
DISTRIBUSI ARADHANA DAN DISTRIBUSI SUJATHA PADA 
DATA SURVIVAL DAN SIFAT-SIFATNYA 

 

 

TUGAS AKHIR 
 

 

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sains 

Program Studi Matematika 

 
 

 

Oleh : 

 

 

AFRI YANTI 
11554200626 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIN SUSKA RIAU 

 

 

 
 

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 

PEKANBARU 
2021 







iv 
 

LEMBAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 

  Tugas akhir yang tidak diterbitkan ini terdaftar dan tersedia di 

Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau adalah terbuka 

untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta pada penulis. Referensi 

kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau ringkasan hanya dapat 

dilakukan dengan izin penulis dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk 

menyebut sumbernya. 

 Penggandaan atau penerbitan sebagian atau seluruh tugas akhir ini harus 

memperoleh izin dari Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Perpustakaan yang meminjam tugas akhir ini 

untuk anggota nya diharapkan untuk mengisi nama, tanda peminjaman dan 

tanggal pinjam. 



v 
 

LEMBAR PERNYATAAN 

  Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat 

karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara 

tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan di dalam daftar pustaka.  

 

 Pekanbaru, 29 Januari 2021 

` Yang membuat pernyataan, 

 

  

 AFRI YANTI  

 11554200626 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

LEMBAR PERSEMBAHAN 

 
Laa hawla wa laa quwwata illa billah 

“Tiada daya dan upaya selain dengan kehendak Allah” 

Maka nikmat Tuhan mu yang manakah yang kamu dustakan? 

(QS. Ar-Rahman:13) 
Yang utama dari segalanya… 

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih  

sayangmu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 

memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau 

berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat dan 

salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW. Kupersembahkan 

karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi. 
 

Ibunda Halipah (Alm) dan Ayahanda Amir Husin Tercinta… 

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada 

 terhingga kupersembahkan karya sederhana ini kepada ibu dan ayah yang 

telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada 

terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas 

yang bertulisan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal 

untuk membuat ibu dan ayah bahagia karna kusadar selama ini belum bisa 

berbuat yang lebih. Untuk ibu dan ayah yang selalu membuatku termotivasi 

dan selalu menyirami kasih sayang,selalu menasehatiku menjadi lebih baik. 

Terima Kasih Ibu… Terima Kasih Ayah. 
 

Kakak (Roizah), kakak (Depitrayanti, S.Pd),  Adik (Dinda Juniati), dan 

Saudara-Saudari  

Untuk kakak, adik, serta saudara-saudariku tiada paling mengharukan saat 

kumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi 

warna yang tak akan bisa tergantikan. Terima kasih atas doa dan bantuan kalian 

selama ini, hanya karya sederhana ini yang dapat aku persembahkan. 

Maaf belum bisa jadi panutan seutuhnya.  

 

Dosen Pembimbing Tugas Akhirku… 

Bapak Dr. Rado Yendra, M.Sc terima kasih saya sudah dibantu banyak selama 

ini, sudah dinasehati, sudah diajari.  

Saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak selama ini… 

 

 

                                                                                          BY. AFRI YANTI  



vii 
 

DISTRIBUSI ARADHANA DAN DISTRIBUSI SUJATHA PADA 

DATA SURVIVAL DAN SIFAT-SIFATNYA 
 

AFRI YANTI 

NIM : 11554200626 

 

 
          Tanggal Sidang   : 29 Januari 2021 

                                  Tanggal Wisuda  :           2021 

 

 
Program Studi Matematika 

Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 

Jl. HR. Soebrantas No.155 Pekanbaru 

  

ABSTRAK 

 
Tugas akhir ini menjelaskan tentang distribusi Aradhana dan distribusi Sujatha. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses terbentuknya sifat-sifat distribusi Aradhana dan 

distribusi Sujatha dan untuk mengetahui distribusi mana yang terbaik  antara distribusi Aradhana 

dan distribusi Sujatha pada data survival. Adapun hasil yang diperoleh dari distribusi Aradhana 

dan dsitribusi Sujatha sudah sangat bagus. Distribusi Aradhana untuk data pertama nilai estimasi 

parameternya sebesar 1,12215 sedangkan untuk data kedua sebesar 0,09429577. Kemudian untuk 

distribusi Sujatha untuk data pertama sebesar 1,136361 dan untuk data keduanya sebesar 

0,09559178. Dari hasil yang diperoleh distribusi terbaik adalah distribusi Aradhana. 

 
Kata kunci: Distribusi Aradhana, Distribusi Sujatha, Fungsi Densitas Peluang, Estimasi 

Parameter, Aplikasi R 
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ABSTRACT 
 

 

This final project describes the distribution of Aradhana and distribution of Sujatha. The purpose 

of this study was to determine how the process of forming the properties of the Aradhana 

distribution and the Sujatha distribution and to find out which distribution is the best between the 

Aradhana distribution and the Sujatha distribution in the survival data. The results obtained from 

the Aradhana distribution and Sujatha distribution have been very good. Aradhana distribution 

for the first data the parameter estimate value is 1,12215 while for the second data is 0,09429577. 

Then for the Sujatha distribution for the first data it is 1,136361 and for the second data it is 

0,09559178. From the results obtained, the best distribution is Aradhana distribution. 

  

Keywords : Aradhana Distribution, Sujatha Distribution, Probability Density Function, Parameter 

Estimation, R Application.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyesuaian persentase dari interval data tertentu terhadap grafik dari 

suatu fungsi densitas peluang kontinu merupakan hal utama dalam melakukan 

pemodelan peluang, persentase dari interval data tertetu ini (histogram) memiliki 

bentuk berupa satu gelombang, dua gelombang dan seterusnya. Histogram dengan 

satu gelombang dari suatu data menunjukkan bahwa fungsi densitas peluang 

klasik dapat dengan baik menghampiri histogram tersebut. Kaidah matematika 

yang tidak terlalu sulit dapat digunakan untuk menyelesaikan karakteristik yang 

timbul dalam fungsi densitas peluang klasik tersebut. Histogram yang terbentuk 

terdiri dari dua atau lebih gelombang dapat diartikan bahwa dalam suatu rentetan 

data tidak cukup diwakili oleh fungsi densitas peluang klasik. Matematika yang 

rumit juga turut dilalui dalam memodelkan suatu peristiwa dengan menggunakan 

campuran fungsi densitas peluang. 

Seiring dengan berjalannya waktu, campuran distribusi peluang juga dapat 

digunakan untuk menghasilkan suatu fungsi peluang baru. Campuran fungsi 

densitas peluang distribusi gamma  ,1  dan gamma  ,3  akan menghasilkan 

fungsi densitas peluang dengan proporsi secara berurutan adalah 
22

2




dan

2

2
2   

(Shanker 2015). Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang sama juga 

menghasilkan suatu fungsi densitas peluang Shanker dengan mencampurkan 

fungsi densitas peluang gamma  ,1  dan gamma  ,2  dengan masing-masing 

proporsi secara berurutan adalah
12

2




 dan

1

1
2 

 fungsi densitas peluang 

Lindley juga dilakukan pencampuran gamma  ,1  dan gamma  ,2  dengan 

masing-masing proporsi 
1


 dan

1

1


 (Lindley 1958). 
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Atas ketertarikan penulis terhadap proses dalam terbentuknya suatu fungsi 

densitas peluang baru berdasarkan campuran dua fungsi densitas peluang gamma, 

penulis tertarik untuk membahas fungsi densitas peluang yaitu fungsi densitas 

Aradhana dan Sujatha. Yang dihasilkan oleh campuran gamma  ,1 ,  ,2  dan 

 ,3  dengan masing-masing proporsi 
222

2

 


,

22

2
2  


dan

22

2
2  

untuk fungsi densitas aradhana dan campuran gamma  ,1 ,  ,2  dan  ,3

dengan masing-masing proporsi dan 
22

2




,

22 


dan

2

2
2 

untuk 

fungsi densitas  sujhata. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

membahas distribusi Aradhana dan distribusi Sujatha sebagai bahan skripsi 

dengan judul “Distribusi Aradhana dan Distribusi Sujatha pada Data Survival 

Dan Sifat-sifatnya”.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas, dapat ditentukan rumusan masalah pada tugas 

akhir ini yaitu: 

1. Bagaimana proses terbentuknya distribusi Aradhana dan distribusi Sujatha 

serta karakteristik kedua distribusi tersebut? 

2. Bagaimana cara menentukan distribusi terbaik antara distribusi Aradhana 

dan distribusi Sujatha? 

1.3 Batasan Masalah 

 Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka peneliti memberikan 

batasan masalah yaitu penelitian dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Sifat-sifat yang di ungkap hanya rata-rata, variasi,  moment dan estimasi 

parameter. 

2.   Data yang digunakan data yang terdapat pada jurnal Aradhana distribution 

and its aplication dan Sujatha distribution and its aplication. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. untuk mengetahui Bagaimana proses terbentuknya distribusi Aradhana dan 

distribusi Sujatha serta karakteristik kedua distribusi tersebut. 

2. Untuk mengetahui distribusi terbaik antara distribusi Aradhana dan 

distribusi Sujatha. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, 

institusi, maupun pembaca atau peneliti lainnya. Secara khusus, penelitian ini 

adiharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Menambah wawasan bagi penulis terutama dalam menghasilkan suatu 

fungsi densitas peluang baru(aradhana dan sujahta) dan menggunakannya 

dengan data tertentu. 

2. Dapat menambah wawasan penulis terutama dalam menghasilkan suatu 

fungsi densitas peluang aradhana dan sujatha. 

3. Dapat menerapkan kedua fungsi densitas peluang tersebut terhadap data 

survival atau data kesehatan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencakup 5 bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab landasan teori menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan 

sebagai bahan dasar referensi dalam proses penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang studi pustaka atau literatur, yaitu 

dengan membaca buku-buku, jurnal, tugas akhir dan sumber-

sumber lainnya yang mendukung pembahasan. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan 

penjabaran hasil dari penelitian tersebut. 

 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. 

  

 

  



BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Analisis Survival 

Analisis survival adalah prosedur statistik untuk menganalisis data yang 

variabelnya adalah waktu sampai terjadinya suatu kejadian. Dalam menentukan 

waktu survival T, terdapat tiga elemen yang perlu d perhatikan yaitu: Time origin 

or starting point (titik awal) adalah waktu di mulainya suatu penelitian.Ending 

event of interest (kejadian akhir) adalah kejadian yang menjadi inti dari penelitian. 

Measure ment scale for the passage of time (skala ukuran untuk berlalunya 

waktu). Analisis survival merupakan suatu analisis data dimana variabel yang di 

perhatikan adalah jangka waktu dari awal pengamatan sampai suatu event 

tersebut. Didalam analisis survival dibutuhkan beberapa faktor, yaitu: Waktu awal 

poencatatan (start point) yang didefinisi dengan baik, waktu akhir pencatatan (end 

point) yang terdefinisi dengan baik untuk mengetahui status tersensor suatu data 

dan skala waktu pengukuran yang jelas skala diukur dalam hari, minggu atau 

tahun.  

Menurut Kleinbaum & Klein, sebagaimana dikutip oleh Iskandar (2005), 

Analisis survival telah menjadi alat penting untuk menganalisis data waktu antar 

kejadian (time to event data) atau menganalisis data yang berhubungan dengan 

waktu, mulai dari timeorigin sampai terjadinya suatu peristiwa khusus. Kejadian 

khusus (failure event) tersebut dapat berupa kegagalan, kematian, kambuhnya 

suatu penyakit, respon dari suatu percobaan, atau peristiwa lain yang dipilih 

sesuai dengan kepentingan peneliti. Peristiwa khusus tersebut dapat berupa 

kejadian positif seperti kelahiran,kelulusan sekolah, kesembuhan dari suatu 

penyakit. 

2.2 Fungsi Densitas Peluang 

 Fungsi densitas peluang adalah probabilitas kegagalan suatu individu pada 

suatu interval yang kecil ),( ttt   persatuan waktu.  

Fungsi peluang yang digambarkan oleh kurva kontinu dari variabel acak 

kontinu biasanya disebut fungsi densitas atau fungsi kepadatan peluang.(Walpole 
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& Myres, 1995) Fungsi )(xf  adalah fungsi kepadatan peluang peubah acak 

kontinu 𝑋, yang biasanya disebut fungsi densitas. 

Definsi 2.1 (William W. Hines dkk, 1990:51) 

Untuk sebuah peubah acak kontinu X , didefinisikan sebagai  



b

a

x dxxfbXaP )()(  

 dimana fungsi )(xf dinyatakan sebagai fungsi kepadatan peluang, 

memenuhi kondisi-kondisi berikut 

1. 0)( xf   untuk semua Rx  

2. 




1)( dxxf  

3. 

b

a

dxxfbXaP )()(  

 

2.3 Fungsi Distribusi Kumulatif 

Bentuk )( xXP  dinamakan fungsi distribusi kumulatif dari peubah acak 

kontinu akan dinyatakan sebagai fungsi distribusi saja. Nilai fungsi distribusi 

untuk peubah acak kontinu biasanya berupa konstanta dan fungsi.  

Misalnya X  adalah peubah acak kontinu, maka fungsi distribusi  kumulatif dari 

X  berbentuk: 






x

dttfxXPxF )()()(  

Dengan )(tf  adalah nilai fungsi densitas dari X di .t  

2.4 Fungsi Densitas Peluang Campuran 

 Distribusi campuran (mixture distributions) merupakan kombinasi linier 

dari dua atau lebih fungsi densitas peluang. Parameter  campuran mendugai 

proporsi pada suatu kombinasi distribusi, dengan nilai 10  pi  dimana 

....,,2,1 ni    
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Misalkan kFFF ...,,, 21  adalah fungsi densitas peluang dan  
kppp ...,, ,21

 adalah bilangan real positif  


k

i
pi

1
1  (nilai-nilai tersebut membentuk 

probabilitas distribusi). Maka kita dapat mendefinisikannya dengan fungsi baru. 

Bentuk fungsi distriblusi campuran tersebut dapat dituliskan sebagai berikut : 

)(...)()()( 2211 xFpxFpxFpxG kk
    (2.1) 

 

2.5 Distribusi Gamma   

Distribusi Gamma merupakan distribusi yang sudah dikenal dalam 

matematika untuk menyelesaikan berbagai persoalan di bidang rekayasa dan 

sains. Distribusi Gamma juga berperan penting dalam teori antrian dan teori  

reliabilitas. Karakteristik dari distribusi Gamma, yaitu   dan  , di mana 0

dan 0  (Robert V.,1995). Distribusi Gamma juga termasuk distribusi acak 

kontinu yang mempunyai fungsi kepadatan peluang. Berikut fungsi kepadatan 

peluang dari distribusi Gamma.  
















0,0

0,
)(

)(

)(

1

xif

xif
xe

xf

x



 

     (2.2)

 

Untuk 0,0    dikatakan sebagai variabel acak gamma dengan  

parameter   , . Kuantitas )(  disebut fungsi gamma dan di definisikan dengan  





0

1)( dxxe x 

        (2.3)

 

Sangat mudah untuk menunjukkan dengan induksi bahwa untuk integral   

dikatakan  ,n  

)!1()(  nn  

 

2.6 Fungsi Pembangkit Momen 

Fungsi pembangkit momen (Moment Generating Function) jika X  adalah 

peubah acak, baik diskrit maupun kontinu dari peubah acak mempunyai beberapa 
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kegunaan antara lain untuk menentukan fungsi kepadatan peluang, mean, momen 

ke-k dari suatu distribusi dan untuk mencari bentuk distribusi peubah acak.  

Jika X  merupakan peubah acak, maka fungsi pembangkit momen )(tM x  

didefinisikan sebagai berikut: 

)()( tx

x eEtM 
       (2.4)

 

Apabila )( txeE  ada dan hth   untuk suatu 0h   

Jika X  peubah acak diskrit, maka fungsi pembangkit momen )(tM x  

didefinisikan sebagai berikut: 

 )(.)()( xfeeEtM txtx

x       (2.5) 

Diberikan peubah acak kontinu 𝑋dengan fungsi kepadatan peluang  adalah     . 

Fungsi pembangkit momen (moment-generating function) dari 𝑋 dinotasikan 

dengan )(tM x dan didefinisikan 

 




 dxxfeeEtM txtx

x )(.)()(

     (2.6)

 

Berikut ini beberapa teorema mengenai fungsi pembangkit momen. 

 

Teorema 2.3  

Jika )(tM x  merupakan fungsi pembangkit momen dari peubah acak kontinu X, 

maka 

   XEM
dt

d
M xx  0)0('  

Bukti : 

Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen 

dxxfeeEtM txtx

x )(.)()( 




  

Diperoleh  

)()(' tM
dt

d
tM xx   
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dxxfex tx )(..




  

Akibatnya  

     




 XEdxxfexM
dt

d
M x

xx ..0)0( .0'  

Teorema 2.4 

Jika  tM x  merupakan fungsi pembangkit momen dari peubah acak kontinu X  

maka : 

      XVARMM xx 
2''' 00  

Bukti 

Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen 

     




 dxxfextM
dt

d
tM xt

xx

.2

2

2
'' .  

Diperoleh 

          








 22.02

2

2
'' ...00 XEdxxfxdxxfexM

dt

d
M x

xX
 

Akibatnya 

           XVarXEXEMM XX 
222''' 00  

Teorema 2.5 

Jika  tM x  merupakan fungsi pembangkit momen dari peubah acak kontinu X , 

maka 

       k

xk

k
k

x XEM
dt

d
M  00  

 kXE  disebut moment ke-k dari peubah acak X  

Bukti : 

Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen 

       dxxfextM
dt

d
tM xtk

xk

k
k

x ..
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Akibatnya 

     00 xk

k
k

x M
dt

d
M   

     

 

 k

k

xkk

x

XE

dxxfx

dxxfexM


















.

..0 .0

 

 

2.7 Nilai Harapan Dan Variansi 

Variansi adalah salah satu pendeskripsi dari sebuah distribusi probabilitas. 

Pada khususnya, varians adalah salah satu momen dari sebuah distribusi. Dalam 

konteks tersebut, ia menjadi bagian dari pendekatan sistematis sebagai pembeda 

antara distribusi probabilitas. Walau pendekatan lain telah dikembangkan, yang 

berbasis momen lebih menguntungkan dalam kemudahan secara matematis dan 

penghitungan. 

Definisi 2.2 Jika X adalah peubah acak kontinu dan )(xf adalah fungsi 

pada dari 𝑋 maka nilai harapan dari peubah acak X  adalah :  






 dxxfxxE )(.)()(  

Diberikan peubah acak kontinu X  dengan f  sebagai fungsi kepadatan 

peluangnya. Varians dari X dinotasikan dengan )(var x didefinisikan sebagai : 

  




 dxxfXExXEXExVar )(.))(())(()( 22
 

Varians digunakan untuk mengukur variabilitas suatu distribusi peluang. 

Selanjutnya akan diberikan beberapa teorema tentang varians. 

 

Teorema 2.1 

Jika X  adalah peubah acak kontinu dengan f  sebagai fungsi kepadatan 

peluangnya, maka berlaku: 

https://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi_probabilitas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Momen_%28matematika%29&action=edit&redlink=1
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22 ))(()()( XEXExVar   

Bukti: 

22

222

22

22

22

22

))(()(

)))(())((2)(

))()()(2)(

))(())()((2)(

)))(()(2(

))(()()(

XEXE

XEXEXE

XEXEXEXE

XEXEXEXE

XEXXEXE

XEXExVar













 

 

Teorema 2.2 

Jika X  suatu peubah acak dan c suatu konstanta maka 

)()( XVarcXVar   

Bukti : 

)(

))(()(

)(2))(()(2)(

)(2))(()()2()(

))(()2(

))(())(()(

22

2222

2222

222

22

XVar

XEXE

cXcEXEcXcEXE

cXcEXEcEcXEXE

cXEccXXE

cXEcXEXVar













 

 

2.8 Metode Maximum Likelihood Estimation (MLE) 

Salah satu metode dalam penaksiran parameter adalah Maksimum 

Likelihood Estimation MLE). Prinsip dasar dari MLE adalah menentukan ̂  yang 

memaksimumkan fungsi likelihood. 

Misalkan nXXX ,...,, 21  adalah sampel acak dari populasi densitas 

peluang  ,xf  dengan   adalah parameter yang tidak diketahui. fungsi 

likelihood didefinisikan dengan: 
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L

xxxL

xf

xfxfxfxxxL

n

n

i

i

nn












,...,,

;

;...;;;,...,,

21

1

2121

 

Selanjutnya Persamaan ini didiferensialkan terhadap   untuk memperoleh 

penaksiran yang maksimum. Dalam banyak kasus penggunaan diferensiasi akan 

lebih mudah bekerja pada logaritma natural dari  ;,...,, 21 nxxxL , yaitu: 

 ;,...,,ln 21 nxxxL . 

 

Definisi 2.3 

      ,;,...,, 21 nxxxfL  merupakan fungsi densitas peluang dari 

nxxx ,...,, 21 . Untuk hasil pengamatan nxxx ,...,, 21 , nilai ̂  berada dalam 

  ̂ , dimana  L  maksimum yang disebut sebagai Maximum Likelihood 

Estimation (MLE) dari  , jadi, ̂  merupakan penduga dari  . 

Jika       ,;,...,,max;,...,, 2121 nn xxxfxxxf maka untuk 

memaksimumkan  L  terhadap parameternya dengan menari turunan dari  L  

Biasanya mencari turunan dari  L  relatif sulit, sehingga dalam penyelesaiannya 

dapat diatasi dengan menggunakan logaritma atau fungsi ln  dari  L  yaitu :  

   



n

i

ixfL
1

;lnln   

Untuk memaksimumkan  Lln  adalah dengan mencari turunan dari  Lln  

terhadap parameternya, kemudian hasil turunannya dibuat sama dengan nol. 

 
0

ln








L
 

Langkah-langkah untuk menentukan penaksiran maksimum likelihood dari    

adalah: 

1. Menentukan fungsi likelihood 

        ;...;;;,...,, 2121 nn xfxfxfxxxL   
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2. Membentuk logaritma natural likelihood 

        ;...;;ln;,...,, 2121 nn xfxfxfxxxL   

3. Menurunkan persamaan logaritma natural likelihood terhadap   dan 

menyelesaikannya 

 
0

;,...,,ln 21 






nxxxL
 

4. Didapat penaksiran maksimum likelihood  . 

 

2.9 Model AIC dan AICC 

Seleksi model merupakan suatu tahapan penting untuk memutuskan model 

yang terbaik. Alaike (1973,1974) memperkenalkan suatu kriteria informasi yang 

disebut dengan Alaike’s Information Criterion (AIC). Metode tersebut didasarkan 

pada metode maximum likelihood estimation (MLE). Adapun rumus AIC sebagai 

berikut: 

  kLAIC 2ln2   

dimana: 

k  : Banyaknya parameter yang akan ditaksir 

Lln  : Nilai maximum likelihood 

 

 Alaike Information Criterion Corrected (AICC) adalah pengembangan 

dari AIC, dimana AICC ini sangat baik digunakan apabila data memiliki ukuran 

sampel yang kecil. Suatu model dikatakan baik apabila nilai AICC nya paling 

kecil diantara semua kemungkinan model. Besarnya AICC dapat dihitung sebagai 

berikut: 

 
 1

12






kn

kk
AICAIC  

dimana n  adalah ukuran sampel.  

  



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil (IX) tahun ajaran 2019/2020 

bertempat di Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Metode penelitian ini adalah studi 

literatur dengan mengumpulkan referensi dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang 

terkait dengan penelitian. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Membuktikan distribusi Aradhana dan distribusi Sujatha suatu fungsi 

densitas peluang. 

2. Membuktikan distribusi Aradhana dan distribusi Sujatha suatu fungsi 

distribusi komulatif. 

3. Membuktikan fungsi campuran peluang gamma distribusi Aradhana dan 

distribusi Sujatha. 

4. Membuktikan nilai harapan dan varian dari distribusi Aradhana dan 

distribusi Sujatha. 

5. Membuktikan turunan momen pertama hingga turunan momen keempat dan 

mencari momen ke-k pada Distribusi Aradhana dan distribusi Sujath dengan 

menggunakan fungsi pembangkit momen. 

6. Membuktikan estimasi parameter dengan menggunakan metode maximum 

likelihood. 

7. Membuktikan penerapan aplikasi pada data survival. 

  



BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan pada jurnal Distribusi Aradhana dan Distribusi 

Sujatha yang telah dilakukan pada penelitian ini, yaitu menelaah karakteristik 

pada jurnal tersebut adapun yang diteliti lebih lanjut antara lain fungsi densitas 

peluang, fungsi distribusi kumulatif, fungsi pembangkit moment dan estimasi 

parameter. Masing-masing distribusi ini di aplikasikan melalui pada data survival 

dan dibantu dengan mengunakan program aplikasi R. Telah diberikan dua contoh 

kumpulan data seumur hidup yang berkaitan dengan waktu pemulihan pasien 

penderita analgesik dan kekuatan kaca jendela pesawat telah disajikan untuk 

menunjukkan aplikasi dan kesesuaian distribusi Aradhana dan distribusi Sujatha 

satu parameter. Distribusi Aradhana memiliki nilai estimasi parameter untuk data 

pertama sebesar 1,12215 nilai AIC sebesar 58,37009 dan AICC sebesar 58,59231 

sedangkan untuk data kedua estimasi parameternya sebesar 0,094295577 nilai 

AIC sebesar 244,2289 dan nilai AICC sebesar 244,3669. Kemudian untuk 

distribusi Sujatha data pertama estimasi parameternya sebesar 1,136361 nilai AIC 

sebesar 59,49754 dan AICC sebesar 59,71976 sedangkan untuk data keduanya 

estimasi parameternya sebesar 0,09559178 nilai AIC sebesar 243,5031 dan AICC 

sebesar 243,6411. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi 

Aradhana lebih baik dari distribusi Sujatha karena nilai AIC dan AICC distribusi 

Aradhana lebih kecil dari distribusi Sujatha. Oleh karena itu distribusi Aradhana 

dan distribusi Sujatha sangat cocok untuk memodelkan berbagai data survival. 

5.2 Saran 

 Tugas akhir ini menjelaskan bagaimana bentuk dari karakter-karakter pada 

Distribusi Aradhana dan Distribusi Sujatha dan di aplikasikan dalam suatu data 

tertentu dengan menggunakan software R, saran penulis agar pembaca dapat 

melakukan menelaah distribusi lainnya dan diaplikasikan software statistik yaitu 

software R.   
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LAMPIRAN 

 

Distribusi Aradhana 

Data set 1: 

1.1, 1.4, 1.3, 1.7, 1.9, 1.8, 1.6, 2.2, 1.7, 2.7, 

4.1, 1.8, 1.5, 1.2, 1.4, 3.0, 1.7, 2.3, 1.6, 2.0 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV-60 
 

Distribusi Aradhana  

Data set 2: 

18.83, 20.80, 21.657, 23.03, 23.23, 24.05, 24.321, 25.50, 

25.25, 25.80, 26.69, 26.77, 26.78, 27.05, 27.67, 29.90, 

31.11, 33.20, 33.73, 33.76, 33.89, 34.76, 35.75, 35.91, 

36.98, 37.08, 37.09, 39.85, 44.045, 45.29, 45.381  
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Distribusi Sujatha  

Data set 1: 

1.1, 1.4, 1.3, 1.7, 1.9, 1.8, 1.6, 2.2, 1.7, 2.7, 

4.1, 1.8, 1.5, 1.2, 1.4, 3.0, 1.7, 2.3, 1.6, 2.0 
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Distribusi Sujatha  

Data set 2: 

18.83, 20.80, 21.657, 23.03, 23.23, 24.05, 24.321, 25.50, 

25.25, 25.80, 26.69, 26.77, 26.78, 27.05, 27.67, 29.90, 

31.11, 33.20, 33.73, 33.76, 33.89, 34.76, 35.75, 35.91, 

36.98, 37.08, 37.09, 39.85, 44.045, 45.29, 45.381  
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