja (Studi Kasus: Pengangguran 

terdidik di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013). Hasil yang didapat dari 

penelitian ini yaitu  persamaan regresi CPH berupa faktor-faktor yang 

mempengaruhi lama mencari kerja secara nyata adalah hubungan dengan kepala 

rumah tangga, umur, tingkat pendidikan, dan pengalaman pekerjaan sebelumnya. 

Dari beberapa penelitian-penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti 

ingin meneliti mengenai metode regresi Cox dan Lin dan Ying. Hal yang 

membedakan dengan penelitian sebelumnya adalah. 
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a. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data rekam medik 

pasien Infark Miokard Akut dikatakan membaik di RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta. tahun 2013 dan 2014 di Skripsi (Fidiatus, 2014) 

b. Untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang  mempengaruhi pasien Jantung 

dikatakan membaik, digunakan metode analisis regresi Cox Proportional Hazard 

dan Lin dan Ying. Melalui regresi ini dapat diketahui variabel independen mana 

yang akan berpengaruh terhadap pasien penyakit infark miokard akut dikatakan 

membaik dan mengetahui metode mana yang paling baik diantara keduanya. 

c. Variabel yang digunakan meliputi LOS, klasifikasi status, jenis kelamin, usia, 

diagnosis utama, onset, jumlah diagnosis sekunder (penyakit penyerta), vas dan 

durasi nyeri. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

 

3.1. Infark Miokard Akut (IMA) 

3.1.1. Pengertian Infark Miokard Akut 

Infark Miokard Akut (IMA) merupakan gangguan aliran darah ke 

jantung yang menyebabkan sel otot jantung mati. Aliran darah di pembuluh 

darah terhenti setelah terjadi sumbatan koroner akut, kecuali sejumlah kecil 

aliran kolateral dari pembuluh darah di sekitarnya. Daerah otot di sekitarnya 

yang sama sekali tidak mendapat aliran darah atau alirannya sangat sedikit 

sehingga tidak dapat mempertahankan fungsi otot jantung, dikatakan 

mengalami infark. (Guyton AC, 2007), dalam Farissa(2012). 

3.1.2. Klasifikasi IMA 

Infark Miokard Akut diklasifikasikan berdasar EKG menjadi 2 

kategori :  

a. Infark miokard akut ST-elevasi (STEMI) : oklusi total dari arteri koroner 

yang menyebabkan area infark yang lebih luas meliputi seluruh ketebalan 

miokardium, yang ditandai dengan adanya elevasi segmen ST pada EKG.  

b. Infark miokard akut non ST-elevasi (NSTEMI) : oklusi sebagian dari 

arteri koroner tanpa melibatkan seluruh ketebalan miokardium, sehingga 

tidak ada elevasi segmen ST pada EKG (Farissa, 2012).  

3.1.3 Gejala klinis Infark Miokard Akut 

Gejala paling sering dari infark miokard akut ialah nyeri yang hebat 

pada daerah dada. Sering terjadi dengan tiba-tiba tetapi dapat juga terjadi 

secara bertahap, dan umumnya berhenti dalam beberapa jam. Nyeri sering 

diikuti oleh keringat yang sangat banyak mual dan muntah. Banyak penderita 

sebelumnya mempunyai penyakit riwayat angina atau nyeri dada yang tidak 

khas dalam beberapa minggu sebelum terjadi kondisi akut. Pada sedikitnya 
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10% penderita infrak miokard tidak menyebabkan nyeri atau tersembunyi ini 

terutama ditemukan pada usia lanjut. (Underwood, 1999). 

3.1.4 Faktor Risiko Terjadinya Infark Miokard Akut  

Faktor risiko biologis infark miokard yang tidak dapat diubah yaitu 

usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga, sedangkan faktor risiko yang 

masih dapat diubah, sehingga berpotensi dapat memperlambat proses 

aterogenik, antara lain kadar serum lipid, hipertensi, merokok, gangguan 

toleransi glukosa, dan diet yang tinggi lemak jenuh, kolesterol, serta kalori 

(Santoso dan Setiawan, 2005), dalam Farissa(2012).  

Adapun faktor lain ( Bolooki dan Arman, 2010) :     

a. Hiperlipidemia 

Peningkatan kadar kolesterol total, LDL, trigliserida serta tingkat HDL 

kurang dari 40 mg/dL berhubungan dengan peningkatan risiko 

aterosklerosis koroner dan infark miokardium  

b. Diabetes Melitus 

Pasien dengan diabetes memiliki risiko substansial lebih besar 

mengalami penyakit vaskular aterosklerotik pada jantung maupun  

vaskular dibagian lainnya. Diabetes meningkatkan risiko IMA karena 

meningkatkan laju perkembangan aterosklerosis dan mempengaruhi 

profil lipid. Ini bentuk percepatan aterosklerosis yang terjadi terlepas dari 

apakah pasien memiliki tipe diabetes  Insulin Dependent Diabetes Mellitus 

atau non Insulin Dependent Diabetes. 

c. Hipertensi  

Tekanan darah tinggi (BP) secara konsisten telah dikaitkan dengan 

peningkatan risiko infark miokard. Risiko ini terkait dengan hipertensi 

sistolik dan diastolik. pengontrolan hipertensi dengan obat yang sesuai 

telah terbukti mengurangi risiko infark Miokard secara signifikan. 

d. Merokok 

Komponen-komponen tertentu dari tembakau dan  gas pembakaran 

tembakau  diketahui merusak dinding pembuluh darah. Respon tubuh 

terhadap jenis cedera memunculkan pembentukan aterosklerosis dan 
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perkembangannya, sehingga meningkatkan risiko IMA. Sebuah studi 

kecil dalam kelompok sukarelawan menunjukkan bahwa merokok 

meningkatkan pembentukan trombus platelet. 

e. Jenis kelamin laki-laki 

Insiden penyakit vaskular aterosklerotik dan IMA lebih tinggi pada laki-

laki dari pada perempuan pada semua kelompok umur.  

f. Riwayat Keluarga 

Riwayat keluarga penyakit koroner prematur meningkatkan risiko 

individu mengalami aterosklerosis dan infark miokard. Penyebab 

terjadinya koroner berdasarkan adanya faktor riwayat keluarga 

multifaktorial dan terdapat unsur-unsur lain, seperti komponen genetik 

dan pola hidup (misalnya merokok, diet tinggi lemak). 

3.1.5 Diagnosis Infark Miokard Akut 

Diagnosis infark miokard akut didasarkan atas tiga pemeriksaan 

(Nasar, dkk 2010) :   

a. Gejala klinik yang khas ialah timbulnya mendadak disertai nyeri keras 

substernal atau prekordial yang sering menjalar ke bahu lengan dan 

gerham. Sering disertai berkeringat dingin, mual, muntah dan tidak dapat 

bernapas.kadang-kadang gejala klinik tidak khas, hanya terasa panas di 

substernal atau epigastrium. 

b. Infark miokard juga bisa terjadi tanpa ada gejala (atipikal) yang 

terdeteksi hanya oleh EKG. 

c. Meningkatnya enzim spesifik, perubahan enzim serum lebih sensitive 

dan merupakan indicator yang bias dipercaya. Kadar GOT (Glutamic 

Oxaloacetic Transaminase), LDH (lactic dehydrogenase) dan CPK 

(creatine phosphokinase) meninggi yang merupakan enzim sitoplasma 

yang keluar dari sel miokardium yang rusak. 

3.1.6 Patogenesis 

Sembilan puluh persen infark miokardium akut disebabkan oleh 

trombus intrakoroner yang oklusif di atas suatu atheroma bertukak atau 
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berfisura. Agregasi trombosit, aktivasi dan vasospasme ikut berperan (Nasar, 

dkk 2010). 

a. Mula-mula terjadi perubahan mendadak pada suatu atheroma yang 

menyebabkan penyempitan, yaitu perdarahan dalam bercak ulserasi atau 

terjadi fisura. Biasanya pada atheroma lumennya sudah mencapai 75%. 

b. Trombosit melekat pada jaringan kolagen subendotel dengan agregasi, 

aktivasi dan pelepasan difosfat adenosine, suatu aggregator trombosit 

yang kuat, membentuk embolus atau pemulaan trombus. 

c. Saat yang sama tromboplastin jaringan dilepaskan yang mengaktifkan 

koagulasi. 

d. Trombosit yang diaktifkan melepaskan thromboxane A2, serotonin dan 

faktor trombosit 3 dan 4 yang memudahkan terjadinya koagulasi, 

memudahkan vasospasme yang menyokong terjadinya thrombus. 

e. Dalam waktu satu jam, mungkin beberapa menit, dibentuk trombus yang 

menyumbat dan menyebabkan infark miokardium akut. 

 

3.1.7 Elektrokardiografi  

Elektrokardiogram (EKG) merupakan pemeriksaan jantung yang 

paling umum dilakukan. Elektroda ditempatkan pada dinding dada dan dapat 

diperoleh informasi tentang aktivitas listrik  pada jantung. Selain dari tingkat 

dan irama detak jantung, EKG dapat memberikan gambaran secara tidak 

langsung terkait  aliran darah  arteri yang menuju ke  otot jantung serta 

ketebalan otot jantung (Anonim, 2013) . 

 Penderita IMA dapat menunjukkan gambaran EKG yang berbeda-

beda (Dipiro dan Wells, 2009) : 

a. EKG normal atau nonspesifik.  

b. Perubahan gelombang ST-T berupa depresi ST atau T terbalik.  

c. EKG yang spesifik yaitu terjadi perubahan-perubahan yang khas berupa 

adanya elevasi ST, perubahan gelombang T, dan timbulnya gelombang 

Q patologis. 
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3.1.8 Terapi Infark Miokard Akut 

Menurut Nasional Guideline Clearinghouse (NGC), sasaran terapi 

yang hendak dicapai pada terapi IMA meliputi pengobatan gejala akut, 

menyelamatkan jiwa dan reduksi komplikasi, pengobatan komplikasi, 

meminimalkan daerah infark dan pemulihan aliran darah koroner serta 

menyelamatkan fungsi miokardium. Diagnosis tepat waktu IMA-ESST 

adalah kunci keberhasilan pengelolaan. Pemantauan EKG harus dimulai 

sesegera mungkin pada semua pasien dengan dugaan IMA-ESST untuk 

mendeteksi aritmia yang mengancam jiwa dan  kemungkinan adanya indikasi 

defibrilasi (Wells dkk , 2009).  

 Pengobatan gejala akut pada infark miokard (Steg, 2012) : 

a. Pemberian oksigen diindikasikan pada pasien hipoksia (SaO <95%), 

kesulitan benafas dan gagal jantung akut. 

b. Penanggulangan nyeri : Penanganan nyeri bisa diberikan opioid i.v 

(seperti morfin).  Pemberian morfin, 4-6 mg, i.v,  dan dapat ditambah 4 

mg sebanyak 1-3 kali dalam interval 5 menit, bila perlu diberikan β-

blocker (metoprolol, atenolol, prctolol) 2-5 mg, i.v.  

           Menyelamatkan jiwa dan reduksi komplikasi (Dipiro dkk , 2005): 

a.  Pemberian asetosal 375 mg bisa segera diberikan apabila muncul tanda 

dan gejala IMA kecuali ada kontraindikasi seperti ulkus peptik aktif, 

hipersensitifitas terhadap aspirin, antikoagulasi. 

b.  Pemberian beta blocker. Terapi beta blocker dianjurkan dalam waktu 12 

jam dari gejala IMA dan dilanjutkan dengan identifikasi. Pengobatan 

dengan beta blocker mengurangi kejadian aritmia ventrikel, iskemia 

berulang, reinfarction, dan  apabila diberikan dengan cepat, dapat 

mengurangi  ukuran infark dan mortalitas.  

c.  Pemberian trombolitik/fibrinolitik 

Restorasi aliran darah koroner pada pasien IMA dapat dicapai dengan 

penggunaan agen trombolitik. Terapi trombolitik diindikasikan untuk 

pasien yang hadir dengan IMA-ESST dalam waktu 12 jam dari onset 

gejala tanpa kontraindikasi.   
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d. Terapi nitrogliserin yang berkesinambungan.  

Terapi ini dapat diberikan melalui infus, apabila pasien mengalami nyeri 

iskemik, atau apabila terapi nyeri yang diberikan diatas tidak berefek. 

Selain itu dapat pula diberikan dalam bentuk oral seperti isosorbid 

dinitrat (ISDN), 2-3x 10-20 mg. Nitrogliserin  (NTG) diberikan dengan 

tujuan mengurangi iskemik miokard dengan cara vasodilatasi koroner 

dan perifer. Terapi nitrat dapat mengurangi risiko kematian setelah 

infark. 

3.2. Statistika Deskriptif 

Statistik deskriptif didefenisikan merupakan suatu metode dalam 

menganalisis data, sehingga diperoleh gambaran yang teratur mengenai suatu 

kegiatan. Ukuran yang digunakan dalam deskriptif antara lain: frekuensi, tendensi 

sentral (mean, median dan modus), dispersi (standar deviasi dan varian) dan 

koefisien korelasi antara variabel penelitian. Ukuran yang digunakan dalam statistik 

deskriptif tergantung pada tipe skala pengukuran construct yang digunakan dalam 

penelitian (Ghozali, 2005). 

3.3. Analisis Survival 

3.3.1. Pengertian Analisis Survival 

Analisis survival telah menjadi alat penting untuk menganalisis data 

waktu antar kejadian (time to event data) atau menganalisis data yang 

berhubungan dengan waktu, mulai dari time origin sampai terjadinya suatu 

peristiwa khusus. Kejadian khusus (failure event) tersebut dapat berupa 

kegagalan, kematian, kambuhnya suatu penyakit, respon dari suatu 

percobaan, atau peristiwa lain yang dipilih sesuai dengan kepentingan 

peneliti. Peristiwa khusus tersebut dapat berupa kejadian positif seperti 

kelahiran, kelulusan sekolah, kesembuhan dari suatu penyakit (Kleinbaum & 

Klein, 2005: 4, dalam Iskandar (2014)).  

Analisis survival banyak diterapkan dalam bidang biologi, 

kedokteran, kesehatan umum seperti daya hidup pasien kanker paru-paru, 

sosiologi, teknik,seperti menganalisis masa hidup lampu pijar, ekonomi, 

demografi, dan epidemilogi (Collett, 2003: 1, dalam Iskandar (2014)).  



19 
 

 
 

3.3.2. Data Survival  

Data survival merupakan data tentang pengamatan jangka waktu dari 

awal pengamatan sampai terjadinya suatu peristiwa. Waktu survival dapat 

didefinisikan sebagai waktu dari awal pengamatan hingga terjadinya 

peristiwa gagal, dapat dalam hari bulan, maupun tahun. Waktu awal (time 

origin atau start-point) yaitu waktu pada saat terjadinya kejadian awal, seperti 

waktu seorang divonis menderita kanker, waktu pemberian perlakuan dan 

lain-lain. Waktu kegagalan (failure time atau end-point) yaitu waktu pada saat 

terjadinya kejadian akhir seperti kematian, kejadian dan lain-lain (Collett, 

2003: 1, dalam Iskandar (2014)).  

Penentuan waktu survival, ada tiga faktor yang dibutuhkan. 

a. Waktu awal pencatatan (time origin atau start-point) harus didefinisikan 

dengan tepat pada setiap individu, misalkan awal mula pengamatan 

berupa tanggal perawatan pasien. 

b. Waktu akhir pencatatan (failure time atau end-point) didefinisikan jelas 

untuk mengetahui status tersensor atau tidak tersensor, meninggal atau 

sembuh seorang pasien. 

c. Skala pengukuran sebagai batas dari waktu kejadian dari awal sampai 

akhir kejadian, misalnya skala tahunan, bulanan, harian, mingguan, 

harian. 

Data tersensor merupakan 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 &Wang, 2003: 2, dalam Iskandar (2014)).  

3.3.3. Fungsi Survival 

Menurut Lawles (2007) dalam Iskandar (2014), jika 𝑇  merupakan 

variabel random tidak 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 
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mengalami  kejadian  sampai  waktu 𝑡 dinyatakan  dengan  fungsi  survival 

𝑆(𝑡). 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≥ 𝑡) 

                                                                                  = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥

∞

𝑡

                                (𝟑. 𝟏) 

Berdasarkan definisi fungsi distribusi kumulatif dari 𝑇 , fungsi 

survival dapat dinyatakan sebagai berikut: 

𝑆(𝑡) = 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)                               (𝟑. 𝟐) 

Hubungan kepadatan peluang, fungsi distribusi kumulatif dari 𝑇 

dengan fungsi survival yaitu 

                                                       𝑓(𝑡) = 𝐹′(𝑡) = −𝑆′(𝑡)                                 (𝟑. 𝟑) 

3.3.4. Fungsi Hazard 

Menurut Lawles (2007) dalam Iskandar (2014), misalkan 𝑇 variabel  

random  tidak  negatif  pada  interval [0, ∞) yang menunjukkan  waktu 

individu sampai mengalami  kejadian  pada  suatu  populasi, maka  peluang 

bahwa  individu mengalami  kejadian  pada  interval (𝑡 + ∆𝑡) dinyatakan 

dengan fungsi hazard  ℎ(𝑡). 

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)
                                           (𝟑. 𝟒) 

3.3.5. Hazard Kumulatif 

Dari hasil substitusi persamaan (3.3) dan (3.4) di peroleh sebagai 

berikut (Lawless, 2007) dalam Iskandar (2014). 

                                                         ℎ(𝑡) =
𝑆′(𝑡)

𝑆(𝑡)
=  

𝑑

𝑑𝑡
log 𝑆(𝑡)                     (𝟑. 𝟓) 

berdasarkan persamaan (3.5) diperoleh (Lawless, 2007) dalam 

Iskandar (2014). 

                                                          𝑙𝑜𝑔(𝑆(𝑡))|0
𝑡 = − ∫ ℎ(𝑥)𝑑𝑥

𝑡

0

                   (𝟑. 𝟔) 

Karena S(0) =1 sehingga (Lawless, 2007) dalam Iskandar (2014). 

                                                         𝑆(𝑡) = exp [− ∫  ℎ(𝑥)𝑑𝑥
𝑡

0

]                     (𝟑. 𝟕) 

Dari persamaaan (3.7) didapatkan fungsi hazard maka fungsi kumulatif 

hazard dinyatakan dengan 𝐻(𝑡) (Lawless, 2007: 9) dalam Iskandar (2014). 

                                                      𝐻(𝑡) =  ∫  ℎ(𝑥)𝑑𝑥
𝑡

0

                                           (𝟑. 𝟖) 

Selain itu persamaan (3.7) dapat dituliskan (Lawless, 2007) dalam 

Iskandar (2014).     

                                                     𝑆(𝑡) = exp[−𝐻(𝑡)]                                              (𝟑. 𝟗) 

3.3.6. Kaplan-Meier 

Untuk mengestimasi 𝑆(𝑡)  dapat menggunakan estimator Kaplan-

meier atau sering juga disebut sebagai product limit estimator sebaga berikut 

(Danardono, 2012) : 



22 
 

 
 

                      �̂�(𝑡) =  {

1                                        𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡 <  𝑡𝑖 

∏ (1 −
𝑑𝑖

𝑌𝑖
)

𝑡𝑖 ≤ 𝑡
                𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑡𝑖  ≤ 𝑡         

     (𝟑. 𝟏𝟎) 

Dimana 𝑑𝑖 adalah banyaknya event dan 𝑌𝑖 adalah banyaknya individu 

yang beresiko (number at risk). Estimator Kaplan-meier merupakan fungsi 

tetangga yang turun pada saat ada event. 

Estimator Kaplan-meier adalah non-parametrik dalam artian tidak 

mengasumsikan banyaknya parameter yang berhingga. Banyaknya parameter 

atau kuantitas yang akan diestimasi dalam Kaplan meier adalah sebanyak titik 

di mana event terjadi. 

Untuk melakukan inferensi tentang 𝑆(𝑡) menggunakan �̂�(𝑡) Kaplan 

meier, perlu dihitung terlebih dahulu standard error atau variansi dari 𝑆(𝑡). 

Variansi dari estimator KM �̂�(𝑡)  sering disebut sebagai Greenwood’s 

formula: 

                   𝑣𝑎𝑟[�̂�(𝑡)] = �̂�(𝑡)2 ∑
𝑑𝑖

𝑌𝑖 (𝑌𝑖 − 𝑑𝑖)
𝑡𝑖 ≤ 𝑡

                                      (𝟑. 𝟏𝟏)  

Atau dapat digunakan rumus berikut sebagai alternative. 

                                            𝑣𝑎𝑟[�̂�(𝑡)] = �̂�(𝑡)2 
[1 − �̂�(𝑡)]

𝑌(𝑡)
                       (𝟑. 𝟏𝟐) 

Sehingga interval konfidensi 95% dapat disusun dengan 

menggunakan pendekatan normal.  

                                                   �̂�(𝑡) ± 1.96 x se[�̂�(𝑡)]                               (𝟑. 𝟏𝟑)  

 

3.4. Regresi Cox Propotional Hazard (CPH) 

Menurut  Lee dan Wang (2003) dalam Iskandar (2014), menunjukkan bahwa 

regresi CPH pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asal Inggris, yaitu David 

Cox. Asumsi pada regresi ini yaitu proportional hazard atau fungsi hazard dari 

individu yang berbeda adalah proportional dari fungsi hazard dua individu yang 

berbeda konstan. Persamaan regresi Cox merupakan model berdistibusi 

semiparametrik karena dalam persamaan Cox tidak perlu memerlukan informasi 

mengenai distribusi khsusus yang mendasari waktu survival dan untuk 
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mengestimasi parameter regresi Cox tanpa harus menentukan fungsi hazard 

baseline. Regresi Cox secara umum lebih sering digunakan pada bidang kesehatan, 

namun semakin berkembangnya waktu regresi Cox dapat diterapkan pada bidang-

bidang lain. Secara umum. menunjukkan bahwa Klein dan Kleinbaum (2005) 

dalam Iskandar (2014) menyatakan persamaan CPH dapat dituliskan sebagai 

berikut : 

 ℎ(𝑡|𝑥) = ℎ0(𝑡) exp  (β
1

𝑥1 + β
2

𝑥2 + ⋯ + β
p

𝑥𝑝)                                 (𝟑. 𝟏𝟒) 

dengan  

                  ℎ𝑖(𝑡) : Fungsi hazard untuk individu ke-i 

                   ℎ0(𝑡) : Fungsi hazard baseline 

          𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑝   : Koefisien regresi 

      𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, … , 𝑥𝑖𝑝 : Nilai variabel untuk individu ke-i. 

 

3.4.1 Maximum Partial Likelihood 

Parameter regresi pada persamaan cox proportional hazard dpata 

diketahui dengan menggunkan metode Maximum Partial Likelihood. 

Pendugaan nilai 𝛽  dengan metode MPLE adalah nilai ketika fungsi partial 

likelihood maksimum. Secara umum, fungsi partial likelihood dapat 

dinyatakan sebagai berikut (Danardono, 2012) 

                        𝐿(𝛽) = ∏  

𝑘𝜖𝐷

exp (𝑥𝑘 𝛽) 

∑ exp (𝑥𝑗 𝛽) 𝑗𝜖𝑅𝑘
  
                       (𝟑. 𝟏𝟓) 

Dari persamaan (3.15) diperoleh fungsi log partial likelihood yaitu 

sebagai berikut.  

                  𝑙𝑛 𝐿(𝛽) = 𝑙𝑛 ∏  

𝑘𝜖𝐷

exp (𝑥𝑘 𝛽) 

∑ exp (𝑥𝑗 𝛽) 𝑗𝜖𝑅𝑘
  
                    (𝟑. 𝟏𝟔) 

Dengan 𝑥 adalah vector kovariat (variabel independen), 𝛽 adalah 

parameter regresi yang akan diestimasi, 𝐷 adalah himpunan indeks 𝑗 dari 

semua waktu kejadian (semua 𝑡𝑗 yang mendapatkan kejadian), 𝑅𝑥 adalah 
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himpunan resiko, semua individu(subyek) yang belum mendapatkan 

kejadian pada saat tertentu. 

3.4.2 Pengujian Parameter 

Dalam regresi CPH, diperlukan pengujian signifikansi parameter agar 

dapat diketahui apakah variabel bebas berpengaruh nyata terhadap persamaan 

Cox yang terbentuk. Pengujian signifikansi dilakukan sebagai berikut. Klein 

dan Kleinbaum (2005) dalam Iskandar (2014). 

a. Uji Secara Simultan 

Model  yang  telah  diperoleh  perlu diuji  signifikansi  pada koefisien 𝛽 

terhadap variabel respon, yaitu dengan uji serentak dan uji parsial. 

Pengujian secara serentak dan secara parsial menggunakan uji  Wald.   

i. Hipotesis  

H0 : 𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑛 = 0  (Secara simultan variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat) 

H1: minimal ada satu dari 𝛽𝑗 ≠ 0, dengan 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (Minimal   ada 

satu variabel bebas yang berpengaruh secara simultan terhadap 

variabel terikat) 

ii. Tingkat Signifikansi  

   α = 5% = 0.05  

iii. Statistik Uji 

𝑥2
𝑤 =  ( 𝛽 ̂ − 𝛽0)

𝑇
 𝐈 ( 𝛽 ̂)( 𝛽 ̂ − 𝛽0)                                               (𝟑. 𝟏𝟕)     

Untuk n cukup besar 𝑥2
𝑤 berdistribusi Chi-square dengan derajad bebas 

𝑝, dengan asumsi 𝐻0benar. 

iv. Daerah Penolakan  

 Ditolak jika 𝑥2
𝑤 ≥ 𝒳(𝛼,𝑑𝑏=𝑝)

2  atau 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 𝛼.  

v.   Kesimpulan  

Jika H0  ditolak, mengindikasikan bahwa satu atau beberapa variabel 

bebas berpengaruh terhadap waktu survival. 
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b. Secara Parsial 

Uji parsial bertujuan untuk  mengetahui  variabel independen yang 

berpengaruh secara nyata. Uji parsial dilakukan menggunakan uji Wald. 

Statistik uji ini dinotasikan dengan 𝑍  yang mengikuti distribsui normal 

standar, sehingga dibandingkan dengan nilai 𝑍𝛼/2 pada tabel. Perbandingan 

dengan 𝑍𝛼/2 dikarenakan hipotesis alternatif (𝐻1) pada uji parsial adalah 

dua sisi.  

i. Hipotesis  

H0 :  𝛽𝑗  = 0  dengan  𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (variabel bebas  𝑗  tidak berpengaruh 

terhadap waktu survival) 

H1: 𝛽𝑗 ≠ 0, dengan  𝑗 = 1,2, … , 𝑛 (variabel bebas 𝑗  berpengaruh 

terhadap waktu survival) 

ii. Tingkat Signifikansi  

 α= 5% = 0.05 

iii.  Statistik Uji  

                            𝑍 =
�̂�𝑗

𝑆𝐸(�̂�𝑗)
                                                                                        (𝟑. 𝟏𝟖)                                                                            

iv. Daerah Penolakan  

 H0 ditolak jika |𝑍| >  𝑍𝛼
2⁄   atau p-value < 𝛼  

 v.   Kesimpulan  

Jika H0  ditolak, maka 𝛽𝑗 ≠ 0 , mengindikasikan bahwa  variabel 

independen berpengaruh tehadap waktu survival. 

 

3.4.3 Kriteria Pemilihan Model Terbaik 

Kriteria yang digunakan untuk memilih model terbaik pada penelitian 

ini yaitu Root Mean Squared Error (RMSE). Model terbaik adalah model 

yang memiliki nilai RMSE terkecil.  

a. Root Mean of Squares Error (RMSE) 

 Root Mean of Squares Error (RMSE) merupakan salah satu 

pengukuran kesalahan yang banyak digunakan. Nilai RMSE  diperoleh akar 

dari nilai Mean of Squares Error(MSE) dihitung dengan mengkuadratkan 
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selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya. Umumnya, semakin 

kecil nilai RMSE maka semakin tinggi tingkat keakuratan nilai suatu prediksi. 

RMSE dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut (Ghozali, 

2005). 

                      𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
  ;  𝑖 =  1, 2, . . . , 𝑛  (3.19) 

3.4.4 Pengujian Asumsi Proportional Hazard 

Klein dan Kleinbaum (2005) menyatakan bahwa dalam melakukan 

pengecekan asumsi proportional hazard dapat dilakukan dengan 

menggunakan penaksiran Goodness of Fit. Metode penaksiran Goodness of 

Fit ini menggunakan statistik uji dalam evaluasi asumsi proportional hazard 

sehingga lebih objektif dibandingkan dengan metode grafis. Statistik uji yang 

digunakan dalam metode ini adalah Schoenfeld Residuals. Nilai Schoenfeld 

residuals dari kovariat ke-𝑖 untuk individu ke-𝑗 adalah sebagai berikut. 

𝑟𝑖𝑗 = 𝛿𝑖{𝑥𝑖𝑗 − �̂�𝑖𝑗}  (3.20) 

dengan, �̂�𝑖𝑗 =
∑ 𝑥𝑖𝑗𝑖∈𝑅𝑡𝑗

 𝑒𝑥𝑝�̂�𝑥𝑗

∑ 𝑒𝑥𝑝�̂�𝑥𝑗𝑖∈𝑅𝑡𝑗
 

 (3.21) 

di mana:  

𝛿𝑗 : Status individu yang bernilai 0  jika tersensor dan 1  jika  

tidak tersensor 

𝑥𝑖𝑗 : Nilai dari variabel independen ke- 𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑝 , untuk 

individu ke-𝑗 

�̂�𝑖𝑗 : Rataan terboboti dari variabel independen ke- 𝑖  untuk 

individu dalam 𝑅(𝑡𝑗) 

𝑅(𝑡𝑗) : Himpunan individu yang beresiko mengalami kejadian pada 

saat 𝑡𝑗 

Jika asumsi proportional hazard terpenuhi maka Schoenfeld Residuals 

untuk kovariat tersebut tidak akan berkorelasi dengan peringkat waktu 

survival. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 
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1. Mencari taksiran persamaan Cox Proportional Hazard dan menghitung 

Schonefeld Residuals pada masing-masing inidividu pada setiap 

kovariat. 

2. Membuat variabel yang menyatakan peringkat dari waktu ketahanan. 

3. Menguji korelasi antar variabel pada langkah pertama dan kedua dengan 

Schoenfeld Residuals, dimana hipotesis nol (𝐻0), yaitu terdapat korelasi 

antara Schoenfeld Residuals dengan rank waktu survival sama dengan 

nol (0) . Penolakan hipotesis nol (𝐻0)  berarti asumsi proportional 

hazard tidak terpenuhi. Kleinbaum dan Klein (2005) menyatakan bahwa 

ukuran yang digunakan untuk melakukan pengecekan asumsi 

proportional hazard adalah nilai p-value, dimana jika nilai p-value <

0.05  maka kovariat yang diuji tidak memenuhi asumsi proportional 

hazard. 

3.4.5 Ties dalam Analisis Survival 

Pada analisis survival terkadang ditemukan adanya kejadian sama atau 

yang sering disebut ties. Ties adalah keadaan yang terdapat dua individu atau 

lebih yang mengalami kejadian pada waktu yang bersamaan. Jika suatu data 

terdapat ties, maka akan menimbulkan permasalahan dalam membentuk 

partial likelihoodnya yaitu saat menentukkan anggota dari himpunan 

risikonya. Contoh untuk menggambarkan kejadian sama adalah sebagaimana 

dalam  Tabel 3.1 dimana 𝑖  adalah individu ke-i dan 𝑡𝑖 adalah waktu kejadian 

untuk individu ke-i.  

Tabel 3.1 Data Survival dengan terdapat ties 

(Klein dan Mochberger (2003), dalam Iskandar (2014)) 

𝑖 1 2 3 4 

       𝑡𝑖 5 5 6 7 

 

Metode alternatif yang ditawarkan oleh (Cox, 1972) dalam Susenati 

(2015),  yaitu salah satunya menggunakan metode partial likelihood Excat. 

Secara umum memiliki persamaan partial likelihood sebagai berikut : 

                            L(β𝑒𝑥𝑐𝑎𝑡)=∏𝑗∈𝐷
exp(𝛽𝑆𝑘)

 ∑ ( 𝑡𝑗,𝑑𝑘 𝑙𝜖𝑅 ) 𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑆𝑙 )     
                             (3.22) 
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Dimana, 𝑆k merupakan jumlah kovariat 𝑥 pada kasus kejadian sama dan 

𝑑k merupakan banyaknya kasus kejadian sama (ties) pada waktu 𝑡j, dan 𝑙 

merupakan himpunan resiko yang dipilih dari himpunan 𝑅(tj). 

3.4.6 Interpretasi Model Regresi Cox 

Persamaan regresi Cox Proportional Hazard ℎ(𝑡, 𝑥) = ℎ0𝑡 𝑒𝑥𝑝(𝛽𝑥) 

dapat diinterpretasikan sebagai hazard ratio. Menurut Lee dan Wang (2003) 

dalam Suseneti (2015). Hazard ratio mampu menunjukkan adanya 

peningkatan atau penurunan resiko individu yang dikenai perlakuan tertentu. 

Misalkan terdapat dua individu dengan karakteristik tertentu maka dari 

persamaan umum CPH diperoleh rumus untuk menduga hazard rationya 

sebagai berikut: 

𝐻𝑅 =
ℎ𝑖(𝑡)

ℎ𝑗(𝑡)
                                                                                  

=
ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(𝛽1𝑥1𝑖 + 𝛽2𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝𝑖)

ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(𝛽1𝑥1𝑗 + 𝛽2𝑥2𝑗 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑥𝑝𝑗)
           

         = 𝑒𝑥𝑝{𝛽1(𝑥1𝑖 − 𝑥1𝑗) + 𝛽2(𝑥2𝑖 − 𝑥2𝑗) + ⋯ + 𝛽𝑝(𝑥𝑝𝑖 − 𝑥𝑝𝑗)} (𝟑. 𝟐𝟑) 

Terdapat 3 macam ketentuan tentang bertambahnya atau berkurangnya 

nilai hazard, yaitu sebagai berikut :  

a. 𝛽𝑗 > 0 maka setiap naiknya nilai 𝑥𝑗 akan memperbesar nilai hazard atau 

semakin besar risiko seorang individu untuk mengalami event. 

b. 𝛽𝑗 < 0 maka setiap naiknya nilai 𝑥𝑗 akan memperkecil nilai hazard atau 

semakin kecil risiko seorang individu untuk mengalami event. 

c. 𝛽𝑗 = 0 maka besar risiko seorang individu untuk hidup  sama dengan 

risiko seorang individu untuk mengalami event. 

3.5. Metode Lin dan Ying 

3.5.1. Regresi Hazard Aditif 

Regresi hazard aditif merupakan salah satu jenis regresi yang dapat 

digunakan untuk menganalisis pengaruh kovariat terhadap variable dependen 

pada data antar kejadian. Pada model regresi hazard aditif, fungsi hazard 
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merupakan penjumlahan dari fungsi baseline hazard dengan fungsi regresi 

dari kovariat. (Lin dan Ying, 1994, dalam Azizah 2013) 

Model hazard aditif yang telah dikembangkan antara lain model 

hazard aditif Aalen dan model hazard aditif Lin dan Ying. Pada regresi 

hazard aditif dengan model Aalen, pendekatan kuadrat terkecil digunakan 

untuk mencari estimasi dari koefisien regresi. Koefisien regresi pada model 

hazard aditif Aalen ini dapat berubah dari waktu ke waktu. 

Pada regresi hazard aditif dengan model Lin dan Ying, Teknik yang 

digunakan untuk mengestimasi koefisien regresi mirip dengan metode 

estimasi partial likelihood untuk model hazard proporsional. (Lin dan Ying, 

1994, dalam Azizah 2013). Estimasi koefisien regresi pada model hazard ini 

akan diperoleh melalui persamaan yang diapat dari score equation. (Klien dan 

Moeschberger, 2003, dalam Azizah 2013) Koefisien regresi pada model 

hazard aditif Lin dan Ying bersifat konstan. 

3.5.2. Model Hazard Aditif Lin dan Ying 

Model hazard aditif Lin dan Ying untuk individu i dengan vektor 

kovariat 𝑿𝒊(t) adalah sebagai berikut:  

h(t|𝑋𝑖(t))  =  𝛽0(t)  +  𝜷´𝑿𝒊(t)                          (3.24) 

dengan 𝜷´ merupakan vektor parameter yang tidak diketahui dan 𝛽 

o(t) merupakan fungsi baseline. 

3.5.3. Estimasi Fungsi Baseline Hazard Kumulatif 

Untuk mencari estimasi koefisien regresi pada model hazard Lin dan 

Ying langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengestimasi fungsi 

baseline hazard kumulatifnya terlebih dahulu. 

Estimator fungsi baseline hazard kumulatif dapat dicari dengan 

menggunakan teori counting process. Counting process, Ni(t), dapat 

dijabarkan sebagai berikut 

Ni(t) = Mi(t) +∫ 𝑌
𝑡

𝑜 i(t)[ 𝛽o(t) + 𝜷´𝑿𝒊(t)]dt,                             (3.25) 
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Dengan Mi(t) merupakan martingale (Klien dan Moeschberger, 2003 

dalam Azizah 2013). 

Estimator dari fungsi regresi hazard aditif kumulatif dapat diperoleh 

dari penjabaran counting process sebagai berikut 

Ni(t) = Mi(t) +∫ 𝑌
𝑡

𝑜 i(t)[ 𝛽o(t) + 𝜷´𝑿𝒊 (t)]dt 

dNi(t) = dMi(t) + Yi(t)[ 𝛽o(t) + 𝜷´𝑿𝒊 (t)]dt 

∑ 𝑑𝑁𝑛
𝑖=1 i(t) = ∑ 𝑑𝑀𝑛

𝑖=1 i(t) + ∑ 𝑌𝑛
𝑖=1 i(t) 𝛽o(t)dt + ∑ 𝑌𝑛

𝑖=1 i(t) 𝜷´𝑿𝒊 (t)dt 

∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

=  
∑ 𝑑𝑀𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

+  𝛽0(𝑡)𝑑𝑡 +  
∑ 𝑌𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1 𝜷´𝑿𝒊(t)dt

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

 

∫ 𝛽0(𝑡)𝑑𝑡 = ∫ (
∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

− 
∑ 𝑌𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1 𝜷´𝑿𝒊(t)dt

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

) − ∫
∑ 𝑑𝑀𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

𝑡

0

𝑡

0

𝑡

0

 

∫ 𝛽0(𝑡)𝑑𝑡 = ∫
∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖𝜷´𝑿𝒊(t)dt𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

− ∫
∑ 𝑑𝑀𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

𝑡

0

𝑡

0

𝑡

0

 

Dengan ∫
∑ 𝑑𝑀𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

 
𝑡

0
 merupakan komponen eror, dimana E(𝑑𝑀𝑖(𝑡)) 

= 0, dapat diperoleh estimasi dari ∫ 𝛽0(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
 = A0(t) sebagai berikut  

𝐴0 (𝑡) =  ∫
∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖𝜷´𝑿𝒊(t)dt𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖
𝑛
𝑖=1 (𝑡)

𝑡

0

                                                 (𝟑. 𝟐𝟔) 

                                                                          

Estimasi dari fungsi baseline hazard kumulatif ini akan disubtitusikan 

pada score equation yang akan diperoleh pada langkah selanjutnya. 

3.5.4. Estimasi Koefisien Regresi 

Untuk mengestimasi koefisien regresi, (Lin dan Ying (1994), dalam 

Azizah 2013) meniru score equation dari model regresi Cox, dengan 

mengganti fungsi hazard pada score equation tersebut. Score equation dari 

model Cox diperoleh dari penurunan loq partial likelihoodnya. Langkah-

langkah mencari score equqtiqon model Cox adalah sebagai berikut: 
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Partial likelihood dari model regresi Cox adalah: 

𝐿(𝛽) =  ∏ ∏ [
𝑌𝑖(𝑡)𝑒𝑥𝑝 {𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}

∑ 𝑌𝑖(𝑡)𝑒𝑥𝑝 {𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑛
𝑖=1

]

𝑑𝑁𝑖(𝑡)

                      (𝟑. 𝟐𝟕)

0≤𝑡≤∞

𝑛

𝑖=1

 

Logaritma dari partial likelihood diatas adalah: 

𝑙𝑜𝑔𝐿(𝛽) = 𝑙𝑜𝑔 (∏ ∏ [
𝑌𝑖(𝑡)𝑒𝑥𝑝 {𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}

∑ 𝑌𝑖(𝑡)𝑒𝑥𝑝 {𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑛
𝑖=1

]

𝑑𝑁𝑖(𝑡)

 

0≤𝑡≤∞

𝑛

𝑖=1

) 

= ∑ 𝑙𝑜𝑔 ( ∏ [
𝑌𝑖(𝑡)𝑒𝑥𝑝 {𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}

∑ 𝑌𝑖(𝑡)𝑒𝑥𝑝 {𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑛
𝑖=1

]

𝑑𝑁𝑖(𝑡)

 

0≤𝑡≤∞

)

𝑛

𝑖=1

 

= ∑ ∫ 𝑙𝑜𝑔 [
𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑛
𝑖=1

] 𝑑𝑁𝑖(𝑡)

 

∞

0

𝑛

𝑖=1

 

= ∑ ∫ (𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑖(𝑡)) + 𝑙𝑜𝑔(𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)})
∞

0

𝑛

𝑖=1

−  𝑙𝑜𝑔 (∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}
𝑛

𝑖=1
)) 𝑑𝑁𝑖(𝑡)                                                  

= ∑ ∫ (𝑙𝑜𝑔(𝑌𝑖(𝑡)) + 𝜷´𝑿𝒊(𝑡)
∞

0

𝑛

𝑖=1

−  𝑙𝑜𝑔 (∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}
𝑛

𝑖=1
)) 𝑑𝑁𝑖(𝑡)                                      (𝟑. 𝟐𝟖) 

Score equation model Cox dapat diperoleh dengan menurunkan  

𝑙𝑜𝑔 𝐿(𝜷) terhadap β, sebagai berikut: 

𝑈(𝛽) =  
𝜕𝑙𝑜𝑔𝐿(𝜷)

𝜕𝛽
 

= ∑ ∫ (𝑿𝒊(𝑡) −
∑ 𝑿𝒊(𝑡) 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑛

𝑖=1 

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑛
𝑖=1

)
∞

0

𝑛

𝑖=1

𝑑𝑁𝑖(𝑡) 

= ∑ ∫ (𝑿𝒊(𝑡)𝑑𝑁𝑖(𝑡) − (𝑿𝒊(𝑡)𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}) 
∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1 

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑛
𝑖=1

)
∞

0

𝑛

𝑖=1
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dengan  

∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1 

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑛
𝑖=1

= 𝑑�̃�0(𝑡. 𝜷)                                                     (𝟑. 𝟐𝟗) 

Persamaan (3.25) dapat dijabarkan melalui pemecahan counting 

process sebagai berikut: 

 𝑁𝑖(𝑡) =  𝑀𝑖(𝑡) + ∫ 𝑌𝑖
𝑡

0
(𝑡) (𝛽0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(𝜷′𝑿𝒊(𝑡))) 𝑑𝑡 

 𝑑𝑁𝑖(𝑡) =  𝑑𝑀𝑖(𝑡) + 𝑌𝑖(𝑡) (𝛽0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(𝜷′𝑿𝒊(𝑡))) 𝑑𝑡  

∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖=1

= ∑ 𝑑𝑀𝑖(𝑡)

𝑛

𝑖=1

+ 𝛽0(𝑡) (∑ 𝑌𝑖(𝑢)𝑒𝑥𝑝(𝜷′𝑿𝒊(𝑡))

𝑛

𝑖=1

) 𝑑𝑡 

∫ 𝛽0(𝑡)𝑑𝑡 =  ∫
∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1 

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝(𝜷´𝑿𝒊(𝑡))𝑛
𝑖=1

−
∑ 𝑑𝑀𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1 

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝(𝜷´𝑿𝒊(𝑡))𝑛
𝑖=1

𝑡

0

𝑡

0

 

 Dengan 
∑ 𝑑𝑀𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1 

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝(𝜷´𝑿𝑖(𝑡))𝑛
𝑖=1

     merupakan komponen eror, dimana 

E(𝑑𝑀𝑖(𝑡)) = 0, dapat diperoleh estimasi dari ∫ 𝛽0(𝑡)𝑑𝑡 = 𝛬0
𝑡

0
(𝑡. 𝛽)  sebagai 

berikut : 

𝛬̅
0(𝑡. 𝛽) =   ∫

∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1 

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝(𝜷´𝑿𝒊(𝑡))𝑛
𝑖=1

𝑡

0

                                               

sehingga  

𝑑𝛬̅
0(𝑡. 𝛽) =   ∫

∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡)𝑛
𝑖=1 

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝(𝜷´𝑿𝒊(𝑡))𝑛
𝑖=1

𝑡

0

 

Dari perhitungan diatas telah di peroleh score equation model regresi 

Cox: 

𝑈(𝜷) =  ∑ ∫ (𝑿𝒊(𝑡)𝑑𝑁𝑖(𝑡) − (𝑿𝒊(𝑡)𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)})
∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡)𝑛

𝑖=1 

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑛
𝑖=1

)
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

            = ∑ ∫ 𝑿𝒊(𝑡)  [(𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖(𝑡) 𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑑�̅�0(𝑡. 𝛽))]               (𝟑. 𝟑𝟎)
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏
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Lin dn Ying meniru score equation ini dengan mengganti fungsi 

hazard Cox di dalam score equation ini (𝑒𝑥𝑝{𝜷´𝑿𝒊(𝑡)}𝑑𝛬̅
0(𝑡. 𝛽))   dengan 

fungsi hazard aditif Lin dan Ying  (dÂ0(t)  +  𝜷´𝑿𝒊(t)dt). Diperoleh score 

equation model hazard aditif Lin dan Yin sebagai berikut: 

𝑈(𝜷) =  ∑ ∫ 𝑿𝒊(𝑡)[𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖(𝑡)(dÂ0(t)  +  𝜷´𝑿𝒊(t)dt)]
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

            =  ∑ ∫ 𝑿𝒊(𝑡)[𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖(𝑡)dÂ0(t) − 𝑌𝑖(𝑡) 𝜷´𝑿𝒊(t)dt]            (𝟑. 𝟑𝟏)
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

dengan 𝛽 sebagai koefisien regresi yang akan diestimasi.  

Menggunkan persamaan (3.26), bila Â0(t) disubtitusi, maka persamaan 

(3.31) dapat dijabarkan sebagai berikut: 

𝑈(𝜷) =  ∑ ∫ 𝑿𝒊(𝑡)[𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖(𝑡)dÂ0(t) − 𝑌𝑖(𝑡) 𝜷´𝑿𝒊(t)dt]
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

𝑈(𝜷) =  ∑ ∫ 𝑿𝒊(𝑡) [𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖(𝑡) (
∑ 𝑑𝑁𝑖(𝑡) − ∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝜷´𝑿𝒊(t)dt𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑛
𝑖=1

)
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

− 𝑌𝑖(𝑡) 𝜷´𝑿𝒊(t)dt] 

= ∑ ∫ [𝑿𝒊(𝑡) −
∑ 𝑌𝑖(𝑡)𝑿𝒊(𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑛
𝑖=1

] [𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖(𝑡) 𝜷´𝑿𝒊(t)dt]
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

= ∑ ∫ [𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡)][𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖(𝑡)𝜷´𝑿𝒊(t)dt]
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

dengan  

�̅�(𝑡) =
∑ 𝑌𝑖(𝑡)𝑿𝒊(𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑛
𝑖=1

                                                                             (𝟑. 𝟑𝟐) 

Estimasi dari koefisiensi regresi, 𝜷´, diperoleh dengan menyelesaikan 

persamaan  𝑈( 𝜷) = 0 dengan penjabaran sebagai berikut: 
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𝑈(𝜷) = ∑ ∫ [𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡)][𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖(𝑡)𝜷´𝑿𝒊(t)dt]
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

𝑈(𝜷) = ∑ ∫ (𝑿𝒊(𝑡) −  
∑ 𝑌𝑖(𝑡)𝑿𝒊(𝑡)𝑛

𝑖=1

∑ 𝑌𝑖(𝑡) 𝑛
𝑖=1

) (𝑑𝑁𝑖(𝑡) − 𝑌𝑖(𝑡)𝜷´𝑿𝒊(t)dt)
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

 

Karena 𝜷´𝑿𝒊(t) = (𝛽1     𝛽2        …    𝛽𝑝) (

𝑋𝑖1(𝑡)

𝑋𝑖2(𝑡)
⋮

𝑋𝑖𝑥(𝑡)

) 

= (𝑋𝑖1(𝑡)       𝑋𝑖2(𝑡)    ⋯   𝑋𝑖𝑥(𝑡)) (

𝛽1

𝛽2 

⋮
𝛽𝑝

) =  𝑿𝒊(t)′𝜷  

maka, diperoleh: 

∑ ∫ (𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡))𝑑𝑁𝒊(𝑡)
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

= ∑ ∫ 𝑌𝑖(𝑡)(𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡))(𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡))𝜷dt     
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

      

∑ ∫ (𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡))𝑑𝑁𝒊(𝑡)
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

= (∑ ∫ 𝑌𝑖(𝑡)(𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡))(𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡))dt
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

) 𝜷      

𝜷 = (∑ ∫ 𝑌𝑖(𝑡)(𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡))(𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡))dt
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

)

−𝟏

 

(∑ ∫ (𝑿𝒊(𝑡) − �̅�(𝑡))𝑑𝑁𝒊(𝑡) 
∞

𝟎

𝒏

𝒊=𝟏

)                                                             (𝟑. 𝟑𝟑) 
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3.5.5. Pengujian Hipotesis 

Untuk menguji hipotesis 𝐻𝑗: 𝛽𝑗 = 0, digunakan statistik uji (Azizah 

2013): 

𝜒2 =  [�̂�𝑗 − 0]�̂�𝑗
−1[�̂�𝑗 − 0]                                             (𝟑. 𝟑𝟒) 

Dengan  �̂�𝑗  merupakan vektor estimasi koefisien regresi dan  �̂�𝑗
−1  

merupakan invers dari matriks �̂� . Dibawah hipotesis nol statistik uji 𝑥2 

berdistribusi khi kuadrat dengan drajat bebas sama dengan dimensi dari j.
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

4.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien yang menjalani rawat inap 

dengan diagnosis infark miokardium akut dinyatakan membaik yang tercatat dalam 

rekam medik di RSUP. Dr. Sardjito pada tahun 2013 dan 2014. Sedangkan sampel 

pada penelitian ini adalah pasien rawat inap dengan diagnosis infark miokard akut 

dinyatakan membaik yang tercatat dalam rekam medik di RSUP. Dr. Sardjito pada 

bulan September-Desember  2013 dan bulan Januari-April 2014 yang memenuhi 

kriteria inklusi penelitian. 

4.2.   Variabel Penelitian  

  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Variabel prediktor atau variabel bebas, yaitu jenis kelamin, usia, 

diagnosis utama, onset, jumlah diagnosis sekunder, vas dan durasi nyeri. 

b. Variabel respon atau variabel terikat, yaitu lama rawat inap dan status 

pasien dengan diagnosis infark miokard akut yang tercatat dalam rekam 

medik di RSUP. Dr. Sardjito pada bulan September-Desember  2013 

dan bulan Januari-April 2014. 

4.3.   Definisi Operasional Variabel  

  Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah : 

a. Length Of Stay (Y) 

Length Of Stay (LOS) adalah lama pasien menjalani rawat inap mulai 

dari pasien masuk rumah sakit sampai pasien keluar dari rumah sakit 

bukan atas permintaan sendiri atau karena pasien meninggal. 

b. Status  

Status dalam hal ini diartikan sebagai penyensoran, dimana data 

dikatakan tersensor ketika seorang pasien penyakit infark miokard akut 
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dinyatakan tidak membaik selama waktu penelitian atau menghilang 

dari pengamatan, sedangkan dikatakan tidak tersensor ketika seorang 

pasien penyakit infark mioakardium akut dinyatakan membaik. 

Dikategorikan menjadi: 

 0   = Tersensor (tidak membaik) 

1 = Tidak  terensor (membaik) 

c. Jenis kelamin (X1) 

Jenis Kelamin adalah ciri khusus (organ reproduksi) yang dimiliki 

penderita penyakit infark miokard akut sejak lahir sesuai dengan yang 

tercatat pada rekam medis RSUP. Dr. Sardjito pada bulan September-

Desember  2013 dan bulan Januari-April 2014. Dikategorikan menjadi: 

1    = Laki – Laki 

0 = Perempuan  

d. Usia (X2) 

Usia adalah perhitungan lama kehidupan dimana dihitung berdasarkan 

waktu kelahiran hidup pertama hingga pada penelitian berlangsung 

berdasarkan status yang tercantum pada rekam medis.  

e. Diagnosis Utama (X3) 

Diagnosis Utama merupakan penyakit utama yang didapat setelah 

menjalani perawatan dirumah sakit, pada penyakit infark miokard akut 

diagnosis utama terdiri dari : 

0    = STEMI 

1 = NSTEMI 

f. Onset (X4) 

Onset adalah waktu penampilan pertama dari tanda-tanda atau gejala 

suatu penyakit. Pada penyakit infark miokard akut, Onset dikategorikan 

menjadi : 

0 = < 6 jam 

1 = 6 – 12 jam  

2 = 13 – 24 jam 

3 = > 24 jam 
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g. Jumlah Diagnosis Sekunder (X5) 

Jumlah Diagnosis Sekunder merupakan jumlah banyaknya penyakit 

penyerta dimana pasien penyakit infark miokard akut memiliki 

penyakit komplikasi sehingga terapi dan tindakan yang dialami setiap 

pasien berbeda-beda. 

h. VAS (X8) 

VAS (Visual Analog Scale)  adalah alat ukur untuk memeriksa 

intensitas nyeri dan secara khusus meliputi 10-15 cm garis, dengan 

setiap ujungnya ditandai dengan level intensitas nyeri (ujung kiri diberi 

tanda “no pain” dan ujung kanan diberi tanda “bad pain” (nyeri hebat). 

Skala pengukuran tingkat nyeri dari 1-10. 

i. Durasi Nyeri (X9) 

Durasi nyeri merupakan lamanya pasien mengalami nyeri dada akibat 

infark miokard akut. Durasi nyeri diukur dengan nilai VAS (Visual 

Analog Score). Nilai VAS diperoleh dari catatan medik pasien dan 

dikategorikan menjadi: 

0 = tidak nyeri 

1 = < 1 hari 

2 =  1 hari 

3 = > 1 hari 

4.4. Metode Analisis Data  

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu 

Kaplan-Meier yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik pasien penderita 

penyakit infark miokard akut sedangkan analisis regresi CPH dengan metode Lin 

dan Ying digunakan untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi 

pasien penyakit infark miokard akut dinyatakan membaik dan metode mana yang 

terbaik untuk digunakan memprediksi tingkat kesembuhan penyakit infark miokard 

akut dinyatakan membaik. 
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4.5. Tahapan Penelitian 

Tahapan analisis pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram alir penelitian 

 

 

Pemilihan model terbaik dengan 

menggunakan seleksi forward 
 

Penyusunan model Cox  

 

Pengujian Parameter 

Interpretasi model  

Mulai 

Pengumpulan data 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Penyusunan model 

Lin dan Ying  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

 

Bab ini akan membahas mengenai penerapan regresi CPH, Lin dan Ying 

pada kasus data lama rawat inap pasien Infark Miokard Akut dinyatakan membaik 

di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja 

yang berpengaruh terhadap laju pasien dinyatakan membaik pada pasien Infark 

Miokard Akut, dan mengetahui metode mana yang paling baik dalam penelitian ini. 

5.1. Analisis Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik 

berdasarkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi survival pasien Infark 

Miokard Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Berikut ini merupakan hasil 

statistika deskriptif data kontinu. 

Tabel 5.1. Statistika Deskriptif Data Kontinu 

Variabel Mean Stdev Min Max 

LOS 6.627 1.87 3 14 

Usia 59.91 9.41 42 85 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

1.68 1.35 0 7 

VAS 1.747 1.83 0 8 

 

Pada Tabel 5.1, dapat memberikan informasi bahwa rata-rata lama pasien 

Infark Miokard Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dirawat dirumah sakit (LOS) 

6.627 hari dengan rawat inap paling cepat 3 hari sedangkan rawat inap paling lama 

14 hari. Rata-rata usia pasien berusia 59.91 tahun, pasien paling muda berusia 42 

tahun dan paling tua berusia 85 tahun. Rata-rata jumlah penyakit sekunder atau 

penyakit penyerta yang dialami pasien sebanyak 1.68 penyakit, jumlah penyakit 

sekunder paling banyak yang dialami pasien ada 7 penyakit penyerta dengan setiap 

pasien pasti memilik penyakit penyerta yang berbeda-beda, ada beberapa pasien 

yang tidak memiliki penyakit penyerta. Tingkatan nyeri pada pasien (VAS) 

memiliki rata-rata 1.747. sedangkan   tingkatan  nyeri paling rendah yang dialami 

http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/
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pasien sebesar 0 artinya pasien tidak merasakn nyeri dan tingkatan nyeri paling 

tinggi yang dirasakan pasien sebesar 8. 

Tabel 5.2 Statistika Deskriptif Data Kategorik 

Variabel Kategori Jumlah 

Jenis 

Kelamin 

Perempuan 19 

Laki-laki 56 

Diagnosis 

Utama 

STEMI 61 

NSTEMI 14 

Onset 

< 6 Jam 25 

6-12 Jam 14 

13-24 Jam 10 

>24 Jam 26 

Durasi 

Nyeri 

Tidak 

Nyeri 
16 

< 1 Hari 14 

1 Hari 27 

>1 Hari 18 

 

Pada Tabel 5.2, menunjukkan bahwa mayoritas pasien Infark Miokard Akut 

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 pasien dan 

perempuan sebanyak 19 pasien, untuk diagnosis utama merupakan STEMI 

sebanyak 62 pasien dan NSTEMI sebanyak 24 pasien, pada onset dialami pasien < 

6 jam sebanyak 25 pasien, 6-12 jam sebanyak 14 pasien, 13-24 jam pasien sebanyak 

20 pasien dan >24 jam sebanyak 26 pasien, sedangkan durasi nyeri paling banyak 

yang dirasakan pasien selama 1 hari sebanyak 27 pasien, > 1 hari sebanyak 18 

pasien, tidak nyeri sebanyak 16 pasien dan < 1 hari sebanyak 16 pasien. 

5.2. Analisis Kaplan Meier 

Kurva survival Kaplan Meier digunakan untuk mengetahui karakteristik 

waktu survival pasien Infark Miokard Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 

http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/
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Gambar 5.1. Kurva Survival Kaplan Meier Pasien Infark Miokard Akut 

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

 

Pada Gambar 5.1, metode Survival Kaplan Meier menggambarkan fungsi 

survival berdasarkan seluruh observasi yang menjelaskan bahwa peluang survival 

pasien Infark Miokard Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sangat tinggi. Hal ini 

terlihat pada grafik semakin cepat rawat inap pasien maka peluang terjadinya event 

saat dinyatakan membaik semakin tinggi.  

Berikut ini akan dijelaskan mengenai karakteristik pasien Infark Miokard Akut 

RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta berdasarkan faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhinya menggunakan kurva survival Kaplan Meier. 

 

Gambar 5.2. Kurva Survival Kaplan Meier Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tampak dari Gambar 5.2 untuk kurva fungsi survival laki-laki kebanyakan 

berada dibawah dari pada kurva fungsi survival perempuan yang artinya jenis 
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http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/
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kelamin laki-laki peluang dikatakan membaik lebih tinggi dibandingkan dengan 

jenis kelamin perempuan namun jika dilihat dari kedua kurva tersebut berhimpit 

disepanjang garis S(t). Dengan kata lain peneliti menduga bahwa antara jenis 

kelamin laki-laki dan perempuan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada 

fungsi survivalnya.  

 

Gambar 5.3. Kurva Survival Kaplan Meier Berdasarkan Diagnosis Utama 

 

Tampak dari Gambar 5.3 untuk kurva fungsi survival Diagnosis utama pada 

kategori STEMI kebanyakan berada dibawah dari pada kurva fungsi survival 

NSTEMI yang artinya diagnosis utama pada kategori STEMI peluang dinyatakan 

membaik lebih tinggi dibandingkan dengan diagnosis utama pada kategori 

NSTEMI namun jika dilihat dari kedua kurva tersebut berhimpit disepanjang garis 

S(t). Dengan kata lain peneliti menduga bahwa antara STEMI dan NSTEMI tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan pada fungsi survivalnya.  
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Gambar 5.4 Kurva Survival Kaplan Meier Berdasarkan Onset 

 

Tampak dari Gambar 5.4 untuk kurva fungsi survival onset jika dilihat dari ke 

empat kategori onset, kurva tersebut berhimpit disepanjang garis S(t). Dengan kata 

lain peneliti menduga bahwa antara keempat kategori onset tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan pada fungsi survivalnya.  

 

Gambar 5.5 Kurva Survival Kaplan Meier Berdasarkan Durasi Nyeri 

 

Tampak dari Gambar 5.5 untuk kurva fungsi survival durasi nyeri jika dilihat 

dari ke empat kategori, kategori < 1 hari peluang membaik lebih tinggi 
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dibandingkan pada kategori yang lainnya karena kurva fungsi survival kebanyakan 

berada dibawah dari pada kurva fungsi survival lainnya sedangkan untuk kategori 

> 1 hari peluang lama membaik lebih tinggi dibandingkan dengan kategori lainnya 

karena kurva fungsi survival kebanyakan berada diatas dari pada kurva fungsi 

survival lainnya, telihat bahwa kurva tersebut berhimpit disepanjang garis S(t). 

Dengan kata lain peneliti menduga bahwa antara keempat kategori durasi nyeri 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada fungsi survivalnya.  

5.3. Estimasi Paramater Regreasi Cox Proportional Hazard 

Hasil estimasi parameter regresi cox dengan metode Excat berdasarkan 

perhitungan menggunakan software R, adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.3 Uji Serentak Model CPH 1 

Model CPH 1 Nilai P-Value 

Wald Test 17.87 0.08454 

RMSE 0.79867   

 

Pada Tabel 5.3, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0: β1 = β2 = β3 = β4(1) = β4(2) = β4(3) = β5 = β6= β7(1) = β7(2) = β7(3) = 0 (Variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap model) 

 H1: Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=1,2,….7 (Variabel independen 

berpengaruh terhadap model) 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.08454 > (α = 0.05) maka gagal tolak H0.  
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v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa β1 = β2 = β3 = β4(1) = β4(2) = β4(3) = β5 = β6= β7(1) = β7(2) = β7(3) = 0 artinya 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap model. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.4 Uji Parsial Model CPH 1 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

JK -0.2467 0.78138 0.39631 -0.622 0.5336 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

Usia -0.0305 0.97001 0.01906 -1.597 0.1102 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

Diagnosis 

Utama 
0.07109 1.07368 0.48055 0.148 0.8824 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

Onset1 0.06295 1.06497 0.49383 0.127 0.8986 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

Onset2 0.42038 1.52255 0.56538 0.744 0.4572 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

Onset3 -0.5783 0.56084 0.43309 -1.335 0.1818 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.3074 0.73533 0.14449 -2.128 0.0334* 

P-Value < 

α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

VAS 0.05104 1.05236 0.11081 0.461 0.6451 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 
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DN1 0.18086 1.19825 0.59343 0.305 0.7605 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

DN2 -0.7357 0.47917 0.57275 -1.284 0.199 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

DN3 -1.1935 0.30315 0.60837 -1.962 0.0498* 

P-Value < 

α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

 

Untuk hipotesis 𝐻0: 𝛽𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 0 dimana i=1,2,3,…7, dengan tingkat 

signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan jumlah diagnosis 

sekunder dan DN3 sedangkan variabel lainnya tidak signifikan mempengaruhi 

kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard Akut RSUP 

Dr. Sardjito Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel diagnosis 

utama memiliki nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka peneliti 

mengeluarkan variabel diagnosis utama dan melakukan perhitungan menggunakan 

software R tanpa variabel tersebut. 

Tabel 5.5 Uji Serentak Model CPH 2 

Model CPH 2 Nilai P-Value 

Wald Test 17.92 0.05637 

RMSE 0.8023223   

 

Pada Tabel 5.5, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0: β1 = β2 = β4(1) = β4(2) = β4(3) = β5 = β6= β7(1) = β7(2) = β7(3) = 0  (Variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap model) 

 H1: Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=1,2,4,5,6,7 (Variabel independen 

berpengaruh terhadap model) 

http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/


48 
 

 
 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.05637> (α = 0.05) maka gagal tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa β1 = β2 = β3 = β4(1) = β4(2) = β4(3) = β5 = β6= β7(1) = β7(2) = β7(3) = 0 artinya 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap model. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.6 Uji Parsial Model CPH 2 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

JK -0.258 0.77258 0.38859 -0.664 0.5067 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0  

Usia -0.0302 0.97023 0.01901 -1.59 0.1118 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0  

Onset1 0.06032 1.06218 0.49325 0.122 0.9027 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0  

Onset2 0.42882 1.53545 0.5626 0.762 0.4459 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0  

Onset3 -0.5715 0.56469 0.43031 -1.328 0.1842 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0  
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Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.3006 0.74034 0.13662 -2.201 0.0278* 

P-Value < α 

= 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

VAS 0.05113 1.05246 0.1108 0.461 0.6445 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0  

DN1 0.18067 1.19802 0.59328 0.305 0.7607 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0  

DN2 -0.7103 0.49152 0.54573 -1.301 0.1931 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0  

DN3 -1.1894 0.30439 0.60694 -1.96 0.05 

P-Value = α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0  

 

Untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑖 = 0 dan  𝐻1 : 𝛽𝑖  ≠ 0 dimana i=1,2,3,4,5,6,7 dengan 

tingkat signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan hanya jumlah 

diagnosis sekunder sedangkan variabel lainnya tidak signifikan mempengaruhi 

kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard Akut RSUP 

Dr. Sardjito Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel vas memiliki 

nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka peneliti mengeluarkan 

variabel vas dan melakukan perhitungan menggunakan software R tanpa variabel 

tersebut. 

Tabel 5.7 Uji Serentak Model CPH 3 

Model CPH 3 Nilai P-Value 

Wald Test 17.71 0.03869 

RMSE 0.806104   

 

Pada Tabel 5.7, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/
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 H0: β1 = β2 = β4(1) = β4(2) = β4(3) = β5 = β7(1) = β7(2) = β7(3) = 0 (Variabel independen 

tidak berpengaruh terhadap model) 

 H1: Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=1,2,4,5,7 (Variabel independen 

berpengaruh terhadap model) 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.03869 < (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=1,2,4,5,7 artinya Variabel 

independen berpengaruh terhadap model. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.8 Uji Parsial Model CPH 3 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

JK -0.2513 0.77777 0.38779 -0.648 0.5169 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

Usia -0.0321 0.96837 0.01855 -1.733 0.0831 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

Onset1 0.01534 1.01546 0.48314 0.032 0.9747 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

Onset2 0.41912 1.52062 0.56171 0.746 0.4556 
P-Value > α 

= 0.05 : 
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Gagal Tolak 

𝐻0 

Onset3 -0.585 0.55709 0.42884 -1.364 0.1725 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.2994 0.74127 0.13628 -2.197 0.028* 

P-Value < α 

= 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

DN1 0.26563 1.30425 0.56275 0.472 0.6369 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

DN2 -0.6174 0.53936 0.50581 -1.221 0.2223 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

DN3 -1.0417 0.35285 0.51274 -2.032 0.0422* 

P-Value < α 

= 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

 

Untuk hipotesis 𝐻0: 𝛽𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 0 dimana i=1,2,4,5,7 dengan tingkat 

signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan DN3 dan jumlah diagnosis 

sekunder sedangkan variabel lainnya tidak signifikan mempengaruhi kecepatan 

seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard Akut RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel Jenis Kelamin memiliki 

nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka peneliti mengeluarkan 

variabel Jenis Kelamin dan melakukan perhitungan menggunakan software R tanpa 

variabel tersebut. 

Tabel 5.9 Uji Serentak Model CPH 4 

Model CPH 4 Nilai P-Value 

Wald Test 17.48 0.02548 

RMSE 0.8177237   

 

Pada Tabel 5.9, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

http://wikimapia.org/239839/
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i. Uji Hipotesis:  

 H0: β2 = β4(1) = β4(2) = β4(3) = β5 = β7(1) = β7(2) = β7(3) = 0 (Variabel independen tidak 

berpengaruh terhadap model) 

 H1: Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=2,4,5,7 (Variabel independen 

berpengaruh terhadap model) 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.02548 < (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=2,4,5,7 artinya Variabel independen 

berpengaruh terhadap model. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.10 Uji Parsial Model CPH 4 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

Usia -0.0288 0.97158 0.0177 -1.628 0.1034 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

Onset1 0.01514 1.01526 0.4825 0.031 0.975 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

Onset2 0.40331 1.49677 0.5592 0.721 0.4708 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

Onset3 -0.568 0.56664 0.42739 -1.329 0.1838 
P-Value > α 

= 0.05 : 
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Gagal Tolak 

𝐻0 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.297 0.74307 0.13553 -2.191 0.0284* 

P-Value < α 

= 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

DN1 0.22506 1.25239 0.55629 0.405 0.6858 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

DN2 -0.6008 0.54838 0.50246 -1.196 0.2318 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0 

DN3 -1.0847 0.33799 0.50673 -2.141 0.0323* 

P-Value < α 

= 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

 

Untuk hipotesis 𝐻0: 𝛽𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑖 ≠ 0 dimana i= 2,4,5,7 dengan tingkat 

signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan DN3 dan jumlah diagnosis 

sekunder sedangkan variabel lainnya tidak signifikan mempengaruhi kecepatan 

seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard Akut RSUP Dr. Sardjito 

Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel Onset memiliki nilai p-

value lebih besar dari variabel yang lainnya maka peneliti mengeluarkan variabel 

Onset dan melakukan perhitungan menggunakan software R tanpa variabel 

tersebut. 

Tabel 5.11 Uji Serentak Model CPH 5 

Model CPH 5 Nilai P-Value 

Wald Test 14.65 0.01199 

RMSE 0.8348677   

 

Pada Tabel 5.11, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0: : β2 = β5 = β7(1) = β7(2) = β7(3) = 0 (Variabel independen tidak berpengaruh 

terhadap model) 

http://wikimapia.org/239839/
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 H1: Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=2,5,7 (Variabel independen 

berpengaruh terhadap model) 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.01199 < (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=2,5,7 artinya Variabel independen 

berpengaruh terhadap model. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.12 Uji Parsial Model CPH 5 

 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

Usia -0.0236 0.97665 0.0171 -1.382 0.16702 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.3673 0.69258 0.12598 -2.916 0.00355* 

P-Value < 

α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

DN1 0.16228 1.17619 0.51537 0.315 0.75285 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 

DN2 -0.6865 0.50331 0.45147 -1.521 0.12834 

P-Value > 

α = 0.05 : 

Gagal 

Tolak 𝐻0 
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DN3 -1.0828 0.33864 0.49403 -2.192 0.02839* 

P-Value < 

α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

 

Untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑖 = 0 dan  𝐻1 : 𝛽𝑖  ≠ 0 dimana i=2,5,7 dengan tingkat 

signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan jumlah diagnosis 

sekunder dan DN3 sedangkan variabel lainnya tidak signifikan mempengaruhi 

kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard Akut RSUP 

Dr. Sardjito Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel Usia 

memiliki nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka peneliti 

mengeluarkan variabel Usia dan melakukan perhitungan menggunakan software R 

tanpa variabel tersebut. 

Tabel 5.13 Uji Serentak Model CPH 6 

Model CPH 6 Nilai P-Value 

Wald Test 13.27 0.01002 

RMSE 0.8686704   

 

Pada Tabel 5.13, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0: β5 = β7(1) = β7(2) = β7(3) = 0 (Variabel independen tidak berpengaruh terhadap 

model) 

 H1: Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=5,7 (Variabel independen berpengaruh 

terhadap model) 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/


56 
 

 
 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.01002 < (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa Minimal terdapat salah satu βi≠ 0, i=5,7 artinya Variabel independen 

berpengaruh terhadap model. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.14 Uji Parsial Model CPH 6 

Variabel Coef Exp(Coef) Se(Coef) Z P-Value Keputusan 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.3637 0.6951 0.1249 -2.912 0.00359* 

P-Value < α 

= 0.05 : 

Tolak𝐻0  

DN1 0.1973 1.2182 0.514 0.384 0.70103 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0  

DN2 -0.6308 0.5322 0.4482 -1.407 0.1593 

P-Value > α 

= 0.05 : 

Gagal Tolak 

𝐻0  

DN3 -0.9533 0.3855 0.4838 -1.971 0.04877* 

P-Value < α 

= 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

 

Untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑖 = 0 dan  𝐻1 : 𝛽𝑖  ≠ 0 dimana i= 5,7 dengan tingkat 

signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan jumlah diagnosis 

sekunder dan DN3 artinya variabel Durasi Nyeri signifikan oleh karena itu model 

6 ini merupakan model yang cocok digunakan untuk memprediksi tingkat 

kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard Akut RSUP 

Dr. Sardjito Yogyakarta, maka diperoleh model sebagai berikut : 

ℎ(𝑡|𝑥) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(−0.3637 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 + 0.1973 𝐷𝑁1

− 0.6308 𝐷𝑁2 − 0.9533 𝐷𝑁3) 

 

http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/
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5.4. Pengujian Asumsi Proportional Hazard 

Metode Goodness of Fit digunakan untuk melakukan pengujian asumsi 

proportional hazard. Metode ini lebih objektif dalam memeriksa variabel 

independen mengandung proportional hazard atau tidak. Nilai residual Schoenfeld 

merupakan salah satu uji statistik yang digunakan dalam metode ini. Berdasarkan 

perhitungan menggunakan software R, maka diperoleh nilai residual Schoenfeld 

sebagai berikut: 

Tabel 5.15 Nilai Korelasi Residual Schoenfeld 

Variabel Korelasi 
p-

value 
 𝜶 Keputusan 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

0.1488 0.237 > 

0.05 

Gagal Tolak 

𝐻0 

DN1 0.0739 0.523 > 
Gagal Tolak 

𝐻0 

DN2 0.1832 0.110 > 
Gagal Tolak 

𝐻0 

DN3 0.0964 0.384 > 
Gagal Tolak 

𝐻0 

 

Berdasarkan Tabel 5.15 di atas dapat dilihat bahwa seluruh variabel yang 

memiliki nilai 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒  lebih dari 0.05. Langkah selanjutnya perlu diuji lebih 

lanjut untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang ada dalam 

persamaan memenuhi asumsi proportional hazard atau tidak. Berikut rangkai 

pengujiannya: 

i. Hipotesis  

𝐻0 : 𝜌 = 0  (Asumsi proportional hazard terpenuhi) 

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

ii. Tingkat Signifikansi 

 𝛼 = 5% = 0.05 

iii. Statistik Uji 

𝐻0 ditolak jika p-value < tingkat signifikansi 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai : 
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 Variabel Jumlah diagnosis Sekundr  p-value = 0.237 > (α = 0.05) maka 

Gagal Tolak H0.  

 Variabel DN1 p-value = 0.523 > (α = 0.05) maka Gagal Tolak H0.  

 Variabel DN2 p-value = 0.110 > (α = 0.05) maka Gagal Tolak H0.  

 Variabel DN3 p-value = 0.384 > (α = 0.05) maka Gagal Tolak H0. 

v. Kesimpulan  

Dengan tingkat signifikansi sebesar 0.05 maka gagal tolak 𝐻0 artinya untuk 

variabel jumlah diagnosis sekunder, DN1, DN2 dan DN3 artinya variabel 

independen tersebut memenuhi asumsi proportional hazard. 

5.5. Hasil Analisis dengan Model Lin dan Ying 

Setelah dianalisis menggunakan software R regresi hazard aditif dengan 

model lin dan ying, diperoleh hasil seperti tercantum dalam tabel sebagai berikut, 

pada uji parsial untuk mengetahui nilai yang nantinya untuk mengetahui bahwa 

variabel tersebut signifikan berikut hasil perhitungan menggunakan software R. 

Tabel 5.16 Uji Serentak Model Lin dan Ying 1 

Model L1 Nilai P-Value 

Wald Test 21.1933 0.03142 

RMSE 2.767595   

 

Pada Tabel 5.16, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0:  βl  = 0 

 H1: βl  ≠ 0, dengan βl = (βl1  βl2  … βl7)′ 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 



59 
 

 
 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.03142 < (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak semua koefisien regresi bernilai nol dan model ini layak 

digunakan. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.17  Uji Parsial model Lin dan Ying 1 

Variabel Estimate 
Std. 

Error 
Z P-Value Keputusan 

JK -0.0266 0.043351 -0.613 0.5399 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Usia -0.0029 0.001973 -1.479 0.1392 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Diagnosis 

Utama 
0.00647 0.05017 0.129 0.8974 

P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset1 0.00991 0.056152 0.176 0.8599 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset2 0.05008 0.06468 0.774 0.4388 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset3 -0.0555 0.045286 -1.225 0.2205 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.0293 0.012966 -2.26 0.0238 * 
P-Value < α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

VAS -0.0036 0.012638 -0.282 0.7776 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN1 0.03535 0.067563 0.523 0.6009 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN2 -0.0301 0.060831 -0.495 0.6203 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN3 -0.0884 0.062387 -1.417 0.1565 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

 

Berdasarkan uji parsial untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑙𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑙𝑖 ≠ 0 dimana 

i=1,2,...7 dengan tingkat signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan 

jumlah diagnosis sekunder sedangkan variabel lainnya tidak signifikan 
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mempengaruhi kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard 

Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel 

diagnosis utama memiliki nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka 

peneliti mengeluarkan variabel diagnosis utama dan melakukan perhitungan 

menggunakan software R tanpa variabel tersebut. 

Tabel 5.18 Uji Serentak Model Lin dan Ying 2 

Model L2 Nilai P-Value 

Wald Test 21.1462 0.0201 

RMSE 2.89658   

Pada Tabel 5.18, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0:  βl  = 0 

 H1: βl  ≠ 0, dengan βl = (βl 1  βl 2 βl 4 βl 5 βl 6 βl 7)′ 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.0201 < (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak semua koefisien regresi bernilai nol dan model ini layak 

digunakan. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

http://wikimapia.org/239839/
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Tabel 5.19 Uji Parsial model Lin dan Ying 2 

Variabel Estimate 
Std. 

Error 
Z P-Value Keputusan 

JK -0.0274 0.042577 -0.643 0.52 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Usia -0.0029 0.001973 -1.473 0.141 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset1 0.00945 0.056002 0.169 0.866 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset2 0.05085 0.064467 0.789 0.43 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset3 -0.0552 0.04521 -1.222 0.222 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.0288 0.012584 -2.291 0.022 * 
P-Value < α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

VAS -0.0035 0.012631 -0.274 0.784 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN1 0.0349 0.06749 0.517 0.605 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN2 -0.0283 0.058856 -0.481 0.631 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN3 -0.0889 0.062359 -1.425 0.154 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

 

Berdasarkan uji parsial untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑙𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑙𝑖  ≠ 0 dimana 

i=1,2,4,5,6,7 dengan tingkat signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang 

signifikan jumlah diagnosis sekunder sedangkan variabel lainnya tidak signifikan 

mempengaruhi kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard 

Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel 

vas memiliki nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka peneliti 

mengeluarkan variabel vas dan melakukan perhitungan menggunakan software R 

tanpa variabel tersebut. 

Tabel 5.20 Uji Serentak Model Lin dan Ying 3 

Model L3 Nilai P-Value 

Wald Test 21.0035 0.01263 

RMSE 3.029359   

http://wikimapia.org/239839/


62 
 

 
 

Pada Tabel 5.20, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0:  βl  = 0 

 H1: βl  ≠ 0, dengan βl = (βl 1  βl 2 βl 4 βl 5 βl 7)′ 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.01263< (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak semua koefisien regresi bernilai nol dan model ini layak 

digunakan. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.21  Uji Parsial model Lin dan Ying 3 

Variabel Estimate 
Std. 

Error 
Z P-Value Keputusan 

JK -0.0284 0.042516 -0.669 0.5036 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Usia -0.0028 0.001889 -1.463 0.1434 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset1 0.01222 0.055175 0.222 0.8247 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset2 0.05145 0.064457 0.798 0.4248 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset3 -0.0545 0.045132 -1.208 0.2269 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 
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Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.0287 0.012591 -2.281 0.0225* 
P-Value < α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

DN1 0.02965 0.064906 0.457 0.6479 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN2 -0.0343 0.054494 -0.63 0.5289 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN3 -0.098 0.052047 -1.884 0.0596 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

 

Berdasarkan uji parsial untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑙𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑙𝑖 ≠ 0 dimana 

i=1,2,4,5,7 dengan tingkat signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan 

jumlah diagnosis sekunder sedangkan variabel lainnya tidak signifikan 

mempengaruhi kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard 

Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel 

Jenis Kelamin memiliki nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka 

peneliti mengeluarkan variabel Jenis kelamin dan melakukan perhitungan 

menggunakan software R tanpa variabel tersebut. 

Tabel 5.22 Uji Serentak Model Lin dan Ying 4 

Model L4 Nilai P-Value 

Wald Test 20.408 0.008898 

RMSE 3.107871   

Pada Tabel 5.22, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0:  βl  = 0 

 H1: βl  ≠ 0, dengan βl = (βl 2 βl 4 βl 5 βl 7)′ 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

http://wikimapia.org/239839/
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iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.008898 < (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak semua koefisien regresi bernilai nol dan model ini layak 

digunakan. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.23  Uji Parsial model Lin dan Ying 4 

Variabel Estimate 
Std. 

Error 
Z P-Value Keputusan 

Usia -0.0025 0.001833 -1.362 0.1733 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset1 0.0126 0.055168 0.228 0.8193 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset2 0.05031 0.064436 0.781 0.435 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Onset3 -0.0533 0.045054 -1.182 0.237 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.0285 0.012601 -2.264 0.0236* 
P-Value < α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

DN1 0.02457 0.064595 0.38 0.7037 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN2 -0.0336 0.054438 -0.616 0.5376 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN3 -0.1035 0.051587 -2.007 0.0448* 
P-Value < α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

 

Berdasarkan uji parsial untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑙𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑙𝑖  ≠ 0 dimana 

i=2,4,5,7 dengan tingkat signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan 

DN3 dan jumlah diagnosis sekunder sedangkan variabel lainnya tidak signifikan 

mempengaruhi kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard 

Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel 

http://wikimapia.org/239839/
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Onset memiliki nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka peneliti 

mengeluarkan variabel Onse dan melakukan perhitungan menggunakan software R 

tanpa variabel tersebut. 

Tabel 5.24 Uji Serentak Model Lin dan Ying 5 

Model L5 Nilai P-Value 

Wald Test 17.2634 0.004026 

RMSE 3.870767   

Pada Tabel 5.24, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0:  βl  = 0 

 H1: βl  ≠ 0, dengan βl = (βl 2 βl 5 βl 7)′ 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.004026 < (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak semua koefisien regresi bernilai nol dan model ini layak 

digunakan. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 
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Tabel 5.25 Uji Parsial model Lin dan Ying 5 

Variabel Estimate 
Std. 

Error 
Z P-Value Keputusan 

Usia -0.002 0.001811 -1.095 0.27333 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.0375 0.011562 -3.245 0.00117* 
P-Value < α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

DN1 0.02103 0.061588 0.341 0.73275 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN2 -0.0494 0.050144 -0.984 0.32499 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN3 -0.1015 0.050849 -1.996 0.0459* 
P-Value < α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

 

Berdasarkan uji parsial untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑙𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑙𝑖 ≠ 0 dimana 

i=2,5,7 dengan tingkat signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan 

DN3 dan jumlah diagnosis sekunder sedangkan variabel lainnya tidak signifikan 

mempengaruhi kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard 

Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel 

Usia  memiliki nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka peneliti 

mengeluarkan variabel Usia dan melakukan perhitungan menggunakan software R 

tanpa variabel tersebut. 

Tabel 5.26 Uji Serentak Model Lin dan Ying 6 

Model L6 Nilai P-Value 

Wald Test 16.5877 0.002324 

RMSE 0.7997558   

 

Pada Tabel 5.26, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0:  βl  = 0 

 H1: βl  ≠ 0, dengan βl = ( βl 5 βl 7)′ 

ii. Tingkat signifikasi :  

http://wikimapia.org/239839/
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Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.002324 < (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak semua koefisien regresi bernilai nol dan model ini layak 

digunakan. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang paling besar yang 

nantinya akan dikeluarkan dari model berikut hasil perhitungan menggunakan 

software R : 

Tabel 5.27  Uji Parsial model Lin dan Ying 6 

Variabel Estimate 
Std. 

Error 
Z P-Value Keputusan 

Jumlah  

Diagnosis 

Sekunder 

-0.0389 0.01159 -3.353 0.000799* 
P-Value < α = 0.05 : 

Tolak 𝐻0 

DN1 0.02193 0.06155 0.356 0.72157 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN2 -0.0479 0.05007 -0.956 0.33885 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

DN3 -0.0941 0.05008 -1.878 0.06032 
P-Value > α = 0.05 : 

Gagal Tolak 𝐻0 

 

Berdasarkan uji parsial untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑙𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑙𝑖 ≠ 0 dimana 

i=5,7 dengan tingkat signifikansi 0.05   diperoleh variabel yang signifikan 

jumlah diagnosis sekunder sedangkan variabel lainnya tidak signifikan 

mempengaruhi kecepatan seorang dinyatakan membaik pada pasien Infark Miokard 

Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. Dari beberapa variabel independen, variabel 

Durasi Nyeri  memiliki nilai p-value lebih besar dari variabel yang lainnya maka 

peneliti mengeluarkan variabel Durasi Nyeri dan melakukan perhitungan 

menggunakan software R tanpa variabel tersebut. 

http://wikimapia.org/239839/
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Tabel 5.28 Uji Serentak Model Lin dan Ying 7 

Model L7 Nilai P-Value 

Wald Test 11.3055 0.0007728 

RMSE 1.41395   

Pada Tabel 5.28, untuk mengetahui apakah semua variabel penjelas yang 

masuk model berpengaruh terhadap variabel respon. Pengujian serentak 

menggunakan uji wald yang statistik ujinya menggunakan chi-square, rangkaian 

pengujiannya sebagai berikut :   

i. Uji Hipotesis:  

 H0:  βl  = 0 

 H1: βl  ≠ 0, dengan βl = ( βl 5)′ 

ii. Tingkat signifikasi :  

Tingkat kepercayaan = 95% maka α = 0,05 

iii. Statistik uji 

Dimana H0 ditolak jika 𝑝 − 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 <  𝛼 =  0,05 

iv. Keputusan 

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Software R diperoleh nilai p-

value = 0.0007728< (α = 0.05) maka tolak H0.  

v. Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak semua koefisien regresi bernilai nol dan model ini layak 

digunakan. 

Selanjutnya uji parsial untuk mengetahui nilai p-value yang signifikan : 

Tabel 5.29  Uji Parsial model Lin dan Ying 7 

Variabel Estimate 
Std. 

Error 
Z P-Value Keputusan 

Jumlah  

Diagnosis 

Sekunder 

-0.0367 0.01091 -3.362 0.000773* 
P-Value < α = 

0.05 : Tolak  

 

Berdasarkan uji parsial untuk hipotesis 𝐻0 : 𝛽𝑙𝑖= 0 dan 𝐻1: 𝛽𝑙𝑖 ≠ 0 dimana 

i=5 dengan tingkat signifikansi  dengan tingkat signifikansi 0.05   diperoleh 
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variabel jumlah diagnosis sekunder signifikan, maka diperoleh model sebagai 

berikut : 

ℎ(𝑡|𝑥) = βl0(t) − 0.0367 Jumlah diagnosis sekunder   

5.6. Interpretasi Parameter Cox Proportional Hazard 

Berdasarkan uji serentak dan uji parsial menggunakan wald test disimpulkan 

bahwa model akhir CPH menggunakan metode excat sebagai berikut : 

Tabel 5.30 Estimasi Parameter Cox  

Variabel Coef Exp(Coef) 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.3637 0.6951 

DN1 0.1973 1.2182 

DN2 -0.6308 0.5322 

DN3 -0.9533 0.3855 

 

ℎ(𝑡|𝑥) = ℎ0(𝑡)𝑒𝑥𝑝(−0.3637 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑖𝑎𝑔𝑛𝑜𝑠𝑖𝑠 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 + 0.1973 𝐷𝑁1

− 0.6308 𝐷𝑁2 − 0.9533 𝐷𝑁3) 

model tersebut dapat di interpretasikan sebagai berikut : 

a. Pasien yang memiliki jumlah diagnosis sekunder (jumlah penyakit penyerta) 

lebih banyak maka memiliki kesempatan dinyatakan membaik lebih kecil 

1/0.6951= 1.438 kali dibandingkan orang yang memiliki jumlah diagnosis 

sekunder lebih sedikit.  

b. Pasien yang merasakan nyeri kurang dari satu hari memiliki kesempatan 

dinyatakan membaik lebih besar 1.2182 kali dibandingkan pasien tidak 

merasakan nyeri. 

c. Pasien yang merasakan nyeri satu hari memiliki kesempatan dinyatakan 

membaik lebih kecil 1/0.5322=1.878 kali dibandingkan pasien tidak merasakan 

nyeri. 

d. Pasien yang merasakan nyeri lebih dari satu hari memiliki kesempatan 

dinyatakan membaik lebih kecil 1/0.3855=2.594 kali dibandingkan pasien tidak 

merasakan nyeri. 
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5.7. Interpretasi Parameter Lin dan Ying 

Dari hasil analisis regresi hazard aditif dengan model lin dan ying didapatkan 

model hazard sebagai berikut: 

Tabel 5.31 Estimasi Parameter Lin dan Ying  

Variabel Estimate 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

-0.0367 

 

ℎ(𝑡|𝒙) = βl0(t) − 0.0367 Jumlah diagnosis sekunder   
penjelasan mengenai pengaruh dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut: 

a. Variabel Jumlah Diagnosis Sekunder 

Setelah dilakukan analisis, diperoleh estimasi koefisien regresi dari variabel 

yaitu diagnosis sekunder sebesar -0.0367. Nilai koefisien negatif ini 

menandakan bahwa pasien dengan jumlah diagnosis sekunder semakin 

rendah maka rawat inap pasien dinyatakan membaik semakin cepat, 

dimisalkan ingin mengetahui tingkatan membaik pasien infark miokard akut 

ketika pasien memiliki jumlah penyakit penyerta sebanyak 10 dan 5 

penyakit penyerta maka : 

𝐻𝑅 = (βl0(t) − 0.0367(10)) − (βl0(t) − 0.0367(5))  

𝐻𝑅 = − 0.0367(10) + 0.0367(5)   

𝐻𝑅 = − 0.1835   
Untuk mengetahui resiko yang lebih tinggi, hal ini dapat diketahui dari 

selisih hazard rate dari dua individu dengan jumlah diagnosis sekunder atau 

jumlah penyakit penyerta yang berbeda yang bernilai negatif, yang artinya 

pasien dengan jumlah diagnosis sekunder sebanyak 5 lebih beresiko 

mengalami event (dinyatakan membaik) dari pada pasien dengan jumlah 

diagnosis sekunder sebanyak 10. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan sebagai  berikut :  

a) Karakteristik pasien Infark Miokard Akut RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

dirawat dirumah sakit, Mayoritas pasien Infark Miokard Akut RSUP 

Dr. Sardjito Yogyakarta berjenis kelamin laki-laki sebanyak 56 pasien dan 

perempuan sebanyak 19 pasien, rata-rata usia pasien berusia 59.91 tahun , 

untuk diagnosis utama merupakan STEMI sebanyak 62 pasien dan 

NSTEMI sebanyak 24 pasien, pada onset dialami pasien < 6 jam sebanyak 

25 pasien, 6-12 jam sebanyak 14 pasien, 13-24 jam pasien sebanyak 20 

pasien dan >24 jam sebanyak 26 pasien,  rata-rata jumlah penyakit 

sekunder atau penyakit penyerta yang dialami pasien sebanyak 1.68 

penyakit, tingkatan nyeri pada pasien (VAS) memiliki rata-rata 1.747 

sedangkan durasi nyeri paling banyak yang dirasakan pasien selama 1 hari 

sebanyak 27 pasien, > 1 hari sebanyak 18 pasien, tidak nyeri sebanyak 16 

pasien dan < 1 hari sebanyak 16 pasien dan lama pasien menjalani rawat 

inap (LOS) memiliki rata-rata 6.627 hari, 

b) Berdasarkan persamaan regresi Cox Proportional Hazard, diketahui 

bahwa variabel yang berpengaruh signifikan secara statistik untuk 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pasien panyakit infark 

miokard akut dinyatakan membaik adalah jumlah diagnosis sekunder dan 

durasi nyeri, untuk variabel durasi nyeri salah satu variabel dummy 

signifikan maka peneliti memasukan variabel tersebut kedalam model 

sehingga dapat di interpretasi sebagai berikut: 

 Pasien yang memiliki jumlah diagnosis sekunder (jumlah penyakit 

penyerta) lebih banyak maka memiliki kesempatan dinyatakan 

membaik lebih kecil 1/0.6951= 1.438 kali dibandingkan orang yang 

memiliki jumlah diagnosis sekunder lebih sedikit, dengan tingkat 

kepercayaan 95% memiliki nilai p-value = 0.00359 dan nilai Odd 

http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/
http://wikimapia.org/239839/
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 Ratio = 1.438 yang artinya memiliki perbedaan tingkatan membaik 

karena nilai Odd Ratio ≠ 1 

 Pasien yang merasakan nyeri kurang dari satu hari memiliki 

kesempatan dinyatakan membaik lebih besar 1.2182 kali 

dibandingkan pasien tidak merasakan nyeri, dengan tingkat 

kepercayaan 95% nilai p-value = 0.70103 dan nilai Odd Ratio = 

1.2182 yang artinya memiliki perbedaan tingkatan membaik karena 

nilai Odd Ratio ≠ 1  

 Pasien yang merasakan nyeri satu hari memiliki kesempatan 

dinyatakan membaik lebih kecil 1/0.5322=1.878 kali dibandingkan 

pasien tidak merasakan nyeri, dengan tingkat kepercayaan 95% nilai 

p-value = 0.1593 dan nilai Odd Ratio = 1.878 yang artinya memiliki 

perbedaan tingkatan membaik karena nilai Odd Ratio ≠ 1 

 Pasien yang merasakan nyeri lebih dari satu hari memiliki 

kesempatan dinyatakan membaik lebih kecil 1/0.3855=2.594 kali 

dibandingkan pasien tidak merasakan nyeri, dengan tingkat 

kepercayaan 95% nilai p-value = 0.04877 dan nilai Odd Ratio = 

2.594 yang artinya memiliki perbedaan tingkatan membaik karena 

nilai Odd Ratio ≠ 1 

Sedangkan untuk persamaan regresi Lin dan Ying, diketahui bahwa 

variabel yang berpengaruh signifikan secara statistik untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi pasien panyakit infark miokard akut 

dinyatakan membaik adalah jumlah diagnosis sekunder, sehingga dapat di 

interpretasi sebagai berikut: 

 Diperoleh estimasi koefisien regresi dari variabel yaitu diagnosis 

sekunder sebesar -0.0367. Nilai koefisien negatif ini menandakan 

bahwa pasien dengan jumlah diagnosis sekunder semakin rendah 

maka rawat inap pasien dinyatakan membaik semakin cepat, dengan 

tingkat kepercayaan 95% nilai p-value = 0.000773. dimisalkan ingin 

mengetahui tingkatan membaik pasien infark miokard akut ketika 

pasien memiliki jumlah penyakit penyerta sebanyak 10 dan 5 
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penyakit memiliki nilai Odd Ratio = − 0.1835   yang artinya 

memiliki perbedaan karena nilai Odd Ratio ≠ 1 dan nilainya negatif 

maka pasien dengan penyakit penyerta 5 lebih cepat membaik 

dibandingkan dengan pasien yang memiliki jumlah penyakit 

penyerta 10. 

c) Metode terbaik yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat 

kesembuhan panyakit infark miokard akut sehingga dikatakan membaik 

adalah metode Regresi Cox Proportional Hazard pada model 1 kerena 

mempunyai nilai RMSE lebih kecil sebesar 0.79867 dibandingkan metode 

Lin dan Ying. 

5.2 Saran 

Berdasarkan analisis dan pembahasan diperoleh saran sebagai  berikut :  

a) Dari hasil analisis yang dilakukan faktor yang signifikan mempengaruhi 

penyakit infark miokard adalah durasi nyeri dan jumlah diagnosis sekunder 

atau jumlah penyakit penyerta. Munculnya durasi nyeri dan jumlah diagnosis 

sekunder dipengaruhi oleh gaya hidup pasien seperti pola makan yang tidak 

sehat, kurangnya olahraga dan tidak patuh dengan obat yang diresepkan dokter. 

Oleh karena itu penulis menyarankan untuk memperbaiki pola makan, 

meningkatkan kuantitas dan kualitas olahraga dan mematuhi anjuran yang 

diberikan oleh dokter. 

b) Instansi pemerintah diharapkan lebih sering untuk melakukan penyuluhan 

tentang bahaya infark miokard akut maupun penyakit kronis lainnya serta 

perilaku hidup bersih dan sehat. 

c) Selain model hazard aditif multiplikatif, terdapat pula model hazard yang 

menggabungkan antara model hazard aditif dan multiplikatif. Pembahasan 

mengenai model tersebut dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

d) Data antar kejadian yang digunakan dalam skripsi ini hanya menganalisis 

sebuah kejadian saja. Ketika kejadian yang menjadi perhatian terjadi berulang 

kali(recurrent event), maka analisis yang digunakan menjadi sedikit berbeda. 

Pembahasan mengenai regresi hazard multiplikatif yaitu regresi Cox dan 
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regresi hazard aditif dengan model Lin dan Ying untuk data dengan recurrent 

event ini juga dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
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Lampiran 

Lampiran 1 : Data rekam medik pasien infark miokard akut dinyatakan membaik 

di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta pada tahun 2013 dan 2014. 

No JK Usia LOS 
Diagnosis 

Utama 
Onset 

Jumlah 

Diagnosis 

Sekunder 

VAS 
Durasi 

Nyeri 
Status 

1 0 69 6 0 0 2 2 1 1 

2 1 50 9 0 3 3 6 2 1 

3 1 74 5 0 2 1 3 1 1 

4 1 52 7 0 0 2 3 2 1 

5 1 56 7 0 1 2 0 1 1 

6 1 55 6 0 0 1 3 3 1 

7 0 69 7 0 2 2 0 0 1 

8 1 53 7 0 0 0 2 2 1 

9 1 54 5 0 0 1 0 1 1 

10 1 45 4 0 3 1 5 2 1 

11 1 63 7 0 1 0 5 3 1 

12 1 54 7 0 0 2 1 1 1 

13 0 57 7 0 3 1 1 3 1 

14 1 68 12 0 3 0 3 3 1 

15 1 60 7 0 2 1 0 0 1 

16 1 73 6 0 1 3 0 0 1 

17 0 70 5 0 3 3 0 0 1 

18 1 51 5 0 0 2 2 3 1 

19 1 72 7 1 2 1 5 3 1 

20 0 56 8 1 3 1 1 2 1 

21 0 66 6 0 0 2 0 2 1 

22 1 54 4 0 3 0 2 2 1 

23 1 51 8 0 1 1 1 3 1 

24 1 53 7 0 3 3 6 3 1 

25 1 59 8 0 0 3 3 3 1 

26 1 60 7 0 2 3 2 3 1 

27 0 65 6 0 3 2 0 2 1 

28 1 52 4 0 3 1 0 0 1 

29 1 48 4 0 0 1 2 1 1 

30 1 55 7 0 0 0 3 2 1 

31 1 58 5 0 1 0 2 1 1 

32 1 50 7 0 0 1 2 2 1 

33 1 54 5 0 0 1 8 1 1 

http://wikimapia.org/239839/


 
 

 
 

34 1 63 8 0 3 2 0 1 1 

35 0 64 7 0 1 1 0 0 1 

36 1 51 14 0 3 4 4 3 1 

37 0 59 6 0 1 1 0 2 1 

38 1 58 7 0 0 1 3 1 1 

39 1 85 6 0 3 1 0 2 1 

40 1 70 8 0 0 0 0 2 1 

41 1 61 8 0 1 0 0 2 1 

42 1 66 8 0 3 2 0 1 1 

43 1 58 6 0 2 1 1 3 1 

44 1 61 3 0 1 2 0 1 1 

45 1 54 4 0 2 0 3 3 1 

46 0 62 6 0 0 1 4 1 1 

47 1 71 6 0 0 3 0 0 1 

48 1 71 12 0 3 5 0 0 1 

49 1 52 6 1 3 3 0 0 1 

50 1 73 7 1 0 3 1 2 1 

51 0 46 8 1 3 3 3 2 1 

52 0 84 9 1 0 3 2 2 1 

53 1 50 7 1 3 2 1 2 1 

54 1 77 4 1 0 1 4 2 1 

55 1 64 7 1 0 1 2 2 1 

56 1 46 6 1 3 2 4 2 1 

57 1 56 7 0 2 1 2 2 1 

58 1 71 5 0 1 1 0 1 1 

59 0 56 6 0 1 3 3 3 1 

60 1 56 7 0 0 1 4 3 1 

61 1 54 6 0 2 1 0 0 1 

62 1 66 6 0 1 0 3 2 1 

63 1 50 4 0 3 1 4 2 1 

64 0 73 9 0 3 2 0 0 1 

65 0 77 8 1 0 3 1 2 1 

66 0 69 7 1 3 1 1 2 1 

67 1 53 6 0 3 1 0 0 1 

68 1 51 9 1 3 6 0 0 1 

69 1 42 7 0 1 0 3 3 1 

70 0 47 6 0 0 1 2 2 1 

71 1 60 7 0 0 1 2 3 1 

72 0 55 5 1 2 3 0 0 1 



 
 

 
 

73 1 72 8 0 3 7 1 3 1 

74 0 56 3 0 3 2 0 0 1 

75 1 57 6 0 1 2 0 0 1 

 

Lampiran 2. Analisis Deskriptif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lampiran 3 : Kaplan Meier 
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Lampiran 4 Lampiran Regesi CPH  
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Lampiran 5 Lin dan Ying 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 


