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KK2
PP1
PP4

Mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa
kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik,
komputasional atau eksperimental
Menguasai prinsip-prinsip rekayasa (engineering fundamentals), sains rekayasa
dan perancangan rekayasa
Menguasai prinsip dan issue terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum;

CP- MATA KULIAH (CP-MK)
M1

Mampu menganalisis tentang data statistika (KU5, KK1, PP4)

M2

Mampu menganalisis pengumpulan data dan pengolahan data (KU1, KK2, PP1)

M3

Mampu menyajikan data secara ilmiah dan perancangan model (KU5, KK2)

SUB CP-MATA KULIAH (SUB CP-MK)
L1

Data Statistik dan Statistika (M1)

L2

Pengumpulan dan Penyajian Data (M2)

L3

Ukuran Pemusatan Data dan Ukuran Penyebaran Data (M2)

L4

Angka Baku dan koefisien variasi (M3)

L5

Membandingkan Kelompok data Numerik menggunakan ukuran Statistik (M3)

L6

Ruang Sample Kejadian variable acak Distribusi Peluang (M3)

L7

Statistik Infrensial, Dasar Pengujian Hipotesis, Uji Normalitas Data (M3)
iv

L8

Sampling (M3)

L9

Pengujian Hipotesis Satu Sampel (Uji rata-rata dan Uji median) (M3)

L10

Uji Hipotesis Satu Proporsi (M3)

L11

Analisa dan Rancangan Survey (Review) (M3)

Deskripsi Singkat
MK

Pustaka

Media
Pembelajaran

Mata kuliah ini mempelajari tentang dasar statistik, sampel dan populasi,
teknik penyajian data, distribusi data, standar deviasi dan varian, hipotesis,
uji T dan uji Z, statistik menggunakan excel.
1. Montgomery D. (1993). Probabilitas dan Statistika Untuk Insinyur dan
Ilmuwan. Alih Bahasa. ITB Bandung
2. Sudjana (2002). Metoda Statistika Edisi Ke-6. Bandung : Tarsito
3. Sugiyono (2003). Statistika untuk Penelitian. Bandung. Alfabeta.
Perangkat
Perangkat Lunak:
Keras:
LCD
Proyektor,
MS. OFICE
Laptop
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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
Mg
Ke-
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SUB-CP-MK
(sebagai
kemampuan akhir
yang diharapkan)
Mahasiswa
Memahami Data
Statistik dan Statistika
di antaranya
definisi statistik,
populasi, sampel, dan
elemen
Mahasiswa Memahami
Pola Pengumpulan dan
Penyajian Data

Bahan Kajian
(Materi Ajar)

Metode
Pembelajaran

WAKTU

RPS (Rencana
Pembelajaran
Semester)
- Kontrak Belajar
- Data Statistik
dan Statistika

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya
diskusi

Waktu:
2x50
menit

Pengumpulan dan
Penyajian Data

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

Waktu:
2x50
menit

2-3

vi

Pengalaman Belajar
Mahasiswa
1. Memahami kontrak
belajar yang
disepakati.
Mampu
menjelaskan
2. Definisi statistik,
populasi, sampel,
dan elemen
1. Memahami
pengertian data,
jenis data skala
pengukuran data,
metode dan
instrument
pengumpulan data
2. Mampu
menjelaskan definisi
metode penyajian
data seperti
Tekstular, tabular
dan grafikal

Kriteria

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi,mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas

Bobot

5%

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi,mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas

10%

Mahasiswa Memahami
teknik teknik Ukuran
Pemusatan Data dan
Ukuran Penyebaran
Data

Ukuran Pemusatan
Data dan Ukuran
Penyebaran Data

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

Waktu:
2x50
menit

4-5

6

Mahasiswa Memahami
dan mampu konsep
angka baku dan
koefisien variasi data,
melakukan uji angka
baku, mampu
menerapkan koefisien
variasi data.

Angka Baku dan
koefisien variasi

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

vii

Waktu:
2x50
menit

3. Mampu membuat
penyajian data
seperti Tekstular,
tabular dan grafikal
1. Memahami data
statistic dan
menjelaskan konsep
ukuran pemusatan
dan ukuran
penyebaran data
2. Mampu melakukan
analisis data
menggunakan
metode ukuran
pemusatan data,
3. Mampu menghitung
analisis data pada
nilai rata-rata,
median, modus dan
standart deviasi
Mampu menganalisa
konsep angka baku dan
koefisien variasi data,
melakukan uji angka
baku, mampu
menerapkan koefisien
variasi data.

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi,mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas

7%

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi,
mengerjakan latihan
soal dan presentasi
tugas

7%

Mahasiswa Memahami
dan mampu
menganalisis dengan
Membandingkan
Kelompok data
Numerik
menggunakan ukuran
Statistik

Membandingkan
Kelompok data
Numerik (Kuantitatif)
menggunakan ukuran
Statistik

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

7

8

9

Mahasiswa
Memahami dan
mampu menganalisis
di antaranya:
1. Membandingkan
Kelompok data
Numerik
(Kuantitatif)
menggunakan
ukuran BOXPLOT

1. Membandingkan
Kelompok data
Numerik
(Kuantitatif)
menggunakan
ukuran BOXPLOT

Waktu:
2x50
menit

1. Mampu
membandingkan
dua kelompok atau
lebih data numerik
dalam statistika
2. Mampu melakukan
analisis data dan
membandingkan
data hasil
pengukuran dari dua
kelompok sample
3. Mampu
menerapkan
membandingkan
nilai dari dua
variable yang
berbeda terhadap
obyek yang sama.

UJIAN TENGAH SEMESTER
Ceramah,
Waktu:
1.
memotivasi
2x50
awal kuliah,
menit
membimbing
jalannya diskusi

viii

Mampu
Membandingkan
dua kelompok atau
lebih data numerik
dengan boxplot

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi,
mengerjakan latihan
soal dan presentasi
tugas

7%

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi, mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas
7%

2. Membandingkan
Kelompok Data
Non Numerik
(Kualitatif)

2. Membandingkan
Kelompok Data Non
Numerik (Kualitatif)

Mahasiswa mampu
menghitung Statistik
Infrensial, Dasar
Pengujian Hipotesis
dan melakukan Uji
Normalitas Data

Statistik Infrensial,
Dasar Pengujian
Hipotesis, Uji
Normalitas Data

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

Waktu:
2x50
menit

10

Memahami Ruang
Sample Kejadian
variable acak Distribusi
Peluang
11

Ruang Sample Kejadian
variable acak Distribusi
Peluang

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

ix

Waktu:
2x50
menit

2. Mampu melakukan
analisis data dan
membandingkan
maupun Kelompok
Data Non Numerik
(Kualitatif)
1. Mampu memahami
Statistik Infrensial,
statistik parametrik
dan non parametrik
2. Mampu
merumuskan
Hipotesis dan
Prosedur
pengujiannya
3. Mampu melakukan
analisis data dan
pengujian
normalitas Data
1. Mampu memahami
definisi Ruang
sampel, ruang
kejadian, tipe
variable acak
2. Mampu
menyesuaikan studi
kasus distribusi
peluang

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi, mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas

7%

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi, mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas
10%
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13

14

15

Mahasiswa mampu
Memahami definisi
definisi sampling,
Populasi, sampel,
elemen kerangka
sampel dan Teknik
penarikan sampel

Teknik Sampling

Memahami definisi
Hipotesis, kriteria Uji
rata-rata dan definisi
Uji tanda, kriteria Uji
rata-rata dan juga
studi kasus uji
Hipotesis tersebut.

Pengujian Hipotesis
Satu Sampel (Uji ratarata dan Uji Tanda)

Memahami dan
menghitung Uji
Proporsi Satu Populasi

Uji Proporsi Satu
Populasi

Mengkaji Review
Pengujian Hipotesis
(Review)

Review Pengujian
Hipotesis

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

Waktu:
2x50
menit

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

Waktu:
2x50
menit

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

Waktu:
2x50
menit

Ceramah,
memotivasi
awal kuliah,
membimbing
jalannya diskusi

Waktu:
2x170
menit

x

1. Mampu memahami
definisi definisi
sampling, Populasi,
sampel, elemen
kerangka sampel.
2. Mampu memahami
dan mencoba Teknik
penarikan sampel
1. Mampu memahami
definisi Hipotesis,
kriteria Uji rata-rata
2. Mampu memahami
definisi Uji tanda,
kriteria Uji rata-rata
3. Mampu menguji
Hipotesis Uji ratarata dan uji tanda
1. Mampu memahami
definisi uji proporsi
datu populasi
2. Mampu menghitung
uji proporsi satu
populasi
1. Review skala
pengukuran data,
populasi, sampel,
parameter dan
statistik,

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi, mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas

10%

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi, mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas
10%

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi, mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas

Mahasiswa Menyimak,
berdiskusi, mengerjakan
latihan soal dan
presentasi tugas

10%

10%
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2. Review ruang
lingkup statistic
industry, pengujian
Hipotesis
UJIAN AKHIR SEMESTER

xi

PRAKATA PENULIS
Buku ini diterbitkan dengan dasar sebagai buku ajar di mata kuliah
Statistik Industri I. Selain itu buku ini merupakan salah satu sebagai
penunjang pembelajaran pada mahasiswa Teknik Industri agar mampu
menguasai kaidah ilmu statistik industri. Buku ini juga dilengkapi dengan
Langkah-langkah yang mudah di pahami dan implementasikan di
perkuliahan, sehingga mahasiswa mampu menerapkan dengan mudah.
Proses penyusunan buku ini, penulis menyadari bahwa buku ini masih
jauh dari kata sempurna. Penulis berharap jika buku ini dapat
dimanfaatkan oleh mahasiswa ataupun masyarakat yang memerlukan.
Dari beberapa buku yang ada, bagi pembaca yang kurang puas terhadap
buku ini kemungkinan akan kesulitan dalam memahami isi dari buku ini,
sehingga bagi pembaca yang kesulitan memahaminya atau ingin
mendalami materi lebih lanjut disarankan untuk kembali berorientasi pada
buku teks dan jurnal yang relevan dengan buku ini, beberapa diantaranya
telah penulis cantumkan dalam daftar kepustakaan.
Akhir kata bagi semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam
penyusunannya, pengadaan (penerbitan), penyebaran dan pemanfaatan
buku ini di dalam proses belajar mengajar; kami ingin mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya. Segala kritik dan saran tetap kami
harapkan dari semua pihak. Semoga apa yang tertuang dalam buku ini
dapat memberikan kemanfaatan bagi kita semua.

Bojonegoro, Juni 2022

Eko Wahyu Abryandoko, M.T
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DATA STATISTIK DAN STATISTIKA
I. Standart Kompetensi
Diharapkan mahasiswa bisa lebih memahami tentang hakikat
statistika yang mencakup: definisi statistik, populasi, sampel, dan
elemen pada statistik
II. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa yang telah mempelajari materi diharapkan mampu untuk
dapat menjelaskan tentang definisi statistik, populasi, sampel, dan
elemen pada statistik.
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Memahami Kontrak Kuliah yang disepakati.
2. Mampu menjelaskan definisi statistik, populasi, sampel, dan
elemen
IV. Materi Ajar
1. Penjelasan RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
2. Kontrak Belajar
3. Definisi statistik, sampel, populasi, dan elemen dalam statistic

V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan memulai perkuliahan dan menjelaskan materi
yang akan di sampaikan sesuai dengan tema pembelajaran.
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Menjelaskan Pengertian Statistik, Ruang Lingkup
Statistik, Fungsi ataupun Peran statistik di bidang
Perindustrian, Pengertian Data, Sample, Populasi dan
Elemen pada Statistik Industri 1
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan
nantinya akan disimpulkan oleh dosen dan menutup
perkuliahan.
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor.
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka
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A. KONSEP DASAR STATISTIKA
Kehidupan kita, tentunya kita sering mendengar tentang istilah
“statistik”, bahkan di Indonesia telah didirikan suatu Lembaga yang
bernama Badan Pusat Statistik atau biasa disingkat dengan BPS. Selain
istilah statistik, istilah lain seperti “observasi”, “data”, “sensus”, “sampel”,
“populasi”, dan lain sebagainya juga sudah tidak asing kita dengar. Istilah
Statistik sendiri terdapat kata statistika yang nantinya akan kita pelajari
pada bab ini.

B. STATISTIKA
Statistika adalah suatu metode yang diterapkan guna merancang
eksperimen, pengambilan data, dan nantinya digunakan untuk Menyusun,
meringkas, menyajikan, menganalisa, menginterpresikan, dan mengambil
kesimpulan dari sebuah data merupakan pengertian dari Statistika. Berikut
ini merupakan macam-macam dari statistik, antara lain:
1. Statistika deskriptif merupakan jenis statistik yang berhubungan
dengan Analisa ataupun deskripsi dari sebuah kelompok sebagai
populasinya, tidak ada penyimpulan yang lebih luas untuk
komunitas dibandingkan dengan kelompok itu sendiri.
2. Statistika inferensi merupakan jenis statistika yang mengambil
sebuah kesimpulan atau mencoba membuat deduksi terhadap
populasi berdasarkan sampel populasi tersebut.

C. DATA
Data ialah sebuah hasil dari pengumpulan, pengamatan dan juga
observasi. Hasil dari data dapat digambarkan dalam beberapa tahap,
diantaranya sebagai berikut:
1. Tahap pertama “Pengukuran”; suatu misal data berat badan dan
usia.
2. Tahap Kedua “Hasil pengelompokan data”; suatu misal jenis
pekerjaan.
3. Tahap Ketiga “Jawaban dari responden”; suatu misal tingkat
ketertarikan.
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Jenis data dapat di bedakan menjadi dua, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Data kuantitatif adalah penggambaran sebuah data hasil dari
pengukuran dan perhitungan. Misalnya: besarnya penghasilan,
tinggi badan, nilai NIM mahasiswa, temperatur dalam bentuk
derajat celcius.
2. Data kualitatif atau data kategori adalah sekumpulan data yang
dipisah dan dapat dibedakan berdasarkan karakter bukan numberik.
Misalnya: jenis kelamin, profesi, temperature suhu dalam rasa
(dingin, panas, sejuk)

D. STATISTIK
Statistik adalah sekumpulan angka yang sesuai fakta yang tersusun
kedalam tabel ataupun daftar dari sebuah persoalan. Adapun
ketidaksamaan antara “parameter” dengan “statistik”, dimana parameter
mendeskripsikan sebagai nilai acak atau sembarangan yang memperjelas
nilai suatu populasi, sedangkan statistik mendeskripsikan nilai acak atau
sembarang dari suatu sampel untuk di perjelas nilai tersebut.
Statistik sangat berhubungan dengan data, data merupakan
keterangan yang benar atau nyata dari suatu keadaan. Tujuan
pengumpulan data adalah untuk memperoleh gambaran dari sebuah
kejadian, kemudian menjadikannya dasar pengambilan keputusan atau
kesimpulan. Agar data dapat digunakan dengan baik, data tersebut harus
memenuhi syarat, yaitu data tersebut harus sama dengan kejadian yang
ada, dapat mewakili dan harus sesuai dengan permasalahan yang ingin di
pecahkan.

E. SAMPLING
Sampling merupakan suatu langkah yang di lakukan untuk
menentukan atau memilih sampel yang sesuai dengan jumlah dari ukuran
yang akan digunakan sebagai sumber data yang asli. Sebagai contoh
memilih sebagian karyawan Perusahaan X dalam sebuah penelitian,
dengan tujuan untuk mengetahui kinerja karyawan dalam perusahaan
tersebut. Berikut merupakan definisi dari para ahli tentang Teknik
Sampling.
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1. Menurut Sugiyono
Teknik sampling merupakan serangkaian teknik yang biasanya
dipergunakan untuk pengambilan sampel dalam sebuah penelitian.
2. Menurut Margono
Teknik sampling dapat didefinisikan sebagai cara untuk menentukan
sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan
menjadi sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat
dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif.
3. Menurut Gulo
Menurut Gulo sampel merupakan terdiri atas sebuah bagian sub
kelompok dari populasi, sampel tersebut sendiri dapat memberikan
sebuah gambaran yang begitu akurat yakni tentang populasi.
4. Menurut Arikunto
Menurut Arikunto sampel merupakan sebuah bagian atau perwakilan
dari populasi yang telah diteliti.
5. Menurut Riduan
Menurut Riduan sampel merupakan sebuah bagian dari suatu populasi
dengan karakteristik atau dalam kondisi tertentu yang akan diperiksa
kemudian.
Berdasarkan pada pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa
sampel merupakan perwakilan atau bagian dari sebuah populasi yang
telah dihilangkan dengan metode tertentu.

F. POPULASI
Populasi adalah objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah
dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah
penelitian. Populasi juga diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen
yang sejenis akan tetapi dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya.
Jika yang ingin diteliti adalah daftar kehadiran karyawan di Perusahaan A,
maka populasinya adalah seluruh karyawan di Perusahaan A. Dapat
disimpulkan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang berada
pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan
dengan masalah penelitian. Populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi
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terbatas dan populasi tidak terbatas, berikut penjelasan dari ke Dua
Populasi tersebut:
1) Populasi Terbatas
Merupakan populasi yang memiliki sumber datanya jelas batasannya
secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya.
Contoh:
a. Keseluruhan jumlah karyawan staff produksi di Perusahaan A
100orang
b. Di kota Surabaya penduduknya berjumlah 2.000.000 jiwa.
2) Populasi Tak Terbatas
Merupakan populasi yang batasan-batasan dari sumber datanya tidak
ditentukan sehingga relatif dinyatakan kedalam bentuk jumlah
Contoh: Penelitian dengan kasus seberapa besar kuat gelombang arus
disungai Bengawan Solo pada saat musim penghujan.
Populasi dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu
populasi homogen dan populasi heterogen.
1. Populasi Homogen
Populasi yang sumber datanya memiliki unsur yang sama, sehingga
tidak perlu mempersoalkan jumlah kuantitatif. Misalnya, apabila kita
ingin mengetahui manis tidaknya secangkir kopi, cukup dengan
mencoba setetes cairan kopi tersebut. Setetes cairan kopi sudah bisa
mewakili kadar gula dari secangkir kopi tersebut
2. Populasi Heterogen
Populasi yang sumber datanya memiliki sifat yang berbeda atau
bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasnya, baik secara
kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya, apabila kita ingin mengetahui
rata-rata IQ mahasiswa Universitas A angkatan 2009 yang berarti ratarata dari semua Fakultas. Jelas, rata-rata IQ mahasiswa antar Fakultas
kemungkinan besar bervariasi, IQ mahasiswa Fakultas Kedokteran
relatif lebih tinggi dibanding dengan rata-rata IQ mahasiswa Fakultas
lainnya, sehingga dapat dikategorikan bahwa populasi tersebut
merupakan populasi heterogen
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G. SAMPEL
Sampel dapat diartikan bagian dari populasi yang akan diteliti dan
mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Populasi adalah keseluruhan
elemen atau unsur yang akan kita teliti. Sebuah populasi dengan kuantitas
besar dapat diambil sebagian dengan kualitas sampel yang mewakili sama
persis dengan kualitas dari populasi dengan kata representatif. Jumlah dari
sampel tidak selalu besar dan juga tidak selalu kecil, hal ini bergantung
pada pada keterwakilan karakter dari sampel. Pada beberapa bentuk
penelitian kemungkinan jumlah harus terpenuhi sehingga ada aturan baku
tentang sampel minimal yang harus diambil dalam sebuah penelitian
dengan pertimbangan kualitas dari sampel yang diambil.

Gambar 1.1 Hubungan Antara Populasi dan Sample

1.
2.
3.
4.

Keuntungan menggunakan sampel antara lain:
Memudahkan dalam penelitian
Penelitian lebih efisien (hemat waktu, biaya, dan tenaga)
Lebih teliti dan cermat dalam pengumpulan data
Penelitian lebih efektif

H. ELEMEN
Elemen atau dapat di katakan suatu unsur merupakan setiap satuan
dari populasi. Sebagai contoh jika terdapat 10 pegawai yang memberikan
laporan, maka laporan dari pegawai itu merupakan elemen dari sebuah
penelitian. Itu berarti didalam sebuah populasi terdiri dari elemen
penelitian yang berjumlah 10. Apabila populasi itu berupa pabrik makanan
serta jumlah dari pabrik makanan yang terdapat 50 pabrik, itu berarti
terdapat 50 elemen penelitian dalam populasi tersebut.
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I. KERANGKA SAMPEL
Kerangka sampel adalah daftar yang memuat seluruh elemen atau
anggota populasi, sebagai dasar untuk penarikan sampel random.
Kerangka sampel merupakan representasi elemen target populasi.
Kerangka sampel berisi daftar untuk mengidentifikasi target populasi.
Karena berupa daftar yang telah tersedia, kerangka sampel bisa ada juga
bisa tidak ada. Jika tidak ada peneliti tidak perlu mencari kerangka sampel.
Jika ada, peneliti perlu memperhatikan error kerangka sampel. Error
terjadi jika data target populasi yang diperoleh dari kerangka sampel tidak
sama dengan data sebenarnya.

J. SOAL LATIHAN
1. Jelaskan pengertian sampling dengan menggunakan bahasa kalian
masing-masing!
2. Populasi menurut sifatnya dibagi menjadi 2, sebutkan dan jelaskan
serta berikan contohnya!
3. Jelaskan pengertian dari sampel!
4. Sebutkan keuntungan menggunakan sampel!
5. Jelaskan yang kalian ketahui tentang elemen!
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PENGUMPULAN DAN PENYAJIAN DATA
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa mampu memahami hakikat dari statistik yang mencangkup:
Pengumpulan dan Penyajian data di antaranya adalah pengertian data,
jenis data skala pengukuran data, metode dan instrument
pengumpulan data dan metode penyajian data seperti Tekstular,
tabular dan grafikal
II. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mempelajari materi ini Mahasiswa mampu menjelaskan
Pengumpulan dan Penyajian data di antaranya adalah pengertian data,
jenis data skala pengukuran data, metode dan instrument
pengumpulan data dan metode penyajian data seperti Tekstular,
tabular dan grafikal
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Memahami pengertian data, jenis data skala pengukuran
data, metode dan instrument pengumpulan data
2. Mampu menjelaskan definisi metode penyajian data seperti
Tekstular, tabular dan grafikal

3. Mampu membuat penyajian data seperti Tekstular, tabular
dan grafikal
IV. Materi Ajar
1. Penjelasan tentang Data
2. Penjelasan Teknik Pengumpulan data
3. Penjelasan Teknik Penyajian data
V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, membimbing jalannya diskusi
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan memulai perkuliahan dan menjelaskan materi yang
akan di sampaikan sesuai dengan tema pembelajaran.
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Dosen Menerangkan materi tentang definisi Pengumpulan
dan Penyajian data, serta melakukan observasi, wawancara,
kuisioner, pengukuran, dan percobaan laboratorium.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami mahasiswa.
3. Kegiatan Akhir
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan nantinya
akan disimpulkan oleh dosen dan menutup perkuliahan.
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VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar :
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor.
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. PENGERTIAN DATA
Definisi Data secara dalam Bahasa etimologis merupakan bentuk
jamak dari Datum yang berasal dari Bahasa Latin dan berarti "Sesuatu
Yang Diberikan". Dalam pengertian sehari-hari DATA dapat berarti Fakta
dari suatu objek yang diamati, yang dapat berupa angka-angka maupun
kata-kata. Sedangkan jika dipandang dari sisi Statistika, maka DATA
merupakan Fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan penarikan
kesimpulan. (Siswandari, 2009).
Data merupakan Kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu
pengukuran. Suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan hasil
dari penarikan kesimpulan yang didasarkan pada Data/Fakta yang akurat.
Untuk mendapatkan Data yang akurat diperlukan suatu Alat Ukur atau
yang disebut Instrumen yang baik. Alat Ukur atau Instrumen yang baik
adalah Alat Ukur/Instrumen yang VALID dan RELIABEL. (Amin, dkk., 2009)
Selanjutnya, agar data dapat dianalisis dan ditafsirkan dengan Baik,
maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Obyektif
Data lapangan ataupun hasil dari pengukuran yang tampilkan sesuai
realita.
2. Relevan
Data yang telah dikumpulkan harus ditampilkan sesuai dengan
permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti.
3. Up to Date (Sesuai Perkembangan)
Data tidak boleh usang atau ketinggalan jaman, karena itu harus selalu
menyesuaikan perkembangan.
4. Representatif
Data harus diperoleh dari sumber yang tepat dan dapat
menggambarkan kondisi senyatanya atau mewakili suatu kelompok
tertentu atau populasi.
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B. JENIS DATA
Secara umum jenis data dapat dikelompokkan menjadi 2 macam,
antara lain sebagai berikut:
1. Data kuantitatif, dimana data ini pernyataannya berwujud jumlah
ataupun angka serta besar kecilnya dapat diukur dan sifatnya objektif.
Contoh: tinggi badan, berat badan, suhu tubuh, harga buku Rp.45.000.
2. Data kualitatif, dimana data ini memiliki hubungan mengenai
karakteristik ataupun kategorisasi yang pernyataannya berwujud sifat
serta besar kecilnya tak dapat diukur. Contoh: Bahasa, suku,
pengetahuan.

C. SKALA PENGUKURAN DATA
Skala Data sama dengan Skala Pengukuran Data, yang memiliki tujuan
agar mampu menerjemahkan sebuah variable, yang nantinya dapat diukur
dan mampu memperkecil kesalahan yang terjadi saat menentukan teknik
analisa data.
Skala pengukuran data merupakan seperangkat aturan yang
diperlukan untuk ‘mengkuantitatifkan’ data dari pengukuran suatu
variabel. Dalam melakukan analisis statistik, perbedaan jenis data sangat
berpengaruh terhadap pemilihan model atau alat uji statistik. Tidak
sembarangan jenis data dapat digunakan oleh alat uji tertentu. Untuk itu
skala pengukuran data (variabel) sangat menentukan dalam uji statistik.
Sedangkan macam-macam skala pengukuran data dapat berupa:
1. Skala Nominal
Skala yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau
pengkategorian peristiwa atau fakta dan apabila menggunakan notasi
angka hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif
melainkan hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Dimana skala
nominal mempunyai sifat:
a. Kategorian data memiliki sifat saling memisah (Mutually Exclusive)
b. Kategorian data bersifat sembarang (tidak memiliki aturan logis).
Skala Nominal mempunyai ciri-ciri:
a. Hasil penghitungan tidak dijumpai bilangan pecahan,
b. Angka yang tertera hanya label saja,
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c.
d.
e.
f.

Tidak mempunyai urutan (ranking),
Tidak mempunyai ukuran baru,
Tidak mempunyai nol mutlak,
Tes statistik yang digunakan adalah statistik non parametrik.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Berikut, beberapa contoh dari Skala Nominal:
Jenis kulit: Hitam Kuning Putih
Suku Daerah: Jawa Madura Bugis
Agama yang dianut: Islam Kristen Hindu
Partai pemenang pemilu: Golkar Demokrat PKB
Jenis kelamin: Laki Perempuan
Jenis Pekerjaan: PNS Swasta Tani dll
Status Perkawinan: Kawin Tidak Kawin

2. Skala Ordinal
Pengukuran yang digunakan pada susunan jenjang suatu skala pada
suatu atribut tertentu, jadi disusun dengan secara urut dari terendah
hingga yang paling tinggi berdasarkan ciri tertentu, namun antara urutan
(ranking) yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai jarak yang sama.
Skala ordinal banyak dipergunakan dalam penelitian sosial dan
pendidikan terutama berkaitan dengan pengukuran kepentingan, persepsi,
motivasi serta sikap, apabila mengukur sikap responden terhadap suatu
kebijakan pendidikan, responden dapat diurutkan dari mulai Sangat Setuju
(1), Setuju (2), Tidak Berpendapat (3), Kurang Setuju (4), dan Tidak Setuju
(5), maka angka-angka tersebut hanya sekedar menunjukkan urutan
responden, bukan nilai untuk variabel tersebut. Adapun ciri dari skala
ordinal adalah:
a. Kategori data bersifat saling memisah,
b. Kategori data mempunyai aturan yang logis,
c. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik
khusus yang dimilikinya.
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Contoh Skala Ordinal

3. Skala Interval
Merupakan suatu skala pengukuran dimana jarak antara satu dengan
yang lain berbeda, oleh karena itu skala interval dapat juga disebut skala
unit yang sama (equal unit scale)
Suryabrata, S (2003) mendefinisikan skala interval ialah suatu skala
yang diperoleh dari tahap pengukuran, dan dalam pengukurannya
mengasumsikan ada unit atau satuan yang sama dalam pengukuran.
Adapun contohnya ialah temperature. Berikut merupakan ciri dari Skala
Interval:
a. Kategori data bersifat saling memisah.
b. Kategori data bersifat logis.
c. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik
khusus yang dimilikinya.
d. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang
sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori.
e. Angka nol hanya menggambarkan suatu titik dalam skala (tidak punya
nilai nol absolut).
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Misal pada pengukuran suhu. Kalau ada tiga daerah dengan suhu
daerah A = 10ºC, daerah B = 15ºC dan daerah C = 20ºC. Kita bisa
mengatakan bahwa selisih suhu daerah B 5ºC lebih panas dibandingkan
daerah A, dan selisih suhu daerah C dengan daerah B adalah 5ºC (ini
menunjukkan pengukuran interval sudah memiliki jarak tetap). Tetapi, kita
bisa mengatakan bahwa suhu daerah C dua kali lebih panas dibandingkan
daerah A (artinya tidak bisa jadi kelipatan). Kenapa? karena dalam derajat
Celcius tidak memiliki NOL ABSOLUT. (Titik nolnya pada 00C Bukan berarti
Tidak ada Suhu sama sekali)
4. Skala Ratio
Merupakan skala pengukuran yang memiliki nilai Nol Mutlak dan
memiliki jarak yang sama, sehingga pengukurannya lebih akurat dan jelas.
Jika kita memiliki skala rasio, kita dapat menyatakan tidak hanya jarak
yang sama antara satu nilai dengan nilai lainnya dalam skala, tapi juga
tentang jumlah proposional karakteristik yang dimiliki dua objek atau lebih,
dan contoh untuk skala ini adalah uang. Adapun ciri-ciri dari skala rasio
adalah:
a. Kategori data bersifat saling memisah,
b. Kategori data mempunyai aturan yang logis,
c. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik
khusus yang dimilikinya,
d. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang
sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori,
e. Angka nol menggambarkan suatu titik dalam skala yang menunjukkan
ketiadaan karakteristik (punya nilai nol absolut).
Misalnya berat benda A adalah 30 kg, sedangkan benda B adalah 60 kg,
maka dapat dikatakan bahwa benda B lebih berat dua kali dibandingkan
benda A.
Contoh skala Ratio: 1) Umur manusia, 2) Ukuran timbangan, 3) Berat
badan, 4) Tinggi pohon, 5) Tinggi badan manusia, 6) Jarak, 7) Panjang
barang, 8) Nilai ujian
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D. PENGUMPULAN DATA
Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan
data statistik, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Mengumpulkan Data selengkap-lengkapnya. (Tidak sebanyak
banyaknya).
b. Mempertimbangkan Ketepatan Data, meliputi : 1) Jenis data, 2) Waktu
pengumpulan data, 3) Kegunaan data, 4) Relevansi data.
c. Kebenaran Data (data yang dapat dipercaya kebenarannya baik
sumbernya maupun data itu sendiri.

E. METODE DAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
Metode Pengumpulan Data adalah Teknik atau cara-cara yang dapat
digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan Instrumen
Pengumpulan Data adalah Alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh
peneliti dalam kegiatan pengumpulan data agar menjadi lebih mudah dan
sistematis. Data yang dikumpulkan dalam penelitian akan digunakan untuk
menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan atau masalah yang telah
dirumuskan, dan yang pada akhirnya akan dipergunakan sebagai dasar
dalam pengambilan kesimpulan atau keputusan. Oleh karena itu, Data
harus merupakan Data yang baik dan benar. Agar Data yang dikumpulkan
baik dan benar, maka Instrumen atau Alat Bantu Pengumpulan Datanya
juga harus Baik dan Benar.
Tabel 2.1 Jenis Metode dan Jenis Instrumen Pengumpulan Data

16 | Statistik Industri I

F. METODE PENYAJIAN DATA
Data yang terkumpul sebagai hasil pengamatan harus dipaparkan
dalam bentuk yang relatif sederhana dan mudah dipahami oleh pembaca
tanpa mengubah atau mengurangi informasi yang tercakup dalam data
tersebut. Umumnya volume data yang dikumpulkan relatif besar, sehingga
tidak mudah untuk menyimpulkan informasi yang ada dalam keseluruhan
data tersebut. Karena itu diperlukan proses peringkasan sebelum data
dapat disajikan, sebagai bagian tak terpisahkan dari proses penyajian data
itu sendiri.
Tujuan metode penyajian data adalah menyajikan data mentah yang
diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan
baik, sehingga bermakna sebagai informasi bagi pengambilan keputusan/
kesimpulan
Metode Penyajian Data Dikenal berbagai macam cara penyajian data,
antara adalah sebagai berikut:
1. Cara Tekstular
Cara Tekstular Penyajian data bersifat naratif (menggunakan teks),
walaupun di tengah narasi itu sendiri biasanya terdapat data numerik
berupa angka-angka. Penyajian data tekstular dapat dilakukan secara
eksklusif, ataupun sebagai penjelasan bagi tabel atau grafik yang
menyertainya.
2. Cara Tabular
Cara tabular adalah cara penyajian data dengan menggunakan tabel,
cara ini dalam penyajian datanya berbentuk peringkasan data menjadi
sekumpulan angka dan fakta yang disajikan dalam sejumlah baris dan
kolom. Tabel yang baik harus sederhana dan tidak memerlukan
penjelasan secara rinci (bersifat self-explanatory), sedangkan
penjelasan naratif yang tidak rinci umumnya tetap disertakan dalam
pembahasan isi tabel.
3. Cara Grafikal
Cara grafikal adalah cara penyajian data dengan menggunakan grafik.
Grafik tersebut merupakan penyajian ringkasan data untuk
menyempurnakan data yang berasal dari tabel di mana data tabel
tersebut dilakukan secara lebih rinci, namun kesan sekilas secara kasar
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lebih mudah diperoleh dengan metode grafik. Selain itu secara visual
penyajian grafik umumnya lebih menarik bagi pembaca.

G. PENYAJIAN DATA TABEL
Penyajian tabel digunakan sebagai pilihan yang sering dipakai oleh
peneliti atau penyaji informasi. Pengolahan data untuk keperluan analisis
awal atau analisis lanjutan akan lebih baik apabila di sajikan terlebih
dahulu dalam tabel yang baik.
1. Tabel Referensi
Tabel referensi digunakan untuk menampilkan informasi secara rinci
dan secara khusus yang disiapkan untuk referensi. Sebagai contoh
tabel referensi, tabel yang terdapat dalam laporan sensus biasanya
berupa tabel yang berisi informasi umum untuk keperluan referensi.
2. Tabel Ikhtisar
Table ikhtisar atau disebut juga tabel narasi ataupun teks di gunakan
untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang kejadiankejadian yang merupakan hasil observasi atau penelitian. Contoh tabel
ini sering digunakan dalam laporan ilmiah.

H. PENYAJIAN DATA DIAGRAM/GRAFIK
Manusia pada umumnya tertarik dengan gambar dan sesuatu yang
ditampilkan dalam bentuk visual karena akan lebih mudah diingat dari
pada dalam bentuk angka. Untuk itu grafik dapat digunakan sebagai
laporan. Grafik juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan tanpa
kehilangan makna yang sesungguhnya.
1. Grafik Histogram
Data yang telah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat
disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram, yaitu diagram
kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas, sedangkan batas-batas
tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya
menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Penyajian dalam bentuk
histogram tidak lain merupakan pengembangan dari bentuk tabel
frekuensi. Bentuk histogram memberikan gambaran frekuensi untuk
setiap nilai atau selang nilai tertentu dari data. Berikut merupakan contoh
Penyajian data dengan Histogram:
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Gambar 2.1 Contoh Penyajian data Grafik Histogram

2. Grafik Poligon
Grafik polygon menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik
yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah
frekuensi pada kelas tersebut. Apabila titik-titik tengah sisi atas dari
histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis maka diperoleh
poligon frekuensi. Berikut Contoh Penyajian Data Grafik Polygon

Gambar 2.2 Penyajian data Grafik Polygon

3. Kurva Ogive
Ogive adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah
disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk data
yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari,
grafiknya berupa ogive positif, sedangkan untuk data yang disusun dalam
bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, grafiknya berupa
ogive negatif.
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Frekuensi kumulatif kurang dari untuk suatu kelas adalah jumlah
frekuensi semua kelas sebelum kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu.
Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari suatu kelas adalah jumlah
frekuensi semua kelas sesudah kelas tersebut dengan frekuensi kelas itu.
Berikut contoh Penyajian Data Kurva Ogive:

Gambar 2.3 Penyajian data Kurva Ogive

4. Box Plot
Boxplot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara
grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data (skewness), ukuran
tendensi sentral dan ukuran penyebaran (keragaman) data pengamatan.
Proses membuat boxplot pendekatan yang digunakan adalah dengan
membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi empat bagian
sama banyak. Empat bagian tersebut mempunyai lima pembatas, yaitu:
data terkecil (Xmin), K1, K2 atau median, K3, dan data terbesar (Xmax).
Berikut adalah tahapan membuat Box Plot :
a. Hitung Kuartil 1, Kuartil 2, Kuartil 3, serta Jarak antar kuartil
b. Buat kotak dengan ujung-ujung kuartil 1 dan kuartil 3.
c. Buat garis pada kuartil 2, sehingga kotak terbagi menjadi 2.
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d. Buat garis dari ujung dengan nilai kecil hingga 1.5 kali jarak antar
kuartil
e. Buat garis dari ujung dengan nilai besar hingga 1.5 kali jarak antar
kuartil.
Contoh:
Nilai Seleksi ujian Psikologi 65 pegawai baru di Perusahaan A adalah
sebagai berikut:
Data Nilai Seleksi ujian Psikologi 65 pegawai baru :
30, 25, 90, 42, 50, 45, 26, 80, 70, 70, 60, 45, 46, 50, 40, 78, 55, 43, 56, 58, 42,
52, 53,68, 50, 40, 78, 36, 42, 35, 60, 85, 30, 68, 82, 27, 25, 75, 76, 74, 71, 72,
63, 63, 62, 65,61, 50, 50, 51, 56, 58, 57, 64, 60, 65, 74, 70, 72, 90, 88, 88, 90,
75, 75.
Penyelesaian:
1) Urutkan data dari yang terkecil
25,25,26,27,30,30,35,36,40,40,42,42,42,43,45,45,46,50,50,50,50,5
0,51, 52, 53, 55, 56, 56, 57, 58, 58, 60, 60, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 65,
65, 68, 68, 70,70, 70, 71, 72, 72, 74, 74, 75, 75, 75, 76, 78, 78, 80,
82, 85, 88, 88, 90, 90, 94
2) Banyaknya data (n) = 65
3) Data terkecil (Xmin) = 25
4) Data terbesar (Xmax) = 94
5) Kuartil 1 (Q1) data ke [(urutan median + 1) / 2]
= data ke [(33+1)/2]
= data ke 17 = 46
6) Kuartil 2 (Q2) data ke [(n+1)/2]
= data ke [(65+1)/2]
= data ke 33 = 60
7) Kuartil 3 (Q3) urutan Q1, tetapi dari terbesar = 72
8) Jangkauan antar kuartil (JAK) = Q3 – Q1 = 72 – 46 = 26
9) Batas pagar bawah Q1 – 1,5(JAK)
= 46 – 1,5(26) = 7
10) Batas pagar atas Q3 + 1,5(JAK)
= 72 + 1,5(26) =111
11) Penyajian Data
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Gambar 2.4 Penyajian data Box Plot

5. Diagram Batang Daun
Diagram batang daun (steam and leaf diagram) menyajikan
penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data individuindividu dapat terlihat apakah ada kecenderungan data tersebut
menyebar atau memusat pada suatu nilai tertentu, atau nilai manakah
yang paling sering muncul dan yang jarang muncul.
Data kuantitatif (berbentuk angka) akan disajikan dengan
menggunakan diagram batang daun serta ditata menjadi dua bagian.
Angka pertama ditempatkan pada bagian diagram yang disebut batang
dan angka kedua dan seterusnya (kalau ada) ditempatkan pada bagian
yang disebut daun. Jadi, suatu data yang merupakan suatu bilangan,
misalnya 95, akan dipisahkan sebagai 9 dan 5, sedangkan 256 akan
dipisahkan sebagai 2 dan 56 atau 25 dan 6. Berikut adalah contoh batang
daun:

Gambar 2.5 Contoh Penyajian data Batang Daun
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Contoh Batang Daun diatas adalah data nilai batang 2 dan daun
5,5,6,7 berarti data tersebut terdiri dari data 25,25,26,27 begitupun data
selanjutnya.

I. SOAL LATIHAN
1. Sebutkan dan jelaskan jenis skala pengukuran data?
2. Gambarlah Grafik histogram dan polygon dengan data di bawah ini

3. Nilai Seleksi ujian Psikologi 65 pegawai baru di Perusahaan A adalah
sebagai berikut:
24, 25, 90, 42, 50, 45, 26, 80, 70, 70, 61, 45, 46, 50, 40, 78, 55, 43, 56,
58, 41, 52, 55,69, 50, 40, 78, 36, 42, 35, 60, 85, 30, 64, 82, 27, 25, 75,
76, 74, 71, 72, 63, 61, 62, 64,62, 50, 50, 51, 56, 58, 57, 64, 60, 67, 74,
70, 72, 90, 88, 88, 90, 75, 79.
Tunjukan grafik box plot dari data di atas ?
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UKURAN PEMUSATAN DAN
UKURAN PENYEBARAN DATA
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengerti dan memahami konsep statistik dasar
dalam bidang Teknik Industri, mengerti akan konsep ukuran
pemusatan dan ukuran penyebaran data, melakukan analisis data
menggunakan metode ukuran pemusatan data, memusatkan analisis
data pada nilai rata-rata, median dan modus.
II. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mempelajari materi ini Mahasiswa mampu menjelaskan
konsep ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data, melakukan
analisis data menggunakan metode ukuran pemusatan data,
memusatkan analisis data pada nilai rata-rata, median, modus dan
standart deviasi
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Memahami data statistic dan menjelaskan konsep ukuran
pemusatan dan ukuran penyebaran data

2. Mampu melakukan analisis data menggunakan metode
ukuran pemusatan data, memusatkan analisis data pada nilai
rata-rata, median, modus dan standart deviasi
IV. Materi Ajar
1. Penjelasan konsep ukuran pemusatan
2. Penjelasan ukuran penyebaran data
3. Penjelasan analisis data menggunakan metode ukuran
pemusatan data, memusatkan analisis data pada nilai ratarata, median dan modus.
V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing
jalannya sebuah diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan memulai perkuliahan dan menjelaskan materi
yang akan di sampaikan sesuai dengan tema pembelajaran.
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Menerangkan definisi konsep ukuran pemusatan dan
ukuran penyebaran data, melakukan analisis data
menggunakan metode ukuran pemusatan data,
memusatkan analisis data pada nilai rata-rata, median
dan modus.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
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f.

Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan
nantinya akan disimpulkan oleh dosen dan menutup
perkuliahan.
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. UKURAN PEMUSATAN DATA
Ukuran pemusatan data adalah statistik ringkasan yang mewakili titik
tengah atau nilai tipikal untuk kumpulan data yang berbeda. Pengukuran
ini menunjukkan di mana sebagian besar nilai berada dalam distribusi dan
juga dikenal sebagai lokasi pusat distribusi.
Pada analisis data biasanya fokus perhatian tidak terletak pada
keseluruhan data, tetapi terletak hanya dimana data tersebut memusat.
Oleh karena itulah nilai-nilai rata-rata, median dan modus sering
digunakan untuk mewakili seperangkat data dalam analisis statistic.
Rumus dalam pemusatan data selalu berbeda tergantung dengan
pengelompokan datanya. Terdapat dua jenis data dalam menentukan
pemusatan data, yaitu data yang dikelompokkan dan data yang tidak
dikelompokkan.

B. MEAN (RATA-RATA)
Rata-rata (mean/average) adalah nilai hasil dari pembagian
sekelompok data yang di bagi dengan jumlah data tersebut. Rata-rata atau
mean di bagi menjadi 3 yaitu:
1. Rata-Rata Hitung (Arithmetic)
Rata-rata ini hanya bisa dihitung untuk data dengan skala pengukuran
minimal interval. Jika ada n data maka rata-rata hitung didefinisikan
sebagai berikut:
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a. Rata-rata Data Tunggal
Contoh: Nilai rata-rata dari 25, 23, 26, dan 30, dapat kita tulis X1= 25,
X2= 23, X3= 26, dan X4= 30 Sehingga:

b. Rata-rata Data Berkelompok
Perhitungan rata-rata menggunakan titik tengah menggunakan tabel
bantuan berikut:
Tinggi Badan
Titik Tengah (xi)
Frekuensi(fi)
fi⋅xi
151 – 155
153
3
459
156 – 160
158
4
632
156 – 160

163

4

652

166 – 170

168

5

840

171 – 175

173

3

519

176 – 180
Jumlah

178

2
21

356
3458

Penyelesaian:
Dari tabel di atas diperoleh:
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Sehingga rata-rata data berkelompok dapat dihitung sebagai berikut.

c. Rata-Rata Terboboti (Tertimbang)
Rata-rata ini digunakan ketika data memiliki bobot yang berbeda.
Rumus yang digunakan adalah:

2. Rata-rata Ukur (Geometris)
Jika perbedaan setiap dua data yang berurutan adalah konstan atau
atau tetap ataupun hampir konstan atau hampir konstan, lebih baik
menggunakan mean terukur daripada mean terhitung. Rumus yang
digunakan:

Contoh:
a. Diketahui data sebagai berikut:

Berapakah rata-rata ukur dari data tersebut?
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b. Diketahui data dalam bentuk distribusi frekuensi sebagai berikut:
Kelas
fi
xi
Log xi
Fi log xi
interval
3-5
2
4
0,60206
1,20412
6-8
2
7
0,84510
1,69019
9-11
3
10
1
3
12-14
3
13 1,11394
3,34182
10
Σ = 9,23615
Rata-rata ukur:

3. Rata-rata harmonis (Harmonic)
Rata-rata harmonik ini sering disebut juga dengan kebalikan dari ratarata hitung (aritmatik). Rata-rata harmonis untuk data X1, X2, X3,…Xn
sebuah sampel berukuran n dihitung dengan rumus:

Contoh:
Diketahui suatu data 7, 6, 8, 10, 8, 8, 9, 12, 9, 11 Berapakah rata-rata
harmonisnya?
Penyelesaian:
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C. MODUS (MODE)
Modus merupakan nilai yang sering muncul yang ada pada data
pengamatan. Data bisa tidak mempunyai modus, dan sebaliknya, bisa juga
data memiliki beberapa modus. Untuk data yang memiliki satu modus
disebut unimodal, sedangkan data yang memiliki dua modus disebut
unimodal dan data yang tidak memiliki modus disebut nonmodal.
1. Modus untuk data yang tidak dikelompokkan
Modus (crude mode) = nilai yang paling sering muncul
Contoh:
1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7
M0 = 5
2. Modus untuk data yang dikelompokkan
Modus = titik tengah dari kelas interval yang memiliki frekuensi
terbesar.
(d1)
M0 = Bb + w
𝑑1 + 𝑑2

D. MEDIAN

Median adalah nilai tengah dari kelompok data yang disusun dari nilai
terkecil hingga nilai terbesar.
1. Rumus median untuk data yang dikelompokkan
Jika data observasi (n) ganjil, maka median adalah nilai observasi ke
n+1
dari urutan observasi terkecil ke terbesar.
2
Contoh:
Terdapat data angka acak 5, 4, 5, 6, 7, 1, 5, 3, 4, 6, 9.
Tentukan mediannya!
Penyelesaian:
Urutkan dari yang terkecil 1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 9
n+1 11+1
= 2 =6
Median =
2

Jika data observasi (n) bilangan genap, maka median adalah nilai
n
n+1
diantara observasi 2 dan
2
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Contoh:
Terdapat data angka l1, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7 dengan n = 10
Tentukan mediannya!
Penyelesaian
n
Median =2 = 5 dan 5 +1 = 6
5+6
2

Median =

= 5,5

2. Rumus mencari median untuk data yang dikelompokkan

Dimana:
Me = median
Lm = batas bawah dari kelas interval dimana median berada
n = banyaknya observasi
cf = frekuensi kumulatif dari kelas interval sebelum kelas median
w = lebar kelas interval dimana median berada
Contoh:
Terdapat data tinggi badan karyawan yang sudah dikelompokkan
seperti dibawah. Tentukan

n

Kelas median 2 =
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50
2

= 25

E. UKURAN PENYEBARAN DATA
Ukuran penyebaran data adalah ukuran yang menyatakan besarnya
suatu nilai data yang bervariasi atau dapat diartikan sebagai besarnya
penyimpangan dari nilai-nilai data terhadap nilai pusatnya.

F. RANGE (R)
Range (R) Yaitu jarak penyebaran data antara skor terendah (lowest
Score) dengan skor tertinggi (Highest Score).
Rumus: R = H – L
Keterangan:
R = Range yang dicari
H = Skor yang tertinggi (Highest Score)
L = Skor terendah (Lowest Score)
Contoh:
Tentukan range dari data : 10, 6, 8, 2, 4, 14, 17
Jawab : R = H – 1
R = 17 – 2
R = 15

G. STANDART DEVIASI DAN VARIAN
Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk
menentukan seberapa dekat elemen data-data yang ada dengan nilai ratarata (mean) dari suatu sampel dan bagaimana data-data tersebar di dalam
sampel tersebut. Standart deviasi biasanya dipakai untuk menentukan
berapa besar data yang ada elemen heterogennya. Apabila selisihnya
semakin besar dengan nilai rata-rata atau mean, maka semakin heterogen
juga data yang terdapat di dalam sampel atau populasi. Varian (s²)
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merupakan ukuran keragaman yang paling umum digunakan, sedangkan
standar deviasi dinyatakan dengan simpangan baku (SD).
Untuk menghilangkan bias saat menaksir varians populasi, ganti n
sebagai pembagi jumlah kuadrat dengan n1 (derajat kebebasan) sehingga
nilai varians sampel mendekati varians populasi. Oleh karena itu, rumus
distribusi sampelnya adalah:
Keterangan:
s
= standar deviasi
Standart Deviasi
xi
= nilai x ke-i
𝑥
= rata-rata
n
= ukuran sampel
Keterangan:
s2
= varian
𝑥𝑖
= nilai x ke-i
Varian
𝑥̅
= rata-rata
𝑛
= ukuran sampel
∑
= jumlah
Nilai varians yang dihasilkan adalah nilai yang bentuknya kuadrat.
Misalnya, jika satuan rata-rata adalah gram, variansnya adalah gram
kuadrat. Untuk menyeragamkan nilai-nilai satuan, varians diakar
kuadratkan, sehingga hasilnya adalah standar deviasi (simpangan baku).
Contoh
1. Tentukan Simpangan Baku dari data Tunggal berikut: 5,9,7,6,7,8,12,10
dengan n=8
Penyelesaian:
𝑥 =

∑ 𝑥𝑖

=

𝑁
64
=
8

5+9+7+6+7+8+12+10
8

=
8
2
∑(x -𝑥) = (5-8) + (9-8) + (7-8)2+ (6-8)2+ (7-8)2+ (8-8)2+ (12 - 8)2 + (10-8)2
= 36
2

𝑆𝐷 =
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2

√∑𝑓𝑖(𝐱𝐢−𝑥 ) √36
=
8
𝑛

SD=

√36 √18
= 8
8

3

= 2 √2

2. Tentukan simpangan baku dari data kelompok berikut
Nilai
f
63-67
2
68-72
3
73-77
6
78-82
4
83-87
4
88-92
1
Penyelesaian:
Nilai
63-67
68-72
73-77
78-82
83-87
88-92
Jumlah

f
2
3
6
4
4
1
20

Xi
65
70
75
80
85
90
465

fixi
130
210
450
320
340
90
1540

xi-𝑥
-12
-7
-2
3
8
13

Fi (xi-𝑥)2
288
137
24
36
256
169
910

2

√∑𝑓𝑖(𝐱𝐢 − 𝑥 )
𝑛
√920
SD =
= √46
20
𝑆𝐷 =

𝑥=

∑𝑓𝑖𝐱𝐢 = 1540
∑𝑓𝑖
20

= 77
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H. SOAL LATIHAN
1. Data nilai hasil seleksi karyawan baru perusahaan A adalah 50, 50, 60,
70, 70, 70, 76, 80, 85, 90. Hitunglah standar deviasi dan varian dari
data tersebut!
2. Tentukanlah simpangan baku atau standart deviasi (s) dari data dalam
tabel berikut:
Nilai xi
f
3
4
4
8
5
12
6
8
7
6
8
2
40
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ANGKA BAKU DAN KOEFISIEN VARIASI
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengerti akan konsep dari statistik dasar dalam
bidang Teknik Industri dan dapat mengerti tentang konsep angka
baku serta koefisien variasi data, melakukan uji angka baku, mampu
menerapkan koefisien variasi data.
II. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa yang telah mempelajari materi diharapkan mampu untuk
dapat menjelaskan tentang definisi statistik, populasi, sampel, dan
elemen pada statistik.
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Mampu melakukan analisis data menggunakan konsep angka
baku dan koefisien variasi data.
2. Mampu melakukan analisis data menggunakan uji angka
baku.
3. mampu menerapkan koefisien variasi data

IV. Materi Ajar
1. Penjelasan konsep angka baku
2. Penjelasan koefisien variasi data
3. Penjelasan analisis data menggunakan angka baku dan
koefisien variasi data
V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan memulai perkuliahan dan menjelaskan materi yang
akan di sampaikan sesuai dengan tema pembelajaran.
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Dosen akan menjelaskan tentang definisi konsep angka
baku dan koefisien variasi data, melakukan uji angka baku,
mampu menerapkan koefisien variasi data.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan nantinya
akan disimpulkan oleh dosen dan menutup perkuliahan.
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VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. ANGKA BAKU
Angka baku adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara selisih
data dengan rata-ratanya berbanding simpangan baku data tersebut.
Angka baku disebut juga Z score, oleh karena itu angka baku dilambangkan
dengan huruf Z Kegunaan angka baku ini adalah untuk mengetahui
perbedaan suatu kejadian dibanding dengan kebiasaannya. Semakin besar
angka bakunya semakin baik nilai tersebut dibandingkan dengan nilai lain
yang memiliki angka baku lebih kecil.
Misalkan terdapat n data yang terdiri dari x1,x2,x3….xn dengan ratarata hitungnya dinyatakan dengan 𝑥 dan simpangan bakunya dinyatakan
𝑥𝑖− 𝑥

dengan s, maka dapat dibentuk persamaan baru Zi =
dengan i =
𝑠
1,2,3,…n. sehingga dapat diperoleh standart deviasi atau penyimpangan
atau standar deviasi dari rata-rata yang dinyatakan dalam satuan
simpangan baku. Bilangan yang didapat dinamakan angka baku Z. Variabel
Z1,Z2,Z3….Zn ternyata mempunyai rata-rata 0 dan simpangan baku 1.
Angka baku dalam penggunaannya sering diubah menjadi keadaan
atau model bam, atau tepatnya distribusi bam. Distribusi bam mempunyai
rata-rata 𝑥 dan simpangan bakunya Sn yang telah ditentukan. Angka yang
diperoleh dengan cara ini dinamakan angka baku atau angka standar dan
dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:
𝑥𝑖 − 𝑥
𝑍=
𝑆
Keterangan:
Z= angka baku
xi = nilai suatu data
x = rata-rata hitung
S = Simpangan baku
Contoh:
1. Diketahui angka baku nilai ulangan matematika suatu kelas 1,5 dan
simpangan bakunya 2. Jika Ayu berada di kelas tersebut nilai ulangan
matematikanya 70, maka rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah?
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Penyelesaian:
𝑥𝑖 − 𝑥
𝑍=
𝑆
70 − 𝑥
1,5 =
2
3 = 70 − 𝑥
𝑥 = 67

Jadi rata-rata ulangan di kelas tersebut adalah 67

2. Seorang wiraniaga mampu menjual produk sebanyak 86 unit ketika
yang bersangkutan ditempatkan di wilayah Bogor. Adapun rata-rata
dan standar deviasi penjualan wiraniaga di Bogor adalah 78 unit dan
10 unit. Wiraniaga yang sama mampu menjual 92 unit produk dalam
interval waktu yang sama, ketika yang bersangkutan ditugaskan ke
Bandung. Rata-rata dan standar deviasi penjualan seluruh wiraniaga di
Bandung adalah 84 unit dan 18 unit. Di kota manakah wiraniaga
tersebut secara relatif lebih berhasil?
Penyelesaian:
𝑥𝑖 − 𝑥
𝑍=
𝑆
86 − 76
= 0,8
𝑍 𝐵𝑜𝑔𝑜𝑟 =
10
92 − 84
𝑍 𝐵𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 =
= 0,44
18

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Z Bogor lebih besar dari Z
Bandung dengan demikian prestasi wiraniaga tersebut lebih baik ketika
ditempakan di Bogor.

B. KOEFISIEN VARIASI
Koefisien variasi (KV) adalah perbandingan antara simpangan standar
dan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi
berguna untuk mengamati variasi data atau sebaran data dari rata-rata
hitungnya; dalam pengertian jika koefisien variasinya semakin kecil,
datanya semakin seragam (homogen). Sebaliknya, jika koefisien variasinya
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semakin besar, datanya semakin heterogen. Jika dua kelompok data KV1
dan KV2, dengan KV1>KV2, maka kelompok pertama lebih bervariasi atau
lebih heterogen dari kelompok kedua. Koefisien Variasi merupakan suatu
perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dan
dirumuskan sebagai berikut:
1. Koefisien Variasi Populasi:
𝜎
𝐾𝑉 = 𝑋 100%
𝓋
2. Koefisien Variasi Sample
𝑆𝐷
𝐾𝑉 =
𝑋 100%
𝑥
Keterangan:
𝜎 = Simpangan Baku
𝑆𝐷 = Simpangan Baku Sample
𝓋 = Rata-rata Populasi
𝑥 = Rata- rata Sample

Contoh:
1. Rata-rata nilai ujian Statistik Industri Kelas A adalah 80. Tentukan
koefisien variasi kelas A itu jika simpangan standar di kelas tersebut
adalah 4,2.
Penyelesaian:
𝑺
𝑲𝑽 = × 𝟏𝟎𝟎%
𝒙
4,2
𝐾𝑉 =
× 100%
80
𝐾𝑉 = 5,25%
2. Menurut hasil sensus, pendapatan rata-rata per bulan penduduk
Malaysia adalah RM 5,000 dengan simpangan baku RM 1,500.
Sedangkan hasil sensus di Indonesia pendapatan rata-rata per bulan
adalah RP 2.500.000 dengan simpangan baku RP 800.000. Dari
pendapatan rata-rata kedua negara tersebut, negara manakah yang
lebih merata pendapatannya?
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Untuk Malaysia:

Untuk Indonesia:

𝐾𝑉 =

𝐾𝑉 =

1500
𝑥 100% = 30%
5000

800000
𝑥 100% = 32%
2500000

Jadi, penduduk yang lebih merata pendapatannya adalah Malaysia
karena koefisien variasinya lebih kecil daripada Indonesia yaitu sebesar
30%.

C. LATIHAN SOAL
1. Dua jenis lampu merek A & B masing-masing rata-ratanya bisa
digunakan selama 3500 jam dengan simpangan standar 1050 jam.
Lampu B memiliki rata-rata 2000 jam dengan simpangan standar
2000 jam. Berdasarkan model contoh pada atas bisa ditentukan:
2. Seorang peserta ujian statistik Industri menerima nilai 96 dalam
ujian akhir semester dengan rata-rata & simpangan baku berturutturut ialah 71,5 & 12,12. diujian lainnya, seseorang peserta
menerima nilai 94 disuatu kelompok dengan rata-rata 75 &
simpangan baku maka rata-rata ukur didefinisikan sebagai ke13,34
Berdasarkan ke dua keadaan pada ujian yang mana peserta tadi
yang menerima nilai terbaik.
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MEMBANDINGKAN KELOMPOK
DATA NUMERIK (KUANTITATIF)
MENGGUNAKAN UKURAN STATISTIK
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang konsep
statistik dasar dalam bidang Teknik Industri, memahami dan
Membandingkan dua kelompok atau lebih data numerik dalam
statistika yaitu dengan membandingkan data hasil pengukuran dari
dua kelompok sample dan juga bisa dengan membandingkan nilai
dari dua variable yang berbeda terhadap obyek yang sama.
II. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa yang telah mempelajari materi diharapkan mampu untuk
dapat menjelaskan tentang definisi statistik, populasi, sampel, dan
elemen pada statistik.
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:

1. Membandingkan dua kelompok atau lebih data numerik
dalam statistika
2. Mampu melakukan analisis data dan membandingkan data
hasil pengukuran dari dua kelompok sample
3. Mampu menerapkan membandingkan nilai dari dua variable
yang berbeda terhadap obyek yang sama.
IV. Materi Ajar
1. Penjelasan variable Numerik
2. Penjelasan analisis data dan membandingkan data hasil
pengukuran dari dua kelompok sample
3. Penjelasan analisis data dengan membandingkan nilai dari
dua variable yang berbeda terhadap obyek yang sama.
V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen membuka Kuliah dan menjelaskan tentang tema materi
pertemuan
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Menjelaskan tentang definisi variable Numerik,
Membandingkan dua kelompok atau lebih data numerik
dalam statistika yaitu dengan membandingkan data hasil
pengukuran dari dua kelompok sample dan juga bisa
dengan membandingkan nilai dari dua variable yang
berbeda terhadap obyek yang sama.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
44 | Statistik Industri I

e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan
nantinya akan disimpulkan oleh dosen dan menutup
perkuliahan.

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. VARIABEL NUMERIK
Data numerik atau kuantitatif merupakan suatu data yang
dideskripsikan dengan menggunakan aspek pengukuran, perhitungan,
rumus, dan kepastian data numerik. Di sisi lain, melihat data numerik dan
data kuantitatif, ada dua jenis berikut ialah jenisnya:
1. Data cacahan yang diperoleh dari membilang atau mencacah dan
datanya berupa bilangan cacah sehingga disebut juga sebagai data
diskrit.
2. Data ukuran yang diperoleh dari hasil mengukur dan datanya berupa
bilangan real sehingga disebut juga sebagai data kontinu.
Dari gambaran karakteristik pengukuran numerik tersebut, kita dapat
mengenal dua parameter yang sering digunakan, yakni parameter ukuran
pemutusan dan juga ukuran penyebaran. Parameter ukuran penyebaran
meliputi standart deviasi, koefisien varian, varian, range, min dan max,
serta interkuartil. Sedangkan parameter ukuran pemusatan meliputi
median, mean, serta modus. Data skala pengukuran numerik biasanya
ditampilkan kedalam bentuk grafik dan tabel.
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B. MEMBANDINGKAN KELOMPOK DATA NUMERIK SATU
VARIABLE DI UKUR DENGAN KELOMPOK YANG BERBEDA
Membandingkan dua kelompok atau lebih dalam statistika bisa di
lakukan dengan membandingkan data hasil pengukuran dari dua
kelompok sample dan juga bisa dengan membandingkan nilai dari dua
variable yang berbeda terhadap obyek yang sama.
Contoh:
Seorang dosen ingin menguji tingkat kecerdasan mahasiswa laki laki
dan perempuan didalam satu kelas, berikut datanya
Analisis Asumsi kasus:
a. Dari kasus tersebut tergolong dalam “satu variable di ukur dengan
kelompok yang berbeda”
b. Yang menjadi variable adalah Tingkat Kecerdasan, sedangkan yang
menjadi kelompok adalah Gender
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
46 | Statistik Industri I

Gender
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Tingkat Kecerdasan
86
107
102
104
104
89
96
109
101
96
94
104
104
98
115
119
94
112
96
113

c. Dari data diatas kemudian dibuat grafik histogram dengan
membandingkan antara tingkat kecerdasan laki laki dan perempuan.
Penyelesaian:
1. Pusatkan data terlebih dahulu

a. Buatlah kelas interval (contoh diatas menggunakan kelas interval
skala 6)
b. Bagi data tersebut menjadi 2 yaitu laki laki dan perempuan.
c. Hitung rata rata data laki laki [ =AVERAGE(bariske-1 lakilaki : baris
ke-n laki laki) ] lalu enter
d. Hitung rata rata data perempuan [ =AVERAGE(bariske-1
perempuan : baris ke-n perempuan) ] lalu enter
e. Hitung simpangan baku data laki laki [ =STDEV(bariske-1 lakilaki :
baris ke-n laki laki) ] lalu enter
f. Hitung simpangan baku data perempuan [ =STDEV(bariske-1
perempuan : baris ke-n perempuan) ] lalu enter
g. Cari modus data laki laki [ =MODE(bariske-1 lakilaki : baris ke-n
laki laki) ] lalu enter
h. Cari modus data perempuan [ =MODE(bariske-1 perempuan : baris
ke-n perempuan) ] lalu enter
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2. Buatlah grafik data siswa laki laki dengan cara blok baris data laki-laki
lalu klik insert – pilih chart – clustered column

Gambar 5.1 Hubungan Antara Grafik Histogram Dengan Data Laki-Laki

3. Buatlah grafik data siswa perempuan dengan cara blok baris data
perempuan lalu klik insert – pilih chart – clustered column

Gambar 5.2 Hubungan Antara Grafik Histogram dengan data perempuan

4. Buatlah grafik dari kedua data untuk membandingkan data dengan
cara blok baris data perempuan dan laki laki lalu klik insert – pilih chart
– clustered column
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Gambar 5.3 Hubungan Grafik Perbandingan Antara data Laki-Laki Dan Perempuan

5. Kesimpulan dari grafik diatas adalah bahwa jika siswa perempuan
lebih tinggi tingkat kecerdasannya dibandingkan dengan siswa laki laki.

C. KOEFISIEN VARIASI
Koefisien variasi adalah sistem perbandingan antara simpangan baku
dan rata-rata yang dinyatakan dalam persentase. Koefisien variasi
digunakan untuk menentukan derajat keseragaman data atau kesamaan
data.
Rumus mencari Koefisien Variasi:
𝑠
𝐾𝑉 = 𝑋 100%
𝑥
S = Simpangan Baku
𝑥 = Nilai Rata Rata sampel

Dengan kriteria perbandingan yaitu nilai Koefisien Variasi yang lebih
kecil menunjukkan kelompok data tersebut lebih homogen dibandingkan
dengan data yang lain.
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D. CONTOH SOAL
1) Seorang dosen ingin menguji tingkat kecerdasan mahasiswa laki laki
dan perempuan didalam satu kelas, berikut datanya
Tingkat
No
Gender
Kecerdasan
1
L
86
2
L
107
3
L
102
4
L
104
5
L
104
6
L
89
7
L
96
8
L
109
9
L
101
10
L
96
11
P
94
12
P
104
13
P
104
14
P
98
15
P
115
16
P
119
17
P
94
18
P
112
19
P
96
20
P
113
Dari data diatas kelompok manakah yang tingkat kecerdasannya lebih
seragam (homogen) ?
Penyelesaian:
1. Carilah Koefisien Variasi dari data diatas dengan cara ketikkan rumus
=(Simpangan baku/Rata rata)*100 di excel sehingga ditemukan nilai
seperti dibawah
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2. Kesimpulan: jadi mahasiswa laki laki tingkat kecerdasannya lebih
seragam dibandingkan dengan mahasiswa perempuan.

E. MEMBANDINGKAN NILAI DARI DUA VARIABEL YANG BERBEDA
TERHADAP OBYEK YANG SAMA
Membandingkan nilai dari dua variabel yang berbeda terhadap obyek
yang sama maka diperlukan nilai bilangan baku (z). Misalkan terdapat
sampel acak berukuran n dengan data x1, x2, ......, xn, dari data tersebut
diperoleh rata rata dan simpangan baku. Dari data tersebut dapat
dibentuk data baru yaitu z1, z2, ...., Zn dengan rumus:
𝑥 −𝑥
𝑍 = 𝑖 ,I =1,2,..n
𝑆

Jika Xi >X = Z (+)
Jika Xi <X = Z (-)

F. CONTOH SOAL
1. Seorang HRD ingin menguji kemampuan karyawan baru, Test tersebut
adalah seberapa mahir kemampuan karyawan terhadap penguasaan
Ms. Office, berikut adalah datanya:

Membandingkan Kelompok Data Numerik | 51

Dari data diatas manakah kemampuan Karyawan yang lebih baik
dalam mengoperasikan MsPower Point, Ms. Excel, Ms. Word, Ms. Visio ?
Penyelesaian =
1. Carilah nilai rata rata dari data di atas dengan rumus =AVERAGE(nilai
ke-1 : nilai ke-n) lalu klik enter

2. Carilah nilai simpangan baku dari data diatas dengan rumus
=STDEV(nilai ke-1 : nilai ke-n) lalu klik enter
3. Setelah nilai rata rata dan simpangan baku sudah diketahui
selanjutnya mencari angka baku, karena dalam soal yang ditanyakan
Karyawan ke-1 maka yang dicari adalah angka baku karyawan ke-1,
yaitu dengan rumus Xi - rata rata/s
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4. Kesimpulannya, karena angka baku karyawan ke-1 yang paling tinggi
berada di baris x3 maka karyawan ke-1 lebih unggul (dominan) pada
kemampuan mengoperasikan Ms. Powerpoint.
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MEMBANDINGKAN KELOMPOK
DATA NON NUMERIK (KUALITATIF)
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang konsep statistik
dasar dalam bidang Teknik Industri, serta Membandingkan dua
kelompok atau lebih data numerik dengan boxplot dan kesimpulan
membandingkan data dengan boxplot serta mampu Membandingkan
Kelompok Data Non Numerik (Kualitatif)
II. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mempelajari materi ini Mahasiswa mampu Membandingkan
dua kelompok atau lebih data numerik dengan boxplot dan
kesimpulan serta maupun membandingkan Kelompok Data Non
Numerik (Kualitatif)
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Membandingkan dua kelompok atau lebih data numerik
dengan boxplot

2. Mampu melakukan analisis data dan membandingkan
Kelompok Data Non Numerik (Kualitatif)
IV. Materi Ajar
1. Penjelasan boxplot
3. Penjelasan analisis perbandingan dua kelompok atau lebih
data numerik dengan boxplot
2. Penjelasan analisis perbandingan Kelompok Data Non
Numerik (Kualitatif)
V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan memulai perkuliahan dan menjelaskan materi yang
akan di sampaikan sesuai dengan tema pembelajaran.
2. Inti Kegiatan Pembelajaran
a. Dosen menerangkan tentang bagaimana membandingkan
dua kelompok atau lebih data numerik dengan boxplot dan
kesimpulan serta maupun membandingkan Kelompok Data
Non Numerik (Kualitatif).
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
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3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan nantinya
akan disimpulkan oleh dosen dan menutup perkuliahan.

2. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. BOXPLOT
Boxplot adalah salah satu cara dalam statistik deskriptif untuk
menggambarkan secara grafik dari data numeris. Dalam boxplot terdapat
lima ukuran data yaitu:
1. Nilai observasi terkecil
2. Kuartil terendah atau kuartil pertama (Q1) yang memotong 25% dari
data terendah
3. Median (Q2) atau nilai pertengahan
4. Kuartil tertinggi atau kuartil ke tiga (Q3) yang memotong 25% dari
data terbesar
5. Nilai observasi terbesar
Boxplot juga dapat ditampilkan jika ada outlier dari pengamatan.
Boxplot dapat dipergunakan untuk memperlihatkan perbedaan antara
populasi tanpa mengasumsikan distribusi statistik yang mendasarinya.
Oleh karena itu, boxplot termasuk dalam statistik nonparametrik. Jarak
antara bagian-bagian kotak menunjukkan jumlah variasi data dan
skewness. Dalam penggambarannya, boxplot dapat di gambarkan secara
horizontal maupun vertikal. Terdapat beberapa bagian dalam boxplot,
yaitu:
1. Garis horizontal di bawah kotak mewakili kuartil pertama (Q1) dan
bagian atas mewakili kuartil ketiga (Q3). Bagian kotak adalah kotak
yang mewakili rentang interkuartil (IQR), bagian tengah dari
pengamatan 50%. Panjang kotak ditentukan oleh IQR ini. IQR adalah
ukuran distribusi data yang terkenal. Semakin tinggi bidang IQR ini
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(untuk plot kotak vertikal) atau lebih luas (untuk plot kotak horizontal),
semakin luas datanya.
2. Garis tengah yang melewati kotak mewakili median data. Median
adalah ukuran yang diketahui dari posisi suatu variabel (median atau
mean).
3. Garis yang memanjang kotak disebut whiskers. Whiskers menunjukkan
nilai yang lebih rendah dan lebih tinggi dari kumpulan data yang
berada dalam IQR (kecuali outlier). Panjang garis Whisker bagian atas
ini adalah kurang dari atau sama dengan Q3 + (1.5 x IQR). Panjang
garis Whisker bagian bawah ini adalah lebih besar atau sama dengan
Q1 – (1.5 x IQR). Masing-masing garis whisker dimulai dari akhir box.
4. Nilai di atas atau di bawah kumis disebut outlier atau ekstrim
Contoh:
Pembuatan boxplot dan kesimpulan membandingkan data dengan
boxplot
1. Dalam sebuah kelas dilakukan sebuah pengujian tingkat kecerdasan
laki laki dan wanita, sehingga diperoleh data sebagai berikut
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Dari data diatas buatlah boxplot dan simpulkan makna dari boxplot
tersebut!
Penyelesaian =
1. Bedakan data antara laki laki dan perempuan di Ms. Excel

2. Buatlah kolom baru seperti dibawah

a.
b.
c.
d.
e.

Jumlah data (n) =COUNT(rentang)
Mean atau rata rata =AVERAGE(rentang)
Standart Deviasi =STDEV.S(rentang)
Min (nilai terkecil ) =MIN(rentang)
Kuartil 1 (Q1) =QUARTILE(rentang;1) tiap excell bisa berbeda jadi
jika; tidak bisa dapat diganti dengan,
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f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Median atau Q2 =MEDIAN(rentang;2) tiap excell bisa berbeda jadi
jika ; tidak bisa dapat diganti dengan ,
Kuartil 3 (Q3) =QUARTILE(rentang;3) tiap excell bisa berbeda jadi
jika ; tidak bisa dapat diganti dengan ,
Max ( nilai terbesar ) =MAX(rentang)
Bottom dapat disalinkan data dari Q1
2Qbox =Median-Q1
3Qbox =Q3-Median
Whisker- =Q1-min
Whisker+ =Max-Q3

3. Buatlah tabel baru dengan isian seperti dibawah

Data tersebut diambil dari data yang telah dibuat sebelumnya yaitu
nilai Bottom, 2Qbox, 3Qbox
4. Setelah tabel baru dibuat blok tabel dan pilih insert – chart – stacked
column
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5. Pilih balok paling bawah dan klik design – Add chart element – error
bars – More error bars option sampai muncul dialog box disebelah
kanan.

=>
6. Ubah direction ke Minus dan Klik custom dan ubah value dengan data
dari Whisker – seperti dibawah

7. Lakukan hal yang pada balok paling atas hanya saja direction ganti
dengan Plus dan Custom diisi dengan data whisker + sampai hasil
boxplot seperti dibawah
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8. Kesimpulan dari boxplot diatas adalah letak boxplot perempuan lebih
tinggi dibandingkan dengan laki laki dengan indikasi bahwa ukuran
pemusatan data perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki laki
yang berarti median tingkat kecerdasan perempuan lebih besar
daripada laki laki dan lebar boxplot perempuan lebih besar
dibandingkan dengan laki laki yang berarti sebaran data perempuan
lebih besar dari pada laki laki.

B. MEMBANDINGKAN
(KUALITATIF)

KELOMPOK

DATA

NON

NUMERIK

Data kualitatif adalah data yang berkaitan dengan pengelompokan
atau ciri-ciri yang ukurannya tidak dapat diukur. Dengan kata lain, data
kualitatif dinyatakan dalam bahasa yang bermakna. Pendekatan penelitian
yang sering digunakan dalam kualitatif dapat dilihat pada penjelasan
berikut:
a. Pendekatan Naratif: Merupakan pendekatan yang menekankan pada
kajian kronologis kehidupan individu. Jadi jika seorang peneliti ingin
menelusuri dinamika kehidupan seseorang atau individu dapat
menggunakan pendekatan naratif dalam metode kualitatif.
b. Fenomenologi: Pendekatan ini mengarah pada mendeskripsikan
secara detail mengenai suatu peristiwa dalam kehidupan seseorang.
Pendekatan fenomenologi dapat digunakan dalam penelitian kualitatif
apabila seorang peneliti ingin memahami berbagai peristiwa atau
antar peristiwa.
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c. Grounded Theory: Pendekatan tersebut dapat digunakan untuk
memahami suatu identitas pada setiap kelompok dalam realitas sosial
d. Etnografi: Penggunaan pendekatan ini lebih mengarah pada kajian
sejarah atau cultural. Jadi peneliti yang ingin mengkaji berbagai
peninggalan pra-sejarah dapat menggunakan pendekatan etnografi
dalam penelitian kualitatif.
e. Studi Kasus: Pendekatan ini menekankan pada analisis mendalam dari
satu kasus secara mendalam. Artinya bagi peneliti yang ingin mengkaji
suatu peristiwa yang sifatnya tunggal maka peneliti dapat
menggunakan pendekatan studi kasus dalam penelitian kualitatif.
Ciri ukuran Penyebaran data Kualitatif dan data Kuantitatif dapat di
lihat pada tabel sebagai berikut:
Kuantitatif
Rentang (Range)
Rentang antara kuartil (interquartil
range)
Standart Deviasi (Simpangan Baku)
Varians (Ragam)

Kualitatif
Index Of Qualitative Variation
(IQV)

1) Index Of Qualitative Variation (IQV)
Index Of Qualitative Variation (IQV) merupakan Ukuran variasi untuk
mengukur indeks keberagaman data variabel nominal dan ordinal
merupakan pengertian dari Index Of Qualitative Variation.
𝑘 (1002 −∑ %2
1002 (𝑘−1)

Rumus IQV =

= dengan hasil perhitungn antara range 0

sampai 1 dengan arti semakin mendekati 0 data semakin homogen dan
sebaliknya semakin mendekati 1 data semakin heterogen.
2) Data Kualitatif (Nominal)
Contoh data kualitatif nominal
a. Warna kulit: Putih, kuning, hitam
b. Jenis olah raga: sepak bola, tenis, voli
c. Jenis kelamin: laki-laki, perempuan
d. Golongan darah: A, B, AB
e. Agama: Islam, kristen, budha
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Contoh soal:
1. Dalam suatu rumah sakit terdapat 50 orang pasien dengan 4 kelompok
golongan darah seperti berikut: A = 12 orang, B = 14 orang, O = 18
orang, AB = 6 orang.
a. Gambarkan dalam diagram batang!
b. Gambarkan dalam diagram lingkaran!
c. Tentukan modus dan penyebaran data tersebut homogen/
heterogen dengan menggunakan rumus IQV!
Penyelesaian =
1. Masukkan data kedalam excel seperti dibawah

Persentase =Jumlah data/Jumlah total
2. Setelah itu blok rentang Golongan darah dan Frekuensi – Insert –
Chart – Clusterred Column sehingga akan terbentuk diagram seperti
dibawah
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3. Lalu jika ingin merubah diagram lingkaran lakukan hal yang sama pada
langkah ke2 hanya saja pada chart pilih Pie diagram

4. Kesimpulan modus dapat dilihat dari frekuensi yang paling banyak dan
jika dilihat pada diagram dapat disimpulkan bahwa modus berada
pada Golongan darah O
5. IQV =

4(1002 −(362 +242 +282 +122 ))
1002 (4−1)

= 0,96

Karena hasil IQV 0,96 yang berarti mendekati 1 disimpulkan bahwa
data tersebut heterogen atau bervariasi

3) Data Kualitatif (Ordinal)
Contoh data kualitatif ordinal adalah tingkat pendidikan: TK, SD, SMP,
SMA, Juara: I, II, III, Peringkat: 1, 2, 3, 4 dan Nilai huruf mutu: A, B, C, D
Contoh soal:
1. Dalam suatu RT terdapat 50 orang warga dengan tingkat pendidikan
seperti berikut
SD = 3 orang, SMP = 9 orang, SMA = 14 orang, D3 = 5 orang, D4 = 4
orang, S1 = 10 orang, S2 = 5 orang.
a. Gambarkan dalam diagram batang!
b. Gambarkan dalam diagram lingkaran!
c. Tentukan modus dan penyebaran data tersebut homogen/
heterogen dengan menggunakan rumus IQV!
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Penyelesaian =
1. Masukkan data kedalam excel seperti dibawah

Persentase =Jumlah data/Jumlah total
2. Setelah itu blok rentang Golongan darah dan Frekuensi – Insert –
Chart – Clusterred Column sehingga akan terbentuk diagram seperti
dibawah

3. Lalu jika ingin merubah diagram lingkaran lakukan hal yang sama pada
langkah ke2 hanya saja pada chart pilih Pie diagram
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4. Kesimpulan modus dapat dilihat dari frekuensi yang paling banyak dan
jika dilihat pada diagram dapat disimpulkan bahwa modus berada
pada warga dengan lulusan pendidikan SMA
5. IQV =

2
2
2
7(1002 −(62 +182 +282 +102+8 +20 +10 ))

1002 (7−1)

= 0,9557

Karena hasil IQV 0,9557 yang berarti mendekati 1 disimpulkan bahwa
data tersebut heterogen atau bervariasi

4) Membandingkan Penyebaran Data Kualitatif dengan IQV
Contoh soal:
1. Dalam suatu sekolah diadakan ujian yang diikuti oleh 4 kelas dengan
jumlah siswa 100 dalam 1 kelas, setelah dipusatkan berikut hasil
datanya

Tentukan kelas manakah yang penyebaran datanya homogen dan
heterogen!
Penyelesaian =
a. IQV kelas A =

b. IQV kelas B =
c. IQV kelas C =

d. IQV kelas D =

5(1002 −(202 +202 +202 +202 +202 ))

1002 (5−1)
5(1002 −(52 +102 +152 +652 +52 ))
1002 (5−1)

5(1002 −(52 +652 +152 +102 +52 ))
1002 (5−1)

5(1002 −(52 +202 +502 +202 +52 ))
1002(5−1)

=1

= 0,675

= 0,675

= 0,8312

Jadi dapat disimpulkan bahwa kelas B/C adalah kelas yang penyebaran
datanya paling homogen dan kelas A adalah kelas yang penyebaran
datanya paling heterogen.
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STATISTIK INFERENSIAL, DASAR PENGUJIAN
HIPOTESIS, UJI NORMALITAS DATA
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang konsep
statistik dasar dalam bidang Teknik Industri, mengerti tentang
Statistik Infrensial, memahami Langkah Pengujian Hipotesis dan
Langkah Uji Normalitas Data
II. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa yang telah mempelajari materi diharapkan mampu
untuk dapat memahami Statistik Infrensial, memahami Langkah
Pengujian Hipotesis dan Langkah Uji Normalitas Data
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Mampu memahami Statistik Infrensial, statistik parametrik
dan non parametrik
2. Mampu merumuskan Hipotesis dan Prosedur pengujiannya
3. Mampu melakukan analisis data dan pengujian normalitas
Data

IV. Materi Ajar
1. Penjelasan Statistik Infrensial, statistik parametrik dan non
parametrik
2. merumuskan Hipotesis dan Prosedur pengujiannya
3. Penjelasan analisis data dan pengujian normalitas Data
V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan memulai perkuliahan dan menjelaskan materi yang
akan di sampaikan sesuai dengan tema pembelajaran.
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Dosen menjelaskan mengenai Statistik Infrensial, statistik
parametrik dan non parametrik, merumuskan Hipotesis
dan Prosedur pengujiannya melakukan analisis data dan
pengujian normalitas Data.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan nantinya
akan disimpulkan oleh dosen dan menutup perkuliahan.
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VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. STATISTIK INFERENSIAL
Statistik infrensial adalah Jenis statistik yang digunakan untuk
menggeneralisasi data sampel terhadap populasi. Oleh karena itu,
terdapat tingkat signifikansi (α) yang merepresentasikan kemungkinan
ditolaknya suatu hipotesis yang diperkirakan akan diterima.
Dalam penggunaan hipotesis terdapat dua jenis Statistik Inferensi,
yaitu:
1. Statistik parametrik
2. Statistik non parametrik

B. STATISTIK PARAMETRIK
Statistik parametrik adalah statistik yang mempunyai distribusi
tertentu, misalnya distribusi normal dengan skala pengukuran interval dan
rasio. Prosedur statistik parametrik digunakan jika memenuhi asumsiasumsi tertentu seperti asumsi normalitas (data bersumber kepada
sebuah Populasi berdistribusi normal), Homogenitas varian dan
sebagainya.
Beberapa ukuran uji statistik parametrik antara lain adalah:
1. Korelasi
2. Regresi
3. Anova

C. STATISTIK NON PARAMETRIK
Statistik Non Parametrik digunakan jika asumsi untuk statistik
parametrik tidak terpenuhi. Statistik non parametrik digunakan jika data
yang tersedia mempunyai skala pengukuran sebagai berikut:
1. Nominal dan ordinal
2. Interval atau rasio (dengan syarat data distribusinya tidak diketahui
atau datanya tidak berdistribusi normal)
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Berikut adalah beberapa ukuran uji statistik non parametrik antara lain
sebagai berikut:
1. Uji tanda (sign test)
2. Uji runtun (run test)

D. BENTUK HIPOTESIS DAN PROSEDUR PENGUJIANNYA
Hipotesis merupakan pernyataan, jawaban, atau dugaan sementara
tentang suatu hal yang dibentuk serta wajib dibuktikan kebenarannya.
Pengujian hipotesis merupakan langkah atau mekanisme untuk memilih
apakah diterima atau ditolaknya hipotesis. Hipotesis dibagi menjadi dua,
yaitu:
1. Hipotesis nol (H0) ialah Hipotesis Statistik yang menunjukkan bahwa
tidak adanya perbedaan antara parameter terhadap nilai tertentu atau
antara dua parameter.
2. Hipotesis alternatif (H1) ialah Hipotesis Statistik yang menunjukkan
adanya perbedaan antara parameter terhadap nilai tertentu atau
terdapat perbedaan antara dua parameter.

E. MACAM MACAM KEKELIRUAN HIPOTESIS
Ketika hendak melakukan sebuah pengujian hipotesis, maka akan
mendapati dua buah kekeliruan yang terjadi, diantaranya:
1. Kekeliruan tipe I: hipotesis yang seharusnya diterima, ternyata ditolak
2. Kekeliruan tipe II: hipotesis yang seharusnya ditolak, ternyata diterima
H0 benar
H0 salah
Peluang salah jenis I
Kuasa pengujian
Tolak H0
(Taraf nyata : 𝛼)
(1-ß)
Tingkat kepercayaan
Peluang salah jenis
Terima H0
(1-𝛼)
(ß)
P (salah jenis I) = P (tolak H0 | H0 benar) = 𝛼
P (salah jenis II) = P (terima H0 | H1 benar) = ß
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F. LANGKAH-LANGKAH DALAM PENGUJIAN HIPOTESIS
Dalam melakukan pengujian hipotesis, terdapat beberapa langkah,
yaitu:
1. Menyusun hipotesis
Seperti uji rata rata (μ), proporsi (π), korelasi (ρ), atau yang lainnya.
2. Tentukan nilai signifikansi (𝛼)
3. Tentukan statistik uji: z, t, 𝑥 2 , F, atau lainnya.
4. Tentukan kriteria uji
 Uji Satu Arah
1) Uji sisi kanan
H0 = μ <200
H1 = μ >200
2) Uji sisi kiri
H0 = μ >200
H1 = μ <200
3) Uji Dua Arah
H0 = μ = 200
H1 = μ ≠ 200
5. Membuat Kesimpulan.

G. CARA PENGUJIAN HIPOTESIS
a.
b.
c.
d.
e.

Untuk menguji hipotesis:
Buatlah hipotesis (H0 dan H1)
Tentukan tingkat signifikansinya
Tentukan nilai perhitungan statistik
Tentukan nilai kritis
Membuatlah kesimpulan

H. MERUMUSKAN HIPOTESIS
Hipotesis nol (H0) digunakan untuk menunjukkan keadaan parameter
yang diuji. Notasi biasanya menunjukkan bahwa statusnya sama atau tidak
berubah. Hipotesis 1 (H1), atau yang biasa disebut hipotesis alternatif,
umumnya menyatakan bahwa hipotesis nol tidak benar.
Tanda dalam H0 : =. < , atau >
Tanda dalam H1 : ≠, <, atau >
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Dalam hipotesis 2 pihak, H1 mengandung “ tidak sama dengan (≠)
sedangkan dalam hipotesis 1 pihak, H1 mengandung lebih dari (>) atau
kurang dari (<).

I. UJI NORMALITAS (METODE LILIEFORS)
Uji normalitas bertujuan untuk membuktikan apakah data telah
normal dalam distribusinya. Dalam membuktikan data berdistribusi
normal perlu melakukan uji normalitas data. Uji normalitas membantu
membuktikan bahwa itu adalah sampel data dari populasi yang
berdistribusi normal. Salah satu uji normalitas nonparametrik adalah uji
Liliefor.
Metode liliefors menggunakan dasar data mentah dalam tabel
distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai z untuk dapat
dihitung luas kurva normal sebagai peluang komulatif normal. Peluang
tersebut dicari bedanya dengan peluang komulatif empiris. Misalkan kita
mempunyai sampel acak dengan hasil pengamatan x1, x2, x3, ... , xn.
Berdasarkan sampel akan diuji:
H0 : Sampel berasal dari populasi berdistribusi normal
H1 : Sampel bukan berasal dari populasi berdistribusi normal
Berikut adalah langkah langkah Metode liliefors dalam Pengujian
normalitas:
1. Pengamatan x1, x2, x3, ...... xn dijadikan bilangan baku z1, z2, z3, ..... zn
dengan menggunakan rumus

𝑥̅ dan s masing masing merupakan rata-rata dan simpangan baku
sampel
2. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi
normal baku, kemudian dihitung peluang F(Zi)=P(Z < Zi)
3. Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2, z3, ..... zn yang lebih kecil atau
sama dengan Zi, jika proporsi dinyatakan oleh S(Zi), maka

4. Hitung selisih F(Zi) – S(Zi) kemudian tentukan nilai mutlaknya
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5. Ambil nilai mutlak yang paling besar diantara nilai nilai mutlak selisih
tersebut. Sebutlah nilai terbesar ini L0, dalam hal ini L0 berlaku
sebagai nilai statistik uji.
6. Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, bandingkan nilai L0
dengan nilai kritis L pada taraf nyata (α), kriteria pengujiannya adalah,
tolak H0 apabila nilai L0 lebih besar dari nilai kritis L.

J. CONTOH SOAL UJI NORMALITAS METODE LILIEFORS
1. Sebuah kelas terdapat sampel data dari nilai ulangan siswa dengan
data sebagai berikut 33, 23, 27, 33, 40, 48, 48, 57, 59, 62, 70 dan akan
diuji normalitas pada data tersebut?
a. Hipotesis uji
H0 : Data berasal dari populasi yang berdistribusi normal
H1 : Data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal
b. Tingkat signifikansi = 5%
c. Statistik uji
Statistik uji L0 diperoleh dari tabel
Penyelesaian:
1) Buatlah tabel excel seperti dibawah

2) Range xi adalah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai
terbesar
3) Range zi adalah data dari xi yang telah dijadikan bilangan baku dengan
rumus (xi – rata rata/standart deviasi).
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Contoh penulisan rumus pada data excel diatas

4) Range f(zi) adalah peluang
Contoh penulisan rumus pada excel diatas

5) Range s(zi) adalah proporsi z1,...., zn yang lebih kecil atau sama
dengan zi (banyaknya z1,...., zn yang lebih kecil sama dengan zi/
dengan jumlah data)
Contoh penulisan rumus pada excel diatas

6) Range f(zi)-S(zi) adalah selisih antara peluang dan proporsi
Contoh penulisan rumus pada excel diatas
7) Kemudian ambil nilai yang terbesar pada nilai mutlak selisih antara
peluang dan proporsi. Dalam hal ini L0 digunakan sebagai nilai statistik
uji
Contoh penulisan rumus pada excel diatas
8) Setelah diketahui nilai L0 yaitu 0,1407 kemudian bandingkan nilai L0
dengan nilai kritis L pada taraf nyata 5%. Kriteria ujinya adalah tolak
H0 apabila nilai L0 lebih besar dari nilai kritis L.
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9) Dapat diketahui nilai L0 (0,1407) lebih besar dari nilai L tabel (0,234).
Dengan kriteria uji Tolak H0 jika L0 > Ltabel
d. Kesimpulannya adalah data berasal dari populasi yang berdistribusi
normal pada taraf signifikansi 5%.
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RUANG SAMPEL KEJADIAN
VARIABEL ACAK DISTRIBUSI PELUANG
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang konsep statistik
dasar dalam bidang Teknik Industri, mengerti tentang definisi Ruang
sampel, ruang kejadian, tipe variable acak dan studi kasus distribusi
peluang
II. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa yang telah mempelajari materi diharapkan mampu
memahami, memahami definisi Ruang sampel, ruang kejadian, tipe
variable acak dan studi kasus distribusi peluang
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Mampu memahami definisi Ruang sampel, ruang kejadian,
tipe variable acak
2. Mampu menyelesaikan studi kasus distribusi peluang

IV. Materi Ajar
1. Penjelasan definisi Ruang sampel, ruang kejadian, tipe
variable acak
2. Penjelasan analisis dan studi kasus distribusi peluang
V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan memulai perkuliahan dan menjelaskan materi yang
akan di sampaikan sesuai dengan tema pembelajaran.
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Dosen menjelaskan tentang Statistik Infrensial, statistik
parametrik dan non parametrik, merumuskan Hipotesis
dan Prosedur pengujiannya melakukan analisis data dan
pengujian normalitas Data.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
2. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan nantinya
akan disimpulkan oleh dosen dan menutup perkuliahan.
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VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. RUANG SAMPEL
Ruang sampel adalah gugus dengan hasil yang berbeda, yang
menyusun semua kemungkinan hasil percobaan. Ruang sampel suatu
percobaan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram pohon atau tabel.
Ruang sampel memiliki titik sampel, yaitu anggota ruang sampel dan
peluang untuk terjadi. Notasi ruang sampelnya adalah sebagai berikut:
S = {e1, e2, ..... en}
n = banyaknya hasil (dapat terhingga atau tak terhingga)
Contoh ruang sampel:
1. Pelemparan sebuah dadu berisi enam yang seimbang. Ruang

sampelnya adalah:
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} yaitu mata dadu 1 sampai 6.
2. Pelemparan sebuah koin setimbang. Ruang sampelnya adalah:
S = {G, A} yaitu Gambar dan Angka.
3. Susunan jenis kelamin. Ruang sampelnya adalah:
S = {L, P} yaitu Laki laki dan Perempuan.

B. RUANG KEJADIAN
Suatu anak gugus dari sebuah ruang sampel yang memiliki
karakteristik tertentu disebut dengan Ruang Kejadian. Ruang kejadian ini
dinotasikan dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital seperti
E1, E2, dan seterusnya.
Contoh ruang kejadian:
1. Percobaan: Pelemparan sebuah dadu berisi enam angka yang
setimbang.
Kejadian: Munculnya sisi dadu yang bermata genap
Ruang Kejadian: E = {2, 4, 6}
2. Percobaan: Pelemparan dua koin setimbang
Kejadian: Munculnya sisi angka
Ruang kejadian: E = {GA, AG, AA}
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3. Percobaan: Susunan jenis kelamin

Kejadian: Munculnya 2 orang jenis kelamin laki laki dari 3 orang anak
Ruang kejadian: E = {LLP, LPL, PLL}

C. VARIABEL ACAK
Variabel acak ialah suatu fungsi yang berguna untuk memetakan ruang
kejadian atau daerah fungsi ke ruang nyata atau wilayah fungsi. Fungsi
variabel acak ialah langkah statistik untuk membatasi terjadinya kejadian
alam. Definisi fungsi variabel acak harus dapat secara akurat memetakan
setiap kejadian dalam ruang sampel ke satu bilangan real.
Contoh variabel acak 1:
1. Pelemparan sebuah dadu berisi enam angka yang setimbang
Ruang sampelnya adalah: S = {1,2,3,4,5,6}
2. Salah satu variabel acaknya yang dapat dibuat adalah:
X = Munculnya sisi dadu yang bermata genap = {0, 1}
3. Pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut:

Contoh variabel acak 2:
1. Sepasang suami istri mempunyai 3 orang anak

Ruang sampelnya adalah: S = {LLL, LLP, LPL, PLL, PPP, PLP, LPP}
2. Salah satu variabel acaknya yang dapat dibuat adalah:
X = Banyaknya anak laki laki diantara 3 anak tersebut = { 0, 1, 2, 3}
3. Pemetaan fungsi X dapat digambarkan sebagai berikut:
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D. TIPE VARIABEL ACAK
Tipe variable acak di bagi menjadi dua di antaranya sebagai beriku:
1. Variabel acak diskrit
Variabel acak diskrit merupakan variabel yang memiliki nilai nilai dari
variabel acak yang dapat dicacah (countable) atau nilai dalam variabel
acak tersebut berupa bilangan bulat dan asli.
Contoh: banyaknya buku yang terjual dalam seminggu di toko A,
Jumlah anak dalam satu keluarga, dan lain-lain.
2. Variabel acak kontinu
Variabel acak kontinu merupakan sebuah variabel dengan nilai acak
yang tidak terhitung, atau nilai dalam variabel adalah selang dari
interval.
Contoh: Tinggi siswa (cm), Berat siswa (kg), waktu (menit), dan lainlain.

E. DISTRIBUSI PELUANG
Distribusi peluang adalah pemetaan setiap nilai variabel acak dengan
nilai peluangnya. Fungsi peluang p(x) menyatakan probabilitas untuk
setiap nilai variabel acak X. Dalam fungsi peluang untuk variabel acak
harus memenuhi fungsi sebagai berikut:
1. P(x) > 0 atau 0 < p(x) <1
2. Σp(x) = 1
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F. CONTOH SOAL
1. Pelemparan sebuah dadu berisi enam yang setimbang

a. P(x=1) = p(2) + p(4) + p(6) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = ½
b. P(x=0) = p(1) + p(3) + p(5) = 1/6 + 1/6 + 1/6 = ½
Distribusi peluang bagi X adalah:
X

p(x)

1

½

0

½

Σp(x)

1

2. Sepasang suami istri mempunyai 3 orang anak

a.
b.
c.
d.

Peluang 3 orang anak laki-laki | p(3L) = p(x=3) = 1/8
Peluang 2 orang anak laki-laki | p(2L) = p(x=2) = 3/8
Peluang 1 orang anak laki-laki | p(1L) = p(x=1) = 3/8
Peluang tidak ada laki- laki | p(0L) = p(x=0) = 1/8

Distribusi peluang bagi X adalah:
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X

p(x)

3

1/8

2

3/8

1

3/8

0

1/8

Σp(x)

1

TEKNIK SAMPLING
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang konsep
statistik dasar dalam bidang Teknik Industri, mengerti definisi
sampling, Tipe Sampling menurut proses memilihnya dan tipe
sampling menurut peluang pemilihannya dan cara menentukan
ukuran sample beserta studi kasus penentuan sampel
II. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mempelajari materi ini Mahasiswa mampu memahami,
memahami definisi sampling, Tipe Sampling menurut proses
memilihnya dan tipe sampling menurut peluang pemilihannya dan
cara menentukan ukuran sample beserta studi kasus penentuan
sampel
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Mampu memahami definisi sampling
2. Mampu memahami Tipe Sampling menurut proses
memilihnya dan tipe sampling menurut peluang
pemilihannya.

3. Mampu memahami dan mencoba cara menentukan ukuran
sample beserta studi kasus penentuan sampel.
IV. Materi Ajar
1. Penjelasan definisi definisi sampling
2. Penjelasan Pendapat Ahli Tentang Ukuran Sampel Penelitian
V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen membuka Kuliah dan menjelaskan tentang tema materi
pertemuan
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Dosen akan menjelaskan tentang definisi sampling beserta
Pendapat Ahli Tentang Ukuran Sampel Penelitian.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan nantinya
akan disimpulkan oleh dosen dan menutup perkuliahan.
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VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. BEBERAPA PENGERTIAN DASAR
Sebelum membahas lebih dalam tentang sampling perlu kita ketahui
definisi yang berhubungan dengan sampling.
1. Elemen
Subjek penelitian dapat berupa orang atau objek yang akan diukur.
Contohnya: SMA Negeri yang ada diwilayah Jawa Timur, SMA Swasta
yang berada di Indonesia, Dosen yang berada di Universitas
Bojonegoro.
2. Statistik
Angka yang diperoleh melalui proses penghitungan kumpulan data
yang berasal dari sampel.
3. Populasi (N)
Sekumpulan yang kompleks elemen serupa tetapi dapat dibedakan
berdasarkan karakternya. Misalnya, gander di Indonesia dibedakan
menjadi dua berdasarkan variabelnya yakni laki-laki dan perempuan,
ataupun nilai kepribadian dari seorang siswa sekolah di Indonesia
divariabelkan dengan karakteristik indeks A-E
4. Sampling
Suatu proses menyeleksi ataupun pengambilan n elemen/objek/item
dari suatu populasi berukuran N. Misalnya, siswa dari sekolah di kota
memilih beberapa siswa sekolah dasar di kota Bandung dalam survei
yang bertujuan untuk menentukan persentase tingkat pendidikan
orang tua di semua sekolah dasar Negeri di Kota Bandung.
5. Kerangka Sampel
Suatu daftar yang memuat semua anggota atau elemen populasi
sebagai dasar pengambilan sampel.
6. Parameter
Suatu bilangan yang didapat dengan menggunakan proses
perhitungan suatu kumpulan data populasi.
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7. Sample (N)
Ini adalah bagian dari populasi. Anggota elemen sampel adalah suatu
anggota populasi dari mana sampel diperoleh. Apabila N adalah
jumlah elemen populasi dan n adalah jumlah elemen sampel maka n<
N.

B. TIPE SAMPLING MENURUT PROSES MEMILIHNYA
1. Sampling dengan Pengembalian
Unit sampling yang dipilih “dikembalikan” ke populasi (sebelum
prosedur seleksi berikutnya dilakukan). Anda dapat memilih unit
sampling beberapa kali. Jika ukuran populasi N = 4 dan jumlah sampel
n = 2 maka sampel yang diperoleh adalah Nn = 42 = 16 sampel. Dapat
dikatakan bahwa teknik pengambilan sampel seperti itu tidak pernah
digunakan dalam penelitian semata-mata untuk tujuan teoritis yang
berkaitan dengan pengambilan sampel.
2. Sampling tanpa Pengembalian
Unit sampling yang dipilih “tidak dikembalikan” ke populasi. Anda
tidak dapat memilih beberapa unit pengambilan sampel. Untuk
populasi berukuran N = 4 (misalnya A, B, C, D) dan sampel berukuran n
= 3, empat sampel yang dapat diperoleh adalah ABC, ABD, ACD, dan
BCD.am.
𝑛
Ukuran sampel mengikuti rumus berikut = 𝑛!(𝑁−𝑛)!

C. SAMPLING NON PROBABILITAS

Saat memilih satuan sampling komponen peluang tidak dilibatkan, jadi
tidak diketahui seberapa besar kemungkinan unit sampling dipilih dalam
sample. Pengujian semacam ini tidak boleh digunakan untuk
menggeneralisasi hasil penelitian kepada populasi, sebab didalam
mengambil sampel tidak ada unsur probalitas. Langkah selanjutnya yakni
analisis, dalam analisis ini hanya disarankan memakai analisis statistic
deskriptif dan dilarang menggunakan alat analisis statistic inferensial.
Walaupun termasuk dalam kelompok statistic parametrik ataupun non
parametrik, dikarenakan statistika inferensial berprinsip wajib melibatkan
unsur probabilitas saat mengambil sampel. Tidak terkecuali sampling non
probabilitas sebagai berikut:
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1. Haphazard Sampling:
Sebuah satuan sampling yang dipilih seadanya atau sembarang tanpa
memperhitungkan apa-apa terhadap derajat kerepresentatipan.
Contohnya saat hendak meneliti tenang kompetisi guru di SMA Negeri
1 Surabaya, pertanyaan diajukan kepada siswa secara random di
sekolah tersebut (Berlaku sebagai sampel) yang hadir disaat pihak
peneliti melakukan penelitian.
2. Snowball Sampling:
Sebuah satuan dari sampling yang ditentukan atau dipilih sesuai
dengan informasi dari narasumber atau responden. Contohnya
peneliti ingin meneliti sebuah cara guna mensosialisasikan program
yang bermanfaat terhadap masyarakat. Sehingga sampel pertama kali
dapat ditanyakan kepada kepala desa (berlaku sebagai sampel ke-1)
dan selanjutnya kita juga meminta pendapat kepada kepala desa guna
memberikan informasi kepada siapa lagi pihak peneliti bertanya guna
diwawancarai untuk meminta pendapat, sampai seterusnya hingga
informasi dapat dianggap cukup.
3. Purposive Sampling:
Sampling ini dapat disebut sebagai Judgment Sampling. Satuannya
sampling diambil sesuai dengan pertimbangan tertentu yang
bertujuan memperoleh satuan sampling yang karakteristiknya di
kehendaki. Contohnya penelitian pengelolaan Pendidikan dengan
tujuan mengetahui daya saing antar SMP dikerangka WTO. Untuk
ditahap awal menggunakan sampel dari SMP yang nilainya bagus
dalam nilai UAN, terpopuler atau terkenal dimasyarakat, dan lain
sebagainya.

D. SAMPLING PROBABILITAS
Dapat disebut juga dengan sebutan Random Sampling. Disaat hendak
memilih unit sampling perlu di perhatikan besar dari sebuah peluang
satuan sampling itu sendiri agar dapat dipilih sebagai sampel. Peluang itu
dilarang seperti nol. Tipe sampling ini dapat digunakan dalam generalisasi
hasil dari penelitian terhadap suatu populasi walau data yang diperoleh
cumin dari sampel. Analisisnya dapat menggunakan statistika deskriptif
juga statistika inferensial dengan jenis kedalam kelompok statistic
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parametrik ataupun non parametrik. Termasuk kedalam sampling
probabilitas diantaranya:
1. Simple Random Sampling:
Sebuah satuan dari sampling yang terpilih secara random. Peluang
untuk terpilih harus diketahui besarnya, dan untuk tiap satuan
sampling besarnya harus sama. Misalnya ada sebuah penelitian
mengenai “Model Pembiayaan Pendidikan Dasar di Jawa Barat”,
sampelnya adalah seluruh SD dan SMP yang ada di Jawa Barat.
Terhadap seluruh SD dan SMP tersebut dilakukan pemilihan secara
random tanpa melakukan pengelompokan terlebih dahulu, dengan
demikian peluang masing-masing SD maupun SMP untuk terpilih
sebagai sampel sama.
2. Stratified Random Sampling:
Dalam Stratified Random Sampling populasi telah dibagi dalam strata
atau sub populasi yang bertujuan dapat terbentuknya stara atau sub
populasi yang membentuk satuan sampling dengan nilai variable yang
relative homogen atau tidak bervariasi. Dan seterusnya setiap stratum
dipilih sampel melalui Simple Random Sampling. Contohnya seluruh
sekolah SMA di Jakarta digolongkan terlebih dahulu kekategori
sekolah yang dengan biaya yang murah, sedang, atau mahal.
Kemudian dipilihlah sekolah dengan Teknik Simple Random Sampling.
3. Cluster Random Sampling:
Cluster merupakan sebuah populasi dimana populasi itu dibagi
kedalam satuan sampling yang lebih besar. Satuan sampling dalam
kluster wajib relative heterogeny. Dilakukanlah sebuah pemilihan
berdasarkan beberapa tingkatan: 1) dengan memilih kluster
menggunakan cara Simpel Random Sampling. 2) dengan memilih
satuan dalam kluster. Apabila dilakukan pemilihan sebanyak lebih dari
dua kali maka disebut Multi-Stage Cluster Sampling. Contohnya
sebagai berikut, dikarenakan daerah Jakarta sangat luas, maka
dipilihlah sebuah kabupaten atau kota sebagai sampel klaster ke 1
secara acak. Setiap kabupaten atau kota yang terpilih maka akan
diadakan pemilihan lagi dengan kecamatan lain sebagai sampel klaster
ke 2.
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E. PROSES MEMILIH SAMPEL RANDOM
1. Kerangka Sampling:
Ia ialah sebuah list ataupun daftar yang isinya satuan dari sampling
didalam populasi. Di daftar itu akan diberi nomor urut setiap
satuannya. Kalau menggunakan tabel angka acak, penomoran sesuai
dengan besar dari ukuran sampel. Seperti jumlah populasi ada ratusan
maka penomoran dengan tiga digit dimulai dari 001 dan seterusnya.
2. Cara Memilih Sampel:
Terdapat tiga acara guna memilih sebuah sampel yang digunakan.
Dengan cara: 1) memakai tabel data angka acak 2) mengundinya 3)
menggunakan angka acak yang terletak pada Scientific Calculator.
Dilihat dari segi kepraktisannya dapat mempermudah apabila
memakai kalkulator. Kalkulator bernotasi “RAN#”.
Jika tombol tersebut dipijit akan ke luar angka per seribuan. Misalnya
ketika kita akan melakukan penelitian dengan jumlah populasi 500
sekolah. Semua sekolah harus dimasukkan dalam kerangka sampling
yang diberi nomor mulai dari 001, 002, .... 500. Untuk menentukan
sampel ke-1 yang harus diambil pijit tombol RAN# pada kalkulator,
misalkan ke luar angka 0,246, berarti sampel yang harus diambil
pertama adalah yang bernomor urut 246, pijit lagi tombol RAN#
misalkan ke luar angka 0,135 berarti yang harus diambil sebagai
sampel yang ke-2 adalah yang bernomor urut 135.

F. MENENTUKAN UKURAN SAMPEL (n)
“Berapa besar dari sampel yang harus diteliti dari sebuah populasi?”
merupakan sebuah pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh peneliti
Ketika hendak melakukan sebuah penelitian. Pertanyaan itu supaya hasil
yang berupa data perkiraan dari peneliti dapat mempresentasikan
populasi. Data perkiraan itu dapat dikatakan mewakili apabila angkanya
telah mendekati parameter. Bila parameter 100,95 berarti itu lebih
mewakili daripada angka 90. Berikut hal-hal yang mesti diperhatikan,
seperti:
1. Berapa tingkat kepercayaan/keyakinan yang dipergunakan (1-) untuk
menjamin hasil penelitian agar kesalahan samplingnya tidak melebihi
nilai tertentu (B = bound of error).
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2. Parameter apa yang akan diteliti (misalnya rata-rata, proporsi)
3. Bagaimana tingkat variasi atau heterogenitas populasi ketika sampel
akan diambil. Tingkat variasi atau heterogenitas populasi biasanya
dinyatakan dengan  = standard error.
4. Besarnya populasi (N) atau banyaknya elemen populasi yang akan
diambil sampelnya.
Dengan begitu, jika hendak menentukan besar dari sampel (n) maka
perlu diketahui angkanya dari:
D = dihitung berdasarkan B dan tingkat kepercayaan. Misalnya untuk
menghitung D yang dipakai guna menentukan jumlah sampel untuk
memperkirakan rata-rata dengan tingkat kepercayaan 95% dimana D =
B2/4 yang berasal dari D = (B/ Zα/2)2.
Angka 4 diperoleh dari: Zα/2 = Z0,05/2 = Z0,025 = 1,96 (didapat dari
Tabel Z Distribusi Normal) dibulatkan = 2, (22 = 4)
1. N = besarnya populasi.
2.  (standard error) atau 2 (varians) yang menggambarkan
heterogenitas populasi. Jika tidak diketahui bisa diperkirakan dari;
a. range = 4 (empiricalrule)
b. kondisi atau berdasarkan hasil penelitian sebelumnya
3. Tingkat kepercayaan (1-α) atau taraf nyata (α)
4. B = bound of error (kesalahan sampling tertinggi). Kesalahan sampling
atau sampling error = 𝜃̅

G. CONTOH SOAL

1. Ukuran/Jumlah Sampel (n) untuk Memperkirakan Proporsi/Persentase
Populasi
Akan diteliti “Berapa Besar Persentase Sumber Biaya Pendidikan SD
Negeri yang Berasal dari PAD di Kabupaten Bandung”. Misalkan seluruh SD
Negeri yang ada di Kabupaten Bandung berjumlah 2000 sekolah. Bound of
error atau kesalahan sampling tertinggi yang dikehendaki tidak lebih dari 5
persen. Tingkat kepercayaan yang digunakan 95%.
Berdasarkan deskripsi kondisi di atas dapat ditentukan:
N = 2.000
B = 5% = 0,05
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P

=Q = 0,5 (perkiraan proporsi yang moderat, jika proporsi
populasi tidak diketahui)
D = B2 / 4 (untuk menaksir persentase pada tingkat
kepercayaan 95%)
= 0,052 / 4 = 0,000625
𝑛=

𝑁𝑥PxQ
(𝑁 − 1)𝑥 𝐷 + P x Q

2.000 𝑥 0,5 x 0,5
(2.000 − 1)𝑥 0.000625 + ( 0,5 x0,5)
n = 333,56 = 334 (dibulatkan)

𝑛=

2. Menentukan Ukuran/Jumlah Sampel (n) untuk Memperkirakan RataRata Populasi (μ)
Akan dilakukan penelitian “Rata-Rata Biaya Pendidikan Dasar per
Murid per Tahun di Provinsi Banten”. Banyaknya sekolah seluruh sekolah
di provinsi tersebut dimisalkan ada 1.000 sekolah. Perbedaan rata-rata
biaya pendidikan antara yang tertinggi dan yang terendah sebesar Rp
100.000. Bound of error atau kesalahan sampling tertinggi yang yang
dikehendaki tidak lebih dari Rp 3.000. Tingkat kepercayaan yang
digunakan 95%.
Berdasarkan deskripsi kondisi di atas dapat ditentukan:
N =1000
B = Rp 3.000 Range = Rp 100.000
4σ = range (empirical rule)
σ =range/4 =100.000/4 = 25.000
D = B2 / 4 (untuk menaksir rata-rata pada tingkat
kepercayaan 95%) = 3.0002 / 4
= 2.250.000
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𝑛=
𝑛=

𝑁𝑥σ2
(𝑁 − 1)𝑥 𝐷 + σ 2

1.000 𝑥 25.000 2
(1.000 − 1)𝑥 2.250.000 + 25.000 2

𝑛 = 217,56 = 218 (dibulatkan)
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PENGUJIAN HIPOTESIS SATU SAMPEL
(UJI RATA-RATA DAN UJI MEDIAN)
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang konsep statistik
dasar dalam bidang Teknik Industri, mampu untuk memahami
definisi Hipotesis, kriteria Uji rata-rata dan definisi Uji Median,
kriteria Uji rata-rata dan juga studi kasus uji Hipotesis tersebut.
II. Tujuan Instruksional Umum
Mahasiswa yang telah mempelajari materi diharapkan mampu untuk
memahami, memahami definisi Hipotesis, kriteria Uji rata-rata dan
definisi Uji Median, kriteria Uji rata-rata dan juga studi kasus uji
Hipotesis tersebut.
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Mampu memahami definisi Hipotesis, kriteria Uji rata-rata
2. Mampu memahami definisi Uji tanda, kriteria Uji rata-rata
3. Mampu menguji Hipotesis Uji rata-rata dan uji Median

IV. Materi Ajar
1. Penjelasan definisi Hipotesis, kriteria Uji rata-rata
2. Penjelasan definisi Uji tanda, kriteria Uji rata-rata
3. Penjelasan cara menguji Hipotesis Uji rata-rata dan uji tanda
V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen membuka Kuliah dan menjelaskan tentang tema materi
pertemuan
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Dosen akan menerangkan tentang definisi Hipotesis,
kriteria Uji rata-rata dan definisi Uji tanda, kriteria Uji ratarata dan juga studi kasus uji Hipotesis tersebut.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan
nantinya akan disimpulkan oleh dosen dan menutup
perkuliahan.
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VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. HIPOTESIS
Hipotesis merupakan sebuah pernyataan ataupun dugaan tentang
keadaan suatu populasi yang bersifat sementara atau kebenarannya masih
lemah. Hipotesis ini bisa berbentuk variable semacam posson, binominal,
ataupun normal dari nilai suatu parameter seperti varian, rata-rata,
proporsi, dan juga simpangan baku. Pengujian hipotesis statistik akan
diterima apabila hasil dari pengujiannya membenarkan pernyataan dan
akan ditolak bila terjadi penyangkalan dari pernyataan itu.
Pengujian hipotesis sendiri merupakan suatu prosedur yang
menghasilkan suatu keputusan yang menerima ataupun menolak hipotesis
tersebut, didalam pengujian hipotesis keputusan yang dibuat mengandung
sebuah ketidakpastian yang berarti keputusan itu dapat benar ataupun
salah, sehingga akan memberikan sebuah risiko. Risiko yang diberikan
dapat berupa risiko kecil atau besar yang dinyatakan dengan probabilitas.
Adapun macam-macam pengujian hipotesis antara lain:
1. Uji rata-rata:
a. Satu sampel (1 populasi)
b. Dua sampel (2 populasi)
1) Saling bebas
2) Berpasangan
c. Tiga sampel atau lebih (populasi)
2. Uji median:
a. Satu sampel (1 populasi) – uji tanda
b. Dua sampel (2 populasi)
1) Saling bebas – Uji Mann Whitney
2) Berhubungan – Uji Wilcoxon
c. Tiga sampel atau lebih (k populasi)
1) Saling bebas – uji Kruskal Wallis
2) Berhubungan – Uji Friedman
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B. UJI RATA RATA (μ)
H0

H1

H0 : µ ≥ µ0
H0 : µ ≤ µ0
H0 : µ = µ0

H1 : µ < µ0
H1 : µ > µ0
H1 : µ ≠ µ0

Statistik Uji
𝐙=

̂ − µ𝑶
𝑿
𝝈 / √𝒏

Kriteria Uji,
Tolak H0 Jika
z ≥ -za
Z ≤ -za
|𝒁| ≥ 𝒁𝒂/𝟐

Contoh
1) Waktu yang dibutuhkan untuk proses pembuatan barang ialah 15,7
unit perjam. Varians dari hasil produksi mencapai 2,3 buah. Metode
baru diusulkan untuk mengganti yang lama, jika rata-rata perjam
menghasilkan paling sedikit 16 buah.
Untuk menentukan apakah metode diganti atau tidak, metode baru
dicoba 20 kali dan ternyata, rata-rata per jam menghasilkan 16,9 buah.
Pengusaha bermaksud mengambil risiko 5% untuk menggunakan
metode baru, apabila metode ini rata-rata menghasilkan lebih dari 16
buah. Apakah keputusan pengusaha tersebut ?
Penyelesaian:
1. Hipotesis
Dengan asumsi, hasil produksi berdistribusi normal, maka akan diuji
pasangan hipotesis.
a. H0 : μ = 16 (berarti rata-rata hasil metode baru paling tinggi 16. Jika ini
terjadi, metode lama masih dipertahankan)
b. H1 : μ > 16 (berarti rata-rata hasil metode baru lebih dari 16 dan
metode lama akan diganti)
2. Tingkat Signifikansi = 0,05
3. Jumlah sampel (n) = 20
4. Statistik Uji : karena populasi di ketahui maka pakai Uji z
𝑥̅ = 16,9 buah
n = 20
σ = √2,3
μ0 = 16
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a. Mencari Z hitung
16,9−16
= 2,65
z=
√(2,3)/20

b. Mencari Z tabel:

Dari daftar normal standar dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh z
= 1,64.
c. Kriteria pengujian adalah: Tolak H0 jika z hitung >di dapatkan 2,64 >
1,64 maka H0 ditolak.
5. Kesimpulan
Kesimpulannya adalah bahwa metode baru dapat menggantikan
metode lama dengan mengambil risiko 5%
2) Akhir-akhir ini masyarakat mengeluhkan bahwa isi bersih makanan A
dalam kemasan tidak sesuai dengan yang tertulis pada kemasannya
yaitu 5 ons.
Untuk meneliti hal ini 23 kemasan makanan A telah diteliti secara acak.
Dari ke-23 isi kaleng tersebut, berat rata ratanya 4,9 ons dan
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1.

2.
3.
4.

simpangan bakunya 0,2 ons. Dengan taraf nyata 0,05, tentukan
pernyataan yang benar tentang keluhan masyarakat tersebut!
Penyelesaian:
Hipotesis
Jika rata rata isi kaleng tidak kurang dari 5 ons, jelas masyarakat tidak
akan mengeluh. Karenanya akan diuji pasangan hipotesis
a. H0 : μ = 5 (isi kaleng tidak kurang atau sama dengan 5 ons)
b. H0 : μ < 5 (isi kaleng kurang dari 5 ons)
Tingkat Signifikansi = 0,05
Jumlah Sampel (n) = 23
Statistic Uji = karena Populasi tidak diketahui dan memisalkan isi
kaleng berdistribusi normal, maka rumus didapat statistik uji t:
a. Mencari t hitung
4,9−5
= -2.398
t==
0,2/√23

b. Mencari t tabel: df = n-1 = 23-1 =22

100 | Statistik Industri I

Dari daftar normal standar dengan tingkat signifikansi 0,05 diperoleh
Ttabel = -2,073
c. Kriteria pengujian uji kiri adalah: Terima H0 jika T hitung
<tabeldi dapatkan -2.398 < -2,073 maka H0 diterima.
5. Kesimpulan
Jadi terima H0 dan jadi belum cukup bukti bahwa isi kemasan kurang
dari 5 ons

C. UJI MEDIAN
Uji Median ialah suatu pengujian dalam statistic Non Parametrik yang
sangat sederhana. Tujuan dari pengujian ini ialah untuk mengetahui
apakah median dalam suatu populasi mengikuti kriteria tertentu. Statistic
uji yang dipergunakan dalam uji tanda ialah jumlah tanda positif (+)
ataupun jumlah tanda negative (-)
Kriteria Uji,
H0
H1
Statistik Uji
Tolak H0 Jika
H0 : M ≥ M0 H0 : M < M0
Tanda (+ atau -) dari Peluang (tanda +) ≤ a
H0 : M ≤ M0 H0 : M > M0
Peluang (tanda -) ≤ a
selisih (x,-M0) ; I =
H0 : M = M0 H0 : M ≠ M0
1,2,…,n
Peluang (tanda +
Tanda (+)
atau – yang paling
Tanda (-)
sedikit ≤ a/2
Tanda (+) atau (-)
yang paling sedikit
*Peluang tanda = P (x ≤ 𝒌|𝒏, p=0,5) yaitu peroleh dari tabel kumulatif peluang
binomal

Contoh:
1. Seorang peneliti menemukan bahwa median berat kera betina di
daerah A adalah 8,41 kg. Kemudian peneliti tersebut meneliti di
daerah B dengan hasil sebagai berikut (kg):
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1.

2.
3.
4.

8,3
9,1
10
9,5 9,25 9,6
9,6
9,8 9,8
8,75 10,5 9,2
8,4 8,15 9,3
Apakah berat badan populasi kera betina di daerah B mempunyai
berat badan kurang dari 8,41 kg ?
Penyelesaian:
Hipotesis
H0 : M > 8,41(berat badan populasi kera betina di daerah B
mempunyai berat badan lebih dari atau sama
dengan 8,41 kg)
H1 : M < 8,41 (berat badan populasi kera betina di daerah B
mempunyai berat badan kurang dari 8,41 kg)
Tingkat Signifikansi = 0,5
Jumlah Sample = 15
Statistik Uji

a. Tanda diperoleh dari Xi – M0 jika hasilnya positif tanda (+) dan
hasilnya negatif tanda (-)
b. Tanda (+) = 12
c. Peluang (tanda +) = P (x < 12 | n=15, p = 0,5) = 0,996
d. Kriteria uji:
Tolak H0 jika peluang (tanda +) < taraf signifikansi
Karena peluang (tanda +) = 0,996 > taraf signifikansi = 0,05 maka
terima H0
5. Kesimpulan:
Median berat badan populasi kera betina di daerah B mempunyai
berat badan sama dengan atau lebih dari 8,41.
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UJI PROPORSI SATU POPULASI
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengerti dan memahami tentang konsep statistik
dasar dalam bidang Teknik Industri, memahami definisi Uji Proporsi
satu Populasi dan mengerti kriteria uji proporsi satu populasi
II. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mempelajari materi ini Mahasiswa mampu memahami,
memahami definisi Uji Proporsi satu Populasi dan mengerti kriteria
uji proporsi satu populasi
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Mampu memahami definisi uji proporsi datu populasi
2. Mampu menghitung uji proporsi satu populasi
IV. Materi Ajar
1. Penjelasan definisi uji proporsi datu populasi
2. Penjelasan cara menghitung uji proporsi satu populasi

V. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
VI. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen membuka Kuliah dan menjelaskan tentang tema
materi pertemuan
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Dosen menerangkan tentang definisi Uji Proporsi satu
Populasi dan mengerti kriteria uji proporsi satu populasi.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan
nantinya akan disimpulkan oleh dosen dan menutup
perkuliahan.
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka
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A. UJI HIPOTESIS SATU PROPORSI
Dalam berbagai macam bidang tentunya memerlukan uji hipotesis
mengenai proporsi. Sebuah contoh, seseorang yang menjabat sebagai
politikus ingin mengetahui tentang beberapa proporsi pemilih yang
nantikan akan memilih partainya didalam pemilu. Kriteria uji hipotesis satu
proporsi
H0
H1
Statistik Uji
Kriteria Uji
𝑝̂ − 𝑝0
H0 : p ≥ p0
H1 : p < p0
Z ≤ -Z 𝛼
𝑧=
H0 : p ≤ p0
H1 : p > p0
Z≥Z𝛼
𝑝 (1−𝑝0 )
√ 0
H0 : p = p0
H1 : p ≠ p0
|𝑍| ≥ Z 𝛼
𝑛

B. CONTOH SOAL UJI HIPOTESIS SATU PROPORSI

1. Pemilik toko A telah mengamati selama bertahun tahun bahwa
diantara pengunjung tokonya hanya 30% yang berbelanja. Bulan lalu ia
sudah memperbaiki tokonya, dan ia menduga bahwa pengunjung
tokonya yang berbelanja sudah meningkat. Hari ini ia melakukan
survey dan hasilnya dari 400 pengunjung ada 132 yang berbelanja.
Lakukan pengujian untuk memperkuat dugaan si pemilik toko bahwa
proporsi yang berbelanja sudah meningkat!
Catatan: pengujian dilakukan dengan toleransi peluang terjadi
kesalahan menyimpulkan telah terjadi peningkatan proporsi yang
berbelanja padahal masih tetap 30%. Dengan tingkat signifikansi 0,05.
Penyelesaian:
a. Perumusan hipotesis
H0 : p = 0,30 (Artinya proporsi yang berbelanja dari semua pengunjung
toko masih tetap seperti dulu)
H1 : p > 0,30 (Artinya proporsi yang berbelanja dari semua pengunjung
toko sudah mengalami peningkatan sebagaimana dugaan pemilik toko)
b. Tingkat Signifikansi = 0,05
c. Jumlah Proporsi
Dari hasil survey ada 132 yang berbelanja dari total 400 pengunjung
toko. Berarti x = 132 dan n = 400, dan dugaan proporsi
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d. Statistik uji

1) Selanjutnya kita cari nilai tabel Z dengan taraf signifikansi 0,05 dan
diperoleh hasil 1,64
2) Lalu bandingkan apakah Z hitung > Z tabel. Dengan hasil 1,31 <
1,64 maka kita tidak bisa menolak H0. Hal ini disebut juga
pengujian tidak signifikan.
e. Kesimpulan
Dengan mengambil taraf signifikansi 0,05 penelitian ini masih
menunjukkan bahwa proporsi yang berbelanja belum mengalami
kenaikan.
2. Bupati Bojonegoro menyatakan bahwa sekurang-kurangnya 60%
penduduknya melakukan WFH. Seorang peneliti melakukan survey
dengan menelepon secara acak 400 penduduk kota Bojonegoro.
Hasilnya ternyata hanya ada 200 orang yang melakukan WFH. Apakah
survei ini mendukung pernyataan bupati?
Catatan: pengujian dilakukan dengan toleransi peluang terjadi
kesalahan menyimpulkan yang melakukan WFH kurang dari 60%,
padahal sebenarnya sekurang-kurangnya (lebih besar atau sama
dengan) 60% adalah sebesar 0,05. (0,05 adalah taraf signifikansi)
Penyelesaian:
a. Perumusan hipotesis
H0 : p > 0,60 pernyataan Bupati dapat dibenarkan
H1 : p < 0,60 pernyataan Bupati tidak dapat dibenarkan
b. Tingkat Signifikansi = 0,05
c. Jumlah Proporsi =
Dari hasil survey ada 200 yang WFH dari total 400 yang ditelepon
secara acak. Berarti X = 200 dan n = 400 dan dugaan proporsi
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d. Statistik uji

1) Selanjutnya kita cari nilai tabel z dengan tingkat signifikansi 0,05
dan diperoleh hasil 1,64
2) Lalu bandingkan apakah Z hitung < Z tabel, ternyata -4,08 <-1,64
maka kita bisa menolak H0. Hal ini disebut dengan pengujian
signifikan.
e. Kesimpulannya
Dengan mengambil taraf signifikansi 0,05 penelitian menunjukkan
bahwa proporsi yang WFH kurang dari 60%. Artinya pernyataan bupati
dibenarkan.

C. SOAL LATIHAN
1. Seorang ahli kependudukan berpendapat bahwa banyaknya penduduk
kota Bojonegoro yang berjenis kelamin laki-laki sama banyak dengan
yang berjenis kelamin perempuan. Lalu ia mengambil data sampel
sebanyak 4800 penduduk, dimana ia peroleh bahwa sebanyak 2458
diantaranya berjenis kelamin laki-laki. Lakukan pengujian benarkah
proporsi jenis kelamin di Kota Bojonegoro sama!
Catatan: pengujian dilakukan dengan toleransi peluang terjadi
kesalahan menyimpulkan proporsi jenis kelamin penduduk kota
Bojonegoro berbeda, padahal sebenarnya sama adalah sebesar 0,05.
(0,05 adalah nilai taraf signifikansi)
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REVIEW PENGUJIAN HIPOTESIS
I. Standart Kompetensi
Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang konsep
statistik dasar dalam bidang Teknik Industri, Mereview skala
pengukuran data, populasi, sampel, parameter dan statistik, ruang
lingkup statistic industry, pengujian Hipotesis
II. Tujuan Instruksional Umum
Setelah mempelajari materi ini Mahasiswa mampu memahami
review skala pengukuran data, populasi, sampel, parameter dan
statistik, ruang lingkup statistic industry, pengujian Hipotesis
III. Tujuan Instruksional Khusus
Setelah mengikuti perkuliahan statistik industri 1 mahasiswa di
harapkan dapat:
1. Mampu memahami Review skala pengukuran data, populasi,
sampel, parameter dan statistik,
2. Mampu memahami review ruang lingkup statistic industry,
pengujian Hipotesis

IV. Metode/strategi Pembelajaran:
Ceramah, memotivasi awal kuliah, dan membimbing jalannya sebuah
diskusi.
V. Tahapan Pembelajaran
1. Awal Kegiatan Pembelajaran:
Dosen membuka Kuliah dan menjelaskan tentang tema
materi pertemuan
2. Inti Kegiatan Pembelajaran:
a. Dosen akan menerangkan tentang RPS Mata Kuliah dan
Kontrak Kuliah setelah itu menginjak materi inti yaitu
review skala pengukuran data, populasi, sampel,
parameter dan statistik, ruang lingkup statistic industry,
pengujian Hipotesis.
b. Dosen menjelaskan pokok materi sesuai dengan
pembahasan.
c. Mahasiswa menyimak penjelasan dari dosen dengan
tenang.
d. Bagi mahasiswa yang belum memahami materi
pembahasan, dosen memberikan kesempatan kepada
mahasiswa untuk bertanya.
e. Dosen akan memperjelas materi yang ditanyakan
mahasiswa secara detail dan untuk mahasiswa lain akan
dibuka sesi diskusi.
f. Mahasiswa akan diberi pertanyaan dosen untuk menguji
apakah materi yang diberikan mampu dipahami
mahasiswa.
3. Akhir Kegiatan Pembelajaran:
Dosen akan menyimpulkan hasil diskusi dari materi yang
ditanyakan mahasiswa. Materi yang telah disampaikan
nantinya akan disimpulkan oleh dosen dan menutup
perkuliahan.
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VI. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
1. Alat/Media: Laptop, LCD Proyektor.
2. Bahan/Sumber Belajar: Daftar Pustaka

A. SKALA PENGUKURAN DATA
Pengukuran didefinisikan sebagai proses sistematik untuk
membedakan dan menilai objek yang diukur. Pengukurannya sendiri telah
diatur sesuai dengan kaidah yang berbeda menghendaki skala dan juga
pengukuran yang berbeda.
Mengelola dan menganalisis datanya juga harus yang berkepentingan
dengan sifat dasar skala pengukuran yang dipergunakan. Pemilihan
peralatan statistik serta pengoperasian matematik yang dipergunakan
dalam pengelolaan data. Dalam ketidaksesuaian antara skala pengukuran
dan juga operasi matematik ataupun peralatan statistic akan
menghasilkan kesimpulan yang tidak relevan atau tepat dan juga bias.
Ada empat tipe pengukuran atau skala pengukuran yang digunakan
dalam statistika, yakni: nominal, ordinal, interval, dan rasio. Terkait
dengan hal tersebut, tulisan ini akan mencoba memahami skala-skala
pengukuran yang ada serta perbedaan-perbedaannya pada Table Skala
pengukuran Data
Skala nominal – kelompok atau pengkelasan
Ex: Jenis Kelamin
Kategorik
Skala Ordinal – Mempunyai Urutan
Ex: Pangkat Tentara
Skala Interval – mempunyai makna selisih atau
jarak (punya angka nol yang tidak mutlak
Ex: Suhu (FO, CO
Nomerik
Skala Rasio – Mempunyai Makna Rasio- Nilai
Nol yang mutlak
Ex: Tinggi badan
Gaji
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B. POPULASI
Suatu objek ataupun subjek disuatu wilayah yang memenuhi syarat
yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian disebut dengan
populasi. Populasi juga diartikan sebagai kumpulan elemen yang serupa
tetapi bisa dibedakan sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Bila
yang ingin diteliti ialah daftar kehadiran karyawan di Perusahaan A,
sehingga populasinya adalah seluruh karyawan di Perusahaan A.
kesimpulannya ialah populasi ialah suatu objek atau subjek disuatu
wilayah yang memenuhi syarat yang berkaitan dengan masalah-masalah
penelitian. Populasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama populasi
terbatas dan yang kedua populasi tidak terbatas, berikut penjelasan dari
ke Dua Populasi tersebut:
1. Populasi Terbatas
Merupakan populasi yang memiliki sumber datanya jelas batasannya
secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya.
Contoh:
a. Keseluruhan jumlah karyawan staff produksi di Perusahaan A
100orang
b. Di kota Surabaya penduduknya berjumlah 2.000.000 jiwa.
2. Populasi Tak Terbatas
Merupakan populasi yang batasan-batasan dari sumber datanya tidak
ditentukan sehingga relatif dinyatakan kedalam bentuk jumlah
Contoh: Penelitian dengan kasus seberapa besar kuat gelombang arus
disungai Bengawan Solo pada saat musim penghujan.
Populasi dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yang pertama yaitu
populasi homogen dan populasi heterogeny.
1. Populasi Homogen
Populasi yang datanya memiliki sumber unsur yang sama sehingga
tidak perlu mempersoalkan jumlah kuantitatif. Misalnya, jika kita ingin
mencicipi rasa dari sayur asem apakah rasanya sudah pas atau belum,
maka cukup dengan mencicipi setetes kuah dari sayur tersebut.
Setetes kuah sayur asem itu dapat mewakili kadar rasa yang ada
didalam satu mangkok sayur asem.
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2. Populasi Heterogen
Populasi yang datanya memiliki sumber yang sifatnya berbeda dan
bervariasi jadi perlu menerapkan Batasan-batasan secara kualitatif
ataupun kuantitatif. Misalnya, Ketika kita ingin mengetahui rata-rata
dari tingkat kepintaran siswa dalam bidang matematika di SMA B kelas
12 yang berarti rata-rata dari semua siswa jurusan baik itu MIPA
ataupun IPS. Jelas, rata-rata kepintaran siswa dalam bidang pelajaran
Matematika akan bervariasi, Dan untuk siswa jurusan MIPA memiliki
kepintaran relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kepintaran siswa
lainnya, sehingga dapat dikategorikan bahwa populasi tersebut
populasi heterogen.

C. SAMPEL
Sampel dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan diteliti yang
berhubungan dengan populasi dan semua karakteristik dari populasi telah
diwakili. Populasi adalah seluruh elemen ataupun unsur yang hendak
diteliti. Populasi dengan kuantitas yang besar diambil separuhnya untuk
dijadikan sampel yang nantinya akan mewakili persamaan kualitas dari
populasi representative. Jumlahnya sampel tidak selalu besar ataupun
kecil, hal itu disebabkan karena sampel yang diambil bergantung dengan
perwakilan karakter dari sampel. Dalam beberapa penelitian jumlah dari
sampel harus terpenuhi jadi mengharuskan aturan baku tentang sampel
minimal yang diambil di penelitian dengan mempertimbangkan kualitas
dari sampel tersebut.
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1.
2.
3.
4.

Berikut adalah keuntungan menggunakan sampel:
Mempermudah dalam penelitian.
Lebih efisien dalam melaksanakan penelitian (hemat waktu, biaya, dan
tenaga)
Dalam pengumpulan data akan lebih teliti dan cermat.
Akan lebih efektif pada saat penelitian.

D. PARAMETER DAN STATISTIK
Deskripsi yang menyiratkan tentang parameter ialah suatu ringkasan
tentang karakteristik dari sebuah target populasi. Disisi lainnya statistic
merupakan sebuah nilai dari ringkasan kelompok kecil populasi yaitu
sampel. “Parameter diambil dari pengukuran unit dalam populasi.
Berbeda dengan ini, statistik diambil dari pengukuran elemen-elemen
sampel” apabila dalam mempelajari statistik, penting untuk konsep dan
perbedaan antara parameter dan statistik, karena ini umumnya
disalahartikan. Berikut adalah simbol dari parameter dan sample yang
memiliki deskripsi yang sama namun memiliki makna yang berbeda:

Ketika memasukkan simbol-simbol tersebut harus sesuai dengan
benar ketika kita menguji hipotesis karena maknanya akan berubah dan
itu akan berpengaruh pada kesimpulan dalam pengujian kita.
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E. RUANG LINGKUP STATISTIK INDUSTRI
Grafik di bawah tersebut adalah urutan pembelajar statistic industri II:

Jika kita lihat dari grafik tersebut ada Sebagian materi yang sudah kita
pelajari seperti inferensi dan Deskriptif. Di statistik industry II kita akan
fokus pada pembelajaran infrensi yaitu pengujian Hipotesis dan Estimasi
parameter. Berikut adalah Langkah-langkah pengujian Hipotesis, ada 5
tahapan pengujian Hipotesis:
1. Rancangan Hipotesis
2. Tingkat Signifikansi
3. Jumlah Sample
4. Uji Statistik
5. Kesimpulan
Dalam Pengujian Hipotesis, diperlukan membuat 2 pernyataan
Hipotesis yaitu:
1. Pernyataan Hipotesis Nol (H0)
a. Pernyataan yang diasumsikan benar kecuali ada bukti yang kuat
untuk membantahnya.
b. Selalu mengandung pernyataan “sama dengan”, “Tidak ada
pengaruh”, “Tidak perbedaan”
c. Dilambangkan dengan H0
d. Contoh : H0 : μ1 = μ2 atau H0 : μ1 ≥ μ2
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2. Pernyataan Hipotesis Alternatif (H1)
a. Pernyataan yang dinyatakan benar jika Hipotesis Nol (H0) berhasil
ditolak.
b. Dilambangkan dengan H1 atau HA
c. Contoh H1 : μ1 ≠ μ2 atau H1 : μ1 > μ2
Dalam menentukan Formulasi Pernyataan H0 dan H1, kita perlu
mengetahui Jenis Pengujian berdasarkan arah hipotesisnya. Terdapat 2
Jenis Pengujian Formulasi Ho dan H1, antara lain:
1. Pengujian 1 (Satu) Sisi (one tail test) Sisi Kiri
H0 : μ = μ1 H1 : μ < μ1
Tolak H0 bila t hitung < -t tabel
2. Sisi Kanan
H0 : μ = μ1 H1 : μ > μ1
Tolak H0 bila t hitung > t tabel
3. Pengujian 2 (Dua) Sisi (two tail test)
H0 : μ =μ1
H1 : μ ≠μ1
Tolak H0 bila t hitung > t table
Berikut adalah Grafik Distribusi Uji Hipotesis:
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Berikut adalah syarat pengujian berdasarkan sample dan populasi:

F. RESUME JENIS ANALISIS STATISTIK INDUSTRI II
Coresponding tabel For Parametric Test and Thair Non Parametric
Equivalents
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Dari tabel resume di atas, resume jenis statistik apa yang akan kita
pelajari pada statistik industri 2, ada yang di sebut analisis parametrik dan
non parametrik, tabel ini di fungsikan untuk mahasiswa untuk
menentukan analisis yang akan di pakai dalam menghitung statistik.
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