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PRAKATA
Segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang
Maha Mulia, Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Atas berkah dan
Karunia-Nya, buku “Biostatistik Untuk Manajemen Informasi Kesehatan” dapat
tersusun. Adapun tujuan dari penyusunan buku ini adalah sebagai bahan ajar
dan referensi bagi para pembaca, khususnya mahasiswa Manajemen
Informasi Kesehatan. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para
pembaca yang berminat untuk mengembangkan diri, memperkaya wawasan
dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.
Ucapan terima kasih diberikan kepada semua dosen yang telah
mentransfer ilmu atau cara berfikir akademik kepada penulis. Ucapan terima
kasih juga disampaikan kepada semua pihak terkait yang tidak bisa
disebutkan satu persatu.
Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku
edisi perta ini, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang
bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya, buku ini akan berguna jika
dibaca & kemudian menerapkannya. Selamat membaca, semoga bermanfaat.

Sri Sugiarsi
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MATERI 1
KONSEP-KONSEP DASAR STATISTIK
A.

Sub Materi I
1.

Definisi Statistika
Statistika adalah ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan data,
pengolahan data sampai kepada pengambilan kesimpulan berdasarkan data
tersebut.

2.

Mengapa Statistika Penting Untuk Dipelajari
a.

Statistik memiliki peran dalam mengkomunikasikan informasi
Di abad ke-21 ini kita mengalami keadaan yang disebut sebagai information
overload dimana adanya internet membuat kita terlalu banyak
mendapatkan informasi. Kita harus selektif terhadap informasi apa yang kita
serap dan mana indormasi yang kita buang. Statistik memiliki kemampuan
untuk mengetahui apakah informasi yang kita ketahui relevan terhadap
masalah yang kita hadapi.

b.

Setiap mahasiswa memiliki satu set keterampilan tentang analisis data
(rumus dan prosedur) sehingga mereka bisa memahami literature
eksperimental serta menganalisis datanya sendiri

c.

Statistika memiliki dampak nilai positif jangka panjang serta perkembangan
kair bagi seseorang yang telah pernah mempelajarinya.

3.

Manfaat Statistika
a.

Mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih
sederhana melalui ukuran-ukuran statistik.

b.

Mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu
berdasarkan sampel dari populasi.

c.

Dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling.

d.

Dapat membuat pemodelan dari sebuah permasalahan.

e.

Dapat mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan sebuah
permasalahan.

4.

f.

Dapat mengetahui efek dari sebuah variabel

g.

Dapat melakukan peramalan data untuk masa mendatang.

Peran Statisika dalam berbagai bidang
a.

Statistika

memungkinkan

pencatatan

secara

lengap

dari

data
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penyelidikan.
b.

Statistika memampukan seorang peneliti untuk bekerja secara berurutan
dari awal sampai akhir

c.

Statistika menyediakan cara-cara meringkas data ke dalam bentuk yang
lebih banyak artinya dan lebih gampang mengerjakannya.

d.

Statistika memberikan dasar-dasar melalui proses-proses yang mengikuti
aturan yang dapat diterima oleh ilmu pengetahuan.

e.

Statistika memberikan landasan untuk meramalkan secara ilmiah tentang
bagaimana sesuatu gejala akan terjadi dalam kondisi-kondisi yang telah
diketahui

f.

Statistika memungkinkan peneliti menganalisa, menguraikan sebab akibat
yang kompleks dan rumit yang tanpa statistik akan merupakan persoalan
yang membingungkan serta kejadian yang tak teruraikan

g.

Menggambarkan data dalam bentuk tak tentu dan menyederhanakan data
yang kompleks menjadi data yang mudah dimengerti

h.

Menentukan tingkat hubungan atau peranan antar variabel

i.

Mengukur besaran variabel

j.

Dalam bidang politik dan pemerintahan dapat memprediksi calon yang akan
terpilih dalam pemilihan umum melalui quick count.

k.

Dalam bidang marketing, dapat mengetahui apa saja yang mempengaruhi
penjualan

l.

Dalam bidang keuangan dan ekonomi makro, dapat mengetahui pengaruh
kebijakan makro pemerintah terhadap inflasi, peningkatan kesejahteraan
dan lain-lain.

m. Dalam bidang kedokteran dan farmasi, dapat mengetahui efek suatu obat
terhadap penyakit tertentu.
n.

Dalam bidang pertanian, dapat mengetahui bibit yang unggul yang dapat
menghasilkan produktivitas lebih tinggi melalui desain eksperimen.

o.

Dalam bidang Sejarah, sastra, dan budaya dapat mengetahui efek dari suatu
budaya asing terhadap budaya lokal.

B.

Sub Materi II
1.

Pengertian Statistik, Data, dan Variabel


Statistik adalah ukuran sampel seperti rata-rata sampel, standar deviasi
sampel. Statistika adalah ilmu yang mempelajari yang mempelajari
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bagaimana merencanakan, mengumpulkan menganalisis, menginterpretasi,
dan mempresentasikan data.


Data atau datum adalah kumpulan fakta, seperti nilai atau pengukuran, data
dalam berupa angka atau kata-kata.



Informasi adalah hasil dari data yang sudah dianalisis.



Variabel adalah sebuah simbol (yang biasanya ditandakan dengan huruf
alfabet) yang mencakup nilai yang berubah-ubah dari sebuah permasalahan
yang diteliti.

2.

Jenis – Jenis Data
a.

Penggolongan Data Statistik Berdasarkan Sifatnya


Data kontinyu ialah data statistik yang angka-angkanya meupakan
deretan angka yang sambung-menyambung, dengan kata lain data
kontinyu ialah data yang deretan angkanya merupakan suatu kontinum.
Contohnya data statistik mengenai berat badan (dalam ukuran
kilogram): 40 – 40,1 – 40,2 – 40,3 – 40,4 – 40,5 – dan seterusnya.



Data diskrit ialah data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan.
Contohnya adalah data statistik tentang jumlah anggota keluarga: 1 – 2
–3–4–5–6–7

b.

Penggolongan Data Statistik Berdasarkan Cara Menyusun Angkanya
 Data nominal ialah data statistik yang cara menyusun angkanya
didasarkan atas penggolongan atau klasifikasi tertentu (misalnya
berdasarkan jenis kelamin).


Data Ordinal juga sering disebut data urutan, yaitu data statistik yang
cara menyusun angkanya didasarkan atas urutan kedudukan atau
ranking.



Data Interval adalah data statistik dimana terdapat jarak yang sama
diantara hal-hal yang sedang diselidiki atau dipersoalkan.

c.

Penggolongan Data Statistik Berdasarkan Bentuk Angkanya


Data Tunggal ialah data statistik yang masing-masing angkanya
merupakan satu unit (satu kesatuan); dengan kata lain data tunggal
adalah data statistik yang angka-angkanya tidak dikelompokkelompokkan.



Data Kelompokan ialah data statistik yang tiap-tiap unitnya terdiri dari
sekelompok angka.

d.

Penggolongan Data Statistik Berdasarkan Sumbernya
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Data Primer adalah data statistik yang diperoleh atau bersumber dari
tangan pertama (first hand data)



Data Urutan Waktu ialah data statistik yang diperoleh atau bersumber
dari tangan kedua (second hand data)

e.

Penggolongan Data Statistik Berdasarkan Waktu Pengumpulannya


Data Seketika ialah data statistik yang mencerminkan keadaan pada
satu waktu saja (at a point of time).



Data Urutan Waktu ialah data statistik yang mencerminkan keadaan
atau perkembangan mengenai sesuatu hal, dari satu waktu ke waktu
yang lain lain secara berurutan.

3.

Jenis-Jenis Skala Pengukuran
a.

Skala Nominal
Skala nominal adalah tingkatan data paling rendah menurut tingkatan
pengukurannya, dan bertujuan mengkelompokkan data tanpa adanya
perbedaan tingkatan. Skala nominal ini pada satu individu tidak mempunyai
variasi sama sekali, sehingga 1 individu hanya memiliki 1 bentuk data.
Contohnya adalah jenis kelamin, tempat tinggal, tahun lahir.

b. Skala Ordinal
Skala ordinal adalah skala pengukuran kualitatif dimana data diklasifikasikan
ke dalam kelompok tertentu kemudian diberi kode dank ode tersebut
memiliki hierarki.
c.

Skala Interval
Skala interval adalah skala yang menunjukkan derajat perbedaan diantara
item. Skala interval memiliki titik nol yang didefinisikan dengan bebas (tidak
memiliki nol mutlak), dan memungkinkan jarak antara angka tidak memiliki
perbandingan yang sama. Contohnya adalah suhu sebesar 20 derajat celcius
tidak berarti dua kali lipat panasnya dibandingkan 10 derajat celcius.

d. Skala Rasio
Ciri utama dari skala ratio adalah memiliki nilai nol yang mutlak dan tidak
didefinisikan secara bebas. Nilai nol tersebut benar-benar nol, sebagai
contoh adalah berat badan kelompok balita antara 0 sampai dengan 15 kg.
Bayi 10 kg memiliki berat dua kali lipat dibandingkan dengan bayi 5 kg.
Skala-skala pengukuran dalam ilmu pengetahuan alam sebagian besar
adalah menggunakan skala ratio. Keunggulan dari skala ratio dibandingkan
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interval adalah kita dapat membandingkan suatu data dengan mudah.

C.

Sub Materi III
Jenis–Jenis Variabel
1.

Variabel Dependen
Variabel terikat adalah variabel yang keberadaannya dipengaruhi atau menjadi
akibat, karena adanya variabel bebas. Dinamakan variaabel terikat karena
kondisi atau variasinya terikat atau dipengaruhi oleh variasi variabel lain, yaitu
dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat ini ada juga yang menyebutnya
sebagai variabel tergantung, karena variasinya tergantung kepada variasi
variabel yang lain. Selain itu ada juga yang menamakan variabel output, kriteria
ataupun respon.
Contoh: jika peneliti hendak mengungkap “pengaruh motivasi belajar terhadap
prestasi belajar siswa”, maka yang menjadi variabel terikatnya adalah “prestasi
belajar siswa”. Variabel ini disebut sebagai variabel terikat karena tinggi ataupun
rendahnya prestasi belajar siswa tergantung dan dipengaruhi oleh variabel
motivasi belajar.

2.

Variabel Independen
Variabel bebas merupaka variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab
terjadinya perubahan pada variabel lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa
perubahan yang terjadi pada variabel ini diasumsikan akan mengakibatkan
terjadinya perubahan pada variabel yang lainnya. Variabel ini dinamakan
variabel bebas dikarenakan keberadaan variabel ini tidak bergantung pada
adanya variabel yang lain atau bebas dari ada atau tidaknya variabel lain.
Contoh: bila dalam sebuah penelitian dinyatakan akan berusaha mengungkap
“pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa”, maka variabel
bebasnya adalah “motivasi belajar”. Variabel ini disebut variabel bebas karena
adanya variabel ini tidak bergantung pada variabel lain, sedangkan variabel
“prestasi belajar” bergantung dan dipengaruhi oleh variabel “motivasi belajar”.

3.

Variabel Kontrol
Variabel ini merupakan variabel yang di dalam hal tertentu dibatasi atau
dikendalikan pengaruhnya sehingga tidak berpengaruh atau tidak meimiliki efek
terhadap gejala yang sedang diteliti, ataupun dengan kata lain pengaruh varibael
bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak
diteliti. Dalam beberapa penelitian variabel ini tidak secara eksplisit dinyatakan,
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akan tetapi pada penelitian yang lebih bersifat eksperimental pengendalian
variabel ini merupakan hal sangat penting sekali. Hal ini dilakukan guna
mengurangi kompleksitas atau kerumitan permasalahan yang sedang diteliti.
Selain dipakai dalam penelitian eksperimental, variabel kontrol juga sering
dipakai oleh peneliti, jika hendak melakukan penelitian yang bersifat
membandingkan. Contohnya: pengaruh motode mengajar terhadap prestasi
belajar siswa. Varibel bebas pada penelitian ini adalah metode mengajar,
sedangkan untuk variabel terikatnya adalah prestasi belajar siswa, variabel
kontrol yang ditetapkan sama adalah mata pelajaran yang sama misalnya pada
pelajaran fisika. Dengan adanya penetapan variabel kontrol tersebut, maka
besarnya pengaruh metode mengajar terhadap prestasi belajar siswa dapat
diketahui lebih pasti.
4.

Variabel Mediator
Varabel moderator merupakan variabel yang memperkuat ataupun
memperlemah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Variabel
moderator ini disebut dengan istilah variabel independent ke dua. Secara
definisi hampir sama dengan variabel kontrol, hanya saja di sini pengaruh
variabel itu tidak ditiadakan atau dinetralisir akantetapi bahkan dianalisis atau
diperhitungkan. Contoh: hubungan kebiasaan belajar dengan prestasi belajar
akan semakin kuat bila ditopang dengan IQ yang baik, dan hubungan semakin
rendah jika IQ kurang baik.

5.

Variabel Intervening
Variabel Intervening atau variabel antara ini merupakan variabel yang secara
teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel bebas terhadap variabel
terikat menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan
diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela yang terletak diantara varibel
bebas dan terikat, sehingga varibel bebas tidak langsung memperngaruhi
berubanhya atau timbulnya variabel terikat. Contohnya: Pengaruh pendapatan
terhadap harapan hidup seseorang. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang
secara tidak langsung akan mempengaruhi usia harapn hidup. Dikatakan tidak
langsung karena tingkat pendapatan seseorang sebenarnya berpengaruh
langusng terhdapa gaya hidup, sedangkan gaya hidup akan mempengaruhi
secara langsung terhadap usia harapan hidup. Dengan demikian diantara
variabel pengaruh tingkat pendapatan terhadap usia harapan hidup ada variabel
antara, yaitu variabel gaya hidup, sedangkan antara variabel tingkat pendapatan
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dengan variabel gaya hidup terdapat variabel moderator, yaitu budaya
lingkungan tempat tinggal.
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