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1) Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh status sosial (SOC: 0, 1) terhadap 

penyakit cardiovascular (CVD: 0, 1), variabel lain yang juga diteliti adalah Status Merokok 

(SMK: 0, 1) dan Tekanan Darah Sistolik (SBP, variabel kontinu). Hasil estimasi koefisien 

regresi logistik adalah sebagai berikut. (35) 

Model 2 

VARIABLE COEFFICIEI'\T 

CONSTAI\T - I .1900 
SOC - 0 . .iOOO 
SBP 0 .0100 
SMK - 0.4200 

a. Nyatakan bentuk model regresi logistik yang berlaku (dalam bentuk parameter populasi 

yang tidak diketahui bescrta variabel-variabel independennya). 

b. Nyatakan bentuk model estimasi model logistik (dalam bentuk logit), 

c. Tentukan estimasi resiko terjadinya penyakit cardiovascular untuk dua orang berikut: 

Orang 1: SOC = 1, SMK =1, SBP = 150 

Orang 2: SOC= 0, SMK = 1, SBP = 150 

d. Hitung dan interpretasikan odd ratio untuk pengaruh status sosial (SOC), dengan asumsi 

SMK dan SBP konstan. 

2) Nyatakan kebenaran (B/S) dari pemyataan-pemyataan berikut. Berikan alasannya. (30) 

a. Peluang seseorang dengan level mendengkur 5 menderita penyakit jantung adalah 0.131 . 

Jika diketahui level mendengkur {0,2,4,5} dan model: 

probit(n(x))= - 2.061 +0.188x. 

b. Jika diketahui nilai estimasi koefisien usia ( dalam tahun) terhadap pembelian mobil 

seseorang pada model gompit adalah 0.0677. Peluang tidak membeli mobil seseorang 

yang lebih tua satu tahun dari seseorang yang lebih muda darinya adalah sebesar 0.935 

Gika variabel lain dianggap konstan). 



c. Fungsi kepadatan peluang Gumbel (2P) dapat dituliskan sebagai: 

f (x) = } exp Cµ;x)) exp ( - exp Cµ;-x)) dengan p dan µ merupakan parametemya. 

3) Diketahui sebuah data politik dari tabel kontingensi berikut. 

Jenis Kelamin 

(JK) 

Laki-laki 

Perempuan 

Total 

Partai (P) 

Demokrat Republik: 

222 115 

240 185 

462 300 

Total 

337 

425 

762 

(35) 
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a. Tentukan besamya efek rata-rata se11a efek utama dari setiap level dan variabel dari tabel 

kontingensi di atas. 

b. Tentukan besamya efek intcraksi antar level variabel tersebut. ) < 

c. Tentukan model loglinier yang sesuai untuk data tersebut. 

&& Good Luck && 


