
33 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

V.1 Kesimpulan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh model biaya dan biaya garansi 

dua dimensi Polis FRW dengan strategi penggantian untuk komponen oil filter 

mobil. Tujuan penelitian ini telah diperoleh dengan beberapa hal yang dapat 

ditarik menjadi kesimpulan adalah: 

1. Model biaya garansi tersebut melibatkan copula Clayton dengan parameter 

𝜃 = 0.1930 untuk marginal umur 𝑋1~Weibull(𝛼1̂ = 2.6446, 𝛽1̂ = 0.5663) 

dan marginal penggunaan 𝑌1~Lognormal(𝜇2̂ = −0.0636, 𝜎2̂ = 0.3761). 

Model tersebut diperoleh melalui tahapan-tahapan: estimasi parameter 

distribusi bivariat berdasarkan Kendall’s tau, seleksi model distribusi 

bivariat melalui uji statistik Cram�̀�r-von Mises 𝑆𝑛, dan p-value statistik 

tersebut melalui simulai parametric bootstrap. Pemodelan melibatkan 

copula mengakibatkan model-model distribusi bivariat semakin banyak 

pilihan atau bervariasi sesuai dengan kebutuhan untuk memodelkan data 

yang memiliki marginal-marginal berbeda keluarga distribusi. 

2. Berdasarkan model biaya garansi yang telah diperoleh, ekspektasi banyak 

kegagalan komponen oil filter di masa garansi dua dimensi tertentu dapat 

dihitung dengan menggunakan metode Mean Value Theorem for Integrals 

pada persamaan (2.22) seperti pada (4.1). Biaya garansi dua dimensi polis 

FRW dengan strategi penggantian komponen oil filter mobil dapat dihitung 

yang mana biaya tersebut merupakan perkalian dari harga oil filter dengan 

ekspektasi banyak kegagalan tersebut. Ekspektasi banyak kegagalan 

ditampilkan pada Tabel IV.7. Sedangkan estimasi biaya garansi ditampilkan 

pada Tabel IV.8. 
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V.2 Saran untuk Penelitian Mendatang 

Saran untuk penelitian mendatang adalah :  

1. Uji kecocokan model distribusi bivariat yang digunakan pada penelitian ini 

berdasarkan ukuran statistik Cram�̀�r-von Mises 𝑆𝑛 yang dibantu dengan 

simulasi parametric bootstrap. Diperlukan kajian terhadap uji kecocokan 

lain atau berdasarkan statistik lain sebagai pembanding uji di penelitian. 

2. Pada penelitian ini membahas model kegagalan dua dimensi dengan strategi 

penggantian melibatkan distribusi bivariat. Penelitian ini dapat 

dikembangkan lebih lanjut untuk model kegagalan dua dimensi dengan 

strategi perbaikan minimum melibatkan distribusi bivariat untuk kasus 

kegagalan pada komponen repairable dan perolehan ekspektasi banyak 

kegagalan serta biaya garansi pada masa garansi dua dimensi polis FRW. 

3. Penelitian ini dapat diperluas atau dikembangkan untuk model distribusi 

bivariat atau copula lain sehingga didapati model-model yang lebih variatif 

guna memperoleh model yang dapat memodelkan data dengan lebih baik. 

 


