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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan langkah-langkah penelitian yang dilakukan 

dalam menyelesaikan persoalan hingga didapat suatu kesimpulan yang mampu 

menjawab tujuan utama penelitian ini. 

 

III.1 Studi Literatur 

Langkah pertama yang dilakukan penulis adalah melakukan studi literatur 

dengan mencari referensi dan memahami teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Berbagai referensi didapat dari berbagai sumber seperti 

jurnal, artikel, laporan penelitian, dan pustaka internet. Tujuannya adalah sebagai 

dasar teori dalam melakukan penelitian.  

 

III.2 Pengambilan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

penulis saat melakukan praktek kerja lapangan di suatu dealer mobil yang mana 

nama dealer mobil dirahasiakan penulis. Data tersebut merupakan data 

penggantian komponen oil filter pada suatu brand mobil saat melakukan reparasi 

berkala dalam waktu pengamatan tahun 2011 hingga 2016. Data tersaji pada 

lampiran 2. 

 

III.3 Pengolahan Data 

Setelah memperoleh data, dilakukan pengolahan data sebagai berikut:  

1. Menghitung umur komponen oil filter dalam satuan hari yang dihitung 

dari tanggal saat reparasi dikurangi tanggal reparasi sebelumnya atau 

tanggal beli mobil tersebut jika reparasi pertama kali, 

2. Menghitung penggunaan komponen oil filter dalam satuan kilometer 

(diperoleh dari odometer) yang dihitung dari saat reparasi dikurangi 

kilometer saat reparasi sebelumnya atau kilometer 0 dari mobil tersebut 

jika reparasi pertama kali, 
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3. Mengubah data umur (dalam hari) kegagalan pertama komponen oil filter 

ke dalam satuan tahun (dibagi 360) lalu disebut data marginal 𝑋1, 

4. Mengubah data penggunaan (km) kegagalan pertama komponen oil filter 

ke dalam satuan per 10000 kilometer lalu disebut data marginal 𝑌1, 

 

III.4 Analisis Data 

Setelah dilakukan pengolahan data, langkah selanjutnya adalah analisis data 

data marginal 𝑋1 dan 𝑌1 sebagai berikut: 

(i) Mencari distribusi kegagalan dari masing-masing data marginal 𝑋1 dan 𝑌1, 

(ii) Menghitung keterhubungan data marginal 𝑋1 dan 𝑌1 melalui Kendall’s tau, 

(iii) Goodness of fit test distribusi marginal dilakukan untuk: 

a. Estimasi parameter distribusi marginal 𝑋1 dan 𝑌1 menggunakan 

maximum log-likelihood estimation (MLE) yang didapat dengan 

memaksimumkan fungsi likelihood pada persamaan (2.50), 

b. Uji kecocokan distribusi marginal 𝑋1 dan 𝑌1 menggunakan uji 

Kolmogorov-Smirnov seperti pada subbab II.11. 

(iv) Jika pada langkah (iii) dimungkinkan dijumpai distribusi marginal 𝑋1 dan 𝑌1 

dari keluarga distribusi yang sama, eksponensial atau Weibull, maka 

selanjutnya estimasi distribusi bivariat eksponensial atau bivariat Weibull 

seperti pada subbab II.7.a atau II.7.b. Estimasi copula Archimedean juga 

dilakukan jika dijumpai distribusi marginal 𝑋1 dan 𝑌1 dari keluarga 

distribusi yang sama. Jika tidak dimungkinkan, maka estimasi didasarkan 

pada copula Archimedean yang dapat memodelkan marginal-marginal dari 

keluarga distribusi yang berbeda. 

Estimasi parameter copula Archimedean dilakukan dengan 

berdasarkan Kendall’s tau yang telah diperoleh dari langkah (ii). Lalu: 

▪ Estimasi parameter copula Clayton diperoleh dengan menyelesaikan 

persamaan (2.38),  

▪ Estimasi parameter copula Gumbel diperoleh dengan menyelesaikan 

persamaan (2.41),  



23 

 

▪ Estimasi parameter copula Frank diperoleh dengan mencari solusi 

(2.44) secara numerik melalui metode Bagi Dua (subbab II.12),  

▪ Estimasi parameter copula Ali-Mikhail-Haq (AMH) diperoleh dengan 

mencari solusi (2.47) secara numerik melalui metode Bagi Dua. 

(v) Setelah diperoleh pilihan-pilihan distribusi marginal 𝑋1 dan 𝑌1 pada langkah 

(iii) dan parameter distribusi bivariat atau copula Archimedean pada 

langkah (iv), maka selanjutnya melakukan uji kecocokan berdasarkan 

statistik Cram�́�r-von Mises untuk kecocokan model-model distribusi 

bivariat atau copula Archimedean. Uji kecocokan berdasarkan statistik 

Cram�́�r-von Mises dijelaskan seperti pada subbab II.10.  

 

III.5 Hasil dan Pembahasan 

Pada langkah ini, penulis akan membahas hasil yang diperoleh dari analisis 

data yang meliputi: 

I Model distribusi bivariat atau copula Archimedean terbaik yang dipilih 

berdasarkan nilai p-value terbesar yang diperoleh dari langkah III.4.(v) 

melalui uji kecocokan berdasarkan statistik Cram�́�r-von Mises dengan 

bantuan simulasi parametric bootstrap. 

II Penghitungan biaya garansi dua dimensi polis FRW dengan strategi 

penggantian untuk komponen oil filter dilakukan setelah model bivariat 

atau copula Archimedean terbaik diperoleh pada langkah III.5.I. 

Penghitungan biaya garansi dilakukan melalui metode Mean Value 

Theorem for Integrals seperti yang dijelaskan pada subbab II.6. 

 

III.6 Penarikan Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat mengambil suatu 

kesimpulan yang sesuai dengan tujuan awal dari penelitian ini. Pada langkah ini, 

penulis akan mengambil kesimpulan mengenai model dan biaya garansi dua 

dimensi polis FRW strategi penggantian untuk komponen oil filter pada mobil. 
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III.7 Penulisan Laporan 

Pada tahap ini dilaporkan kegiatan apa saja yang telah lakukan penulis dari 

awal penelitian hingga memperoleh hasil akhir yang memenuhi tujuan awal. 


