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Abstrak. Proses Poisson merupakan proses menghitung {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} yang diguna-

kan untuk menentukan jumlah kejadian dalam selang waktu tertentu. Proses Poisson 

dapat digunakan untuk memodelkan banyaknya peristiwa yang terjadi selama in-

terval waktu 𝑡. Jumlahan dari variabel random yang berdistribusi independen dan 

identik dengan indeksnya mengikuti proses Poisson merupakan proses Poisson 

majemuk. Proses Poisson tak homogen {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} memiliki fungsi intensitas 

𝜆(𝑡), 𝑡 > 0. Fungsi intensitas 𝜆(𝑡) yang digunakan merupakan fungsi pangkat. Da-

lam artikel ini ditentukan estimasi mean dan variansi dari proses Poisson tak homo-

gen majemuk dengan fungsi intensitas 𝜆(𝑡) berupa fungsi pangkat. 

 

Kata Kunci: proses Poisson, proses Poisson tak homogen, proses menghitung, 

proses Poisson majemuk. 

 

1. PENDAHULUAN 

Proses stokastik adalah suatu himpunan variabel random {𝑋(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇}, deng-

an 𝑡 ∈ 𝑇 dan 𝑋(𝑡) ∈ 𝑆 dari proses pada waktu 𝑡 (Ross [7]). Menurut Gross et al. 

[4] proses stokastik dibedakan menjadi dua, yaitu proses stokastik dengan waktu 

diskrit dan proses stokastik dengan waktu kontinu. Proses stokastik dengan waktu 

diskrit apabila 𝑇 = {0, ±1, ±2, ±3, … } atau 𝑇 = {0,1,2,3, … }. Sedangkan menurut 

Ross [7], proses stokastik {𝑋(𝑡), 𝑡 ≥ 0} dengan waktu kontinu apabila indeksnya 

bilangan real non negatif. Penelitian difokuskan pada proses stokastik dengan wak-

tu kontinu. 

Menurut Olofsson [6], proses menghitung {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} merupakan himpu-

nan variabel random yang nilainya adalah bilangan bulat non negatif. Selanjutnya, 

menurut Tijms [8], proses Poisson merupakan suatu proses menghitung dengan 

tambahan asumsi-asumsi untuk menentukan jumlah kejadian dalam selang waktu 

tertentu. Asumsi-asumsi yang dimaksud seperti jumlah kejadian nol pada waktu 𝑡0, 

intensitas jumlah kejadian tetap, dan hanya terjadi satu kejadian tiap interval waktu. 

Menurut Tse [9], proses Poisson dapat digunakan untuk memodelkan banyaknya 
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peristiwa yang terjadi selama interval waktu 𝑡 dan distribusi Poisson memiliki rata-

rata (mean) 𝜆𝑡. Menurut Ross [7], proses Poisson {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} disebut proses 

Poisson tak homogen apabila laju 𝜆 pada sebarang waktu 𝑡 merupakan fungsi tak 

konstan dari 𝑡 yaitu 𝜆(𝑡).  

Selanjutnya, menurut Mangku et al. [5], proses Poisson majemuk merupakan 

jumlahan dari variabel random yang nilainya independen dan berdistribusi identik 

dengan indeksnya mengikuti proses Poisson. Menurut Bain dan Engelhardt [1], 

variabel random merupakan sebuah fungsi domain hasil pengamatan dan kodo-

mainnya merupakan himpunan bilangan real. Jika 𝑋 dan 𝑌 merupakan variabel ran-

dom identik maka 𝑃(𝑋) = 𝑃(𝑌) dengan 𝑋 ≠ 𝑌 sehingga 𝑋, 𝑌 independen. Peneliti-

an difokuskan pada proses Poisson tak homogen majemuk. Menurut Ross [7] proses 

Poisson tak homogen {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} memiliki fungsi intensitas 𝜆(𝑡), 𝑡 > 0. Fungsi 

intensitas 𝜆(𝑡) pada penelitian ini menggunakan fungsi pangkat. Tujuan penelitian 

ini untuk menurunkan ulang proses Poisson tak homogen majemuk dengan inten-

sitas fungsi pangkat. 

2. PROSES POISSON 

Menurut Ross [7] suatu proses menghitung {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} dikatakan sebagai 

proses Poisson dengan laju (parameter) 𝜆, 𝜆 > 0, memiliki sifat. 

(1) 𝑁(0) = 0, 

(2) Proses mempunyai kenaikan bebas (independen increment), 

(3) Banyaknya kejadian dalam interval sepanjang 𝑡 memiliki distribusi 

Poisson dengan rata-rata 𝜆𝑡.  

Sementara pada sifat (3) dapat dilihat bahwa proses Poisson memiliki kenaikan sta-

sioner (stationary increment). Jika 𝑁(𝑡) adalah variabel random yang berdistribusi 

Poisson dengan parameter 𝜆𝑡 > 0 maka untuk semua 𝑡, 𝑠 > 0  berlaku 

𝑃(𝑁(𝑡 + 𝑠) − 𝑁(𝑠) = 𝑘) = 𝑒−𝜆𝑡 (𝜆𝑡)𝑘

𝑘!
, 𝑘 = 0,1,2, …  

maka mean dan variansi variabel random Poisson 𝑁(𝑡) adalah 𝐸[𝑁(𝑡)] = 𝜆𝑡 dan 

𝑣𝑎𝑟[𝑁(𝑡)] = 𝜆𝑡 (Ross[7]). 

Sama halnya menurut Ross [7], proses Poisson {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} disebut proses 

Poisson tak homogen dengan fungsi intensitas 𝜆(𝑡), 𝑡 > 0, memiliki sifat. 
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(i) 𝑁(0) = 0, 

(ii) proses mempunyai kenaikan bebas (independen increment), 

(iii) 𝑃(𝑁(𝑡 + ℎ) − 𝑁(𝑡) = 1) = 𝜆(𝑡)ℎ + 𝜊(ℎ), 

(iv) 𝑃(𝑁(𝑡 + ℎ) − 𝑁(𝑡) ≥ 2) = 𝜊(ℎ), 

Proses Poisson tak homogen tidak memiliki sifat kenaikan stasioner (stationary 

increment). Jika 𝑁(𝑡) adalah variabel random yang berdistribusi Poisson untuk se-

tiap 𝑡 ≥ 0 maka mean dari proses Poisson tak homogen didefinisikan sebagai 

𝐸[𝑁(𝑡)] = ∫ 𝜆(𝑡)
𝑡

0

 𝑑𝑡. 

Laju dari suatu proses Poisson tak homogen {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0}, yaitu 𝜆(𝑡) disebut fungsi 

intensitas proses Poisson pada 𝑡.  

3. EKSPEKTASI VARIABEL RANDOM DISKRIT 

Menurut Ross [7], ekspektasi dapat didefinisikan sebagai berikut. 

Definisi 3.1. Jika 𝑋 adalah variabel random yang memiliki fungsi massa proba-

bilitas 𝑝(𝑥), maka nilai ekspektasi didefinisikan sebagai 

𝐸(𝑋) = ∑ 𝑥 𝑝(𝑥)

𝑥∈𝑋

. 

Berikut merupakan teorema yang menunjukkan sifat nilai ekspektasi variabel 

random menurut Ghahramani [3], 

Teorema 3.1. Jika 𝑋 adalah variabel random konstanta, yaitu 𝑃(𝑋 = 𝑐) = 1 untuk 

konstanta 𝑐, maka 𝐸(𝑋) = 𝑐. 

Sifat ekspektasi bersyarat untuk semua variabel random 𝑋 dan 𝑌 menurut 

Ross [7], yaitu 

Teorema 3.2. Jika 𝐸[𝑋|𝑌 = 𝑦] merupakan ekspektasi bersyarat dari variabel ran-

dom 𝑌 dengan syarat 𝑌 = 𝑦 maka  

∑ 𝐸[𝑋|𝑌 = 𝑦]𝑃[𝑋 = 𝑥]

𝑦

= 𝐸[𝐸[𝑋|𝑌]] = 𝐸[𝑋] 

4. VARIANSI VARIABEL RANDOM DISKRIT 

Definisi variansi dan kovariansi menurut Ghahramani [3], didefinisikan se-

bagai berikut. 
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Definisi 4.1. Jika 𝑋 adalah variabel random diskrit dan fungsi massa probabilitas 

𝑝(𝑥), maka variansi 𝑋 didefinisikan sebagai 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = ∑(𝑋 − 𝐸(𝑋))
2

 𝑝(𝑥)

𝑥∈𝑋

= 𝐸 [(𝑋 − 𝐸(𝑋))
2

] = 𝐸(𝑋2) − (𝐸(𝑋))
2
 

Selanjutnya diberikan teorema-teorema yang menunjukkan sifat-sifat varian-

si. 

Teorema 4.1. Jika 𝑋 adalah variabel random diskrit maka untuk sebarang kons-

tanta 𝑎 dan 𝑏, berlaku  

𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑋 + 𝑏) = 𝑎2𝑉𝑎𝑟(𝑋). 

Teorema 4.2. Jika 𝑋 dan 𝑌 adalah variabel random diskrit maka untuk sebarang 

konstanta 𝑎 dan 𝑏, berlaku  

𝑉𝑎𝑟(𝑎𝑋 + 𝑏𝑌) = 𝑎2𝑉𝑎𝑟(𝑋) + 𝑏2𝑉𝑎𝑟(𝑌) + 2𝑎𝑏𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌). 

Menurut Ross [7], sifat ekspektasi bersyarat dapat digunakan untuk meng-

hitung variansi dari variabel random. 

Teorema 4.3. Jika 𝑉𝑎𝑟[𝑋|𝑌 = 𝑦] merupakan variansi bersyarat dari 𝑋 dengan 

fungsi 𝑌 memiliki nilai 𝑌 = 𝑦 maka 

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸[𝑉𝑎𝑟(𝑋|𝑌 = 𝑦)] + 𝑉𝑎𝑟(𝐸[𝑋|𝑌 = 𝑦]). 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1. Proses Poisson Tak Homogen Majemuk. Penurunan proses Poisson tak 

homogen majemuk memerlukan empat asumsi penting berikut. 

a. Himpunan variabel random {𝑋𝑖, 𝑖 ≥ 1} adalah variabel random independen 

dan berdistribusi identik. 

b. Proses {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} adalah proses Poisson tak homogen pada interval 

[0, ∞) dengan fungsi intensitas 𝜆(𝑡) tidak diketahui. 

c. Fungsi intensitas berupa komponen tren berbentuk fungsi pangkat, yaitu 

𝜆(𝑡) = 𝑎𝑡𝑏 dengan 𝑎 > 0 menyatakan kemiringan (slope) dari tren dan nilai 

𝑏 merupakan konstanta dengan 0 < 𝑏 < ∞, untuk ∀𝑎, 𝑏 ∈ ℝ. 

d. Himpunan variabel random {𝑋𝑖, 𝑖 ≥ 1} independen terhadap 𝑁(𝑡), untuk se-

tiap 𝑡 ≥ 0. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



5  2 0 1 9  
 

Sesuai asumsi-asumsi tersebut diperoleh proses Poisson tak homogen ma-

jemuk. Proses Poisson tak homogen majemuk merupakan jumlahan variabel ran-

dom yang nilainya independen dan berdistribusi identik dengan indeksnya mengi-

kuti proses Poisson tak homogen. Jika proses Poisson tak homogen majemuk di-

notasikan dengan 𝑌(𝑡) maka diperoleh 

𝑌(𝑡) = ∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)

𝑖=1

. (1) 

5.2. Mean dan Variansi. Berikut akan dibuktikan teorema untuk mean dan variansi 

proses Poisson tak homogen majemuk. 

Teorema 5.1. Jika {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} adalah proses Poisson tak homogen dengan 

fungsi intensitas 𝜆(𝑡) dan 𝑌(𝑡) adalah variabel random Poisson tak homogen maje-

muk maka nilai ekspektasi 𝐸(𝑌(𝑡)) adalah (
𝑎

𝑏+1
𝑡𝑏+1) 𝜇1. 

Bukti.  

Berdasarkan Teorema 3.2. dan Definisi 3.1 sehingga 

𝐸(𝑌(𝑡)) = 𝐸 (∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)

𝑖=1

) = ∑ 𝑛𝐸(𝑋1)𝑃(𝑁(𝑡) = 𝑛)

∞

𝑛=0

= 𝐸(𝑁(𝑡)) 𝐸(𝑋1). (2) 

Jika 𝑁(𝑡) adalah variabel random yang berdistribusi Poisson untuk setiap 𝑡 ≥ 0 de-

ngan fungsi intensitas 𝜆(𝑡) maka 𝐸(𝑁(𝑡)) = ∫ 𝜆(𝑡)
𝑡

0
𝑑𝑡.  

Berdasarkan persamaan (2) selanjutnya diperoleh 

𝐸(𝑌(𝑡)) = 𝐸 (∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)

𝑖=1

) = (
𝑎

𝑏 + 1
𝑡𝑏+1) 𝐸(𝑋1) = (

𝑎

𝑏 + 1
𝑡𝑏+1) 𝜇1. (3) 

Selanjutnya dibuktikan teorema variansi. 

Teorema 5.2. Jika {𝑁(𝑡), 𝑡 ≥ 0} adalah proses Poisson tak homogen dengan 

fungsi intensitas 𝜆(𝑡) dan 𝑌(𝑡) adalah variabel random Poisson tak homogen maje-

muk maka nilai variansi 𝑣𝑎𝑟(𝑌(𝑡)) adalah (
𝑎

𝑏+1
𝑡𝑏+1) 𝜇2. 

Bukti. 

Berdasarkan Teorema 4.3., diperoleh 
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𝑣𝑎𝑟(𝑌(𝑡)) = 𝑣𝑎𝑟 (∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)

𝑖=1

) 

= 𝐸 (𝑉𝑎𝑟 (∑ 𝑋𝑖
𝑁(𝑡)
𝑖=1 |𝑁(𝑡))) + 𝑉𝑎𝑟 ((∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)
𝑖=1 |𝑁(𝑡))). (4) 

Selanjutnya menghitung 𝐸 (𝑉𝑎𝑟 (∑ 𝑋𝑖
𝑁(𝑡)
𝑖=1 |𝑁(𝑡))) berdasarkan pada Teorema 

3.2. dan Definisi 3.1 sehingga 

𝐸 (𝑉𝑎𝑟 (∑ 𝑋𝑖
𝑁(𝑡)
𝑖=1 |𝑁(𝑡))) =  ∑ 𝑛𝑉𝑎𝑟(𝑋1)𝑃(𝑁(𝑡) = 𝑛)

∞

𝑛=0

 

= 𝐸(𝑁(𝑡))𝑉𝑎𝑟(𝑋1). (5) 

Selanjutnya menentukan 𝑉𝑎𝑟 (𝐸[∑ 𝑋𝑖
𝑁(𝑡)
𝑖=1

|𝑁(𝑡)]) berdasarkan Definisi. 4.1. dan 

Teorema 4.3. sehingga 

𝑉𝑎𝑟 ((∑ 𝑋𝑖
𝑁(𝑡)
𝑖=1 |𝑁(𝑡))) = 𝑉𝑎𝑟(𝑁(𝑡) 𝐸(𝑋1)) =  𝑉𝑎𝑟(𝑁(𝑡))(𝐸(𝑋1))

2
 

= 𝐸(𝑁(𝑡))(𝐸(𝑋1))
2

. (6) 

Dari persamaan (5) dan (6) diperoleh, 

𝑣𝑎𝑟(𝑌(𝑡)) = 𝑣𝑎𝑟 (∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)

𝑖=1

) = 𝐸(𝑁(𝑡))𝑉𝑎𝑟(𝑋1) + 𝐸(𝑁(𝑡))(𝐸(𝑋1))
2
 

= 𝐸(𝑋1
2)𝐸(𝑁(𝑡)). (7) 

Selanjutnya mengubah 𝐸(𝑁(𝑡)) = ∫ 𝜆(𝑡)
𝑡

0
𝑑𝑡 pada persamaan (7) diperoleh, 

 

𝑣𝑎𝑟(𝑌(𝑡)) = 𝑣𝑎𝑟 (∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)

𝑖=1

) = (
𝑎

𝑏 + 1
𝑡𝑏+1) 𝐸(𝑋1

2) = (
𝑎

𝑏 + 1
𝑡𝑏+1) 𝜇2. (8) 

5.3.Estimasi Mean dan Variansi. Pada persamaan (3) dan persamaan (8), estimasi 

mean dan variansi dibagi menjadi tiga estimasi, yaitu estimasi 𝜇1, estimasi 𝜇2, dan 

estimasi 𝑎. Estimasi diperoleh dari rata-rata nilai variabel random yang bersesuaian 

dengan banyaknya kejadian dalam selang [0, 𝑛], yaitu 

𝐸(𝑁(𝑡)) = 𝐸(𝑁([0, 𝑛])) = ∫ 𝑎𝑡𝑏
𝑛

0

𝑑𝑡 =
𝑎

𝑏 + 1
𝑛𝑏+1, (9) 

selanjutnya 𝐸(𝑁([0, 𝑛])) diubah menjadi 𝑁([0, 𝑛]), sehingga diperoleh 
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𝑁([0, 𝑛]) =
𝑎

𝑏 + 1
𝑛𝑏+1. (10) 

Estimasi 𝜇1 dan estimasi 𝜇2, diperoleh 

 

�̂�1,𝑛 =
1

𝑁([0, 𝑛])
∑ 𝑋𝑖

𝑁([0,𝑛])

𝑖=1

 (11) 

dan

 

�̂�2,𝑛 =
1

𝑁([0, 𝑛])
∑ 𝑋𝑖

2

𝑁([0,𝑛])

𝑖=1

 (12) 

Selanjutnya estimasi 𝑎 yaitu 

 
�̂�𝑛,𝑏 =

𝑏 + 1

𝑛𝑏+1
𝑁([0, 𝑛]). (13) 

Pada persamaan (11), (12), dan (13) yang telah diperoleh, dapat ditentukan 

estimasi mean dan variansi. Jika estimasi mean dinotasikan dengan �̂�(𝑡) dan es-

timasi variansi dinotasikan dengan �̂�(𝑡) maka diperoleh  

 

�̂�𝑛,𝑏(𝑡) = (
�̂�𝑛,𝑏

𝑏 + 1
𝑡𝑏+1) �̂�1,𝑛 =

𝑡𝑏+1

𝑛𝑏+1
∑ 𝑋𝑖

𝑁([0,𝑛])

𝑖=1

. (14) 

dan 

 

�̂�𝑛,𝑏(𝑡) = (
�̂�𝑛,𝑏

𝑏 + 1
𝑡𝑏+1) �̂�2,𝑛 =

𝑡𝑏+1

𝑛𝑏+1
∑ 𝑋𝑖

2

𝑁([0,𝑛])

𝑖=1

. (15) 

Dengan �̂�𝑛,𝑏(𝑡) = 0 dan �̂�𝑛,𝑏(𝑡) = 0 saat 𝑁([0, 𝑛]) = 0. 

 

6. CONTOH KASUS 

Pada contoh kasus dari Franciszek [2] tentang pengaplikasian proses Poisson 

tak homogen majemuk terkait kecelakaan di perairan dan pelabuhan Laut Baltik. 

Pada contoh kasus kecelakaan di perairan dan pelabuhan Laut Baltik diperoleh 

fungsi intensitas 𝜆(𝑡) = 0,313𝑡0,020. Oleh sebab itu diperoleh persamaan (16) me-

rupakan ekspektasi banyaknya kecelakaan di perairan dan pelabuhan Laut Baltik 

dalam interval [0, 𝑡). 

 𝐸[𝑁(𝑡)] = ∫ 0,313𝑡0,020
𝑡

0

 𝑑𝑡 = 0,307𝑡1,020. (16) 

Selanjutnya ditentukan nilai ekspektasi 𝐸(𝑌(𝑡))  yaitu 
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𝐸[𝑌(𝑡)] = 𝐸[𝑁(𝑡)]𝐸(𝑋1) 

 = (0,307𝑡1,020)(1868,05) = 573,23𝑡1,020. (17) 

Pada persamaan (17) diperoleh fungsi ekspektasi banyaknya kecelakaan di perairan 

dan pelabuhan Laut Baltik dalam interval [0, 𝑡). 

 

7. KESIMPULAN 

(i) Mean dan variansi dari proses Poisson tak homogen majemuk dengan inten-

sitas fungsi pangkat adalah 

𝐸 (∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)

𝑖=1

) = (
𝑎

𝑏 + 1
𝑡𝑏+1) 𝜇1 dan 𝑣𝑎𝑟 (∑ 𝑋𝑖

𝑁(𝑡)

𝑖=1

) = (
𝑎

𝑏 + 1
𝑡𝑏+1) 𝜇2. 

Dengan 𝜇1 = 𝐸(𝑋1) dan 𝜇2 = 𝐸(𝑋1
2). 

(ii) Estimasi mean dan variansi dari proses Poisson tak homogen majemuk dengan 

intensitas fungsi pangkat yaitu 

�̂�𝑛,𝑏(𝑡) =
𝑡𝑏+1

𝑛𝑏+1
∑ 𝑋𝑖

𝑁([0,𝑛])

𝑖=1

 dan �̂�𝑛,𝑏(𝑡) =
𝑡𝑏+1

𝑛𝑏+1
∑ 𝑋𝑖

2

𝑁([0,𝑛])

𝑖=1

. 

Dengan �̂�𝑛,𝑏(𝑡) = 0 dan �̂�𝑛,𝑏(𝑡) = 0 saat 𝑁([0, 𝑛]) = 0. 
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