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ABSTRACT 

 

The study period is duration it takes students to complete their education starting from 

the time they enter college until they are graduated. In general, a student is said to 

graduate on time if he succeeds in taking a study period of no more than 4 years. This 

study aims to identify that affect the length of study period of the 2015 FMIPA UNRI 

students. The research variables consist of five subgroups which are factors that are 

thought to affect the students study period. The five subgroups are gender, (male and 

female), GPA, regional origin, (Pekanbaru and outside Pekanbaru), type of SMA, 

(SMA, SMK, and MAN), and parental occupation. Method that can be used to determine 

these factors is Survival Analysis through the Cox Proportional Hazard regression 

model. Through parameter estimation in the procedure of forming the Cox Proportional 

Hazard regression model. In this study, it was found that the factors that significantly 

influence the length of student study are GPA and parents work is as a farmer. 

Keywords: Student, study period, survival analysis, cox proportional hazard     

regression 

ABSTRAK 

Masa studi merupakan waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan 

pendidikan yang terhitung mulai dari awal masuk kuliah sampai lulus. Secara umum 

seorang mahasiswa dikatakan lulus tepat waktu apabila berhasil menempuh masa studi 

tidak lebih dari 4 tahun. Pada penelitian ini data yang digunakan yaitu data mahasiswa 

jurusan Matematika FMIPA UNRI 2015. Variabel penelitian terdiri dari lima 

subkelompok yang merupakan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi masa studi 

mahasiswa. Lima subkelompok tersebut yaitu jenis kelamin, (laki-laki dan perempuan), 

IPK, asal daerah, (Pekanbaru dan luar Pekanbaru), jenis SMA, (SMA, SMK, dan 

MAN), dan pekerjaan orang tua. Metode yang digunakan untuk mengetahui faktor-

faktor tersebut adalah analisis Survival melalui model regresi Cox Proportional Hazard. 

mailto:yolla.lizia6954@student.unri.ac.id
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Estimasi parameter melalui prosedur pembentukan model regresi Cox Proportional 

Hazard. Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi secara 

signifikan terhadap lama masa studi mahasiswa adalah IPK dan pekerjaan orang tua 

yaitu sebagai petani. 

 

Kata kunci: Mahasiswa, masa studi, analisis survival, regresi cox proportional hazard 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 

Masa studi merupakan waktu yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan 

pendidikan yang terhitung mulai dari awal masuk kuliah sampai lulus. Secara kuantitas 

diharapkan agar jumlah mahasiswa yang lulus sebanding dengan jumlah mahasiswa 

yang masuk, sedangkan secara kualitas diharapkan agar para mahasiswa yang lulus 

memperoleh IPK yang bagus dan dapat lulus tepat waktu. Kualitas kelulusan mahasiswa 

diharapkan dapat digunakan mahasiswa sebagai modal untuk melamar pekerjaan sesuai 

bidang keahlian yang dimiliki (Yayuk & Dian, 2013). 

Kualitas lulusan dari perguruan tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 

faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari 

diri lulusan tersebut, seperti kecerdasan, kemampuan belajar, tingkat kesibukan 

mahasiswa, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

mahasiswa, seperti kondisi lingkungan, besar dukungan orang tua, prasarana dan sarana 

yang dimiliki. Faktor-faktor tersebut diduga berpengaruh terhadap lamanya mahasiswa 

dalam menyelesaikan studinya (Landong et al, 2014). 

 Penelitian sebelumnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi lama studi 

mahasiswa menggunakan metode regresi cox proportional hazard dengan studi kasus 

mahasiswa pendidikan Matematika di Universitas Negeri Semarang Fitriana, (2016).  

Pada penelitian ini  faktor- faktor yang mempengaruhinya yaitu jenis kelamin, IPK, asal 

daerah, penghasilan orang tua, jalur masuk, pekerjaan orang tua, dan status sekolah 

SLTA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling signifikan 

dalam mempengaruhi lama studi mahasiswa pendidikan Matematika FMIPA 

Universitas Negeri Semarang adalah IPK. 

Pada penelitian ini lama masa studi dihitung dalam bulan yang ditempuh 

mahasiswa dari awal masuk UNRI sampai telah dinyatakan lulus melalui ujian sarjana. 

Data yang digunakan yaitu data mahasiswa jurusan matematika FMIPA UNRI 2015 

yang telah lulus dengan status terobservasi, dimana mahasiswa dinyatakan lulus tepat 

waktu 8 semester, dan dengan status tersensor dimana mahasiswa belum menyelesaikan 

studinya. Tahapan pertama dimulai dengan melakukan analisis pengujian asumsi 

menggunakan pendekatan grafik dengan plot log minus log survival, kemudian 

melakukan estimasi parameter, lakukan pengujian parameter dan pemilihan model 

terbaik serta interpretasi model untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi lama masa 

studi mahasiswa menggunakan regresi cox proportional hazard. 

 

2. REGRESI COX PROPORTIONAL HAZARD DAN KOMPONEN NYA 
 
Analisis survival merupakan prosedur statistika yang digunakan untuk menggambarkan 
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analisis data yang berhubungan dengan waktu, yaitu waktu awal penelitian yang sudah 

ditentukan sampai waktu adanya suatu kejadian atau waktu akhir penelitian (Kleinbaum 

& Klein, 2005). Waktu awal yaitu waktu pada saat terjadinya kejadian awal, seperti 

waktu awal studi, seseorang didianogsa kanker, waktu akhir penelitian seperti, drop out, 

kelulusan, dan kejadian lainnya (Collet, 1994). Analisis survival memiliki tujuan, 

diantaranya menginterpretasikan serta mengestimasi hubungan antara variabel 

independen dengan waktu survival (Klein & Moeschberger, 2003). 

 

Untuk fungsi kepadatan peluang dan fungsi distribusi kumulatif menggunakan variabel 

𝑥 dengan fkp 𝑓(𝑥) Bain (1992), distribusi kumulatifnya adalah:  

 

𝐹(𝑥) = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢 
𝑥

−∞
. (1) 

 

Pada aplikasi survival, variabel 𝑥 diganti dengan variabel 𝑇 yang menyatakan waktu. 

Dengan demikian fungsi distribusi kumulatifnya adalah sebagai berikut: 

 

𝐹(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≤ 𝑡) ∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢 
𝑡

0
. (2) 

 

Fungsi survival 𝑆(𝑡) merupakan peluang suatu individu dapat bertahan hidup dengan 

waktu survival sampai waktu 𝑡(𝑡, 0)  Lawless (2007) yang dapat ditulis sebagai berikut: 

 

𝑆(𝑡) = 𝑃(𝑇 ≥ 𝑡) . (3) 

 

Fungsi hazard didefinisikan sebagai kelajuan suatu individu untuk mengalami kejadian 

dalam interval waktu dari 𝑡 sampai 𝑡 + ∆𝑡 jika diketahui individu tersebut masih dapat 

bertahan hidup sampai dengan waktu 𝑡 (Lawless, 1982) yang dinyatakan sebagai 

berikut: 

ℎ(𝑡) = lim
∆𝑡→0

𝑃(𝑡 ≤ 𝑇 < 𝑡 + ∆𝑡|𝑇 ≥ 𝑡)

∆𝑡
 . 

(4) 

 

Untuk mengatasi ketidaklengkapan suatu data pengamatan salah satu langkah 

yang dilakukan yaitu penyensoran (Dobson & Barnett, 2018). Alasan terjadinya suatu 

penyensoran adalah subjek pengamatan yang diamati tidak ada suatu kejadian sampai 

penelitian berakhir, subjek pengamatan hilang selama penelitian, dan subjek 

pengamatan ditarik dari penelitian (Kleinbaum & Klein, 2005). Terdapat empat jenis 

penyensoran pada analisis survival yaitu penyensoran kanan, penyensoran kiri, 

penyensoran random, dan penyensoran interval. 

Regresi cox proportional hazard digunakan untuk melihat hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu waktu survival melalui fungsi hazardnya. 

Resiko kematian individu pada waktu tertentu bergantung pada nilai 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 dari 𝑝 

variabel bebas  𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝. Himpunan nilai variabel bebas pada regresi cox 

proportional hazard dipresentasikan oleh vektor 𝑥, sehingga 𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑝 ). 
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Secara umum Klein & Kleinbaum (2005) menyatakan rumus untuk regresi cox 

proportional hazard dengan notasi ℎ(𝑡, 𝑋) adalah sebagai berikut: 

 

ℎ(𝑡, 𝑋) = ℎ0(𝑡)exp( 𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝) ,
 (5) 

 

Pada persamaan (5) jika nilai 𝑋 = 0 maka rumus tersebut akan tereduksi menjadi fungsi 

baseline hazard. Fungsi baseline hazard ini merupakan fungsi awal atau dasar dari 

fungsi hazard, atau dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

ℎ(𝑡, 0) = ℎ0 (𝑡) . (6) 

 

Pada model cox ℎ0 (𝑡) tidak diketahui, namun model ini dapat digunakan dengan 

memanfaatkan hazard ratio yang tidak bergantung pada ℎ0 (𝑡). Hazard ratio 

didefinisikan sebagai perbandingan antara fungsi hazard individu satu dengan fungsi 

hazard untuk individu yang lain Klein & Kleinbaum, (2005) yaitu sebagai berikut: 

Misalkan suatu  individu 𝐴 memiliki  hazard  rate ℎ𝐴 (𝑡, 𝑋∗),  dimana 

𝑋∗= (𝑋∗
1

, 𝑋∗
2 , … , 𝑋∗

𝑝) dan individu 𝐵 memiliki hazard rate ℎ𝐵 (𝑡, 𝑋), dimana 𝑋 = 

(𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝),  maka diperoleh bentuk hazard ratio sebagai berikut: 

𝐻𝑅 =
ℎ𝐴 (𝑡, 𝑋∗)

ℎ𝐵 (𝑡, 𝑋)
=

ℎ0 (𝑡)exp (𝛽1𝑋∗
1 + 𝛽2𝑋∗

2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋∗
𝑝)

ℎ0 (𝑡)exp (𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝)
 , 

= exp[(𝛽1𝑋∗
1 + 𝛽2𝑋∗

2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋∗
𝑝) − (𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝)] , 

𝐻𝑅 = exp [∑ 𝛽𝑗(𝑋∗
𝑖 − 𝑋𝑖)

𝑝

𝑖=1

] . 

 

 

(7) 

Nilai hazard ratio pada persamaan (7) konstan, dengan kata lain rasio hazard rate 

suatu individu dengan individu yang lain adalah proportional. Asumsi inilah yang 

menyebabkan model cox dikenal juga sebagai model cox proportional hazard. 

Model pada cox proportional hazard dapat dilakukan interpretasi apabila 

persamaan regresi cox ℎ(𝑡, 𝑋𝑗) = ℎ0𝑡 𝑒xp (𝛽𝑋𝑗) telah didapatkan dengan menggunakan 

hazard ratio (Lee & Wang, 2003). Persamaan (5) dapat dituliskan dalam bentuk lain, 

yaitu sebagai berikut: 

ln ℎ(𝑡, 𝑋) = ln[(ℎ0 (𝑡))exp𝛽1𝑋1+𝛽2𝑋2+⋯+𝛽𝑝𝑋𝑝] , 

ln
ℎ(𝑡, 𝑋)

ℎ0 (𝑡)
= 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝 , 

ln[HR(𝑥)] = (𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑝𝑋𝑝) . (8) 

Berdasarkan pada model persamaan (5) variabel bebas 𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑝  dan koefisien 𝛽𝑗  

mengimplikasikan peningkatan pada log hazard ratio untuk peningkatan satu satuan 

variabel bebas 𝑋𝑗, dengan asumsi nilai variabel bebas yang lain adalah konstan. 

Menurut Lee & Wang (2003) berdasarkan persamaan (8) untuk variabel bebas 

𝑋0 dan 𝑋1 dari dua individu diperoleh hasil sebagai berikut: 
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𝐻𝑅 =
(𝑡, 𝑋𝑗)

(𝑡, 𝑋0)
= exp(𝑥1−𝑥0)𝛽, ∀𝑡 > 0 . 

(9) 

Persamaan (9) menunjukan besar rasio relatif dari dua individu dengan faktor 

resiko 𝑋1 dibandingkan dengan faktor resiko 𝑋0 dari individu yang lain. Dituliskan 

sebagai berikut: 

ln
ℎ(𝑡, 𝑋𝑗)

ℎ(𝑡, 𝑋0)
= (𝑋1 − 𝑋0)𝛽 . 

(10) 

nilai kovariat 𝑋𝑗 tetap dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

ln
ℎ(𝑡, 𝑋𝑗+1)

ℎ(𝑡, 𝑋𝑗)
= (𝑋𝑗+1 − 𝑋𝑗)𝛽𝑗 . 

(11) 

Dari persamaan (11) dapat dinyatakan bahwa setiap naiknya nilai 𝛽𝑗 maka akan 

memperbesar nilai logaritma hazard ratio, sehingga diperoleh: 

 

ln
ℎ(𝑡, 𝑋𝑗+1)

ℎ(𝑡, 𝑋𝑗)
= (𝑋𝑗+1 − 𝑋𝑗)𝛽𝑗, ∀𝑡 > 0. 

(12) 

 

Berdasarkan persamaan (12) diperolehlah bahwa nilai exp(𝑋𝑗+1 − 𝑋𝑗)𝛽𝑗 

merupakan hazard ratio yang dapat dihubungkan dengan kenaikan nilai 𝑥𝑗. Nilai 

exp(𝑋𝑗+1 − 𝑋𝑗)𝛽𝑗  dapat diinterpretasikan sebagai persentase perubahan nilai hazard 

baik naik atau turun dari setiap naiknya nilai 𝑋𝑗, dengan menganggap kovariat yang lain 

tetap. 

 Lee & Wang (2003) menyatakan bahwa terdapat 3 ketentuan tentang 

bertambahnya atau berkurangnya nilai hazard, yaitu sebagai berikut: 

a.  Apabila (𝑋𝑗+1 − 𝑋𝑗)𝛽𝑗 > 0,  maka setiap kenaikan nilai 𝑋𝑗 akan memperbesar nilai 

hazard atau semakin besar resiko seorang individu untuk mengalami kejadian. 

b. Apabila (𝑋𝑗+1 − 𝑋𝑗)𝛽𝑗 < 0,  maka setiap naiknya nilai 𝑋𝑗  akan memperkecil nilai 

hazard atau semakin kecil resiko seorang individu untuk mengalami kejadian. 

c. Apabila (𝑋𝑗+1 − 𝑋𝑗)𝛽𝑗 = 0,  maka besar resiko seorang individu untuk hidup sama 

dengan besarnya resiko seorang individu untuk gagal. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunaan data kelulusan mahasiswa jurusan Matematika angkatan 

2015, yang diperoleh dari subbagian Kemahasiswaan FMIPA UNRI. Terdapat beberapa 

variabel yang dikelompokkan dalam subkategori, yaitu jenis kelamin, laki-laki dan 

perempuan; nilai IPK, asal daerah, Pekanbaru dan luar Pekanbaru; asal SMA, MAN, 

dan SMK; pekerjaan orang tua, wiraswasta, petani, pegawai swasta, pns, dan lainnya. 

Berikut langkah-langkah penelitian yang digunakan: 

(i) Analisis deskriptif dengan distribusi frekuensi dan eksplorasi data kuantitatif 

untuk mengetahui gambaran umum dari variabel yang digunakan. 

(ii) Melakukan pengujian asumsi proportional untuk variabel-variabel 

independen yang telah ditentukan. 
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(iii) Estimasi parameter dari hasil analisis regresi cox proportional hazard. 

(iv) Melakukan uji kelayakan dari model yang telah terbentuk. Uji kelayakan 

model yang digunakan yaitu uji overall dan uji parsial.  

(v) Apabila uji kelayakan model telah terpenuhi berarti model layak untuk 

digunakan dan bisa dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Namun, apabila uji 

kelayakan model belum terpenuhi maka proses pembentukan model regresi 

lain perlu dilakukan untuk mendapatkan model yang paling layak. 

(vi) Melakukan uji asumsi proportional hazard pada variabel independen yang 

signifikan dalam model. 

(vii) Menarik kesimpulan dan saran dari hasil yang telah didapat. 

 

4. MENGIDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

LAMA MASA STUDI MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE 

REGRESI COX PROPORTIONAL HAZARD 

 

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, terlebih dahulu digunakan statistika deskriptif 

untuk menggambarkan data. Statistika deskriptif ini secara numerik disajikan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 Persentase mahasiswa jurusan matematika FMIPA UNRI angkatan 2015 

 Frekuensi Persentase 

Informasi Kejadian Terobservasi 34 32,7% 

Tersensor 70 67,3% 

Total 104 100% 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas dapat dilihat bahwa 32,7% atau sebanyak 34 

mahasiswa Matematika FMIPA UNRI angkatan 2015 dengan status terobservasi atau 

dengan kata lain jumlah tersebut merupakan jumlah mahasiswa yang telah dinyatakan 

lulus melalui ujian sarjana sebelum atau pada semester genap tahun ajaran 2018/2019, 

sedangkan banyaknya mahasiswa Matematika FMIPA UNRI angkatan 2015 yang 

belum dinyatakan lulus sampai semester genap tahun ajaran 2018/2019 atau mahasiswa 

dengan status tersensor ada sebanyak 70 mahasiswa atau sebesar 67,3%. 

Selanjutnya dilakukan uji asumsi proportional hazard untuk variabel independen 

yang bersifat kategorik. Uji asumsi ini menggunakan grafik plot log minus log survival. 

Diberikan pada gambar 1 berikut ini: 
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Gambar 1. Plot log minus log survival variabel jenis kelamin, asal daerah, jenis 

SMA dan pekerjaan orang tua 

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat bahwa plot log minus log survival untuk  

semua variabel independen membentuk garis sejajar pada setiap kategorinya dan tidak 

ada yang saling berpotongan, dengan demikian memenuhi asumsi proportional hazard. 

Selanjutnya dilakukan estimasi parameter dengan metode regresi cox proportional 

hazard menggunakan software Rstudio versi 4.0.2 yang hasilnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

Tabel 4.1 Estimasi parameter regresi cox proportional hazard 

Variabel 𝐶𝑜𝑒𝑓 𝐸𝑥𝑝 (𝐶𝑜𝑒𝑓) 𝑆𝐸 (𝐶𝑜𝑒𝑓) 𝑍 𝑍𝛼/2 Keputusan 

𝑋1(2) 0,50 1,65 0,30 1,69 1,96 Tolak 𝐻0 

𝑋2 2,01 7,50 0,71 2,80 1,96 Tolak 𝐻0 

𝑋3(2) 0,03 1,03 0,28 0,11 1,96 Gagal tolak 𝐻0 

𝑋4(2) 0,34 1,41 0,52 0,66 1,96 Gagal tolak 𝐻0 

𝑋4(3) -0,29 0,74 0,63 -0,46 1,96 Gagal tolak 𝐻0 

𝑋5(2) 0,45 1,57 0,43 1,05 1,96 Gagal tolak 𝐻0 

𝑋5(3) -0,41 0,65 0,44 -0,94 1,96 Gagal tolak 𝐻0 

𝑋5(4) -0,60 0,54 0,54 -1,10 1,96 Gagal tolak 𝐻0 

𝑋5(5) 0,29 1,34 0,33 0,88 1,96 Gagal tolak 𝐻0 

 

Hasil estimasi pada Tabel 4.1 diasumsikan bahwa seluruh variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap model, sehingga didapatkan model awal regresi 

cox proportional hazard sebagai berikut: 

ℎ(𝑡, 𝑋) = 𝐻0 (𝑡)exp (0,50𝑋1(2) + 2,01𝑋2 + 0,03𝑋3(2) + 0,34𝑋4(2) + −0,29𝑋4(3) +
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0,45𝑋5(2) + −0,41𝑋5(3) + −0,60𝑋5(4) + 0,29𝑋5(5)) 

Selanjutnya dilakukan pengujian overall. Uji ini merupakan pengujian serentak 

semua parameter dalam model regresi cox proportional hazard yang terbentuk. 

Pengujian serentak ini menggunakan likelihood ratio test yang statistik ujinya 

mengikuti distribusi chi-square. Hipotesis yang digunakan untuk pengujian secara 

serentak adalah sebagai berikut: 

𝐻0:𝛽1 = 𝛽2 = ⋯ = 𝛽𝑝 = 0 , 

H1: minimal ada satu βj ≠ 0, untuk j = 1,2, … , 𝑝 . 

Berdasarkan pada persamaan (2.28) didapatkan hasil perhitungan statistik uji 𝐺 sebagai 

berikut: 

𝐺 = −2[𝑙𝑛𝐿𝑅 − 𝑙𝑛𝐿𝑓] 

𝐺 = −2[307, 268 − 292, 583] 
= 29,37 

Tabel 4.2 Uji overall model awal 

Uji 𝐺 ≥ 𝒳2(0,05;8) P-value < 𝛼 Keputusan 

Overall 29,37 ≥ 15,50 0,00 < 0,05 Tolak 𝐻0 

Keputusan diambil berdasarkan daerah penolakan yaitu Tolak 𝐻0 jika 𝐺 ≥
𝒳2(0,05;8) atau p-value< 𝛼. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.5 diperoleh nilai 

𝐺 ≥ 𝒳2(0,05;8) yaitu 29,37 ≥ 15,50 atau p-value < 𝛼 yaitu 0,00 < 0,05 sehingga 

didapatkan keputusan tolak 𝐻0 yang artinya model layak digunakan. Selanjutnya 

dilakukan uji parsial untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara 

variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan untuk uji 

parsial adalah sebagai berikut: 

𝐻0:𝛽𝒋 = 0 dengan 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 

𝐻1:𝛽𝑗 ≠ 0, dengan 𝑗 = 1,2, … , 𝑝 

Berdasarkan hasil dari uji parsial diperoleh kesimpulan bahwa tidak semua variabel 

independen berpengaruh terhadap model. Oleh karena itu, akan dilakukan eliminasi 

backward untuk memperoleh model terbaik regresi cox proportional hazard. 

Hasil estimasi parameter dari pemodelan terbaik regresi cox proportional hazard 

dengan menggunakan metode eliminasi backward (Collet, 1994), dapat dilihat pada 

tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Hasil estimasi parameter model cox proportional hazard terbaik 

Variabel 𝐶𝑜𝑒𝑓 𝐸𝑥𝑝 (𝐶𝑜𝑒𝑓) 𝑆𝐸 (𝐶𝑜𝑒𝑓) 𝑍 𝑍𝛼/2 Keputusan 

𝑋2 1,90 6,63 0,70 2,67 1,96 Tolak 𝐻0 

𝑋5(2) 0,83 2,30 0,41 1,98 1,96 Tolak 𝐻0 

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 4.3 di atas, maka didapatkan model terbaik 

regresi cox proportional hazard sebagai berikut: 

ℎ(𝑡, 𝑋) = 𝐻0 (𝑡)exp 1,90𝑋2 + 0,83𝑋5(2). 
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5. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi lamanya masa studi mahasiswa Matematika FMIPA 

UNRI angkatan 2015 adalah IPK dan pekerjaan orang tua. Hazard ratio dari 

masing-masing faktor yang berpengaruh terhadap lamanya masa studi mahasiswa 

Matematika FMIPA UNRI angkatan 2015 adalah mahasiswa yang pekerjaan orang 

tua nya petani lebih lama untuk menyelesaikan studi nya dibandingkan mahasiswa 

yang pekerjaan orang tua nya wiraswasta, pegawai swasta, PNS, dan lainnya. 
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