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ABSTRACT 

 

This study aims to apply the Cox proportional hazard regression model to the ties event 

using two approach methods, ie the Efron approach and the Exact approach and find out 

its application in the case of traffic accidents at Pekanbaru city. The accident data was 

taken from the Satlantas Polrestabes Pekanbaru on 2020. There are four variables that are 

considered in this study, ie age, gender, helmet use, and driver’s license ownership. After 

testing the best Cox model, the two approaches used gave the same results where there 

were three significant variables, driver’s license ownership, gender, and age. Then, the 

proportional hazard assumption was tested, where all variables met the proportional 

hazard assumption   

Keyword: Traffic Accident, Cox proportional hazard model, Efron approach, Exact 

approach 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan model regresi Cox proportional hazard 

pada kejadian ties menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan Efron dan 

pendekatan Exact dan mengetahui aplikasinya dalam kasus kecelakaan lalu lintas di kota 

Pekanbaru. Data kecelakaan lalu lintas diambil dari kantor Satlantas Polrestabes kota 

Pekanbaru tahun 2020. Terdapat empat variabel yang diperhatikan dalam penelitian ini, 

yaitu usia, jenis kelamin, penggunaan helm, dan kepemilikan SIM. Setelah dilakukan 

pengujian model terbaik Cox, kedua pendekatan yang digunakan memberikan hasil yang 

sama dimana terdapat tiga variabel yang signifikan yaitu kepemilikan SIM, jenis kelamin, 

dan usia. Selanjutnya dilakukan pengujian asumsi proportional hazard, dimana 

keseluruhan variabel memenuhi asumsi proportional hazard 

Kata Kunci: Kecelakaan lalu lintas, model Cox proportional hazard, pendekatan Efron, 

pendekatan Exact 
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1. PENDAHULUAN 

. 

Analisis survival adalah salah satu metode statistika yang memperhatikan variabel waktu 

dalam menganalisis data dimulai dari time origin hingga terjadinya suatu kejadian khusus 

yang seringkali tidak bisa diamati secara lengkap atau tersensor (Lee, 1992). Dalam hal 

ini, variabel waktu berperan sebagai waktu survival yang artinya seseorang dinyatakan 

bertahan dalam periode tertentu. Adapun kejadian khusus yang dimaksud diantaranya 

kecelakaan, kematian, munculnya tumor, perkembangan beberapa penyakit, kerusakan 

peralatan penyakit, atau beberapa kejadian lainnya sesuai dengan kepentingan peneliti 

(Klein & Moescberger, 2003). Secara lebih rinci, kegagalan berupa kematian karena 

kejadian atau penyakit tertentu, pengobatan berulang kali yang tidak membuahkan hasil 

hingga berujung munculnya penyakit baru (Cox dan Oakes, 1984). 

Ada tiga pendekatan untuk menangani kejadian ties atau kejadian bersama di 

dalam analisis ketahanan hidup, yaitu metode Efron, metode Breslow, dan metode Exact 

Partial Likelihood (Breslow, 1974). Pada masa kini, penggunaan analisis survival lebih 

ditekankan ke fungsi hazard untuk menganalisis probabilitas suatu kejadian. 

Dibandingkan metode lainnya, model Cox Proportional Hazard lebih sering 

dipergunakan karena bisa mengestimasi hazard ratio tanpa harus mengetahui fungsi 

hazard awalnya. Waktu kejadian pada analisis ketahanan hidup terbagi dua yaitu waktu 

kejadian ties, dan waktu kejadian tanpa ties. Ties atau kejadian bersama merupakan suatu 

kondisi apabila ada dua atau banyak individu mengalami suatu kejadian dalam waktu 

secara bersamaan, yang menyebabkan permasalahan saat membentuk partial likelihood 

dalam memilih anggota himpunan resikonya (Zhang et al, 2018) 

Pada artikel ini dibahas tentang model Cox proportional hazard dengan 

menggunakan pendekatan Efron dan Exact pada kecelakaan lalu lintas di kota Pekanbaru 

pada tahun 2020. Adapun penelitian sebelumnya yang menganalisis tentang model Cox 

proportional hazard pada kejadian bersama menggunakan pendekatan Breslow terhadap 

kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2010 dilakukan oleh 

Iskandar et al (2015). Hasilnya adalah variabel yang paling berpengaruh secara signifikan 

terhadap tingkat kecelakaan adalah sabuk pengaman dan pengemudi yang tidak 

menggunakan sabuk pengaman tiga kali lebih beresiko untuk terjadi kecelakaan lalu lintas 

dibandingkan yang memakai sabuk pengaman. Pengemudi dengan tingkatan umur yang 

berbeda menunjukkan bahwa semakin bertambah umur pengemudi, maka resiko 

pengemudi mengalami kecelakaan lalu lintas juga bertambah besar. Penelitian lain 

mengenai Cox Proportional Hazard dilakukan oleh Isnaeni et al (2018), menggunakan 

metode Exact untuk menganalisis kasus kecelakaan lalu lintas di kota Samarinda, yang 

menunjukan bahwa faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas adalah usia dan jenis 

kelamin. 

 

2. ANALISIS SURVIVAL DAN MODEL COX PROPORTIONAL HAZARD 

 

Analisis survival menjadi salah satu metode statistik utama yang digunakan untuk 

menganalisis data waktu dari awal hingga terjadinya suatu peristiwa khusus seperti 

kematian, serangan jantung, kecelakaan, kambuhnya penyakit, kerusakan suatu peralatan, 

dan sebagainya. Selain analisis survival identik dengan kejadian negatif, adapun kejadian 

positifnya seperti pemberhentian merokok, waktu sembuh dari penyakit, dan seberapa 
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lama waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memenangkan undian jika memainkannya 

setiap minggu (Klein & Moescberger, 2003). 

Fungsi kepadatan peluang merupakan peluang suatu individu mengalami kematian 

atau kegagalan selama selang waktu 𝑡 hingga 𝑡 + Δ𝑡. Fungsi kepadatan peluang 

dinyatakan sebagai berikut 

 (𝑡)     
    

[
 (𝑡    (𝑡   𝑡))

 𝑡
]   

(1) 

Misalkan   merupakan variabel acak tak negatif pada selang interval [0, ∞) dimana 

menyatakan berhasilnya suatu populasi atau waktu hidup dan (𝑡) adalah fungsi kepadatan 

peluang dari 𝑠, dengan demikian fungsi distribusi kumulatif (𝑡) adalah (Lawless, 2003) 

 (𝑡)   (  𝑡)  

    (𝑡)  ∫  ( )
 

 

    (2) 

Fungsi survival S(t), mendefinisikan probabilitas dari suatu individu untuk bertahan 

setelah waktu yang ditetapkan, yang dinamakan t. Peluang suatu individu mampu hidup 

lebih lama daripada t adalah (Lee dan Wang, 2003) : 

 (𝑡)   (  𝑡)  

         (𝑡)      (  𝑡)  

 (𝑡)      (𝑡) (3) 

 Diasumsikan   merupakan variabel acak tak negatif dalam selang interval [0, ∞) 

yang menyatakan waktu individu hingga mengalami suatu peristiwa, maka peluang suatu 

individu ketika mengalami peristiwa dalam selang interval (𝑡, 𝑡 + ∆𝑡) dinotasikan sebagai 

fungsi hazard ℎ(𝑡) (Lawless, 2003) 

 (𝑡)     
    

 (𝑡    𝑡   𝑡 |   𝑡)

 𝑡
 

 

 
 

 (𝑡)
   
    

 (𝑡   𝑡)   (𝑡)

 𝑡
 

 

                             
  (𝑡)

 (𝑡)
 

 

                   (𝑡)  
 ( )

 ( )
. (4) 

Fungsi kumulatif hazard didefinisikan sebagai  

 (𝑡)   ∫  ( )
 

 
  .     (5) 

Model Cox proportional hazard atau dengan nama lainnya disebut dengan model 

Cox dikarenakan fungsi hazard yang merupakan asumsi proportional hazard-nya pada 

individu yang berlainan berlaku konstan (Lee & Wang, 2003). Model Cox dinotasikan 

sebagai berikut : 

 (𝑡  )     (𝑡) 
(                ).     (6) 

Hazard dari suatu individu kemudian dibagi dengan hazard individu lainnya disebut 

sebagai rasio Hazard. (Kleinbaum & Klein, 2005). Apabila rasio hazard besarnya lebih 
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dari 1(𝛽 > 0), maka meningkatnya nilai variabel bebas memiliki hubungan dengan 

naiknya tingkat risiko dan waktu bertahan hidup semakin pendek (Vittinghoff et al, 

2004). 

Parameter 𝛽  dalam model Cox proportional hazard diestimasi melalui pendekatan 

Maximum Partial Likelihood Estimastion (MPLE). Pendugaan 𝛽𝑗 menggunakan 

pendekatan MPLE merupakan besarnya nilai saat fungsi partial likelihood maksimum. 

Fungsi log partial likelihood-nya sebagai berikut 

   ( )    ∏
 
(∑      )
 
   

∑  
(∑      )
 
   

   (  )

 
   . 

 

   ( )  ∑ *(∑ 𝛽
𝑗
  𝑗)

 
   )    (∑  

(∑ 𝛽𝑗  𝑗)
 
𝑗  

   (𝑡𝑗)
)+ 

   . (7) 

Fungsi partial likelihood dengan pendekatan Efron adalah sebagai berikut : 

 (𝛽)      ∏
 
(∑     
 
   

)

∏ [∑  
(∑   
 
   

   )
   (  )

 
(   )

  
∑  

(∑   
 
   

   )
   (  )

]
  
   

 
    . 

(8) 

Fungsi partial likelihood dengan pendekatan Exact adalah sebagai berikut : 

 (𝛽)      ∏
 
(   )

∑  
    

   (    )

 
    . 

(9) 

Kejadian bersama atau ties merupakan keadaan apabila ditemukan dua atau banyak 

individu mengalami suatu kejadian secara bersamaan dalam waktu survival disajikan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1 Data Survival dengan terdapat ties 

i       1 2 3 4 

       𝑡i       5 5 8 14 

 

Berdasarkan Tabel 1, dimana i  adalah individu ke-i dan 𝑡i adalah waktu kejadian untuk 

individu ke-i , dan 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 < 𝑡4 adalah waktu individu dalam kondisi yang sudah 

diurutkan. Ketika 𝑡 = 5, tampak dua individu mengalami kejadian bersama dimana tidak 

ditemukan petunjuk manakah individu yang lebih dulu mengalami kejadian. Metode yang 

digunakan untuk mengestimasi parameter pada kasus kejadian bersama pada artikel ini 

yaitu metode Efron dan metode Exact 

Pemilihan model Cox terbaik dimulai dengan memilih manakah variabel yang 

masuk atau variabel yang keluar dari model. Pada penelitian ini digunakan seleksi 

forward dalam pemilihan model terbaik. Prosedur seleksi forward merupakan proses 

penambahan satu variabel yang terpilih yang kemudian ditambahkan ke dalam model 

pada setiap langkahnya. Seleksi forward dinyatakan sebagai berikut :  

 ( )( )    [   ( )( )     ( )( )]. (10) 
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3. METODOLOGI PENELITIAN 

Artikel ini dibuat dengan menggunakan data kecelakaan lalu lintas tahun 2020 di kota 

Pekanbaru yang meliputi waktu kecelakaan, usia, jenis kelamin, status, kepemilikan SIM, 

dan penggunaan Helm yang diperoleh dari Kepolisian Resor Kota Pekanbaru unit Satuan 

Kecelakaan Lalu Lintas. Tahapan-tahapan dalam artikel ini adalah sebagai berikut : 

1. Menggambarkan karakteristik data masing-masing variabel. 

2. Mengidentifikasi data penelitian. 

3. Mengestimasi parameter model Cox. 

4. Memilih model terbaik menggunakan seleksi forward. 

5. Melakukan pengujian parameter untuk mengetahui variabel mana saja yang memiliki 

pengaruh signifikan saat penentuan model Cox. 

6. Menguji asumsi proportional hazard menggunakan plot residual Schoenfeld. 

7. Menginterpretasi hasil analisis dan menarik kesimpulan. 

 

4. MODEL COX PROPORTIONAL HAZARD DENGAN PENDEKATAN EFRON 

DAN PENDEKATAN EXACT PADA KECELAKAAN LALU LINTAS DI 

PEKANBARU 

 

Data kecelakaan yang digunakan adalah tahun 2020 dimana terjadi sebanyak terdapat 231 

kasus kecelakaan lalu lintas yang dialami pengendara sepeda motor di Pekanbaru periode 

Januari-Desember 2020. Data selanjutnya akan dimodelkan dengan metode Cox 

proportional hazard melalui pendekatan Efron dan Exact menggunakan software R 

terlebih dahulu. Data disajikan pada Tabel 2 untuk metode Efron, dan Tabel 3 untuk 

metode Exact. 

Tabel 2. Estimasi Parameter Model Cox dengan Metode Efron 

Variabel Coef exp(𝛽 ) SE   | | 

95% CI dari hazard 

rasio 

Batas 

bawah 

Batas 

atas 

Usia -0,02609 0,97424 0,01396 0,0616 0,9479 1,001 

Jenis Kelamin 0,78120 2,18409 0,36678 0,0332 1,0643 4,482 

Helm -0,23457 0,79091 0,36747 0,5232 0,3849 1,625 

SIM 1,31560 3,72699 0,73620 0,0739 0,8804 15,777 

 

Tabel 3. Estimasi Parameter Model Cox dengan Metode Exact 

Variabel Coef exp(𝛽 ) SE   | | 

95% CI dari hazard 

rasio 

Batas 

bawah 

Batas 

atas 

Usia -0,02620 0,97414 0,01401 0,0614 0,9478 1,001 

Jenis Kelamin 0,78856 2,20022 0,36830 0,0323 1,0690 4,529 

Helm -0,23633 0,78952 0,36893 0,5218 0,3831 1,627 

SIM 1,31781 3,73522 0,73702 0,0738 0,8810 15,837 
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Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, bila diasumsikan semua variabel memiliki 

pengaruh signifikan pada model, maka didapatkan hasil estimasi model Cox proportional 

hazard dengan pendekatan Efron sebagai berikut : 

 

 (𝑡  )     (𝑡)    (                               
          ) 

(11) 

Hasil estimasi menggunakan pendekatan Exact sebagai berikut : 

 (𝑡  )     (𝑡)     (                                
         ). 

(12) 

 Pada persamaan (11) dan (12) selanjutnya diuji parameternya menggunakan uji 

partial likelihood ratio dan diperoleh nilai           dan           . Karena kedua 

nilai G    (     )
        , maka    ditolak, artinya keseluruhan variabel berpengaruh 

terhadap model baik pada pendekatan Efron maupun Exact. 

 

Selanjutnya dilakukan pemilihan model Cox terbaik menggunakan seleksi forward. Hasil 

dari pemilihan model Cox terbaik ditampilkan padatabel 4 untuk metode Efron dan Tabel 

5 untuk metode Exact. 

Tabel 4.  Prosedur Seleksi Forward dengan Metode Efron 

 

Model   ( )    p-value 

Langkah 0 0 -138,5976     

    -136,2396 4,7160 0,029881 

    -136,5540 4,0872 0,043206 

    -138,3400 0,5152 0,472832 

    -135,6285 5,9382 0,014815 

     

Langkah 1       -133,9019 3,4532 0,063131 

       -133,6490 3,9590 0,046623 

       -135,4283 0,4004 0,526872 

     

Langkah 2          -131,6970 3,9040 0,048168 

          -133,4333 0,4314 0,511300 

     

Langkah 3             -131,4947 0,4046 0,524742 

 

Tabel 5.  Prosedur Seleksi Forward dengan Pendekatan Exact 

 

Model   ( )    p-value 

Langkah 0 0 -134,0333     

    -131,6748 4,7170 0,029866 

    -131,9735 4,1196 0,042388 

    -133,7734 0,5198 0,470921 

    -131,0685 5,9296 0,014889 
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Langkah 1       -129,3409 3,4552 0,063051 

       -129,0707 3,9956 0,045618 

       -130,8657 0,4056 0,524180 

     

Langkah 2          -127,1134 3,9146 0,047867 

          -128,8507 0,4400 0,507046 

     

Langkah 3             -126,9097 0,4046 0,4074 

Dari hasil seleksi forward pada dua pendekatan diatas, diperoleh tiga variabel 

yang terpilih kedalam model terbaik Cox proportional hazard yakni  variabel       
   atau SIM, jenis kelamin, dan usia. Variabel terpilih kemudian diestimasi parameternya 

sehingga diperoleh pada tabel 5 dibawah ini : 

Tabel 6.  Estimasi Parameter Model Cox Terbaik dengan Metode Efron 

Variabel Coef exp(𝛽 ) SE   | | 

95% CI dari hazard 

rasio 

Batas 

bawah 

Batas 

atas 

SIM 1,33814 3,81194 0,73508 0,0687 0,9025 16,101 

Jenis 

Kelamin 
0,77890 2,17908 0,36648 0,0336 1,0625 4,469 

Usia -0,02627 0,97407 0,01401 0,0607 0,9477 1,001 
 

Tabel 7.  Estimasi Parameter Model Cox Terbaik dengan Metode Exact 

Variabel Coef exp(𝛽 ) SE   | | 

95% CI dari hazard 

rasio 

Batas 

bawah 

Batas 

atas 

SIM 1,34031 3,82021 0,73594 0,0686 0,9029 16,163 

Jenis 

Kelamin 
0,78595 2,19450 0,36797 0,0327 1,0669 4,514 

Usia -0,02640 0,97394 0,01405 0,0603 0,9475 1,001 

 

 Model Cox proportional hazard menggunakan seleksi forward dengan pendekatan 

Efron adalah sebagai berikut 

 (𝑡  )     (𝑡)     (                             ). 
(13) 

Model model Cox proportional hazard menggunakan seleksi forward dengan 

pendekatan Exact adalah sebagai berikut 
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 (𝑡  )     (𝑡)     (                             ) 
(14) 

Langkah berikutnya yaitu pengujian parameter parsial dengan uji Wald, dimana seluruh 

variabel memiliki nilai        
  lebih dari  (      )

 . Artinya variabel SIM, jenis kelamin, 

dan usia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap model pada     . 

Variabel yang signifikan selanjutnya dilakukan pengujian asumsi proportional 

hazard menggunakan plot Residual Shoenfeld, dimana jika kurva kemiringan mendekati 

horizontal atau nol, maka diartikan bahwa koefisien tersebut berlaku konstan, sehingga 

asumsi terpenuhi. Dibawah ini disajikan tabel plot Residual Shoenfeld seluruh variabel 

dalam model 

Gambar 1. Plot Residual Schoenfeld Pendekatan Efron dan Exact 

Variabel Pendekatan Efron Pendekatan Exact 

SIM 

  

Jenis 

Kelamin 

  

Usia 

  

Berdasarkan Gambar 1, pada variabel SIM, jenis kelamin, dan usia baik pada 

pendekatan Efron maupun Exact, tampak bahwa plot Scaled schoenfeld residual 

mendekati horizontal atau memiliki kemiringan mendekati nol. Artinya, asumsi 

proportional hazard terpenuhi untuk ketiga variabel. 

Berdasarkan pengujian log likelihood ratio dan pengujian asumsi proportional 

hazard, maka disimpulkan model akhir Cox proportional hazard dengan pendekatan 

Efron sebagai berikut 

 (𝑡  )     (𝑡)     (                               ). 
(15) 

Model akhir Cox proportional hazard dengan pendekatan Exact sebagai berikut 

 (𝑡  )     (𝑡)     (                               ). 
(16) 

Pada persamaan (15) dan (16), variabel usia (  ) memiliki pengaruh yang sangat kecil 

yang dialami pengendara sepeda motor dalam mengalami resiko kematian dalam 

kecelakaan, yaitu pada pendekatan Efron sebesar                    , dan pada 
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pendekatan Exact sebesar                     . Pada variabel jenis kelamin (  ), 
pengaruh pengendara sepeda motor untuk mengalami resiko kematian dalam kecelakaan 

yaitu sebesar                  . Artinya, pada pendekatan Efron, pengendara berjenis 

kelamin laki-laki 2,194092 kali lebih beresiko mengalami kematian dibandingkan 

pengendara perempuan. Pada pendekatan Exact, resiko kegagalannya sebesar          
       , yakni 2,20022 kali lebih beresiko pengendara laki-laki mengalami kematian 

dalam kecelakaan dibandingkan pengendara perempuan. Variabel SIM (  ) memiliki 

pengaruh paling besar dibandingkan variabel lainnya, yakni pada pendekatan Efron 

sebesar                  , artinya pengendara yang tidak memiliki SIM dalam 

berkendara 3,726987 kali lebih beresiko mengalami kematian dalam kecelakaan 

dibandingkan pengendara yang memiliki SIM. Pada pendekatan Exact, resiko 

kematiannya sebesar                  , artinya pengendara yang tidak memiliki SIM 

dalam berkendara 3,735232 kali lebih beresiko mengalami kematian dalam kecelakaan 

dibandingkan pengendara yang memiliki SIM. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Faktor yang memengaruhi kecelakaan lalu lintas oleh pengendara sepeda motor di kota 

Pekanbaru yaitu usia, jenis kelamin, dan kepemilikan SIM. Dimana kepemilikan SIM 

memiliki resiko paling tinggi untuk mengalami kegagalan apabila pengendara tidak 

memiliki SIM dalam berkendara. Pada pendekatan Efron, tingkat kegagalannya 3,726987 

kali dibandingkan yang memiliki SIM. Pada pendekatan Exact memberikan tingkat 

kegagalan 3,735232 kali dibandingkan pengendara yang memiliki SIM 

Metode pendekatan Efron dan pendekatan Exact tidak terlalu memiliki banyak 

perbedaan dalam hasil yang ditampilkan, namun perhitungan pada pendekatan Exact lebih 

baik dan teliti bila dibandingkan dengan menggunakan pendekatan Efron. 
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