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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian-penelitian terdahulu baik yang memiliki tema dan variabel yang 

sama, maupun tentang penggunaan metode yang digunakan menjadi acuan penulis 

dalam penelitian tugas akhir ini. Sudana, dkk (2013) dalam penelitiannya tentang 

Penerapan Regresi Cox Proprtional Hazard untuk Menduga Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Lama Mencari Kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

karakteristik pencari kerja serta peubah mana yang diduga mempengaruhi secara signifikan 

terhadap waktu survive  seseorang mencari kerja. Konsep pencari kerja yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pengangguran terbuka dari hasil data sakernas 2012 Bali. 

Variabel bebas yang digunakan meliputi klasifikasi tempat tinggal (kota/desa), hubungan 

dengan kepala rumah tangga, umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan pengalaman 

pekerjaan. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan analisis regresi cox 

proportional hazard. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang 

berpengaruh terhadap lama mencari kerja di Bali yaitu klasifikasi tempat tinggal, jenis 

kelamin, dan status perkawinan.  

Herminawati, Suryani, dan Sayono (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

Perbedaan Lama Rawat Inap Antara Stroke Hemoragik dan Stroke Non Hemoragik di 

RSUD Tugurejo Semarang menjelaskan bahwa di Indonesia penyakit stroke 

merupakan salah satu penyakit utama pada usia tua. Stroke merupakan penyakit yang 

paling sering menyebabkan cacat berupa kelumpuhan anggota gerak, gangguan bicara, 

proses berpikir, daya ingat, dan bentuk-bentuk kecacatan yang lain sebagai akibat 

gangguan fungsi otak, Stroke dibagi menjadi dua yaitu stroke hemoragik dan stroke 

non hemoragik. Dalam penelitian ini menggunakan uji T- Test yang bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan lama rawat inap antara stroke hemoragik dan stroke non 

hemoragik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa lama rawat inap stroke 

hemoragik paling sedikit 4 hari dan paling banyak 15 hari sedangkan lama rawat inap 
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stroke non hemoragik diperoleh paling sedikit 3 hari dan paling lama 9 hari, rata-rata 

stroke hemoragik 9.53 sedangkan stroke non hemoragik 6.03 dan untuk perbedaan 

stroke hemoragik dan stroke non hemoragik yaitu 3.500 hari. Diperoleh hasil uji 

statistik nilai p= 0,001 yang mempunyai arti (p > 0,05) sehingga dapat disimpulkan 

terdapat perbedaan lama rawat inap antara stroke hemoragik dan stroke non hemoragik. 

Iskandar (2015), dalam penelitiannya yang berjudul Model Cox Proportional 

Hazard pada Kejadian Bersama dengan studi kasus kecelakaan lalu lintas di Amerika 

Serikat, dalam penelitian ini Bayu M Iskandar menguraikan tentang prosedur 

pembentukan model Cox pada kasus kejadian bersama secara runtut dari identifikasi data 

hingga interpretasi model Cox pada kasus kejadian bersama. Untuk menentukan faktor-

faktor yang berpengaruh, peneliti menggunakan metode estimasi parameter penduga 

yaitu breslow,  Sehingga didapatkan hasil bahwa  faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi kasus kecelakaan lalu lintas di Amerika dengan variabel bebas yaitu umur 

dan sabuk pengaman.  

Prakasita (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Antara Lama 

Pembacaan CT Scan Terhadap Outcome Penderita Stroke Non Hemoragik dijelaskan 

bahwa stroke non hemoragik merupakan proses yang multi kompleks dan didasari oleh 

berbagai macam faktor risiko. Ada faktor yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah, 

untuk faktor yang tidak dapat dirubah meliputi usia, jenis kelamin, ras, dan genetik, 

sedangkan faktor yang dapat dirubah meliputi hipertensi, merokok, diabetes, fibrilasi 

atrium, kelainan jantung, hiperlipidemia, terapi pengganti hormon, anemia sel sabit, 

nutrisi, obesitas, dan aktivitas fisik. Dari faktor tersebut dapat dijadikan acuan oleh 

peneliti dalam menentukan variabel-variabel bebas yang diduga mempengaruhi lama 

waktu kesembuhan pasien stroke non hemoragik. 

Reslina, dkk (2015) dalam penelitiannya yang berjudul Hubungan Pengobatan 

Stroke dengan Jenis Stroke dan Jumlah Jenis Obat. Isra Reslina, dkk ingin melihat 

hubungan efektifitas pengobatan stroke dengan jenis stroke dan jumlah jenis obat pada 

pasien rawat inap di RSUP Dr. M. Djamil Padang yang melibatkan 47 orang pasien 

stroke rawat inap di bangsal syaraf RSUP Dr.M. Djamil Padang selama tahun 2011 
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(data retrospektif) dan periode Mei-Juli 2012 (data prospektif). Penelitian tersebut 

menggunakan uji Chi Square untuk melihat hubungan antara jenis stroke dan jumlah 

jenis obat dengan lama hari rawat, outcome tekanan darah dan outcome motorik. Dari 

penelitian menunjukkan bahwa pasien stroke hemoragik memerlukan lama hari rawat 

yang lebih panjang dibandingkan stroke iskemik / stroke non hemoragik (p<0,05), 

tetapi tidak terdapat perbedaan bermakna antara tekanan darah dan aktivitas motorik 

pasien antara ke dua jenis stroke ini (p>0,1). Pasien yang menggunakan obat dalam 

jumlah yang banyak, memilki lama hari rawat yang lebih panjang dibandingkan dengan 

pasien yang menggunakan jumlah obat yang sedikit (p<0,05). Tetapi tidak terdapat 

perbedaan yang bermakna antara jumlah jenis obat dengan tekanan darah dan aktivitas 

motorik pasien (p>0,1). 

Sakti (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Survival pada Laju 

Kesembuhan Pasien Stroke dengan Pendekatan  Model  Regresi Cox Proportional 

Hazard menjelaskan bahwa Stroke adalah gangguan fungsi otak yang terjadi secara 

mendadak dengan tanda dan gejala klinis sebagian maupun global yang berlangsung 

selama 24 jam atau lebih dan dapat menyebabkan kematian akibat gangguan peredaran 

darah. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui laju perbaikan kondisi pasien 

stroke pada saat rawat inap di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan 

faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap lama rawat inap. Analisis yang 

digunakan yaitu Regresi Cox Proportional Hazard, metode untuk mengetahui efek dari 

beberapa variabel predikator terhadap variabel respons, dimana variabel respons disini 

menerangkan waktu Survival suatu objek terhadap suatu peristiwa tertentu. Hasil 

analisis tersebut menujukkan bahwa terdapat tiga riwayat variabel yang berpengaruh 

terhadap lama rawat inap pasien stroke dengan metode exact yaitu pasien memiliki 

riwayat hipertensi lebih lama menjalani rawat inap dengan hazard ratio sebesar 0,553. 

Pasien dengan riwayat Diabetes Mellitus dan Stroke lebih cepat menjalani rawat inap 

dengan hazard ratio berturut-turut 2,809 dan 1,997. 

Auzan (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Lama Waktu 

Kesembuhan Pasien Demam Berdarah dengan Pendekatan Regresi Cox Proportional 
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Hazard (Studi Kasus Pasien DBD Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta 

tahun 2016) yang meneliti tentang analisis lama waktu sembuh pasien demam berdarah 

dengan variabel bebas yang terdiri dari jenis kelamin, usia, suhu, leukosit, hemoglobin, 

hematokrit, dan trombosit. Untuk pendugaan parameter menggunakan pendekatan regresi 

cox proportional hazard dengan menggunakan 3 metode pendugaan parameter yaitu 

metode breslow, efron, dan exact. Dari ketiga metode estimasi tersebut dibandingkan 

berdasarkan nilai AIC (Akaike Information Criteration). Hasil analisis tersebut diperoleh 

bahwa variabel bebas/ faktor – faktor yang berpengaruh secara signifikan adalah suhu, 

hemoglobin, dan trombosit, faktor- faktor tersebut dapat  diketahui dari metode estimasi 

terbaik yaitu exact.      

Angkat dan Noeryanti (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Survival dengan Model Regresi Cox Proportional Hazard Terhadap Kesembuhan 

Tuberkulosis di RS PKU Muhammadiyah Gamping. Menyebutkan bahwa 

Tuberkulosis merupakan suatu penyakit yang jika tidak mendapatkan penanganan yang 

tepat akan menjadi sebuah kejadian luar biasa, karena dapat menyebabkan kematian. 

Untuk mengurangi angka kematian akibat tuberkulosis, maka penelitian tersebut akan 

memodelkan waktu survival dengan studi kasus pada pasien tuberkulosis yang dirawat 

di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping tahun 2012 sampai tahun 2016. 

Metode yang digunakan adalah Analisis Survival dengan model regresi cox. Dalam 

penelitian ini peneliti ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh 

terhadap laju kesembuhan penderita tuberkulosis. Berdasarkan hasil analisis Cox PH 

diperoleh bahwa variabel yang berpengaruh terhadap lama penyembuhan penyakit 

tuberkulosis di RS PKU Muhammadiyah Gamping yaitu variabel umur dan variabel 

diagnosa. 

Dari beberapa penelitian yang telah dijelaskan, dengan ini peneliti ingin melakukan 

penelitian serupa mengenai Analisis Lama Waktu Rawat Inap Pasien Stroke Non 

Hemoragik dengan Pendekatan Regresi Cox Proportional Hazard. Hal yang membedakan 

dengan penelitian sebelumnya yaitu terkait penggunaan data dalam penelitian ini 

menggunakan data sekunder rekam medis pasien stroke non hemoragik di RSUD Salatiga, 
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Jawa Tengah. Objek yang digunakan adalah pasien stroke non hemoragik selama tahun 

2017, dengan metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi cox proportional 

hazard dengan metode estimasi koefisien regresi yang digunakan untuk mengatasi 

kejadian data ties dalam analisis survival yang meliputi breslow, efron dan exact. Dengan 

demikian akan diketahui variabel bebas mana yang akan berpengaruh terhadap waktu 

survive pasien stroke non hemoragik untuk membaik, dengan variabel bebas yang 

digunakan meliputi jenis kelamin, perokok, hipertensi, diabetes melitus, kolestrol, 

umur, lama waktu dirawat. 

 


