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ABSTRAK 

 

 Kuat uji adalah suatu uji untuk menilai kemampuan statistik uji untuk 
menolak hipotesis null apabila hipotesis null salah. Berdasarkan hasil kuat uji 
tersebut dapat diketahui seberapa baik uji statistik tersebut mampu mendeteksi 
hasil statistik secara benar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan 
mempelajari kuat uji dari uj�� ��������	� 
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Phi pada data kategorikal hubungan Hipertensi terhadap PJK di Poli Jantung RSI 
Jemursari Kota Surabaya.  
 Penelitian ini merupakan penelitian non reaktif dengan menggunakan data 
sekunder dari rekam medis. Sampel penelitian yang diambil sebesar 843 pasien 
yang mengunjungi Poli Jantung RSI Jemursari Surabaya pada Bulan April 2017. 
Analisis data menggunakan uji k�������	� 
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Kontingensi C serta kuat uji dengan program R.  
 Hasil penelitian menunjukkan asosiasi yang lemah antara Hipertensi dengan 
PJK dari masing-masing uji Phi (�=0,120)����
������ (V=0,120; V=0,125) dan 
Kontingensi C (C=0,119; C=0,124)����
�������
������������
	�������
�������(1-� 
= 93,958%) lebih besar daripada uji Kontingensi C (1-��93,5957%) pada 
��	����
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������� (1"��� #$�$%$&) 
lebih besar daripada uji Kontingensi C (1"�� �� 95,249%) pada pengujian tabel 
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��siasi tabel 2x4   
(1-� = 93,958%) lebih baik daripada pengukuran pada tabel 2x2 (1"���#$�$%$&). 
 Kesimpulan dari penelitian ini ialah uji Phi dan uji ��
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t sesuai 
digunakan untuk �	��������������	�
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lebih tepat digunakan untuk mengukur koefisien asosiasi pada tabel 2xn dan >2x2. 
Oleh sebab itu di
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mengukur koefisien asosiasi pada tabel 2x2 dan ������
������� �
�
� �
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dan > 2x2.  

 

Kata kunci: koefisien asosiasi, penyakit jantung koroner, hipertensi, kuat uji 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS KUAT UJI... HANIN DHANY ROBBY


