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ABSTRAK 

Dyah Tri Utami, 2015. Analisis Data Uji Hidup Pasien Kanker Paru di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang dengan Model Regresi. Tugas Akhir, Jurusan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Drs. Arief Agoestanto, M.Si. dan Pembimbing Pendamping 

Alamsyah, S.Si., M.Kom.  

Kata Kunci: uji hidup, kanker paru,  hazard. 

Dalam bidang kesehatan ilmu statistika digunakan sebagai tolak ukur untuk 

mengambil keputusan baik dalam penelitian maupun dalam penanganan pasien. 

Analisis statistik seperti ini yang biasa disebut dengan analisis data uji hidup. 

Penderita kanker paru dari tahun ke tahun semakin bertambah sehingga 

diperlukan penelitian secara statistik untuk mengetahui peluang pasien kanker 

paru untuk bertahan hidup, serta dalam metode penyembuhan seberapa lama 

pasien dapat bertahan dan seberapa besar kegagalan dari metode tersebut yang 

dapat dilihat dengan model regresi yang digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk 

melihat rata-rata waktu hidup pasien kanker paru di RSUP Dr. Kariadi Semarang, 

fungsi survival dan fungsi hazard yang terbentuk, serta melihat peluang 

keberhasilan dan peluang kegagalan pasien untuk bertahan hidup selama lima 

tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, 

yakni dengan mngamati rekam medis pasien kanker parudi RSUP Dr. Kariadi 

Semarang dengan waktu 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Mei 2015, terdapat 50 

data pasien kanker paru dengan 46 data pasien teramati sedangkan 4 data pasien 

tersensor tipe I. Data tersebut diolah dengan menggunakan program SPSS 16 

dengan metode cox regresi. Model regresi yang terbentuk adalah                                       

Y = -0,0000914665 (X1*X2*X3*X4*X5).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata – rata waktu hidup pasien kanker 

paru di RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah 55 hari. Dan fungsi ketahanan hidup 

yang terbentuk adalah S(t) = (S0(t))
exp(-0,0000914665(X1*X2*X3*X4*X5))

, dengan S0(t) 

adalah baseline survival. Fungsi kegagalan yang terbentuk adalah                     

h(t)=h0(t)exp(-0,0000914665*(X1*X2*X3*X4*X5)), dengan h0(t) adalah 

baseline hazard. Peluang kegagalan pasien untuk bertahan hidup selama lima 

tahun jika umur pasien 64 tahun, skor karnofsky 70, bulan dari diagnosis 1 bulan, 

jenis kanker adenocarsinoma (1), dan metode pengobatan kemoterapi (1) adalah 

66,38%. Peluang keberhasilan pasien untuk bertahan hidup selama lima tahun jika 

umur pasien 64 tahun, skor karnofsky 70, bulan dari diagnosis 1 bulan, jenis 

kanker adenocarsinoma (1), dan metode pengobatan kemoterapi (1) adalah 0%.  
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ABSTRACT 

Dyah Tri Utami, 2015. Life Time Data Analysis for Lung Cancer Patients in Dr. 

Kariadi Semarang Hospital with Regression Model. Final Project, Department 

Mathematics Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Semarang State 

University. Main Counselors Drs. Arief Agoestanto, M.Si. and Second Counselors 

Alamsyah, S.Si., M.Kom.  

Keyword: life time, lung cancer, hazard. 

In health sciences, statistics used to benchmark for take a decision both in 

research and in handling patients. Statistical analysis such as this is called the 

statistical analysis for life time data. Lung cancer patients growing from year to 

year so that statistical research is needed to determine the chances of patients lung 

cancer survival, as well as in healing methods which can be seen and determined 

by regression models were used. This study aims to look at the average of life 

time lung cancer patients in Dr. Kariadi Semarang Hospital, survival function and 

hazard function is formed, and see the chances of success and the probability of 

failure from patients to survive lived for five years. The method used in this study 

was observation method, it by observing the medical record of lung cancer 

patients Dr. Kariadi Semarang Hospital with a January 1
st
, 2013 to 31

st
 in May 

2015, there were 50 lung cancer patients data with 46 the observed patients data 

while 4 patients data was type I censored. The above data is processed by using 

SPSS 16 with cox regression method. Regression model were formed is             

Y= -0,0000914665 (X1*X2*X3*X4*X5).  

The results showed that the average life time of lung cancer patients at the 

Dr. Kariadi Semarang Hospital is 55 days. And a survival function form is S(t) = 

(S0(t))
exp(-0,0000914665(X1*X2*X3*X4*X5))

, with S0(t) is baseline survival. Hazard function 

form is h(t) = h0(t) exp(-0,0000914665*(X1*X2*X3*X4*X5)), with h0(t) is 

baseline hazard. Probability of failure from patients to survive for five years if age 

of patients 64 years old, karnofsky score 70, the month of diagnosis is 1 month, 

type of cancer is adenocarsinoma (1), and methods of treatment chemotherapy (1) 

is 66,38%. The chances of success from patients to survive for five years if age of 

patients 64 years old, karnofsky score 70, the month of diagnosis is 1 month, type 

of cancer is adenocarsinoma (1), and methods of treatment chemotherapy (1) is 

0%. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Ilmu statistika sering sekali digunakan dalam berbagai bidang misalnya 

bidang ekonomi, industri, pendidikan, dan kesehatan. Dalam bidang kesehatan 

ilmu statistika digunakan sebagai tolak ukur untuk mengambil suatu keputusan 

baik dalam penelitian maupun dalam penanganan pasien. Contohnya seorang 

dokter menggunakan ilmu statistika untuk melihat seberapa efektif suatu obat atau 

metode pengobatan yang diterapkan pada pasiennya. Tidak hanya itu terkadang 

dokter juga menggunakan ilmu statistika untuk melihat ketahanan hidup pasien 

maupun objek yang ditelitinya yang menderita suatu penyakit berbahaya. Analisis 

statistik seperti ini yang biasa disebut dengan analisis data uji hidup.  

Menurut Lawless (1982: 1) analisis data uji hidup atau yang biasa disebut 

analisis data waktu hidup merupakan analisis statistik yang dikenakan pada data 

kelangsungan hidup. Distribusi waktu hidup sering digunakan dalam ilmu teknik 

dan biomedik. Metodologi distribusi waktu hidup ini biasanya dikenakan pada 

penyelidikan daya tahan barang yang diproduksi dan untuk penelitian yang 

melibatkan penyakit manusia. Data yang digunakan dalam analisis data uji hidup 

biasanya disebut data waktu hidup. Data waktu hidup adalah panjang sebenarnya 

dari kehidupan seorang individu atau waktu kelangsungan hidup diukur dari 

beberapa titik awal tertentu dalam waktu hidup suatu individu. Analisis data uji 
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hidup dalam bidang kesehatan dan kedokteran biasanya dikenakan pada penelitian 

yang melibatkan penyakit berpotensi fital seperti leukemia, tumor, kanker, dan 

lain sebagainya.  

Kanker paru merupakan penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan 

sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru – paru. Menurut klasifikasi World 

Health Organisation (WHO), sebagaimana dikutip oleh Baehaqi (2012), terdapat 

empat tipe sel utama yang mencakup 88% keganasan primer di paru – paru yaitu 

karsinoma skuamosa atau epidermoid, karsinoma sel kecil (oat cell carcinoma), 

adenocarsinoma (termasuk bronkialveolar), dan karsinoma sel besar (karsinoma 

sel besar anaplastic).  

Kanker paru saat ini semakin meningkat jumlahnya dan menjadi salah satu 

masalah kesehatan dunia termasuk di Indonesia. Karsinoma paru atau yang biasa 

disebut kanker paru di Indonesia menduduki peringkat ke 4 dari seluruh kanker 

yang sering ditemukan di rumah sakit. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Tengah 

(2009) kasus penyakit kanker yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah pada 

tahun 2009 sebesar 24.204 kasus lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2008 

sebanyak 27.125 kasus, dimana 784 kasus (3,24%) merupakan kanker paru. 

Penderita kanker paru dari tahun ke tahun semakin bertambah sehingga 

diperlukan penelitian secara statistik untuk mengetahui peluang pasien kanker 

paru untuk bertahan hidup, serta dalam metode penyembuhan seberapa lama 

pasien dapat bertahan dan seberapa besar kegagalan dari metode tersebut. Hal 

tersebut dapat dilihat dan ditentukan dengan model regresi yang digunakan.  
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Sehingga analisis seperti inilah yang sangat diperlukan untuk mengetahui 

seberapa lama pasien yang menderita kanker paru dapat bertahan hidup. Dan 

seberapa besar resiko kegagalan dalam bertahan hidup selama waktu yang 

diperkirakan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut.  

1. Berapa rata – rata  waktu hidup pasien kanker paru di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang?  

2. Bagaimanakah bentuk fungsi ketahanan hidup dan fungsi kegagalan 

dari data kelangsungan hidup pasien kanker paru di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang?  

3. Berapa persenkah peluang keberhasilan dan peluang kegagalan pasien 

kanker paru di RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk waktu hidup selama 

5 (lima) tahun? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mengetahui rata – rata  waktu hidup pasien kanker paru di 

RSUP Dr. Kariadi Semarang.  



4 
 

 
 

2. Untuk mengetahui bentuk fungsi ketahanan hidup dan fungsi 

kegagalan dari data kelangsungan hidup pasien kanker paru di RSUP 

Dr. Kariadi Semarang.  

3. Untuk mengetahui peluang keberhasilan dan peluang kegagalan pasien 

kanker paru di RSUP Dr. Kariadi Semarang untuk waktu hidup selama 

5 (lima) tahun.  

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat tugas akhir ini adalah sebagai berikut.  

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa dapat menerapkan ilmu pengetahuan dan metodologi 

yang telah diperoleh selama di bangku kuliah dalam penerapan di 

dunia nyata.  

b. Menguji kemampuan mahasiswa mengenai penerapan ilmu yang 

telah diperoleh.  

c. Memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penerapan 

ilmu statistika itu sangat luas.  

2. Bagi Jurusan Matematika 

a. Membangun kerjasama pihak RSUP Dr. Kariadi Semarang dengan 

pihak Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang.  

b. Menjadi referensi untuk mahasiswa maupun dosen dalam 

melakukan penelitian lebih mendalam mengenai analisis statistik 
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yang digunakan untuk pasien kanker paru di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang khususnya.  

3. Bagi RSUP Dr. Kariadi Semarang 

Sumber informasi kepada RSUP Dr. Kariadi Semarang mengenai rata 

– rata waktu hidup pasien kanker paru, peluang bertahan hidup, dan 

peluang kegagalan pasien untuk bertahan secara statistika.  

 

1.5. Batasan Penelitian  

Penelitian ini dibatasi hanya dengan melihat dari rekam medis pasien yang 

mengidap penyakit kanker paru di bagian Instalasi Rekam Medik RSUP Dr. 

Kariadi Semarang yang dimulai pada tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan 25 Juli 

2015. Dengan data yang diambil yakni data pasien kanker paru yang dibatasi 

dengan sensor tipe I yakni dimulai dari tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 

Mei 2015 dan diperoleh sebanyak 50 data pasien.  

Serta variabel yang diteliti yakni dengan variabel terikat atau dependent 

adalah variabel Y(time) atau waktu pasien bertahan hidup dalam hari. Dan 

variabel status yakni status pasien meninggal atau masih tetap hidup serta variabel 

independent ada 5 (lima). Variabel independent atau variabel bebas ada variabel 

X1 (umur) adalah umur pasien saat pertama mengidap sakit kanker paru yang 

dinyatakan dalam tahun. Variabel X2 (skor karnofsky) adalah keadaan awal pasien 

saat awal masuk studi dari nol (0) sampai dengan seratus (100). Variabel X3 

(bulan diagnosis) adalah banyaknya bulan dari diagnosis awal. Variabel X4 (jenis 

kanker) adalah klasifikasi kanker yang diderita small cell, skuamosa, 
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adenocarsinoma, dan sel besar. Variabel X5 (metode pengobatan) adalah metode 

pengobatan yang dijalani pasien yakni kemoterapi dan non kemoterapi.  

 

1.6. Asumsi – Asumsi  

Asumsi yang diperoleh dengan adanya batasan waktu yakni data termasuk 

dalam tersensor tipe I. Pada pengujian nantinya tidak berpengaruh asumsi – 

asumsi yang biasanya dikenakan pada model regresi. Serta asumsi yang berlaku 

hanya random sampling, tidak ada sensoring, dan data bebas outlier dan tidak ada 

multikolinieritas antar variabel independent atau bebas. Serta memenuhi asumsi 

proportional hazard (PH).  

 

1.7. Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Secara umum format penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut.  

Halaman Judul 

Pernyataan Keaslian Tulisan 

Halaman Pengesahan 

Motto dan Persembahan 

Prakata  

Abstrak 

Abstract  

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Analisis Data Uji Hidup  

Analisis data uji hidup menurut Lawless (1982: 1) atau yang biasa disebut 

dengan analisis data waktu hidup merupakan analisis statistik yang dikenakan 

pada data kelangsungan hidup. Distribusi waktu hidup sering digunakan dalam 

ilmu teknik dan biomedik. Metodologi distribusi waktu hidup ini biasanya 

dikenakan pada penyelidikan daya tahan barang yang diproduksi dan untuk 

penelitian yang melibatkan penyakit manusia. Data yang digunakan dalam analisis 

data uji hidup biasanya disebut data waktu hidup.  

Menurut Lawless (1982: 1) data waktu hidup adalah panjang sebenarnya 

dari kehidupan seorang individu atau waktu kelangsungan hidup diukur dari 

beberapa titik awal tertentu dalam waktu hidup suatu individu. Analisis data uji 

hidup dalam bidang kesehatan dan kedokteran biasanya dikenakan pada penelitian 

yang melibatkan penyakit berpotensi fital seperti leukemia, tumor, kanker, dan 

lain sebagainya. Dalam pengkajian menyangkut pengobatan penyakit yang 

berbahaya orang tertarik pada lamanya tahan hidup penderita yang diukur sejak 

tanggal diagnosis atau permulaan waktu tertentu. Lamanya tahan hidup penderita 

dikatakan survival time.  
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2.2. Kanker Paru 

Kanker paru atau karsinoma paru merupakan penyakit dengan ciri khas 

adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru – paru. Bila 

tidak dirawat, pertumbuhan sel ini dapat menyebar keluar dari paru – paru melalui 

suatu proses yang disebut metastasis ke jaringan yang terdekat atau bagian tubuh 

yang lainnya. Sebagian besar kanker yang dimulai di paru – paru, yang dikenal 

sebagai kanker paru primer, adalah karsinoma yang berasal dari sel epitelium. 

Menurut Gale & Charette (1999: 109) jenis kanker paru yang utama adalah SCLC 

(kanker paru sel kecil), meliputi sel oat, sel heksagonal, sel kanker limfositik, dan 

spindle. NSCLC (kanker paru non sel kecil) meliputi epidermoid (skuamosa), 

adenocarsinoma, dan sel besar. Gejala akhir kanker paru adalah batuk yang 

menetap, nyeri pada bahu, lengan atau dada, hemoptysis, dyspnea, suara napas 

mengi, serak, disfagia, anoreksia, berat badan menurun, keletihan, dan sindrom 

vena kava superior.  

Menurut klasifikasi World Health Organisation (WHO) sebagaimana 

dikutip oleh Baehaqi (2012) terdapat empat tipe sel utama yang mencakup 88% 

keganasan primer di paru – paru yaitu karsinoma skuamosa  atau epidermoid, 

karsinoma sel kecil (oat cell carcinoma), adenocarsinoma (termasuk 

bronkioalveolar), dan karsinoma sel besar ( karsinoma sel besar anaplastic).  

Kanker paru saat ini semakin meningkat jumlahnya dan menjadi salah satu 

masalah kesehatan dunia termasuk di Indonesia. Kanker paru atau karsinoma paru 

di Indonesia menduduki peringkat ke – 4 dari seluruh kanker yang sering 
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ditemukan di rumah sakit. Menurut Dinas Kesehatan Jawa Tengah (2009) kasus 

penyakit kanker yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 

sebesar 24.204 kasus, lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2008 sebanyak 

27.125 kasus dimana 784 kasus (3,24%) merupakan kanker paru. Menurut 

Aditiawarman (2003) angka ketahanan hidup pasien kanker paru selama 1 tahun 

adalah 25,93%. Menurut Supartono & Suryanto (2012) angka ketahanan hidup 

pasien kanker paru selama 1 tahun setelah mendapat pengobatan adalah 18,3% 

dengan rata – rata waktu hidup adalah 122 hari.   

Terdapat beberapa metode pengobatan dalam menangani masalah kanker 

paru. Metode pengobatan ini disesuaikan dengan kondisi kanker yang diderita 

oleh pasien. Selain disesuaikan pada kondisi pasien juga berdasarkan persetujuan 

baik dari keluarga maupun pasien itu sendiri.  

Metode pengobatan kanker paru ada beberapa yakni sebagai berikut.  

a. Pembedahan  

Menurut Promkes RSUD Tugurejo Semarang (2015) pembedahan 

adalah tindakan pengangkatan tumor melalui operasi. Namun besar 

kemungkinan masih ada sel – sel kanker yang tertinggal sehingga 

biasanya dilanjutkan dengan kemoterapi.  

b. Radioterapi 

Radioterapi atau terapi sinar menurut Promkes RSUD Tugurejo 

Semarang (2015) adalah pengobatan kanker dengan menggunakan 

energi pengion dan non pengion yang ditujukan untuk membunuh sel – 
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sel kanker. Menurut Zwaveling et al (1985: 330) radiasi primer 

merupakan indikasi pada penderita tumor kecil yang terbatas pada paru 

yang karena sesuatu sebab tidak dapat dioperasi.  

c. Kemoterapi  

Kemoterapi menurut Promkes RSUD Tugurejo Semarang (2015) adalah 

pemberian obat – obatan neoplastic yang bertujuan untuk membunuh sel 

– sel kanker. Biasanya pengobatan ini menggunakan dua obat yang satu 

berbasis plastina (baik cisplatin maupun carboplatin). Obat yang lain 

yang biasa digunakan adalah gemcitabine, paclitaxel, docetaxel, 

pemetrexed, etoposide, atau vinorelbine. Menurut Zwaveling et al (1985: 

331) kemoterapi tunggal untuk karsinoma paru yang sudah ditinggalkan 

dan diganti dengan kombinasi dua obat atau lebih, baik bersama – sama 

atau berturut – turut. Indikasi utamanya adalah karsinoma yang telah 

mengadakan metastasis dan memberikan keluhan.  

 

2.3. Skor Karnofsky 

Skor karnofsky adalah cara yang paling mudah untuk melihat peforma dari 

pasien atau yang biasa disebut performance status. Menurut Karnofsky (1949) 

indeks skor karnofsky memudahkan pengklasifikasian pasien sesuai dengan 

keadaan gangguan fungsionalnya. Pengklasifikasian tersebut memudahkan 

evaluasi hasil terapi, dan penilaian prognosis pasien. Skor karnofsky terdiri dari 

nilai 100 – 0, dengan nilai 100 adalah keadaan sehat tanpa gangguan, dan nilai 0 

adalah mati. Sistem penilaian ini dinamakan berdasarkan penemunya, Dr. David 



13 
 

 
 

A. Karnofsky yang pertama kali menjelaskan sistem penilaian ini pada tahun 

1949.  

1. 100% - normal, tanpa keluhan, tanpa gejala penyakit.  

2. 90% - dapat menjalankan aktifitas sehari – hari, sedikit tanda dan gejala 

dari penyakit.  

3. 80% - aktifitas sehari – hari normal namun sedikit kesulitan, dengan 

beberapa tanda dan gejala penyakit.  

4. 70% - mampu merawat diri sendiri, tetapi tidak dapat beraktifitas normal 

atau bekerja.  

5. 60% - butuh dampingan dan bantuan orang lain, masih dapat mengurus 

kebutuhan dasar pribadi.  

6. 50% - membutuhkan lebih banyak bantuan orang lain dan perawatan 

medis.  

7. 40% - terbatas pada tempat tidur dan kursi, membutuhkan perawatan 

medis khusus.  

8. 30% - terbatas pada tempat tidur saja, tidak dapat mengurus diri sendiri.  

9. 20% - sakit berat, membutuhkan banyak perawatan dan pengobatan. 

10. 10% - keadaan kritis, perjalanan penyakit fatal rapid progressive.  

11. 0% - meninggal.  

 

2.4. Penyensoran  

Menurut Lawless (1982: 31) suatu data dikatakan tersensor jika lamanya 

hidup seseorang yang ingin diketahui atau diobservasi hanya terjadi pada waktu 
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yang telah ditentukan (interval pengamatan), sedang info yang ingin diketahui 

tidak terjadi pada interval tersebut, dengan demikian tidak diperoleh informasi 

apapun yang diinginkan selama interval pengamatan.  

Tipe – tipe penyensoran menurut Johnson dalam Lawless (1982: 31) ada 

tiga yakni sebagai berikut.  

1. Penyensoran Tipe I 

Pada penyensoran sebelah kanan tipe I, penelitian diakhiri apabila waktu 

pengamatan yang ditentukan tercapai. Jika waktu pengamatan sama 

untuk semua unit maka dikatakan penyensoran tunggal. Jika waktu 

pengamatan untuk setiap unit berbeda maka dikatakan penyensoran 

ganda. Pada penyensoran sebelah kiri tipe I, pengamatan dilakukan jika 

telah melampaui awal waktu yang ditentukan. Karakteristik penyensoran 

tipe I adalah bahwa kegagalan adalah acak.  

Misalkan T1, T2, …, Tn adalah sampel random distribusi tahan hidup 

dengan fungsi kepadatan peluang f(t), fungsi survival S(t), sedangkan 

waktu sensor untuk semua T sama yaitu misalkan L, sampel demikian 

dikatakan sampel dengan waktu sensor tunggal. Akan tetapi pada 

umumnya untuk setiap Ti diberikan waktu sensor Li.  

Semaua komponen dikatakan terobservasi jika Ti ≤ Li diperoleh variabel 

waktu dan variabel yang menunjukkan semua komponen telah mati 

yaitu ti dan δi dengan  

Ti = min (Ti, Li) dan     {
              
              

 

Maka fungsi kepadatan peluangnya adalah  
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f(ti)
δi

 S(Li)
1-δi

.       (2.4.1) 

2. Penyensoran Tipe II 

Pada penyensoran tipe II, pengamatan diakhiri setelah sejumlah 

kegagalan yang telah ditetapkan diperoleh, atau dapat dikatakan 

banyaknya kegagalan adalah tetap dan waktu pengamatan adalah acak. 

Pada sensor kanan jenis II, jumlah individu pada saat awal ditentukan 

dan waktu penelitian ditentukan sampai terjadinya kematian dengan 

jumlah tertentu. Pada sensor kiri jenis II, titik awal penelitian dilakukan 

saat waktu kegagalan terurut.  

Data tersensor tipe II adalah suatu data waktu hidup yang terdapat r buah 

observasinya dalam sampel random yang berukuran n dengan (1≤r≤n). 

Penyensoran tipe II lebih sering digunakan misalnya dalam data uji 

hidup, total n item ditempatkan pada tes, tetapi tidak semua n gagal, tes 

dihentikan jika observasi mengalami kegagalan ke r. Tes tersebut dapat 

menghemat waktu yang sangat lama untuk semua item gagal dalam 

beberapa kasus. Akan terlihat bahwa perlakuan statistik data tersensor 

tipe II, setidaknya langsung pada prinsipnya.  

Perlu ditekankan bahwa dengan sensor tipe II jumlah observasi r 

ditentukan sebelum data dikumpulkan. Secara formal, data terdiri dari r 

terkecil waktu hidup T(1)≤T(2)≤…≤T(r) dari sampel acak n waktu hidup 

T1, …, Tn dari distribusi hidup dalam pertanyaan. Jika T1, …, Tn i.i.d. 

dan memiliki distribusi kontinu dengan fkp f(t) dan fungsi survival S(t), 



16 
 

 
 

maka hasil umum pada urutan statistik fkp bersama dari T(1), …, T(r) 

adalah 

  

(   ) 
  ( ( ))  ( ( ))[ ( ( ))]

   
       (2.4.2) 

3. Penyensoran Maju (Progresive Censoring)  

Pada penyensoran maju, suatu jumlah yang ditentukan dari unit – unit 

bertahan dikeluarkan dari penelitian berdasarkan kejadian dari tiap 

kegagalan terurut. Secara konseptual, hal ini sama dengan suatu praktek 

yang dikenal sebagai sudden- death testing, dimana tes secara serempak 

memuat beberapa pengetesan dan apabila terjadi kegagalan pertama 

keseluruh pengetesan dianggap gagal.  

Tipe penyensoran menurut Latan(2014: 306) terbagi menjadi tiga yakni sebagai 

berikut.  

1. Tipe I Sensoring  

Observasi mempunyai waktu sensoring yang tetap. Tipe I sensoring 

diasumsikan tidak terjadi kecelakaan sehingga semua sensoring observasi 

sama dari awal sampai berakhirnya studi.  

2. Tipe II Sensoring 

Peneliti akan menetapkan target yang harus dipenuhi di dalam desain 

studi. Tipe II sensoring diasumsikan tidak ada kecelakaan dan sensoring 

observasi sama dengan atau lebih besar dari uncensored observasi.  

3. Tipe III Sensoring 
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Biasa disebut random censoring atau sensor acak. Waktu sensor berbeda 

karena pada saat penelitian ada beberapa pasien yang meninggal sebelum 

berakhir studi dan ada yang masih hidup sampai akhir studi sehingga 

menyebabkan waktu yang berbeda – beda.  

 

2.5. Analisis Regresi  

Menurut Sudjana (2005: 310) model regresi adalah persamaan matematik 

yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel – variabel. Analisis regresi 

akan dibedakan dua jenis variabel ialah variabel bebas atau variabel prediktor dan 

variabel tak bebas atau variabel respon. Variabel yang mudah didapat atau 

tersedia sering digolongkan ke dalam variabel bebas sedangkan variabel yang 

terjadi karena variabel bebas itu merupakan variabel tak bebas. Untuk keperluan 

analisis variabel bebas dinyatakan dengan X1, X2, …, Xk, (k≥1) sedangkan 

variabel tak bebas akan dinyatakan dengan Y. Persamaan regresi yang akan 

dihasilkan bergantung pada parameter – parameter. Model atau persamaan regresi 

untuk populasi secara umum dapat dituliskan dalam bentuk µY.X1,X2,…,Xk = f(X1, 

X2, …, Xk| ϴ1, ϴ2,…, ϴm) dengan ϴ1, ϴ2,…, ϴm parameter – parameter yang ada 

dalam regresi itu.  

Menurut Sukestiyarno (2011: 66) analisis regresi adalah tidak jauh berbeda 

pengertiannya dengan analisis korelasi. Pada analisis korelasi hanya melihat 

hubungan antara variabel x dan y, dimana antara variabel x dan y berkedudukan 

sama artinya bias dipertukarkan antara yang satu mempengaruhi yang lain. Pada 

analisis regresi ingin melihat hubungan satu arah antar variabel yang lebih khusus 
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dimana variabel x berfungsi sebagai variabel bebas yang mempengaruhi dan 

variabel y sebagai variabel terikat adalah yang terpengaruhi. Biasanya variabel x 

disebut sebagai variabel independent dan variabel y disebut sebagai variabel 

dependent.  

Menurut Latan (2014: 162) analisis regresi merupakan teknik analisis 

statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara satu variabel atau lebih 

variabel independent (prediktor) dengan satu variabel dependent (kriteria). 

Analisis regresi mempunyai dua tujuan utama yaitu untuk memprediksi dan untuk 

menganalisis hubungan kausal.  

 

2.6. Analisis Cox Regresi 

Menurut Latan (2014: 326) cox regresi adalah salah satu analisis survival 

yang menggunakan banyak faktor di dalam model. Cox regresi adalah suatu 

analisis survival yang dapat diimplementasikan dengan proporsional model 

hazard yang didesain untuk menganalisis waktu hingga even atau waktu antara 

even. Untuk berbagai prediktor variabel cox regresi akan menghasilkan estimasi 

dari berapa banyak prediktor yang akan meningkatkan atau menurunkan odss dari 

even yang terjadi, dengan rasio hazard sebagai pengukur untuk menguji pengaruh 

relatif dari prediktor – prediktor variabel.  

Di dalam cox regresi satu atau lebih prediktor biasanya disebut kovariat 

yang digunakan untuk mempresiksi status even variabel Cox regresi dapat 

digunakan ketika baseline fungsi hazard yang sama tidak dapat diasumsikan 



19 
 

 
 

untuk sebuah prediktor variabel tetapi fungsi baseline tersebut harus mengikuti 

level dari kategorikal prediktor.  

Menurut Dahlan (2012: 37) asumsi yang harus dipenuhi dalam 

menggunakan cox regresi adalah dengan pengecekan asumsi proportional hazard 

(PH) apabila ada variabel yang tidak memenuhi asumsi PH maka harus 

menggunakan cox regresi dengan model interaksi atau strata. Asumsi PH dapat 

ditentukan dengan kurva Kaplan Meier dan nilai p pada global test.  

Pemodelan fungsi hazard pada analisis cox regresi adalah sebagai berikut.  

h(t) = h0(t) exp (y)       (2.6.3)  

dengan:  

h(t) adalah fungsi hazard ke – t.  

h0(t) adalah baseline hazard.  

h0(t) = δ α
-1

 (t/α)
δ-1

       (2.6.4) 

Y = β1 X1 + β2 X2 + … + βp Xp     (2.6.5)  

Dan model analisis survivalnya adalah sebagi berikut.  

S(t) = (S0(t))
exp(y)

       (2.6.6) 

dengan:  

S(t) adalah fungsi survival ke – t.  

S0(t) adalah baseline survival.  
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S0(t) = exp ( ∫   ( )
 

 
  ) 

        = exp (-H0(t))      (2.6.7)  

Y = β1 X1 + β2 X2 + … + βp Xp     (2.6.8)  

Dalam analisis cox regresi tidak diperlukan asumsi dan data survival 

umumnya tidak berdistribusi simetris. Likelihood ratio (omnibus) test untuk 

semua model biasa disebut omnibus test. Log likelihood adalah tes mengukur 

kesalahan dari model. Ketika menggunakan -2 itu disesuaikan untuk distribusi chi 

square sehingga -2log likelihood (-2LL) umumnya digunakan. -2 log likelihood 

statistik bila nilai signifikansi kurang dari α maka model adalah signifikan, berarti 

paling tidak ada satu kovariat memberikan kontribusi yang signifikan untuk 

menjelaskan durasi dari even.  

Menurut Dahlan (2012: 68) untuk cox regresi model interaksi dan model 

strata digunakan apabila terdapat variabel yang tidak memenuhi asumsi PH 

sehingga untuk memilih model manakah yang lebih baik biasanya digunakan 

rumus di bawah ini.  

   

  
  

       

 (   )
          (2.6.9)  

dengan:  

ΔLR/df adalah selisih likelihood ratio untuk setiap degree of freedom. 

LRf adalah likelihood ratio full model.  
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LRr adalah likelihood ratio reduced model.  

P(k-1) adalah degree of freedom.  

P adalah jumlah variabel interaksi pada full model.  

K adalah jumlah strata pada reduced model. 

Koefisien regresi untuk melihat koefisien dari kovariat atau masing – 

masing variabel independent. Dapat dilihat dari signifikan uji wald jika sig > α 

maka kovariat tersebut tidak berpengaruh dan berlaku juga sebaliknya.  

L(β) = (
 
 ( ) 

∑         

)       (2.6.10) 

Dalam cox regresi asumsi yang harus dipenuhi adalah tidak ada 

multikolinieritas. Biasanya dapat dilihat pada coefficient correlation matrix antar 

variabel independent atau antar kovariat. Rumus yang digunakan dalam 

penghitungan korelasi antar variabel independent menurut Sukestiyarno (2011: 

50) seperti di bawah ini.  

   
 ∑      ∑  ∑  

√*[ ∑  
   (∑  )

 ][ ∑  
   (∑  )

 ]+

     (2.6.11)  

dengan  

r adalah koefisien korelasi.  

n adalah banyaknya sampel.  

x adalah variabel independent.  
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y adalah variabel independent yang lain.  

Menurut Ernawatiningsih (2012) regresi cox merupakan salah satu analisis 

survival yang sering digunakan. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Cox dan 

respon yang digunakan adalah data yang diperoleh dari perhitungan waktu suatu 

peristiwa tertentu (waktu survival).  

2.7. Survival 

Menurut Lawless (1982: 8) survival adalah kemungkinan seseorang 

bertahan sampai waktu t diberikan oleh fungsi daya tahan. Bentuk fungsinya 

adalah sebagai berikut.  

S(t) = Pr(T≥t) = ∫  ( )   
 

 
     (2.7.12)  

Dalam beberapa konteks, terutama yang melibatkan waktu hidup dari 

barang hasil produksi, S(t) disebut sebagai fungsi reliabilitas. Diketahui S(t) 

adalah turunan fungsi kontinu dengan S(0) = 1 dan S(∞) = limt→∞ S(t) = 0 kuantil 

ke – p dari distribusi T adalah tp sedemikian sehingga Pr(T≤tp) = p. Sehingga, tp = 

F
-1

 (p). Kuantil ke – p juga disebut sebagai persentil ke – 100 p dari distribusi.  

S(t) = 1 – F(t)        (2.7.13)  

Dengan S(t) adalah fungsi survival dan F(t) adalah fungsi distribusi 

komulatif ke – t. Dengan model cox regresi menurut Dahlan (2012: 27) bentuk 

fungsi dari fungsi survival  adalah sebagai berikut.  

S(t) = (S0(t))
exp(y)

       (2.7.14) 
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dengan:  

S(t) adalah fungsi survival ke – t.  

S0(t) adalah baseline survival.  

S0(t) = exp ( ∫   ( )
 

 
  ) 

        = exp (-H0(t))      (2.7.15)  

Y = β1 X1 + β2 X2 + … + βp Xp     (2.7.16)  

Menurut Ernawatiningsih (2012) analisis survival merupakan suatu metode 

statistik yang berkaitan dengan waktu, yaitu dimulai dari time origin atau start 

point sampai pada suatu kejadian khusus (failure even / end point). Fungsi 

survival digunakan untuk menyatakan probabilitas suatu individu bertahan dari 

waktu mula-mula sampai waktu t.  

 

2.8. Hazard 

Menurut Lawless (1982: 8) menentukan tingkat kematian seketika atau 

kegagalan pada waktu t, mengingat bahwa individu bertahan sampai t. Khususnya 

h(t)Δt adalah probabilitas kematian di [t,t + Δt], diberikan hidup sampai t. Fungsi 

hazard juga mempunyai nama lain diantaranya adalah laju bahaya, laju kegagalan 

(usia tertentu), dan kekuatan kematian. Fungsi hazard h(t), didefinisikan sebagai 

berikut.  
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h(t) =        
  (         |   )

  
  

 ( )

 ( )
      (2.8.17)  

fungsi f(t), F(t), S(t), dan h(t) memberikan spesifikasi matematis setara dengan 

distribusi T. Mudah untuk menurunkan ekspresi untuk S(t) dan f(t) dari h(t): f(t) = 

- S’(t).  

h(x) =  
 

  
     ( )        (2.8.18) 

sehingga, 

    ( ) |
 
 
    ∫  ( )   

 

 
       (2.8.19)  

Dan karena S(0) = 1, maka  

S(t) = exp(  ∫  ( )   
 

 
 )      (2.8.20) 

untuk beberapa tujuan tertentu itu juga berguna untuk menentukan fungsi hazard 

komulatif H(t) = ∫  ( )   
 

 
       (2.8.21)  

yang mana, dari rumus (2.8.20) berkaitan dengan fungsi daya tahan dari S(t) = 

exp[-H(t)] dapat dilihat bahwa S∞ = 0, maka H∞ = limt→∞ H(t) = ∞. Sehingga 

fungsi hazard h(t) untuk distribusi kontinu waktu hidup memiliki sifat h(t) ≥ 0, 

∫  ( )   
 

 
    yang akhirnya selain rumus (2.8.20), maka dari rumus (2.8.17) 

bahwa f(t) = h(t) exp( -  ∫  ( )  ) 
 

 
 Pada model cox regresi fungsi hazard 

menurut Dahlan (2012: 27) dapat dilihat sebagai berikut.  

h(t) = h0(t) exp (y)       (2.8.22)  
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dengan:  

h(t) adalah fungsi hazard ke – t.  

h0(t) adalah baseline hazard.  

h0(t) = δ α
-1

 (t/α)
δ-1

       (2.8.23) 

Y = β1 X1 + β2 X2 + … + βp Xp     (2.8.24)  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian  

Penelitian ekspos-fakto (expost – facto research) adalah penelitian yang 

dilakukan tanpa melakukan eksperimen, artinya perlakuan atau variabel bebas 

terjadi secara alami tanpa dimanipulasi. Penelitian korelasional studi hubungan 

(relationship studies correlational research). Penelitian bukan sekedar 

menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih tetapi juga memprediksi 

berdasarkan hubungan yang diperoleh.  

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian  

Waktu Penelitian  : 25 Mei sampai dengan 25 Juli 2015. 

Tempat Penelitian  : Instalasi Rekam Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang.  

 

3.3. Pengumpulan Data  

Saat pengumpulan data yang harus diketahui adalah menentukan variabel 

dan metode yang digunakan dalam mengumpulkan data.  

a. Menentukan Variabel  
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Variabel yang akan diteliti adalah sebagai berikut.  

a.a. Variabel dependent atau variabel terikat Y (time) = waktu bertahan 

hidup mulai dari pengobatan sampai berakhirnya studi (dalam 

hari).  

a.b. Variabel independent atau variabel bebas (X) ada lima.  

X1 (Umur)    = Umur pasien saat awal masuk  

dalam studi (dalam tahun) 

X2 (Skor)   = Keadaan pasien saat awal masuk  

ke studi performance status (skor 

karnofsky).  

X3 (Bulan)    = Banyaknya bulan dari diagnosis  

awal (dalam bulan).  

X4 (Kanker)    = Klasifikasi kanker yang diderita.  

X5 (Metode Pengobatan)  = Metode yang digunakan pasien  

untuk berobat.  

Karena data yang diambil dibatasi oleh waktu yakni tanggal 1 Januari 2013 

sampai dengan 31 Mei 2015 maka ada beberapa pasien yang masih tetap hidup 

sampai akhir studi sehingga data tersebut tersensor tipe I. Maka dari itu terdapat 

satu variabel lagi yakni variabel status yang menunjukkan bahwa data tersebut 

tersensor atau teramati (even). Untuk lebih jelasnya variabel yang digunakan dapat 

di tabulasikan seperti pada tabel 3.1.1. variabel penelitian.  
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Tabel 3.1.1 Variabel Penelitian  

Nama Variabel Tipe Data Keterangan 

Y(time) Kontinu  

Status Kategorik 0 = censored 

1 = even (teramati) 

X1 (Umur) Kontinu  

X2 (Skor Karnofsky) Kontinu  

X3 (Bulan dari diagnosis) Kontinu  

X4 (Kanker) Kategorik 1 = Adenocarsinoma 

2 = Skuamosa 

3 = Small 

4 = Besar 

X5 (Metode Pengobatan) Kategorik 1 = Kemoterapi 

2 = Non Kemoterapi 

 

b. Metode Observasi 

Metode observasi ini dengan cara mengumpulkan data dari rekam 

medis pasien kanker paru yang terdapat di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

Data yang dibutuhkan merupakan data kuantitatif yaitu data yang diperoleh 

dari hasil mengukur. Di dalam observasi dibutuhkan ketelitian yang tinggi 

untuk mendapatkan hasil yang diinginkan agar sesuai dengan objek yang 

diteliti. Pada tahap ini dilakukan survei dan pengumpulan data pada RSUP 

Dr. Kariadi Semarang pada bagian Instalasi Rekam Medik sebagai tempat 
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penelitian dan objek dari penelitian itu adalah rekam medis dari pasien yang 

mengidap penyakit kanker paru. Data yang dimaksud meliputi usia pasien, 

skor karnofsky (100 – 0), bulan dari diagnosis awal, klasifikasi kanker 

(adenocarsinoma, skuamosa, small, besar), metode pengobatan yang 

dijalani pasien, lama pasien bertahan hidup.  

 

3.4. Langkah – Langkah Penelitian  

Langkah – langkah penelitian adalah sebagai berikut.   

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dimulai dengan studi pustaka. Studi pustaka 

merupakan penelaah akan sumber pustaka yang relevan yang digunakan 

untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian, setelah 

itu dilanjutkan dengan penelaah dari sumber pustaka tersebut. Dari kajian 

tersebut, muncul permasalahan umum yaitu tentang analisis data uji hidup 

pada data kelangsungan hidup pasien kanker paru.  

2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah ini adalah pembatasan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini agar relevan dan sesuai dengan kajian yang ada. Pada 

penelitian ini perumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah rata – rata 

waktu hidup pasien kanker paru di RSUP Dr. Kariadi Semarang, fungsi 

survival atau fungsi ketahanan hidup dan fungsi hazard atau fungsi 

kegagalan yang terbentuk dari data kelangsungan hidup pasien kanker paru 
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di RSUP Dr. Kariadi Semarang, peluang kegagalan dan peluang 

keberhasilan pasien untuk bertahan hidup selama 5 (lima) tahun.  

3. Metode Pengumpulan Data 

a. Metode Observasi  

Metode observasi ini dengan cara mengumpulkan data dari rekam 

medis pasien kanker paru yang terdapat di RSUP Dr. Kariadi Semarang. 

Data yang dibutuhkan merupakan data kuantitatif yaitu data yang 

diperoleh dari hasil mengukur. Di dalam observasi dibutuhkan 

ketelitian yang tinggi untuk mendapatkan hasil yang diinginkan agar 

sesuai dengan objek yang diteliti. Pada tahap ini dilakukan survei dan 

pengumpulan data pada RSUP Dr. Kariadi Semarang pada bagian 

Instalasi Rekam Medik sebagai tempat penelitian dan objek dari 

penelitian itu adalah rekam medis dari pasien yang mengidap penyakit 

kanker paru. Data yang dimaksud meliputi usia pasien, skor karnofsky 

(100 – 0), bulan dari diagnosis awal, klasifikasi kanker 

(adenocarsinoma, skuamosa, small, besar), metode pengobatan yang 

dijalani pasien, lama pasien bertahan hidup.  

b. Metode Literatur 

Metode literatur ini digunakan untuk memilih dan menganalisis 

beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan analisis data uji hidup. 

Metode ini berguna untuk mengetahui cara pengolahan data dan cara 

penarikan kesimpulan serta berguna untuk membantu dalam penulisan 

tugas akhir.  
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4. Metode Pengolahan Data 

Data diolah dengan bantuan program SPSS 16 dengan analisis cox 

regresi yang terdapat dalam sub menu survival. Adapun langkah – langkah 

analisisnya adalah sebagai berikut ini.  

a. Asumsi Proportional Hazard (PH) 

Pertama harus dipenuhi adalah asumsi proportional hazard (PH) 

dengan cara menggunakan uji Kaplan Meier. Asumsi PH terpenuhi 

apabila garis survival pada kurva Kaplan Meier tidak saling 

berpotongan. Garis survival pada kurva –ln ln survival tidak saling 

berpotongan. Apabila terdapat variabel yang tidak memenuhi asumsi 

PH maka diperlukan pengujian dengan perlakuan berbeda yakni dengan 

cox regresi interaksi atau dengan cox regresi strata.  

b. Pengujian Model (Omnibus Test) 

Pada pengujian cox regresi untuk mengetahui signifikansi dari model 

dapat digunakan uji likelihood ratio (omnibus test). Yakni dengan -2LL 

(-2 log likelihood) dengan pendekatan distribusi chi-square. Hipotesis 

dari pengujian model ini adalah sebagai berikut.  

H0: Model tidak signifikan atau pengaruh dari kovariat tidak dapat 

diasumsikan mempunyai perbedaan dari nol (0). 

H1: Model signifikan atau pengaruh dari kovariat dapat diasumsikan  

mempunyai perbedaan dari nol (0). 

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut.  

        
  

  
  



32 
 

 
 

              

              (3.4.25) 

dengan,  

L0 : -2 log likelihood dari model reduksi atau model yang terdiri dari 

konstanta saja.  

Lp : -2 log likelihood dari model penuh dengan semua variabel 

bebas.  

Kriteria  penerimaan dan penolakan H0 adalah H0 diterima jika nilai 

G2 (chi square hitung) ≤ chi square tabel. Atau dengan melihat nilai 

signifikan, jika nilai sig > α = 0,01 maka H0 diterima.  

c. Memilih Model Terbaik 

Bila asumsi PH tidak terpenuhi maka menggunakan metode cox 

regresi model interaksi atau dengan metode cox regresi model strata. 

Untuk memilih model yang terbaik maka harus diuji dengan statistik uji 

selisih likelihood ratio untuk setiap model. Hipotesis dari pengujian ini 

adalah sebagai berikut.  

H0: Reduced model tidak berbeda dengan full model (model strata 

dapat diterima).  

H1: Reduced model berbeda dengan full model (model strata tidak 

dapat diterima).  

Untuk menguji hipotesis dapat ditentukan dengan statistik uji di 

bawah ini.  

    

  
  

        

 (   )
       (3.4.26) 
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dengan,  

ΔLR/df adalah selisih likelihood ratio untuk setiap degree of 

freedom.  

LRf adalah likelihood ratio full model (model interaksi).  

LRr adalah likelihood ratio reduced model (model strata).  

P(k-1) adalah degree of freedom.  

P adalah jumlah variabel interaksi pada full model. 

k adalah jumlah strata pada reduced model. 

Kriteria penerimaan dan penolakan H0 adalah H0 diterima jika nilai 

ΔLR/df <3,8. Dan H0 ditolak jika nilai ΔLR/df > 3,8.  

d. Koefisien Cox Regresi (β) 

Untuk menguji koefisien beta (β) biasanya menggunakan statistik uji 

wald. Pengujian ini berfungsi untuk melihat apakah variabel 

independent atau setiap kovariat berpengaruh signifikan atau tidak. 

Hipotesis dari pengujian ini adalah sebagai berikut.  

H0: Variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap 

model (tidak bermanfaat).  

H1: Variabel independent berpengaruh signifikan terhadap model 

(sangat bermanfaat).  

Statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut.  
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   [
  

   (  )
]
 

       (3.4.27) 

dengan,  

W adalah uji wald.  

βj adalah koefisien variabel bebas ke- j.  

Se (βj) adalah standar eror koefisien variabel bebas ke – j.  

Kriteria penerimaan dan penolakan H0 adalah jika nilai W ≥ chi 

square tabel maka H0 ditolak. Atau dapat juga dilihat dari nilai 

signifikannya, jika sig < α = 0,01 maka H0 ditolak.  

e. Uji Asumsi Multikolinieritas Variabel Independent 

Uji asumsi multikolinieritas dapat dilihat dengan uji koefisien 

correlation matrix. Apabila persamaan linier maka asumsi ini harus 

diuji. Hipotesis untuk uji multikolinieritas dari variabel – variabel 

independent atau kovariat adalah sebagai berikut.  

H0: Tidak terdapat multikolinieritas antar variabel independent.  

H1: Terdapat multikolinieritas antar variabel independent.  

Rumus statistik ujinya adalah sebagai berikut.  

   
 ∑      ∑  ∑   

√[ ∑  
   (∑  )

 ][ ∑  
   (∑  )

 ]

     (3.4.28) 

dengan,  

r adalah koefisien korelasi.  

n adlah banyaknya sampel.  

X adalah variabel independent.  

Y adalah variabel independent yang lain.  
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Kriteria penerimaan dan penolakan H0 adalah H0 diterima jika r atau 

koefisien korelasi < 0,85. Yang artinya tidak terdapat multikolinieritas.  

f. Menghitung Rata – Rata Waktu Hidup Pasien 

Untuk menghitung rata-rata waktu hidup pasien harus diketahui 

dahulu jenis datanya. Pada penelitian ini data tersensor tipe I 

sehingga penghitungannya dapat dilakukan dengan rumus seperti di 

bawah ini.  

 ̂   
 

 
        (3.4.29) 

dengan,  

 ̂  adalah rata – rata waktu hidup pasien.  

   ∑     ∑               (3.4.30)  

dengan,  

∑       adalah jumlah waktu hidup pasien yang diamati (even).  

∑       adalah jumlah waktu hidup pasien yang tersensor.  

r adalah banyaknya pasien yang teramati (even).  

5. Metode Penyusunan Laporan dan Kesimpulan  

Metode penyusunan laporan dan kesimpulan ini merupakan tahap 

terakhir dimana kegiatan yang telah dilakukan mulai dari awal sampai 

dengan selesainya pengumpulan data dan penganalisisannya yang kemudian 

akan dibuat laporan serta kesimpulan. Setelah metode ini berakhir maka 

berakhirlah langkah – langkah penelitian ini.  

  



 
 

36 
 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Data 

Data hasil penelitian pasien kanker paru di RSUP Dr. Kariadi Semarang 

didapatkan sebanyak 50 data pasien. Sebanyak 46 pasien atau sebanyak 92% 

pasien teramati atau meninggal sebelum waktu studi selesai. Sebanyak 4 pasien 

atau 8% pasien tersensor karena sampai pada saat waktu studi selesai pasien 

masih tetap hidup. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1.2.  

Tabel 4.1.2. Data Hasil Penelitian Pasien Kanker Paru di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang 

Y 

(time) 

X1 

(Umur) 

X2 

(Skor) 

X3 

(Bulan) 

X4 

(Kanker) 

X5 (Metode 

Pengobatan) Status 

33 14 70 3.57 1 1 1 

29 64 50 0.97 1 1 1 

12 58 50 0.4 1 1 1 

36 74 50 2.37 1 2 1 

5 57 30 0.17 2 2 1 

29 39 60 0.97 1 2 1 

31 61 50 1.5 1 1 1 

24 53 40 0.8 1 2 1 

3 43 50 0.1 1 2 1 

62 47 60 2.4 1 2 1 

37 45 50 1.23 1 1 1 

50 43 60 1.67 1 1 1 

32 67 70 2.6 2 1 1 

33 61 50 1.1 2 1 1 

22 48 50 1.77 1 1 1 

30 55 50 1.03 2 1 1 

33 65 50 1.1 2 1 1 

132 30 50 5.13 2 1 1 

29 50 50 0.97 1 1 1 
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9 37 50 0.3 1 2 1 

11 31 60 3.57 1 2 1 

95 59 70 6.97 2 1 1 

26 47 50 0.93 1 1 1 

21 57 20 0.7 1 1 1 

19 45 50 0.63 1 2 1 

2 54 40 3.3 1 2 1 

285 56 50 9.53 2 1 0 

10 62 30 0.5 3 2 1 

34 45 50 1.13 1 2 1 

8 26 50 0.27 2 2 1 

67 54 70 2.9 2 1 1 

24 45 50 0.8 1 1 1 

185 60 80 9.3 1 2 0 

13 63 50 0.43 1 1 1 

41 47 40 1.37 2 2 1 

703 70 40 23.43 1 1 0 

22 2 70 0.73 3 2 1 

15 71 70 0.5 1 2 1 

15 40 60 0.5 1 2 1 

1 52 50 0.03 1 2 1 

20 16 50 0.67 3 1 1 

6 71 50 0.2 2 2 1 

33 46 40 1.87 1 2 1 

25 49 80 3.63 1 1 1 

162 47 80 5.4 2 2 0 

11 54 50 0.7 1 2 1 

10 79 60 0.33 1 2 1 

3 62 50 0.1 1 2 1 

5 63 40 0.17 1 2 1 

4 54 50 0.13 1 2 1 

sumber: Instalasi Rekam Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang 

Tabel 4.1.2 data hasil penelitian pasien kanker paru di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang terdapat tujuh (7) variabel yang terdiri dari variabel Y (time), variabel 

X1 (Umur), X2 (Skor), X3 (Bulan), X4 (Kanker), X5 (Metode Pengobatan), 

variabel Status. Variabel Y (time) adalah variabel dependent atau variabel terikat 

yang menunjukkan waktu hidup pasien kanker paru (dalam hari). Variabel X1 
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(Umur) adalah variabel independent yang menunjukkan umur pasien kanker paru 

saat awal masuk studi (dalam tahun). Variabel X2 (Skor) menunjukkan keadaan 

pasien kanker paru saat awal masuk ke studi performance status (skor karnofsky). 

Variabel X3 (Bulan) menunjukkan banyaknya bulan dari diagnosis awal (dalam 

bulan). Variabel X4 (Kanker) menunjukkan klasifikasi kanker yang diderita 

dengan nilai satu (1) menunjukkan adenocarsinoma, dua (2) menunjukkan 

skuamosa, tiga (3) menunjukkan small, empat (4) menunjukkan besar. Variabel 

X5 (Metode Pengobatan) menunjukkan metode yang digunakan pasien kanker 

paru untuk berobat dengan nilai satu (1) menunjukkan kemoterapi dan dua (2) 

menunjukkan non kemoterapi. Variabel status menunjukkan bahwa data yang 

berkode satu (1) adalah teramati atau meninggal sebelum berakhirnya studi (even) 

dan kode dua (2) adalah tersensor atau masih tetap hidup sampai pada waktu studi 

berakhir (censored). Untuk keterangan data lebih lengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran II.  

 

4.2. Pengolahan Data  

Yang pertama harus dipenuhi adalah asumsi proportional hazard (PH). 

Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan uji Kaplan Meier pada program 

SPSS 16.  

1. Uji Asumsi Proportional Hazard (PH)  

a. Variabel X1 (Umur) 
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Klik analyze – survival – Kaplan Meier – masukkan variabel Y 

(time) pada kotak time – masukkan variabel Status pada kotak status dan 

masukkan variabel X1 (Umur) pada kotak factor. Seperti terlihat pada 

gambar 4.2.1. kotak dialog di bawah ini.  

 
Gambar 4.2.1. Kotak Dialog Kaplan Meier Variabel X1 (Umur) 

Kemudian klik define event untuk menentukan status even yang 

teramati. Seperti terlihat pada gambar 4.2.2. di bawah ini. Masukkan 

angka 1 pada single value lalu klik continue.  

 
Gambar 4.2.2. Kaplan Meier Define Event Variabel X1 (Umur) 
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Klik options – aktifkan plot survival dan log survival – kemudian 

klik continue. Seperti terlihat pada gambar 4.2.3. di bawah ini.  

 
Gambar 4.2.3. Kaplan Meier Options Variabel X1 (Umur) 

Maka akan kembali pada kotak dialog Kaplan Meier. Terakhir untuk 

memprosesnya klik Ok.  

b. Variabel X2 (Skor)  

Klik analyze – survival – Kaplan Meier – masukkan variabel Y 

(time) pada kotak time – masukkan variabel Status pada kotak status 

dan masukkan variabel X2 (Skor) pada kotak factor. Seperti terlihat 

pada gambar 4.2.4. kotak dialog di bawah ini.  
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Gambar 4.2.4. Kotak Dialog Kaplan Meier Variabel X2 (Skor) 

Kemudian klik define event untuk menentukan status even yang 

teramati. Seperti terlihat pada gambar 4.2.5. di bawah ini. Masukkan 

angka 1 pada single value lalu klik continue.  

 
Gambar 4.2.5. Kaplan Meier Define Event Variabel X2 (Skor) 

Klik options – aktifkan plot survival dan log survival – kemudian 

klik continue. Seperti terlihat pada gambar 4.2.6. di bawah ini.  
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Gambar 4.2.6. Kaplan Meier Options Variabel X2 (Skor) 

Maka akan kembali pada kotak dialog Kaplan Meier. Terakhir untuk 

memprosesnya klik Ok.  

c. Variabel X3 (Bulan)  

Klik analyze – survival – Kaplan Meier – masukkan variabel Y 

(time) pada kotak time – masukkan variabel Status pada kotak status 

dan masukkan variabel X3 (Bulan) pada kotak factor. Seperti terlihat 

pada gambar 4.2.7. kotak dialog di bawah ini.  
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Gambar 4.2.7. Kotak Dialog Kaplan Meier Variabel X3 (Bulan) 

Kemudian klik define event untuk menentukan status even yang 

teramati. Seperti terlihat pada gambar 4.2.8. di bawah ini. Masukkan 

angka 1 pada single value lalu klik continue.  

 
Gambar 4.2.8. Kaplan Meier Define Event Variabel X3 (Bulan) 

Klik options – aktifkan plot survival dan log survival – kemudian 

klik continue. Seperti terlihat pada gambar 4.2.9. di bawah ini.  
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Gambar 4.2.9. Kaplan Meier Options Variabel X3 (Bulan) 

Maka akan kembali pada kotak dialog Kaplan Meier. Terakhir untuk 

memprosesnya klik Ok.  

d. Variabel X4 (Kanker) 

Klik analyze – survival – Kaplan Meier – masukkan variabel Y 

(time) pada kotak time – masukkan variabel Status pada kotak status 

dan masukkan variabel X4 (Kanker) pada kotak factor. Seperti terlihat 

pada gambar 4.2.10. kotak dialog di bawah ini.  
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Gambar 4.2.10. Kotak Dialog Kaplan Meier Variabel X4 (Kanker) 

Kemudian klik define event untuk menentukan status even yang 

teramati. Seperti terlihat pada gambar 4.2.11. di bawah ini. Masukkan 

angka 1 pada single value lalu klik continue.  

 
Gambar 4.2.11. Kaplan Meier Define Event Variabel X4 (Kanker) 

Klik options – aktifkan plot survival dan log survival – kemudian 

klik continue. Seperti terlihat pada gambar 4.2.12. di bawah ini.  
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Gambar 4.2.12. Kaplan Meier Options Variabel X4 (Kanker) 

Maka akan kembali pada kotak dialog Kaplan Meier. Terakhir untuk 

memprosesnya klik Ok.  

e. Variabel X5 (Metode Pengobatan) 

Klik analyze – survival – Kaplan Meier – masukkan variabel Y 

(time) pada kotak time – masukkan variabel Status pada kotak status 

dan masukkan variabel X5 (Metode Pengobatan) pada kotak factor. 

Seperti terlihat pada gambar 4.2.13. kotak dialog di bawah ini.  
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Gambar 4.2.13. Kotak Dialog Kaplan Meier Variabel X5 (Metode 

Pengobatan) 

 

Kemudian klik define event untuk menentukan status even yang 

teramati. Seperti terlihat pada gambar 4.2.14. di bawah ini. Masukkan 

angka 1 pada single value lalu klik continue.  

 
Gambar 4.2.14. Kaplan Meier Define Event Variabel X5 (Metode 

Pengobatan) 

 

Klik options – aktifkan plot survival dan log survival – kemudian 

klik continue. Seperti terlihat pada gambar 4.2.15. di bawah ini.  
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Gambar 4.2.15. Kaplan Meier Options Variabel X5 (Metode 

Pengobatan) 

 

Maka akan kembali pada kotak dialog Kaplan Meier. Terakhir untuk 

memprosesnya klik Ok.  

2. Analisis Cox Regresi 

Klik analyze – survival – cox regression – masukkan variabel Y (time) 

pada kotak time dan variabel Status pada kotak status. Seperti terlihat pada 

gambar 4.2.16. di bawah ini.  
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Gambar 4.2.16. Kotak Dialog Cox Regression 

Klik define event yang ada di bawah kotak status. Lalu masukkan nilai 

1 pada single value dan klik continue. Seperti terlihat pada gambar 4.2.17 di 

bawah ini.  

 
Gambar 4.2.17. Cox Regression Define Event 
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Karena asumsi proportional hazard (PH) ada banyak variabel yang tidak 

memenuhi maka hanya ada dua pilihan yaitu dengan menggunakan model 

interaksi atau dengan model strata.  

a. Model Interaksi 

Masukkan interaksi antara variabel yang memenuhi asumsi PH dan 

yang tidak memenuhi asumsi PH ke dalam kotak covariate dengan 

memblok variabel yang akan diinteraksikan. Untuk memasukkannya 

dengan cara klik >a*b> yang artinya variabel – variabel tersebut akan 

diinteraksikan. Seperti yang terlihat pada gambar 4.2.18. di bawah ini.  

 
Gambar 4.2.18. Cox Regression Model Interaksi 

b. Model Strata 

Dengan cara memilih variabel yang akan distratakan dan kemudian 

dimasukkan dalam kotak strata. Stratakan berdasar variabel X4 

(Kanker). Seperti yang terlihat pada gambar 4.2.19. di bawah ini.  
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Gambar 4.2.19. Cox Regression Model Strata 

Selanjutnya klik plots dan pilih plot yang akan ditampilkan. Grafik 

atau plot yang akan ditampilkan adalah grafik survival dan hazard 

kemudian klik continue seperti pada gambar 4.2.20.  
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Gambar 4.2.20. Cox Regression Plots 

Klik options aktifkan Cl for exp(β) 99%, entry 0,01, correlation of 

estimates, display baseline function dan klik continue. Seperti yang 

terlihat pada gambar 4.2.21. di bawah ini.  

 
Gambar 4.2.21. Cox Regression Options 
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Setelah itu akan kembali pada tampilan awal cox regression. Tekan 

OK maka dapat dianalisis dan di interpretasikan hasilnya.  

 

4.3. Analisis Hasil Interpretasi  

Hasil analisis setelah data diolah dengan menggunakan SPSS 16 didapatkan 

hasil sebagai berikut.  

1. Asumsi Proportional Hazard (PH) 

a. Variabel X1 (Umur)  

 
Gambar 4.3.22. Grafik Survival Kaplan Meier Variabel X1 (Umur) 

Dari gambar 4.3.22 dapat dilihat bahwa grafik survival untuk 

variabel X1 (Umur) saling berpotongan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel X1 (Umur) tidak memenuhi asumsi PH. 

Selanjutnya untuk gambar 4.3.23 dapat dilihat pula grafik log survival 

untuk variabel X1 (Umur) juga saling berpotongan sehingga dapat 
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ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 (Umur) tidak memenuhi asumsi 

proportional hazard (PH).  

 
Gambar 4.3.23. Grafik Log Survival Kaplan Meier Variabel X1 (Umur) 

b. Variabel X2 (Skor) 

 
Gambar 4.3.24. Grafik Survival Kaplan Meier Variabel X2 (Skor) 



55 
 

 
 

Dari gambar 4.3.24 dapat dilihat bahwa grafik survival untuk 

variabel X2 (Skor) saling berpotongan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel X2 (Skor) tidak memenuhi asumsi PH. 

Selanjutnya untuk gambar 4.3.25 dapat dilihat pula grafik log survival 

untuk variabel X2 (Skor) juga saling berpotongan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel X2 (Skor) tidak memenuhi asumsi 

proportional hazard (PH).  

 
Gambar 4.3.25. Grafik Log Survival Kaplan Meier Variabel X2 (Skor) 

c. Variabel X3 (Bulan)  
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Gambar. 4.3.26. Grafik Survival Kaplan Meier Variabel X3 (Bulan) 

 

Dari gambar 4.3.26 dapat dilihat bahwa grafik survival untuk 

variabel X3 (Bulan) saling berpotongan sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa variabel X3 (Bulan) tidak memenuhi asumsi PH. 

Selanjutnya untuk gambar 4.3.27 dapat dilihat pula grafik log survival 

untuk variabel X3 (Bulan) juga saling berpotongan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel X3 (Bulan) tidak memenuhi asumsi 

proportional hazard (PH).  
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Gambar 4.3.27. Grafik Log Survival Kaplan Meier Variabel X3 (Bulan) 

d. Variabel X4 (Kanker)  

 
Gambar 4.3.28. Grafik Survival Kaplan Meier Variabel X4 (Kanker) 

Dari gambar 4.3.28 dapat dilihat bahwa grafik survival untuk 

variabel X4 (Kanker) saling berpotongan sehingga dapat ditarik 
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kesimpulan bahwa variabel X4 (Kanker) tidak memenuhi asumsi PH. 

Selanjutnya untuk gambar 4.3.29 dapat dilihat pula grafik log survival 

untuk variabel X4 (Kanker) juga saling berpotongan sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa variabel X4 (Kanker) tidak memenuhi asumsi 

proportional hazard (PH).  

 
Gambar 4.3.29. Grafik Log Survival Kaplan Meier Variabel X4 

(Kanker) 

 

e. Variabel X5 (Metode Pengobatan)  
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Gambar 4.3.30. Grafik Survival Kaplan Meier Variabel X5 (Metode 

Pengobatan)  

 

Dari gambar 4.3.30 dapat dilihat bahwa grafik survival untuk 

variabel X5 (Metode Pengobatan) tidak saling berpotongan sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X5 (Metode Pengobatan) 

memenuhi asumsi PH. Selanjutnya untuk gambar 4.3.31 dapat dilihat 

pula grafik log survival untuk variabel X5 (Metode Pengobatan) juga 

tidak saling berpotongan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel X5 (Metode Pengobatan) memenuhi asumsi proportional 

hazard (PH).  
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Gambar 4.3.31. Grafik Log Survival Kaplan Meier Variabel X5 

(Metode Pengobatan) 

 

2. Analisis Cox Regresi 

Karena yang memenuhi asumsi PH hanya variabel X5 (Metode 

Pengobatan) maka analisis cox regresi yang digunakan adalah model 

interaksi atau dengan model strata.  

  



61 
 

 
 

 

a. Pengujian Model (Omnibus Test) 

Tabel 4.3.3. Omnibus Test Model Interaksi 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) 

Change From Previous 

Step 

Change From Previous 

Block 

Chi-

square Df Sig. 

Chi-

square df Sig. 

Chi-

square df Sig. 

253.888 21.094 1 .000 38.139 1 .000 38.139 1 .000 

a. Beginning Block Number 0, initial Log Likelihood function: -2 Log 

likelihood: 292.027 

   

b. Beginning Block Number 1. Method = 

Enter 

      

Pada tabel 4.3.3. dapat dilihat nilai dari -2log likelihood reduce model 

adalah 292,027 dan – 2log likelihood model penuh adalah 253,888 sehingga 

uji statistik G
2
 pada rumus (3.4.25) dengan pendekatan chi square 

didapatkan hasil sebagai berikut.  

                                .  

Hasil ini sama dengan yang ada pada tabel 4.3.3. pada nilai chi square 

change from previous block. karena nilai G
2
 = 38,139 > χ

2
0,01;1 = 6,63 pada 

Lampiran I maka H0 ditolak sehingga terima H1 berarti model signifikan 

atau pengaruh dari kovariat dapat diasumsikan  mempunyai perbedaan dari 

nol (0). Atau dapat juga dilihat hasilnya dari nilai signifikan yang 

menunjukkan nilai 0,000 < α = 0,01 maka H0 ditolak sehingga terima H1 

berarti model signifikan atau pengaruh dari kovariat dapat diasumsikan  

mempunyai perbedaan dari nol (0). 
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Tabel 4.3.4. Omnibus Test Model Strata 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) 

Change From Previous 

Step 

Change From Previous 

Block 

Chi-

square df Sig. 

Chi-

square df Sig. 

Chi-

square Df Sig. 

197.221 12.783 1 .000 27.209 1 .000 27.209 1 .000 

a. Beginning Block Number 0, initial Log Likelihood function: -2 Log 

likelihood: 224.430 

   

b. Beginning Block Number 1. Method = 

Enter 

      

Pada tabel 4.3.4. dapat dilihat nilai dari -2log likelihood reduce model 

adalah 224,430 dan – 2log likelihood model penuh adalah 197,221 sehingga 

uji statistik G
2
 pada rumus (3.4.25) dengan pendekatan chi square 

didapatkan hasil sebagai berikut.  

                                .  

Hasil ini sama dengan yang ada pada tabel 4.3.4. pada nilai chi square 

change from previous block. karena nilai G
2
 = 27,209 > χ

2
0,01;1 = 6,63 pada 

Lampiran I maka H0 ditolak sehingga terima H1 berarti model signifikan 

atau pengaruh dari kovariat dapat diasumsikan  mempunyai perbedaan dari 

nol (0). Atau dapat juga dilihat hasilnya dari nilai signifikan yang 

menunjukkan nilai 0,000 < α = 0,01 maka H0 ditolak sehingga terima H1 

berarti model signifikan atau pengaruh dari kovariat dapat diasumsikan  

mempunyai perbedaan dari nol (0). 

b. Memilih Model terbaik 
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Karena kedua model tersebut diterima maka yang diperlukan saat ini 

adalah memilih model terbaik. Model terbaik dapat ditentukan dengan 

rumus (3.4.26).  

    

  
  

        

 (   )
  

             

 (   )
        

Karena nilai ΔLR/df adalah 5,465 > 3,8 maka H0 ditolak berarti model 

stratifikasi tidak dapat diterima sehingga yang diterima adalah model 

interaksi. Untuk pengujian selanjutnya hanya dilihat dari hasil pengujian 

model interaksi.  

c. Koefisien Cox Regresi (β)  

Tabel 4.3.5. Koefisien Beta 

 

B SE Wald df Sig. Exp(B) 

99.0% CI for 

Exp(B) 

 Lower Upper 

Bulan*Kanker*MetodePen

gobatan*Skor*Umur 

-

0.000091

4665 

0.000027

1869 
11.319 1 .001 1.000 1.000 1.000 

 

Pada tabel 4.3.5. dapat diuji koefisien beta apakah berarti atau tidak. 

Dilihat dari nilai uji wald menggunakan rumus (3.4.27) diperoleh hasil 

sebagai berikut.  

   [
  

   (  )
]
 

  *
             

            
+
 

         

Hasil penghitungan sama dengan yang ada pada tabel 4.3.5 pada nilai 

wald. Karena pengujian ini dengan pendekatan chi square maka W = 11,319 

> χ
2

 0,01; 1 = 6,63 pada Lampiran I maka H0 ditolak dan terima H1 maka 

variabel independent berpengaruh signifikan terhadap model (sangat 



64 
 

 
 

bermanfaat). Selain menggunakan uji wald dapat pula dilihat dari nilai 

signifikan pada tabel 4.3.5. bahwa nilai sig 0,001 < α = 0,01 maka H0 

ditolak dan terima H1 maka variabel independent berpengaruh signifikan 

terhadap model (sangat bermanfaat). Sehingga persamaan regresi yang 

diperoleh adalah sebagai berikut.  

Y = -0,0000914665(X1*X2*X3*X4*X5).  

d. Asumsi Multikolinieritas 

Karena persamaan tidak linier sehingga asumsi multikolinieritas ini 

tidak perlu diujikan. Sehingga model dapat diterima karena bebas dari 

asumsi multikolinieritas.  

3. Rata – Rata Waktu Hidup Pasien  

Menghitung rata – rata waktu hidup pasien kanker paru di RSUP Dr. 

Kariadi Semarang didapatkan dari rumus (3.4.29) dan (3.4.30). 

Penghitungannya adalah sebagai berikut.  

 ̂   
 

 
  
    

  
                  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata – rata waktu hidup pasien kanker 

paru di RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah 55 hari.  

4. Fungsi Survival dan Fungsi Hazard 

Melihat fungsi survival yang terbentuk yakni adalah sebagai berikut. 

S(t) = (S0(t))
exp(-0,0000914665(X1*X2*X3*X4*X5))

, dengan S0(t) adalah baseline 

survival. Melihat fungsi hazard yang terbentuk adalah                      

h(t)=h0(t) exp(-0,0000914665(X1*X2*X3*X4*X5)), dengan h0(t) adalah 

baseline hazard. 
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5. Peluang Keberhasilan dan Kegagalan Pasien Bertahan Selama lima(5) 

Tahun 

Peluang kegagalan pasien untuk bertahan hidup selama lima tahun jika 

umur pasien 64 tahun, skor karnofsky 70, bulan dari diagnosis 1 bulan, jenis 

kanker adenocarsinoma (1), dan metode pengobatan kemoterapi (1).  

h0(t) = δ α
-1

 (t/α)
δ-1

  

h0(1825) = 1* (0,01)
-1

 * (1825/ 0,01)
1-1

 = 100  

h(t) = h0(t) exp(-0,0000914665*(X1*X2*X3*X4*X5)) 

h(1825) = 100 exp(-0,0000914665*(64*70*1*1*1)) 

       = 100 * exp (-0,40977) 

       = 100*0,6638 

       = 66,38%  

Peluang keberhasilan pasien untuk bertahan hidup selama lima tahun 

jika umur pasien 64 tahun, skor karnofsky 70, bulan dari diagnosis 1 bulan, 

jenis kanker adenocarsinoma (1), dan metode pengobatan kemoterapi (1).  

S0(t) = exp ( ∫   ( )
 

 
  )     (  ∫      (   )   

 

 
  )   

    (      (∫ (   )   
 

 
  ))     (      *

 

 
 (   )  | 
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    (     ((
 

 
 (   ) )   (

 

 
 (   ) )))  

  (    )     (    (    )
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 (
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)))  

     = exp (-18250000) = 0  
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S(t) = (S0(t))
exp(-0,0000914665(X1*X2*X3*X4*X5))

  

S(1825) = (0)
exp(-0,0000914665(64*70*1*1*1))

 = (0)
(0,6638)

 = 0%.  

 

4.4. Pembahasan  

Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa rata – rata waktu hidup pasien 

kanker paru di RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah 55 hari. Hal ini lebih sedikit 

dibandingkan dengan penelitian Supartono & Suryanto (2012) yang menyebutkan 

bahwa rata-rata waktu hidup pasien kanker paru adalah 122 hari untuk waktu 

tahan hidup selama 1 tahun setelah pengobatan. Ini berbeda dikarenakan 

banyaknya pasien dan rentang tahun yang berbeda. Pada penelitian Supartono & 

Suryanto (2012) menyatakan bahwa banyaknya pasien yang ditelitinya adalah 82 

pasien serta data pasien yang digunakan diambil pada tanggal 1 Januari 2009 

sampai dengan 30 Juni 2010. Selain itu variabel yang digunakan oleh Supartono 

& Suryanto (2012) yakni jenis kelamin, umur, histologi, stadium TNM, skor 

karnofsky, efusi pleura, anemia, kadar albumin. Sedangkan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah umur, skor karnofsky, bulan diagnosis, jenis kanker 

(histologi), metode pengobatan. Metode yang digunakan juga berbeda pada 

penelitian Supartono & Suryanto (2012) menggunakan metode uji Kaplan Meier  

dan uji log rank sedangkan pada penelitian ini menggunakan uji Kaplan Meier 

dan cox regresi. 
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Dengan fungsi hazard h(t) = h0(t)exp(-0,0000914665(X1*X2*X3*X4*X5)), 

dengan h0(t) adalah baseline hazard. Dan fungsi survival                  

S(t)=(S0(t))
exp(-0,0000914665(X1*X2*X3*X4*X5))

, dengan S0(t) adalah baseline survival. 

Kedua fungsi ini digunakan untuk menentukan peluang keberhasilan dan 

kegagalan pasien untuk bertahan hidup selama lima tahun. 66,38 % adalah 

peluang  kegagalan pasien  untuk bertahan hidup selama lima tahun. Sedangkan 

peluang keberhasilan pasien untuk bertahan hidup selama lima tahun adalah 0 %. 

Hal ini lebih sedikit dibandingkan dengan penelitian Supartono & Suryanto 

(2012) yang menyebutkan bahwa untuk angka ketahanan hidup selama 1 tahun 

adalah 18,3%. Sedangkan menurut Aditiawarman (2003) menyebutkan bahwa 

angka ketahanan hidup selama 1 tahun adalah 25,93%. Hasil yang diperoleh 

berbeda dari penelitian sebelumnya karena variabel, metode pengobatan, 

banyaknya sample, rentang waktu yang digunakan berbeda sehingga hal ini dapat 

terjadi.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Dari hasil pengolahan data dan interpretasi hasil yang didapatkan, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

1. Rata – rata waktu hidup pasien kanker paru di RSUP Dr. Kariadi 

Semarang adalah 55 hari.  

2. Bentuk fungsi ketahanan hidup yang terbentuk adalah                        

S(t)=(S0(t))
exp(-0,0000914665(X1*X2*X3*X4*X5))

, dengan S0(t) adalah baseline 

survival dan bentuk fungsi kegagalan yang terbentuk adalah       

h(t)=h0(t)exp(-0,0000914665*(X1*X2*X3*X4*X5)), dengan h0(t) adalah 

baseline hazard. 

3. Peluang keberhasilan pasien untuk bertahan hidup selama lima tahun jika 

umur pasien 64 tahun, skor karnofsky 70, bulan dari diagnosis 1 bulan, 

jenis kanker adenocarsinoma (1), dan metode pengobatan kemoterapi (1) 

adalah 0%. Dan peluang kegagalan pasien untuk bertahan hidup selama 

lima tahun jika umur pasien 64 tahun, skor karnofsky 70, bulan dari 

diagnosis 1 bulan, jenis kanker adenocarsinoma (1), dan metode 

pengobatan kemoterapi (1) adalah 66,38%. 
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5.2. Saran  

Saran yang dapat diberikan agar dapat diperhatikan oleh peneliti selanjutnya 

adalah sebagai berikut.  

1. Sebaiknya dalam penelitian lebih lanjut mengenai kanker paru, dipandu 

oleh dokter yang lebih ahli dibidang penyakit kanker paru.  

2. Perlu adanya penelitian dengan sampel yang lebih besar dan rentang waktu 

yang lebih lama sehingga penelitian yang dihasilkan akan lebih baik.  
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Lampiran I 

Tabel  Distribusi Chi Square 

 

db 
Α 

0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 

1 2.70554 3.84146 5.0239 6.63489 7.8794 

2 4.60518 5.99148 7.37778 9.21035 10.59653 

3 6.25139 7.81472 9.3484 11.34488 12.83807 

4 7.77943 9.48773 11.14326 13.2767 14.86017 

5 9.23635 11.07048 12.83249 15.08632 16.74965 

6 10.64464 12.59158 14.44935 16.81187 18.54751 

7 12.01703 14.06713 16.01277 18.47532 20.27774 

8 13.36156 15.50731 17.53454 20.09016 21.95486 

9 14.68366 16.91896 19.02278 21.66605 23.58927 

10 15.98717 18.30703 20.4832 23.20929 25.18805 

11 17.27501 19.67515 21.92002 24.72502 26.75686 

12 18.54934 21.02606 23.33666 26.21696 28.29966 

13 19.81193 22.36203 24.73558 27.68818 29.81932 

14 21.06414 23.68478 26.11893 29.14116 31.31943 

15 22.30712 24.9958 27.48836 30.57795 32.80149 

16 23.54182 26.29622 28.84532 31.99986 34.26705 

17 24.76903 27.5871 30.19098 33.40872 35.71838 

18 25.98942 28.86932 31.52641 34.80524 37.15639 

19 27.20356 30.14351 32.85234 36.19077 38.58212 

20 28.41197 31.41042 34.16958 37.56627 39.99686 

21 29.61509 32.67056 35.47886 38.93223 41.40094 

22 30.81329 33.92446 36.78068 40.28945 42.79566 

23 32.00689 35.17246 38.07561 41.63833 44.18139 

24 33.19624 36.41503 39.36406 42.97978 45.55836 

25 34.38158 37.65249 40.6465 44.31401 46.92797 

26 35.56316 38.88513 41.92314 45.64164 48.28978 

27 36.74123 40.11327 43.19452 46.96284 49.64504 

28 37.91591 41.33715 44.46079 48.27817 50.99356 

29 39.08748 42.55695 45.72228 49.58783 52.3355 

30 40.25602 43.77295 46.97922 50.89218 53.67187 
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Lampiran II 

Data Penelitian Pasien Kanker Paru di RSUP. Dr. Kariadi 

Semarang 

Y 

(time) 

X1 

(Umur) 

X2 

(Skor) 

X3 

(Bulan) 
X4 (Kanker) 

X5 (Metode 

Pengobatan) 
Status 

33 14 70 3.57 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

29 64 50 0.97 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

12 58 50 0.4 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

36 74 50 2.37 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 

5 57 30 0.17 Skuamosa Non Kemoterapi even 

29 39 60 0.97 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 

31 61 50 1.5 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

24 53 40 0.8 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 

3 43 50 0.1 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 

62 47 60 2.4 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 

37 45 50 1.23 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

50 43 60 1.67 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

32 67 70 2.6 Skuamosa Kemoterapi even 

33 61 50 1.1 Skuamosa Kemoterapi even 

22 48 50 1.77 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

30 55 50 1.03 Skuamosa Kemoterapi even 

33 65 50 1.1 Skuamosa Kemoterapi even 

132 30 50 5.13 Skuamosa Kemoterapi even 

29 50 50 0.97 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

9 37 50 0.3 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 

11 31 60 3.57 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 

95 59 70 6.97 Skuamosa Kemoterapi even 

26 47 50 0.93 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

21 57 20 0.7 Adenocarsinoma Kemoterapi even 

19 45 50 0.63 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 

2 54 40 3.3 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 

285 56 50 9.53 Skuamosa Kemoterapi censored 

10 62 30 0.5 Small Non Kemoterapi even 

34 45 50 1.13 Adenocarsinoma Non Kemoterapi even 
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8 26 50 0.27 Skuamosa Non Kemoterapi even 

67 54 70 2.9 Skuamosa Kemoterapi even 

24 45 50 0.8 Adenocarsinoma Kemoterapi Even 

185 60 80 9.3 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Censored 

13 63 50 0.43 Adenocarsinoma Kemoterapi Even 

41 47 40 1.37 Skuamosa Non Kemoterapi Even 

703 70 40 23.43 Adenocarsinoma Kemoterapi Censored 

22 2 70 0.73 Small Non Kemoterapi Even 

15 71 70 0.5 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Even 

15 40 60 0.5 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Even 

1 52 50 0.03 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Even 

20 16 50 0.67 Small Kemoterapi Even 

6 71 50 0.2 Skuamosa Non Kemoterapi Even 

33 46 40 1.87 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Even 

25 49 80 3.63 Adenocarsinoma Kemoterapi Even 

162 47 80 5.4 Skuamosa Non Kemoterapi Censored 

11 54 50 0.7 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Even 

10 79 60 0.33 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Even 

3 62 50 0.1 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Even 

5 63 40 0.17 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Even 

4 54 50 0.13 Adenocarsinoma Non Kemoterapi Even 

Sumber: Instalasi Rekam Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang 
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Lampiran III 

Output Pengolahan Data 

1. Uji Kaplan Meier 

a. Variabel X1 (Umur)  
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b. Variabel X2 (Skor) 
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c. Variabel X3 (Bulan)  
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d. Variabel X4 (Kanker) 
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e. Variabel X5 (Metode Pengobatan)  
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2. Uji Cox Regresi  

a. Model Interaksi  

 

Case Processing Summary 

  N Percent 

Cases available in analysis Event
a
 46 92.0% 

Censored 4 8.0% 

Total 50 100.0% 

Cases dropped Cases with missing values 0 .0% 

Cases with negative time 0 .0% 

Censored cases before the 

earliest event in a stratum 
0 .0% 

Total 0 .0% 

Total 50 100.0% 

a. Dependent Variable: Y   

 

Omnibus Tests 

of Model 

Coefficients 
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-2 Log Likelihood 

292.027 

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients
a,b

 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) 

Change From Previous 

Step 

Change From Previous 

Block 

Chi-

square df Sig. 

Chi-

square df Sig. 

Chi-

square df Sig. 

253.888 21.094 1 .000 38.139 1 .000 38.139 1 .000 

a. Beginning Block Number 0, initial Log Likelihood function: -2 

Log likelihood: 292.027 

   

b. Beginning Block Number 1. 

Method = Enter 

      

 

 

Variables in the Equation 

 

B SE Wald Df Sig. Exp(B) 

99.0% CI for 

Exp(B) 

 
Lower Upper 

Bulan*Kanker*Me

todePengobatan*

Skor*Umur 

-

0.000091466

5 

0.0000271

869 
11.319 1 .001 1.000 1.000 1.000 
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Survival Table 

Time 

Baseline Cum 

Hazard 

At mean of covariates 

Survival SE Cum Hazard 

1 .034 .989 .011 .011 

2 .068 .977 .016 .023 

3 .140 .954 .024 .047 

4 .177 .942 .028 .059 

5 .257 .918 .034 .086 

6 .299 .905 .037 .100 

8 .342 .892 .040 .115 

9 .387 .878 .043 .130 

10 .483 .851 .049 .162 

11 .584 .822 .054 .196 

12 .637 .808 .057 .213 

13 .692 .793 .060 .232 

15 .811 .762 .065 .272 

19 .875 .746 .067 .293 

20 .942 .729 .070 .316 

21 1.013 .712 .072 .339 

22 1.170 .676 .076 .392 

24 1.350 .636 .080 .452 

25 1.448 .616 .083 .485 

26 1.552 .595 .084 .520 

29 1.923 .525 .087 .644 

30 2.071 .500 .089 .694 

31 2.235 .473 .090 .749 

32 2.409 .446 .090 .807 

33 3.316 .329 .083 1.111 

34 3.646 .295 .082 1.222 

36 4.027 .259 .081 1.349 

37 4.500 .221 .077 1.508 

41 5.147 .178 .071 1.725 

50 6.163 .127 .060 2.065 
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62 8.060 .067 .044 2.700 

67 11.151 .024 .025 3.736 

95 15.024 .007 .011 5.034 

132 27.901 .000 .000 9.348 

 

 

Covariate Means 

 Mean 

Umur 50.760 

Skor 52.800 

Bulan 2.217 

Kanker 1.380 

MetodePengobatan 1.540 

Bulan*Kanker*MetodePengo

batan*Skor*Umur 
1.195E4 
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b. Model Strata  

 

Case Processing Summary 

  N Percent 

Cases available in analysis Event
a
 46 92.0% 

Censored 4 8.0% 

Total 50 100.0% 

Cases dropped Cases with missing values 0 .0% 

Cases with negative time 0 .0% 

Censored cases before the 

earliest event in a stratum 
0 .0% 

Total 0 .0% 

Total 50 100.0% 

a. Dependent Variable: Y   

 

Stratum Status
a
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Stratum Strata label Event Censored 

Censored 

Percent 

       1 adeno    32 2 5.9% 

       2 squamosa 11 2 15.4% 

       3 small    3 0 .0% 

Total  46 4 8.0% 

a. The strata variable is : Kanker                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Omnibus Tests 

of Model 

Coefficients 

-2 Log Likelihood 

224.430 

 

 

Omnibus Tests of Model Coefficients
a,b

 

-2 Log 

Likelihood 

Overall (score) 

Change From Previous 

Step 

Change From Previous 

Block 

Chi-

square df Sig. 

Chi-

square df Sig. 

Chi-

square df Sig. 

197.221 12.783 1 .000 27.209 1 .000 27.209 1 .000 

a. Beginning Block Number 0, initial Log Likelihood function: -2 

Log likelihood: 224.430 

   

b. Beginning Block Number 1. Method 

= Enter 

      

 

Variables in the Equation 

 

B SE Wald df Sig. Exp(B) 

99.0% CI for 

Exp(B) 

 
Lower Upper 

Bulan*MetodePengo

batan*Skor*Umur .000 .000 9.068 1 .003 1.000 1.000 1.000 
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Survival Table 

Time 

Baseline Cum 

Hazard 

At mean of covariates 

Survival SE Cum Hazard 

Kanker=adeno 1 .048 .983 .017 .017 

2 .098 .965 .025 .036 

3 .203 .929 .036 .074 

4 .260 .910 .042 .094 

5 .319 .891 .046 .116 

9 .382 .871 .051 .138 

10 .449 .850 .056 .163 

11 .589 .808 .064 .213 

12 .663 .786 .068 .240 

13 .743 .764 .072 .269 

15 .918 .717 .079 .333 

19 1.014 .693 .082 .367 

21 1.118 .667 .085 .405 

22 1.232 .640 .089 .446 

24 1.490 .583 .093 .540 

25 1.634 .553 .096 .592 

26 1.790 .523 .098 .648 

29 2.396 .420 .097 .868 

31 2.668 .380 .098 .966 

33 3.386 .293 .092 1.226 

34 3.895 .244 .089 1.411 

36 4.509 .195 .085 1.633 

37 5.373 .143 .073 1.946 

50 7.565 .065 .044 2.740 

62 34.644 .000 .000 12.548 

Kanker=squamosa 5 .169 .941 .054 .061 

6 .368 .875 .079 .133 
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8 .610 .802 .098 .221 

30 .912 .719 .115 .330 

32 1.264 .633 .129 .458 

33 2.285 .437 .125 .828 

41 3.230 .310 .121 1.170 

67 4.772 .178 .105 1.728 

95 6.790 .085 .079 2.459 

132 11.804 .014 .017 4.275 

Kanker=small 10 .435 .854 .119 .158 

20 1.152 .659 .166 .417 

22 . .000 . . 

 

 

Covariate Means 

 Mean 

Umur 50.760 

Skor 52.800 

Bulan 2.217 

MetodePengobatan 1.540 

Bulan*MetodePengobatan*S

kor*Umur 
8.960E3 
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Lampiran IV 

Surat – Surat  
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