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PILIH SALAH SATU JAWABAN DENGAN MEMBERI TANDA SILANG (X)

PADA JAWABAN YANG BENAR

1. Penyebut (denominator) pada prevalensi penyakit TB paru per 31 Desember 2003

adalah

a. Jumlah orang yang menjadi sakit sepanjang tahun 2003

b. Jumlah orang yang mulai sakit pada per iode bulan Desember 2003

c. Semua orang yang masih sakit pada 31 Desember 2003

d. Jumlah populasi tengah tahun 2003

2. Pembilang (numerator) maternal mortality rate adalah

a. Jumlah kematian ibu karena hamil, persalinan, dan nifas

b. Jumlah kematian ibu karena hamil dan persalinan

c. Jumlah ibu dalam usia subur

d. Jumlah kematian ibu karena persalinan

3. Dari 60 orang yang makan pecel, 5 orang menjadi sakit dan sisanya sehat. Berapa

attack rate-nya

a. 41,5%

b. 8,33%

c. 44,67%

d. 50%

4. Insidens kumulatif merupakan ukuran yang memakai

a. Penderita baru saja

b. Penderita lama dan baru

c. Penderita lama saja

d. Penderita yang berobat saja yang diamati

5. Jumlah ibu yang meninggal yang berhubungan dengan kehamilan, persalinan, dan

nifas dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada suatu periode tertentu. Ini

menggunakan pengukuran

a. Proporsi

b. Rate

c. Insidens

d. Rasio
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6. Risiko untuk mendapatkan suatu penyakit paling baik diwakili oleh ukuran

a. Proporsi

b. Rate

c. Insidens

d. Prevalens

7. Pembilang (numerator) pada point prevalence rate penyakit jantung koroner di kota

Jakarta pada tanggal 31 Desember 2003 adalah

a. Jumlah orang sakit jantung sepanjang tahun 2003

b. Jumlah orang sakit jantung pada periode bulan Desember 2003

c. Jumlah orang sakit jantung pada tanggal 31 Desember 2003

d. Jumlah orang sakit yang tercatat sampai 31 Desember 2003

8. Suatu data yang mempunyai tingkat perbedaan, ada kelipatan, dan mengakui adanya

titik nol absolut, maka skala ukur data tersebut adalah

a. Nominal

b. Ordinal

c. Rasio

d. Interval

9. Histogram merupakan jenis penyajian data yang berbentuk

a. Tabel

b. Grafik

c. Diagram

d. Bukan salah satu di atas

10. Studi di sebuah Puskesmas menemukan 40 kasus campak selama pengamatan 1

tahun. Jika jumlah anak balita adalah 800 anak dengan 600 di antaranya telah

mendapatkan imunisasi, maka angka insiden campak pada tahun itu adalah ...

a. 5%

b. 10%

c. 20%

d. 40%

11. Di bawah ini merupakan ukuran virulensi/keganasan suatu penyakit yaitu

a. Crude death rate

b. Incident rate

c. Prevalence rate

d. Case fatality rate
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Dari hasil penyelidikan didapati keterangan tentang umur dari setiap kasus juga jumlah

penduduk menurut golongan umur seperti tabel be rikut ini.

Golongan Umur Jumlah Kasus Jumlah Penduduk

0-9

10-19

20-29

30-39

40-71

17

18

9

11

71

3400

4200

2800

2600

7000

126 20.000

Lihat tabel di atas untuk soal no. 12 -17

12. Jumlah incidence rate menurut golongan umur 0-9 per 1000 populasi adalah

a. 3,2 kasus per 1000 penduduk

b. 5 kasus per 1000 penduduk

c. 4,3 kasus per 1000 penduduk

d. 4,2 kasus per 1000 penduduk

13. Jumlah incidence rate menurut golongan umur 20-29 per 1000 populasi adalah

a. 3,2 kasus per 1000 penduduk

b. 5 kasus per 1000 penduduk

c. 4,3 kasus per 1000 penduduk

d. 4,2 kasus per 1000 penduduk

14. Jumlah proporsi menurut golongan umur 10 -19 tahun adalah

a. 13,5%

b. 14,3%

c. 7,1%

d. 8,7%

15. Jumlah proporsi menurut golongan umur 30 -39 tahun adalah

a. 13,5%

b. 14,3%

c. 7,1%

d. 8,7%

16. Dari 126 kasus didapati 4 kematian, 1 orang berumur kurang dari 9 tahun, dan 3

orang lebih dari 40 tahun. Maka jumlah mortality rate dari 100.000 penduduk adalah
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a. 24 kematian

b. 20 kematian

c. 25 kematian

d. 30 kematian

17. Di kecamatan Cariu terdapat jumlah penduduk sebanyak 212.000, dari jumlah

tersebut didapatkan 1900 penduduk me ninggal dunia, 4 orang diantaranya karena

penyakit paru. Berapakah CDR (Crude Death Rate) per 1000 populasi?

a. 1,9 kematian per 1000 populasi

b. 2,1 kematian per 1000 populasi

c. 9 kematian per 1000 populasi

d. 5,5 kematian per 1000 populasi

18. Mengacu ke soal di atas, berapakah cause spesific death rate per 100.000?

a. 1,9 kematian per 100.000 populasi

b. 2,1 kematian per 100.000 populasi

c. 9 kematian per 100.000 populasi

d. 5,5 kematian per 100.000 populasi

19. Ukuran insidens kumulatif, denominatornya menggunakan :

a. Populasi terpapar

b. Populasi berisiko

c. Populasi outcome

d. Populasi yang terkena

Kasus

Selama tahun 2003 teridentifikasi kasus karsinoma serviks sebanyak 600 kasus. Jumlah

kasus karsinoma serviks yang diketahui pada awal tahun 2003 adalah 100 kasus , jumlah

kematian karsinoma serviks selama tahun tersebut tercatat 80 orang. Jumlah populasi

adalah 10 juta.

20. Insiden karsinoma serviks per 100.000 populasi pada tahun 2003 adalah

a. 0,6

b. 6

c. 1,6

d. 1

21. Prevalens karsinoma serviks per 100.000 populasi pada tanggal 31 Desember 2003

adalah
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a. 0,3

b. 6

c. 1,6

d. 15,2

22. Case Fatality Rate (CFR) karsinoma serviks adalah

a. 0,08

b. 0,8

c. 0,05

d. 0,5

23. Nominator dari prevalens kasus di atas adalah

a. Jumlah kasus karsinoma serviks sebanyak 100 kasus

b. Jumlah kasus karsinoma serviks sebanyak 600 kasus

c. Jumlah populasi sebanyak 10 juta

d. Jumlah yang meninggal sebanyak 80 orang

Petunjuk untuk pertanyaan berikut:

A. Jika 1, 2, dan 3 benar

B. Jika 1 dan 3 benar

C. Jika 2 dan 4 benar

D. Jika hanya 4 yang benar

E. Semua benar

24. Ciri dari prevalens adalah

1. Berbentuk proporsi

2. Tidak mempunyai satuan

3. Besarnya antara 0 dan 1

4. Nilai konstanta dapat ditentukan

25. Ciri dari insidens kumulatif adalah

a. Berbentuk proporsi

b. Tidak mempunyai satuan

c. Besarnya antara 0 dan 1

d. Nilai konstanta dapat ditentukan
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Berdasarkan tabel berikut ini, hitunglah:

Orang Bulan Pengamatan
1 S S S S S M 0
2 S S S S S S S S S S 2
3 12
4 S S S S M 3
5 12
6 S S S S S S S S S S S 1
7 12
8 9
9 S S S S S S S M 0

10 H 6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ket: S = Sakit M = Mati H = Hilang dari pengamatan

26. Point prevalence pada akhir bulan ke-5

a. Numerator (X) =

b. Denominator (Y) =

c. Point prevalence =

27. Point prevalence pada akhir bulan ke-11

a. Numerator (X) =

b. Denominator (Y) =

c. Point prevalence =

28. Periode prevalence selama 12 bulan

a. Numerator (X) =

b. Denominator (Y) =

c. Periode prevalence =

29. Insidens kumulatif, apabila pengamatan dimulai pada bulan ke -2

a. Numerator (X) =

b. Denominator (Y) =

c. Periode prevalence =

30. Incidence rate, apabila pengamatan dimulai pada bulan ke -0

a. Numerator (X) =

b. Denominator (Y) =

c. Incidence rate =


