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KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmaanirrahim
Assalamu’alaikum. Wr. Wb.
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
penguasa alam semesta.
Shalawat dan salam juga turut dipanjatkan kepada Junjungan Nabi Besar
Muhammad SAW, keluarga, serta para shahabat.
Modul Praktikum Statistik Industri ini kami susun sebagai pedoman bagi
pelaksanaan mata praktikum Statistik Industri, khususnya bagi mahasiswa
pada Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam
Sultan Agung (UNISSULA). Semoga dengan tersusunnya modul ini dapat
membantu bagi kelancaran pelaksanaan praktikum, menambah pemahaman,
pengetahuan, serta wawasan baik secara teoritis maupun aplikasi terhadap
bidang Statistik Industri. Adapun pengguna modul ini disyaratkan telah
menempuh mata kuliah Statistika Industri 1 dan Statistika Industri 2.
Besar harapan dari tim penyusun tentang adanya saran&kritik yang bersifat
membangun bagi perbaikan atas kekurangan yang ada pada modul ini.
Semoga Allah meridhoi dan memberkahi kita semua dalam mempelajari
setitik air dari luas lautan ilmu-Nya. Amin ya rabbal’alamin.
Wassalamu’alaikum. Wr. Wb
Semarang,

Mei 2014

Tim Penyusun
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HAK, KETENTUAN DAN TATA TERTIB PRAKTIKUM
HAK PRAKTIKAN :
1. Tiap praktikan menerima Modul Praktikum dan Kartu Absensi (selanjutnya
harap ditempel pas foto terbaru ukuran 3x4).
2. Menggunakan fasilitas komputer selama melaksanakan materi praktikum
sesuai jadwal dan kelompok yang telah ditentukan.
3. Menggunakan fasilitas komputer dalam menyusun tugas atau laporan
praktikum, selama fasilitas tersebut tidak digunakan oleh kegiatan
praktikum lain/laboratorium, atas izin penanggung jawab laboratorium.
4. Menerima materi sesuai dengan modul yang telah disusun.
5. Menerima pengarahan/bimbingan/asistensi baik dalam pembuatan tugas
pendahuluan, penyampaian materi maupun penyusunan laporan.
KETENTUAN PRAKTIKUM
1. Praktikan adalah mahasiswa/i Jur. Teknik Industri FTI UNISSULA yang
sedang/telah mengambil mata kuliah Statistik Industri I dan Statistik Industri
II, serta telah memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Penggunaan komputer dan alat bantu praktikum harus sesuai dengan
petunjuk penggunaannya.
3. Peminjaman peralatan harus atas persetujuan Asisten Praktikum tersebut.
4. Kelalaian pada poin 2 dan 3 yang mengakibatkan kerusakan pada alat, akan
berakibat praktikan bertanggung jawab terhadap perbaikan peralatan yang
rusak tersebut.
5. Semua hasil praktikum harus diserahkan pada Asisten dan akan menjadi
milik Laboratorium Statistik Industri.

TATA TERTIB PRAKTIKUM
1. Praktikan diwajibkan hadir tepat pada jadwal yang telah ditentukan.
Toleransi keterlambatan tidak lebih dari 10 menit . Jika peraturan point 1 ini
dilanggar, mengakibatkan praktikan tidak boleh mengikuti praktikum pada
jadwal tersebut dan diwajibkan menghadap Asisten yang bertugas.
2. Praktikan tidak boleh keluar dari laboratorium tanpa seizin Asisten
Praktikum yang bertugas.
3. Praktikan yang berhalangan maka diwajibkan melapor dan memberikan
surat keterangan berkenaan dengan ketidakhadirannya minimal 1 (satu) hari
sebelum praktikum, serta bersedia untuk dipindahjadwalkan oleh Asisten
Praktikum.
4. Praktikan diwajibkan mempersiapkan diri sebelum mengikuti praktikum
dengan membaca, memahami materi, menunjukkan tugas pendahuluan
yang telah di- Acc oleh Asisten Praktikum.
5. Bagi praktikan yang belum membuat tugas pendahuluan ataupun tugas
tersebut belum di-Acc oleh Asisten Praktikum pada saat praktikum
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berlangsung maka praktikan tersebut tidak diijinkan untuk mengikuti
praktikum pada jadwal yang ditentukan.
6. Pada saat praktikum berlangsung, praktikan diharapkan :
- Memakai pakaian sopan, rapi dan berkerah (bukan jaket), bagi mahasiswi
wajib untuk berbusana muslim yang rapi.
- Memakai sepatu tertutup, tidak diperkenankan memakai sandal, jika
sepatu sandal harus berkaos kaki.
- Tidak merokok, makan, minum dan mengerjakan tugas lain yang tidak
berhubungan dengan Praktikum Statistik Industri.
- Mengikuti kegiatan praktikum dengan baik, tertib dan menjaga kebersihan
laboratorium.
7. Kartu Absensi harus dibawa setiap kali praktikum dan kartu tersebut harus
ditanda tangani oleh Asisten Praktikum (selain pada Absen Pelaksanaan
Praktikum).
8. Praktikan dianggap gugur apabila :
- Tidak mengikuti salah satu modul praktikum tanpa ijin.
- Tidak melakukan asistensi tiap modul
- Tidak mengikuti post test.
- Tidak mengumpulkan laporan akhir sampai batas waktu yang sudah
ditentukan.
Semarang, Mei 2014

Ass. Laboratorium
Praktikum Statistik Industri
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PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN
1. Penyusunan laporan dapat dimulai sejak praktikan selesai melakukan praktikum
Modul I.
2. Laporan diketik rapi pada kertas putih berukuran A4 – 80 gram. Huruf yang
dipergunakan adalah jenis Times New Roman ukuran 12 pt dan 10 pt untuk
keterangan tabel dan gambar. Jarak antar baris adalah 1.5 spasi. Margin kiri –
atas 4 cm, kanan – bawah 3 cm.
3. Penomoran semua halaman diletakkan di bawah (bottom – center). Bagian awal
diberi nomor halaman dengan menggunakan angka romawi kecil. Laporan
Utama dan Lampiran diberi nomor halaman dengan menggunakan angka arab.
4. Laporan dijilid hard – cover laminating, warna sampul BIRU MUDA.
5. Lembar Pengesahan Modul (pada masing-masing Modul) dibuat dan harus
disahkan oleh Asisten Praktikum setelah laporan diketik.
6. Lembar Pengesahan Laporan Praktikum dibuat dan harus disahkan oleh Asisten
Laboratorium sebelum laporan tersebut dijilid.
SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
- Halaman Sampul Depan
- Halaman Lembar Pengesahan Laporan
- Kata Pengantar
- Daftar Isi
- Daftar Lampiran
(Untuk masing-masing Modul dipisah)
- Halaman Sampul Laporan tiap Modul
- Halaman Lembar Pengesahan Modul
BAB I
: PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Permasalahan
1.3. Batasan dan Asumsi
1.4. Tujuan
1.5. Manfaat
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA
BAB III
: METODOLOGI PENELITIAN
BAB IV
: PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA
4.1. Pengumpulan Data
4.2. Pengolahan Data
BAB IV
: ANALISA & INTERPRETASI
BAB V
: PENUTUP
Kesimpulan
Saran
- Daftar Pustaka
- Lampiran
- Kartu Absensi (tiap praktikan, asli)
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PENDAHULUAN
Beberapa pakar mendefinisikan statistik sebagai berikut :
1.

Menurut Prof. Dr. Sudjana, M.A., M.Sc., statistik adalah : pengetahuan yang
berhubungan

dengan

cara

–

cara

pengumpulan

data,

pengolahan,

penganalisisannya dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan
penganalisisan yang dilakukan.
2.

Menurut M. Iqbal, statistik adalah : ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk data,
yaitu tentang pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penafsiran dan penarikan
kesimpulan dari data yang berbentuk angka – angka.

3.

Menurut Akhmad Fauzy, statistik adalah : suatu konsep eksperimen yang bertujuan
untuk efisiensi waktu, tenaga, dan biaya serta memperoleh hasil yang optimal.

Dari beberapa pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa statistik adalah sebagai
sebuah kegiatan untuk : mengumpulkan data, meringkas/menyajikan data, menganalisis
data dengan metode tertentu; dan menginterpretasi hasil analisis tersebut. Oleh karena
itu, ilmu statistik berguna untuk membantu dalam pengambilan keputusan atas masalah
tertentu.
Pada umumnya, statistik dibagi menjadi dua bagian :
 Statistik Deskriptif : bagian ini menjelaskan bagaimana data dikumpulkan dan
diringkas pada hal-hal yang penting dalam data tersebut.
Poko bahasan yang termasuk dalam bagian ini adalah :
Distribusi Frekuensi : grafik distribusi (histogram, polygon frekuensi , dll), ukuran
nilai pusat (median , modus, dll), ukuran disperse (jangkauan, simpangan rata –
rata, variasi, dll).
Angka Indeks
Deret Berkala
Korelasi dan Regresi
 Statistik Induktif (Inferensi) : setelah data dikumpulkan, maka dilakukan berbagai
metode statistik untuk menganalisis data, dan kemudian menginterpretasikan
Adapun pokok bahasan yang termasuk dalam bagian ini adalah :
•

Probabilitas

•

Distribusi Teoritis

•

Sampling dan Distribusi Sampling

•

Pendugaan Populasi

•

Uji Hipotesis

•

Analisis Korelasi dan Uji Signifikasi

•

Analisis Regresi
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Statistik inferensi mengambil peran yang jauh lebih banyak dan penting dibanding
statistik deskriptif.
Dari sudut pandang statistik, data bisa dibagi menjadi :
 Data Kualitatif, adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.
Contoh : Jenis pekerjaan seseorang (bisa Petani, Nelayan, Pegawai dan
sebagainya), Status Pernikahan (Belum Menikah, Menikah, Duda, Janda), Gender
(Pria, Wanita), Kepuasan Seseorang (Tidak Puas, Cukup Puas, Sangat Puas) dan
sebagainya. Data jenis ini harus dikuantifikasi agar bisa diolah dengan statistik.
 Data Kuantitatif, adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka.
Contoh : usia seseorang, tinggi seseorang, penjualan dalam sebulan, jumlah bakteri
dalam sebuah percobaan biologi tertentu, dan sebagainya.
Data kualitatif tidak berupa angka, sedangkan statistik hanya bisa memproses data yang
berupa angka. Karena itu, data kualitatif harus dikuantitatifkan, atau diubah menjadi data
kuantitatif. Pengubahan bisa dengan cara memberi skor tertentu (seperti Pria diberi skor
1, sementara Wanita diberi skor 2), memberi ranking (Tidak Puas 1, Puas 2 dan
seterusnya) dan sebagainya.
Adapun jenis-jenis data berdasarkan skala pengukuranya adalah sebagai berikut :
1. Data Nominal
Data berskala nominal (sering disebut skala nominal, data nominal atau jenis data
nominal) adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi.
2. Data Ordinal
Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau
klasifikasi, tetapi diantara data tersebut terdapat hubungan.
3. Data Interval
Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, dimana
jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Hal ini berbeda dengan skala ordinal,
dimana jarak dua titik tidak diperhatikan (seperti seberapa jarak antara “Puas”
dengan “Tidak Puas”, yang sebenarnya menyangkut perasaan seseorang saja).
4. Data Rasio
Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, dimana
jarak dua titik pada skala sudah diketahui, dan mempunyai titik nol (0) yang absolut.
Hal ini berbeda dengan skala interval, dimana tidak ada titik nol (0) mutlak, seperti
0

0

titik 0 C tentu beda dengan titik 0 F. Atau pergantian tahun pada sistem Kalender
Masehi (setiap 1 Januari) tentu beda dengan pergantian tahun Jawa, China dan
lainnya, sehingga tidak ada “tahun baru” dalam pengertian benar-benar diakui baru
oleh setiap sistem kalender.
Jenis data tersebut akan mempengaruhi pemilihan prosedur statistik yang akan
digunakan. Data jenis kuantitatif akan menggunakan prosedur statistik parametrik,
sedangkan data kualitatif cenderung mengarah pada statistik non parametrik.
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Prosedur / Metode Statistik bisa dibagi menjadi :
A. Parameter
Berdasarkan parameter yang ada, dan untuk keperluan inferensi, statistik bisa dibagi
menjadi :
 Statistik Parametrik
Berhubungan dengan inferensi statistik (pengambilan keputusan atas masalah
tertentu) yang membahas parameter-parameter populasi, seperti rata-rata,
proporsi dan sebagainya.
Ciri Parametrik adalah jenis data interval atau rasio, serta distribusi data
(populasi) adalah normal atau mendekati normal.
 Statistik Non parametrik
Inferensi statistik tidak membahas parameter-parameter populasi.
Ciri Non Parametrik adalah jenis data nominal atau ordinal, serta distribusi data
(populasi) tidak diketahui atau bisa disebut normal.
B. Jumlah Variabel
 Analisis Univariat
Disini hanya ada satu pengukuran (variabel) untuk n sample, seperti Penjualan
Jam Tangan (variable) dikota besar di Indonesia (sample). Atau bisa juga
pengukuran beberapa variable, namun masing-masing variable dianalisis
tersendiri.
Alat analisis seperti : iji t, uji F, NOVA dan sebagainya.
 Analisis Multivariat
Disini hanya ada dua atau lebih pengukuran (variabel) untuk n sample, seperti
Penjualan Jam Tangan, Biaya Promosi Jam dan Jumlah Pengunjung setiap vari
(tiga variable), dimana analisis antar variable dilakukan bersamaan.
Alat analisis seperti : regresi, korelasi dan sebagainya.
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MODUL I :
STATISTIK DESKRIPTIF
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DISTRIBUSI NORMAL
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2014
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MODUL I
STATISTIKA DESKRIPTIF

I.

TUJUAN PRAKTIKUM
1. Praktikan diharapkan dapat membaca dan memahami data-data statistik seperti
yang disajikan oleh BPS atau dalam surat kabar, majalah, dan tabloid atau data
yang berasal dari informasi lainnya.
2. Praktikan diharapkan dapat memahami teknik pengumpulan data, klasifikasi data
dan presentasi data pada statistika deskriptif.
3. Praktikan diharapkan dapat mengolah data dengan perhitungan manual maupun
dengan bantuan program Minitab.
4. Praktikan diharapkan mampu menganalisa output pengolahan dari perhitungan
manual dan perhitungan melalui program Minitab.

II.

DASAR TEORI
Statistika secara luas dapat di definisikan sebagai suatu metode yang
ditujukan untuk :
a. Mengumpulkan data
b. Klasifikasi data
c. Presentasi data
d. Interpretasi data
e. Pengambilan kesimpulan terhadap masalah-masalah berdasarkan sampel
Statistika Deskriptif
Statistika deskriptif lebih berhubungan dengan pengumpulan dan
peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Data–data statistik
yang bisa diperoleh dari hasil sensus, survei atau pengamatan lainnya umumnya
masih acak “mentah” dan tidak terorganisir dengan baik (row data).
Data data tersebut harus diringkas dengan baik dan teratur, baik dalam
bentuk tabel atau presentasi grafis sebagai dasar berbagai pengambilan keputusan
(statistik inferensi).
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1. Distribusi frekuensi ( Pendekatan Sturgess )
Distribusi frekuensi meliputi:
a.

Jumlah kelas (

k ) yang dapatdibuat dari sejumlah data (N)adalah :

k 1 3,3 log N
b.

Range
R = Nilai data Max – Nilai data Min.

c.

Class interval
Ci

=

R
K

2. Ukuran Rata rata
a.

Mean (nilai rata rata )
Ungroup data
N

Xi
X

i 1

N

Group data

X
b.

Σ F.M
N

Median
Merupakan ukuran rata rata yang pengukurannya didasarkan atas nilai data
yang berbeda dite ngah tengah distribusi frekuensinya
Ungroup data

M

N 1
2

Group Data

Me

B

1
n ( f 2 )0
2
f Me

B

= Tepi bawah kelas median

N

= Jumlah Frekuensi

(

i

f 2 ) 0 = Jumlah frekuensi kelas kelas sebelum kelas median
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i

= Panjang interval kelas

f Me

= Frekuensi kelas median

c. Modus
Merupakan nilai yang paling sering muncul dalam data .

MO

L

d1
d2

d1

i

3. Ukuran Letak
a. Quartile
Merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi
menjadi 4 bagian yang sama.

Q1 =

B

2 ( N 1)
4

n
F
2
B
i
Fm F

3 ( N 1)
=
4

3n
F
4
i
Fm F

Q2 =

Q3

( N 1)
4

n
F
4
i
Fm F

B

b. Decile
Merupakan ukuran letak yang membagi suatu distribusi frekuensi
menjadi 10 bagian yang sama .

Di

Di

( N 1)
10

B

i n
10
fi

F

i

c. Persentile
Merupakan ukuran letak yang menbagi suatu distribusi frekuensi menjadi
100 bagian yang sama

Pi

Pi

i ( N 1)
100

B

i n
100
fi

F

i
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4. Mencari ukuran dispersion seperti Standart Deviasi, Variansi.

a. Variansi
Menunjukkan seberapa besar variansi yang terdapat pada sebuah data.

X X

S

2

N 1

b. Standar Deviasi
Merupakan akar dari besar variansi.

Variansi
5. Presentil grafis seperti histogram, Pie chart, dll

III.

TUGAS PENDAHULUAN
1. Mengumpulkan sampel berjumlah minimal 30 berasal dari data skunder (data
BPS, jurnal, majalah, dll). Cantumkan sumber datanya. Data tiap kelompok
adalah berbeda.
2. Melakukan pengolahan data secara manual sebagai tugas pendahuluan
praktikum dan telah disetujui (Acc) oleh Asisten Praktikum SEBELUM
pelaksanaan praktikum. Pengolahan data meliputi :
- Membuat distribusi frekuensi, seperti :
a. Jumlah kelas
b. Range
c. Class interval
- Menentukan ukuran kecenderungan, seperti :
a. Rata rata hitung ( Mean )
b. Titik tengah ( Median )
c.

Modus

d. Skewness
e. Kuartil 0,1,2,3, 4
f.

Desil 1,2,3,4, 5,6,7,8,9

g. Persentil 10, 25, 50, 75, 90
-

Menentukan ukuran penyebaran, seperti :
h. Rentangan
i.

Simpangan baku

j.

Variansi

k.

Simpangan Kuartil
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IV.

PERALATAN PRAKTIKUM
1. Set data mentah
2. Komputer
3. Software MS Excell & MINITAB v.15

V.

PROSEDUR PRAKTIKUM
1. Melakukan pengolahan data dengan bantuan software MS. Excell. Set
pengolahan data seperti pada pengolahan data manual.
2. Melakukan pengolahan data melalui bantuan software MINITAB
- Membuat histogram dari data (Histogram & Graphical Summary pada
Minitab)
- Tentukan harga-harga berikut :
a. Rata rata hitung ( Mean )
b. Variansi
c.

Standar Deviasi

d. Titik tengah ( Median )
e. Kuartil 1,2,3
f.

Jumlah

g. Nilai maksimum
h. Nilai Minimum
i.

Range

Langkah langkah sebagai berikut:
Contoh Data : Data tinggi badan antara pria dan wanita
No

Tinggi

Gender

1

170.2

Pria

2

155.5

wanita

3

180.3

Pria

4

172.5

Pria

5

159.6

wanita

6

168.5

wanita
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a) Buka Worksheet
Kemudian isikan data yang ada sehingga muncul tampilan seperti gambar
1.

Gambar 1

b) Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics…
Pilih variabel Tinggi kemudian klik Select sehingga nantinya variabel tinggi
berada pada kotak kanan Variables:. Pilih variabel Gender kemudian klik
Select sehingga nantinya variabel gender berada pada kotak kanan By
variable:. Sehingga muncul tampilan seperti gambar 2.

Gambar 2
Kemudian klik Graphs… lalu pilih Histogram of data, with normal curve
dan Graphical summary. Isikan Confidence level sebesar 95.0.
Sehingga muncul tampilan seperti gambar 3. Klik OK dan akan kembali
seperti tampilan Gambar 2 kemudian klik OK.
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Gambar 3

c) Stat > Basic Statistics > Store Descriptive Statistics…
Pilih variabel Tinggi kemudian klik Select sehingga nantinya variabel tinggi
berada pada kotak kanan Variables:. Pilih variabel Gender kemudian klik
Select sehingga nantinya variabel gender berada pada kotak kanan By
variables (optional):. Sehingga muncul tampilan seperti gambar 4.

Gambar 4
Kemudian klik Statistics… lalu pilih jenis perhitungan deskriptif yang ingin
diketahui seperti pada gambar 5. Klik OK dan akan kembali seperti
tampilan Gambar 4.

Gambar 5
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Pilih Options... lalu pilih Store distinct values of By variables seperti
pada gambar 6. Klik OK dan akan kembali seperti tampilan Gambar 4
kemudian klik OK.

3. Lakukan langkah-langkah diatas untuk mengolah data kuantitatif yang diberikan
assisten pada waktu praktikum.

VI.

PEMBAHASAN
1. Analisa output dari MS Excell dan Output MINITAB yaitu Descriptive Statistics
agar dapat menjelaskan karakteristik dari data tersebut .
2. Bandingkan hasil analisa data manual dengan analisa output Excell, MINITAB.
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MODUL II :
STATISTIKA PARAMETRIK

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2014
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M O D U L II
STATISTIKA PARAMETRIK

I.

TUJUAN PRAKTIKUM
1. Praktikan diharapkan mengerti dan memahami karakteristik teknik pengolahan
data secara parametrik baik pada pengujian satu sampel maupun dua sampel.
2. Praktikan diharapkan dapat melakukan pengolahan data parametrik dengan
bantuan program Minitab.
3. Praktikan diharapkan mampu mengintrepretasikan dan menganalisa output
pengolahan dari program Minitab.

II.

DASAR TEORI

2.1. Statistik Parametrik
Seperti yang telah diterangkan pada bagian Pendahuluan dari modul Praktikum
ini bahwa statistika parametrik berhubungan dengan inferensi statistik (pengambilan
keputusan atas masalah tertentu) yang membahas parameter-parameter populasi,
seperti rata-rata, proporsi dan sebagainya. Adapun ciri parametrik dapat dilihat dari jenis
datanya adalah interval atau rasio, serta distribusi data (populasi) adalah normal atau
mendekati normal.
Terkait dengan jumlah sampel yang dilibatkan dalam pengujian pada inferensi
statistik maka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
-

Satu sampel
Untuk menguji apakah rata-rata dari suatu populasi (sampel) sama dengan suatu
harga tertentu. Uji ini biasa disebut dengan uji hipotesa satu sampel. Alat uji yang
dapat digunakan adalah dengan uji t (t test) yaitu One sample t-test dan dengan uji
Chi Square yaitu uji kebaikan suai atau Goodness of Fit Test

-

Dua atau lebih sampel
Sedangkan uji dua atau sampel akan menguji apakah rata-rata dua poupulasi
sama ataukah berbeda secara nyata. Pada uji ini dapat dibedakan pula tergantung
hubungan antara kedua sampel, yaitu dua sampel bebas atau dua sampel
berhubungan. Alat uji ini yang dapat digunakan adalah :


Dengan uji t (t test).
Pada dua sampel bebas disebut uji t dua sampel bebas (Independent sample

t-test) dan pada sampel berhubungan disebut uji t dua sampel berhubungan
(Dependent/Paired sample t-test).
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Dengan uji Chi Square yaitu uji Independensi dan uji Homogenitas.

2.2. Pengujian Hipotesa Satu Sampel dengan uji t
Merupakan pengujian yang dilakukan hanya berdasar pada satu sampel yang ada;
seperti menguji apakah tinggi badan sekelompok pria adalah 170 cm. Untuk itu diambil
satu sampel saja, misal 10 pria, atau 50 pria, atau sejumlah pria lainnya.
Penggunaan uji t dan uji z pada pengujian hipotesa satu sampel tergantung pada
jumlah sampel yang diambil dan besaran standar deviasi. Jika jumlah sampel diatas 30
(n

30) dan standar deviasi populasi (

jumlah sampel dibawah 30 (n

) diketahui maka digunakan uji z, namun jika

30) dan standar deviasi populasi (

) tidak diketahui

maka digunakan uji t. Asumsi dalam pengujian hipotesa satu sampel adalah populasi dari
mana sampel tersebut diambil adalah normal atau bisa dianggap normal. Jika asumsi
tersebut diragukan maka harus dilakukan uji parametrik untuk satu sampel.
Pengujian hipotesa satu sampel pada prinsipnya ingin menguji apakah suatu nilai
tertentu (yang diberikan sebagai pembanding) berbeda secara nyata ataukah tidak
dengan rata-rata sebuah sampel.

Contoh
Berikut adalah data rasio panjang tulang terhadap lebar tulang lengan atas dari fosil
suatu spesies. Para arkeolog meyakini bahwa rasio dapat digunakan untuk menentukan
jenis spesies binatang tertentu. Sebelumnya mereka telah menemukan spesies A yang
memiliki rata-rata rasio panjang tulang terhadap lebar tulang adalah 8,5.
Tabel 3.1 Data rasio panjang terhadap lebar pada tulang lengan atas
10,73
8,48
8,52
8,91
8,93
9,38
8,89
8,71
8,87
11,77
8,80
Dengan berdasarkan pada hasil

9,07
9,57
6,23
10,48
10,02
9,20
9,29
9,41
10,39
8,38

10,33
9,94
6,66
9,39
11,67
9,98
8,07
9,35
9,17
8,30

9,84
8,37
8,86
9,89
9,17
9,59
6,85
9,93
8,17
12,00

sebelumnya, para arkeolog ingin mengetahui apakah

keempat puluh satu fosil tulang yang telah ditemukan memiliki kesamaan dengan spesies
A.
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Penyelesaian
Kasus diatas terdiri dari satu sampel yang akan dipakai dengan nilai populasi hipotesis,
yaitu 8,5. Di sini populasi diketahui berdistribusi normal, sampel besar (lebih dari 30),
namun standar deviasi populasi tidak diketahui, maka dipakai uji t untuk satu sampel.

Pemasukan Data
a. Buka lembar kerja baru
Lembar kerja baru selalu dibuat jika ada pemasukan variabel yang baru. Pilih menu
File-New-New Project.
b. Memasukkan data
Data dimasukkan ke dalam 1 kolom, yaitu kolom C1 dan selanjutnya beri nama
kolom dengan “Rasio”.
c. Menyimpan file
Klik File-Save Project, tuliskan nama file yang anda anggap mudah untuk
mengingatnya, kemudian klik OK.

Pengolahan Data
a. Buka file yang sudah anda buat.
b. Pilih menu Stat > Basic Statistics > 1-Sample t
-

Dalam kotak dialog, masukkan variabel Rasio ke dalam kotak di bawah
Variables.

c.

Isikan 8,5 ke dalam Test Mean.

Klik OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis.
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Output dan Analisis
Welcome to Minitab, press F1 for help.
Retrieving project from file: C:\Program Files\MTBWIN\Data\Rasio_contoh
modul 3.MPJ

One-Sample T: Rasio
Test of mu = 8,5 vs mu not = 8,5
Variable
Rasio

N
41

Variable
Rasio

(

Mean
9,258

StDev
1,204

95,0% CI
8,878;
9,637)

SE Mean
0,188

T
4,03

P
0,000

Analisis
1. Hipotesis
Hipotesis untuk kasus ini:
Ho : Rata-rata rasio tulang ( ) = 8,5
Hi :

Rata-rata rasio tulang ( )

8,5

2. Pengambilan keputusan
Dasar pengambilan keputusan:
a. Berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel.
Dasar pengambilan keputusan sama dengan uji t.
Jika statistik hitung (angka t output) > Statistik Tabel (tabel t), maka Ho ditolak.
Jika statistik hitung (angka t output) < Statistik Tabel (tabel t), maka Ho diterima.
T hitung dari output adalah 4,03. Sedangkan statistik tabel bisa dihitung pada
tabel t.
Tingkat signifikansi ( ) adalah 5% (lihat input data pada bagian Option yang
memilih tingkat kepercayaan 95%).
Df atau derajat kebebasan adalah n (jumlah data) –1 atau 41 – 1 = 40.
Uji dilakukan dua sisi karena akan diketahui apakah data Rasio sama
dengan jenis spesies A atau tidak. Jadi bisa lebih besar atau lebih kecil,
karenanya dipakai uji dua sisi. Perlunya uji dua sisi bisa diketahui pula dari
output SPSS yang menyebut adanya Two tailed test.
Dari tabel t didapat angka 2,021.
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Gambar:

Karena t hitung terletak pada daerah Ho ditolak, maka bisa disimpulkan bahwa
keempat puluh satu fosil tulang yang ditemukan tidak sama dengan jenis spesies
A.
b. Berdasarkan nilai Probabilitas  untuk uji dua sisi
Jika probabilitas/2 > 0,025 maka Ho diterima.
Jika probabilitas/2 < 0,025 maka Ho ditolak.
Keputusan:
Terlihat bahwa t hitung adalah 4,03 dengan probabilitas 0,000 / 2 = 0,000.
Karena probabilitas < 0,025 maka Ho ditolak, atau keempat puluh satu fosil tulang
yang ditemukan tidak sama dengan jenis spesies A.

2.3. Pengujian Hipotesa Dua Sampel dengan uji t
Pada pengujian dua sampel dibedakan menjadi sampel independen dan sampel
dependen. Pengujian dua sampel independen adalah pengujian terhadap dua sampel
yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Sebagai contoh, sampel pria dan sampel
wanita; keduanya independen karena seorang pria tidak mungkin masuk dalam sampel
wanita, dan sebaliknya. Sementara pengujian dua sampel dependen (berpasangan)
adalah pengujian terhadap dua sampel yang berhubungan satu dengan yang lain.
Sebagai contoh, sampel pria sebelum minum obat A dengan sampel pria (yang sama)
setelah minum obat A. Keduanya dependen, karena pria yang sama diteliti pada saat
sebelum dan setelah minum obat A. Jadi anggota sampel sama, hanya perlakuan yang
diberikan berbeda.
Asumsi pada pengujian dua sampel adalah :
a. Kedua sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bisa
dianggap normal.
b. Varians kedua sampel sama atau bisa dianggap sama.
Jika asumsi tidak terpenuhi, dalam arti distribusi populasi jelas tidak normal, atau kedua
varians sangat berbeda, maka bisa digunakan metode statistik nonparametrik.
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2.3.1. Pengujian Rata-rata Dua Sampel
Contoh :
Data pada tabel berikut menunjukkan pengukuran waktu respons antara 2 jenis dis drive,
yaitu disc drive 1 dan disc drive 2. Jenis disc drive 1 memperoleh 13 pengamatan,
sedangkan disc drive 2 memperoleh 15 pengamatan. Waktu rata-rata kedua jenis disc
drive ternyata mengikuti distribusi normal. Kemudian, jumlah data pada kedua jenis disc
drive tidak sama, maka analisis yang digunakan adalah uji rata-rata sampel t
independen. Data waktu respons pada disk drive 1 dimasukkan ke dalam kolom C1 dan
diberi nama “Disk 1”. Selanjutnya data waktu respons pada disk drive 2 dimasukkan ke
dalam kolom C2 dan diberi nama “Disk 2”. Setelah data masuk worksheet, analisis data
dapat dilakukan. Tahap-tahap analisis data dalam Minitab sebagai berikut :

Disc Drive 1

Disc Drive 2

59

60

47

71

48

44

92

73

33

38

41

39

54

75

61

47

68

34

102

74

53

40

75

73

84

63

60

86

1. Pilih Stat > Basic Statistics > 2-sample t
2. Pilih Samples in difference columns
3. Dalam First, masukkan variabel Disk1
4. Dalam Second, masukkan variabel Disk2
5. Analisis mengasumsikan varian populasi adalah sama, beri tanda cek (√) pada
Assume equal variance.
6. Klik OK.
2.3. 2. Pengujian Varian Dua Sampel
Contoh :
Pada contoh sebelumnya, diasumsikan varian kedua sampel adalah sama. Sekarang,
kita akan menguji kebenaran asumsi. Langkah-langkah untuk melakukan uji 2 varian
populasi dalam Minitab adalah :
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1. Pilih Stat > Basic Statistics > 2 Variances
2. Pilih Samples in difference columns
3. Dalam First, masukkan variabel Disk1
4. Dalam Second, masukkan variabel Disk2
5. Klik OK.

2.4. Uji Chi Square
Chi Square adalah salah satu alat analisis yang paling sering digunakan pada
statistik, dengan tujuan untuk uji goodness of fit test, uji homogenitas, dan uji
independensi.
Uji goodness of fit test pada prinsipnya bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah
distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Sebagai
contoh, jika sebuah dadu dilempar maka kemungkinan mendapat angka 5 adalah 1/6,
juga kemungkinan untuk nagka yang lain. Inilah yang disebut distribusi teoritis sebuah
dadu, karena terdiri atas 6 mata dadu yang mempunyai kemungkinan seimbang untuk
muncul

dalam

sekali

pelemparan.

Dengan

demikian,

goodness

of

fit

akan

membandingkan dua distribusi data, yakni yang teoritis (frekuensi harapan) dan yang
sesuai kenyataan (frekuensi observasi). Uji ini hampir sama dengan uji binomial, hanya
jika pada binomial ada dua kemungkinan jawaban, sedangkan pada uji goodness of fit
ada lebih dari dua kemungkinan.
Uji homogenitas bertujuan untuk menguji apakah proporsi data baris atau data
kolom pada sebuah tabulasi silang (crosstab) mempunyai distribusi data populasi yang
sama. Contoh, apakah komposisi pria-wanita berdasar usia relatif sama di kota Surabaya
dan Bandung.
Sementara uji independensi bertujuan untuk menguji apakah ada hubungan antara
data baris dengan data kolom pada sebuah tabulasi silang. Misal, apakah gender
seseorang mempunyai hubungan dengan penghasilan yang diterimanya.
III. TUGAS PENDAHULUAN
1. Carilah soal-soal pada buku referensi Statistik yang dapat diolah sesuai uji-uji pada
Statistik Parametrik seperti diatas. Jumlah soal yang dibutuhkan sebanyak 4 (empat)
terdiri atas :
-

1 soal untuk uji t satu sampel,

-

1 soal untuk uji t dua sampel independen atau dependen (salah satu saja)

-

1 soal untuk uji chi square : Goodness of Fit Test

-

1 soal untuk uji chi square : uji homogen atau independensi (salah satu saja)
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Cantumkan nama referensinya.
2. Susun hipotesa dan tahapan pengambilan keputusan dari tiap soal diatas.

IV. PERALATAN PRAKTIKUM

1.

Tugas pendahuluan yang telah di-Acc\

2.

Komputer, Software SPSS

3.

Tabel distribusi t

V. PROSEDUR PENGOLAHAN DATA
1.

Lakukan pengolahan data sesuai uji yang digunakan dengan bantuan software
SPSS.

2.

Tentukan dasar pengambilan keputusan menggunakan hasil dari tugas
pendahuluan yang telah di-Acc.

3.

Lakukan intrepretasi serta analisa dari output SPSS
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MODUL III :
STATISTIKA NON PARAMETRIK

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2011
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M O D U L III
STATISTIKA NON PARAMETRIK

I.

TUJUAN PRAKTIKUM
1. Praktikan diharapkan mengerti dan memahami karakteristik teknik pengolahan
data secara non parametrik.
2. Praktikan diharapkan dapat melakukan pengolahan data non parametrik dengan
bantuan program Minitab.
3. Praktikan diharapkan mampu mengintrepretasikan dan menganalisa output
pengolahan dari program Minitab.

II.

DASAR TEORI

2.1. Statistika Non Parametrik
Merupakan bagian inferensi statistik yang tidak membahas parameter-parameter
populasi. Adapun ciri dari statitika non parametrik adalah jenis data yang digunakan yaitu
data nominal atau ordinal, serta distribusi data (populasi) tidak diketahui atau bisa disebut
normal. Terdapat beberapa jenis uji dalam statistika non parametrik yang dibahas pada
modul ini, yaitu : uji Kolmogorov-Smirnov, uji Tanda (Sign-test), uji Dwi sample Wilcoxon
(Wilcoxon Rank Sign test), uji Runtun, dan uji Kruskal Wallis.

2.2. Uji Kolmogorov-Smirnov
Prosedur One-Sample Kolmogorov Smirnov Test akan membandingkan fungsi
distribusi kumulatif sebuah variabel (variabel uji) dengan fungsi distribusi teoritis yang
telah ditentukan, yaitu normal atau Poisson. Kolmogorov smirnov Z dihitung dari selisih
terbesar (dalam harga absolut) antara harga pengamatan dan harga fungsi distribusi
kumulatif. Uji goodness of fit ini menguji apakah fungsi observasi dapat dikatakan berasal
dari distribusi yang telah ditentukan. Statistik yang dapat digunakan dalam uji ini adalah
mean, deviasi standar, harga minimum, harga maksimum, banyaknya case, rentang dan
kuartil-kuartil.
Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bilamana hendak menggunakan prosedur
One-Sample Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut :
-

Data
Untuk menjalankan prosedur ini gunakanlah variabel kumulatif baik dalam
tingkat pengukuran interval ataupun rasio.
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-

Asumsi
Uji Kolmogorov Smirnov mengasumsikan bahwa parameter-parameter dari
distribusi uji telah ditentukan sebelumnya. Prosedur ini mengestimasikan
parameter-parameter yang diperlukan dari sample. Mean dan deviasi standar
sampel adalah parameter-parameter yang diperlukan untuk distribusi normal,
harga minimum dan harga maksimum sampel akan mendefinisikan range dari
distribusi uniform dan mean sampel adalah parameter yang diperlukan untuk
distribusi Poisson.

2.3. Uji Tanda (Sign Test)
Digunakan untuk menguji hipotesis mengenai median populasi. Bila diketahui
peubah acak x, didefinisikan sedemikian rupa sehingga P (x >

) = P (x <

Bila distribusinya setangkup, rataan median populasinya sama Ho :

=

) = 0,5.
o

lawan

tandingan yang sesuai. Dengan terok acak ukuran n, kita anggap nilai terok yang
melebihi

o

dengan tanda + dan nilai terok yang lebih kecil dengan tanda -. Ho diterima

jika jumlah tanda + sama dengan jumlah tanda -. Bila salah satu tanda muncul lebih
sering, Ho kita tolak.

2.4. Uji Dwi sample Wilcoxon (Wilcoxon Rank Sign Test)
Berlaku untuk kasus distribusi kontinu setangkup. Ho :
sesuai. Tiap nilai terok dikurangi dengan

o,

=

o

lawan H1 yang

buang semua selisih yang sama dengan nol.

Selisih yang tinggal dirang tanpa memperhatikan tandanya. Range pada selisih terkecil,
dan seterusnya bila dua atau lebih selisih nilai hasilnya sama, masing-masing diberi rang
sama dnegan rata-rata rang. Jumlahkan masing-masing selisih positif (W +) dan selisih
negatif (W -), nyatakan yang terkecil dengan W. Ho :
o

bila W + kecil dan W - besar. Tandingan

>

o

=

o

ditolak dan menerima H1 :

<

diterima bila W + besar dan W - kecil.

2.5. Uji Runtun
Didasarkan atas urutan pengambilan terok pengamatan Ho : urutan acak, H 1 :
urutan tidak acak. Tandai tiap pengukuran menurut urutan pengambilannya dengan
tanda tambah bila besarnya melebihi median dan tanda kurang bila lebih kecil dari
median. Uji statistik : v, jumlah seluruh runtun. Bandingkan nilai probabilitas dari tabel (n1,
n2, v) dengan taraf keberartian . Jika P >

terima Ho, jika P <

tolak Ho.

2.6. Uji Kruskal Wallis
Merupakan uji jumlah rang untuk sejumlah terok k > 2. Ho :

1

=

2

=

3.

Mula-mula

gabungkan semua terok dan urutkan kesemua pengamatan n = n1 + n2 + ... + nk
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membesar dan berikan masing-masing pengamatan rang dari 1, 2, ...., n. Jumlah rang
semua pengamatan ni dari terok ke-i dinyatakan dengan Ri.

H

12
n(n 1)

Bila H jatuh dalam daerah kritis H > X

2

k
i 1

Ri i
n

2

3(n 1)

dengan derajat kebebasan v = k-1, tolak Ho pada

taraf keberartian , jika sebaliknya terima Ho.

III. TUGAS PENDAHULUAN
Lakukan tahapan pelaksanaan tugas pendahuluan yang dilakukan sebagai berikut:
1. Ambil data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Universitas Islam Sultan
Agung pada periode wisuda bulan Oktober tahun 2008 dari 3 jurusan yang
berbeda (kombinasi tiap kelompok akan ditentukan sehingga berbeda).
Maksimal data yang digunakan dari tiap jurusan adalah 50.
2. Susun hipotesa dan tahapan pengambilan keputusan dari tiap uji statistik non
parametrik diatas.

III. PERALATAN PRAKTIKUM

1.

Skenario (sesuai ketentuan)

2.

Komputer, Software SPSS

IV. PROSEDUR PENGOLAHAN DATA
1.

Lakukan pengolahan data sesuai uji yang digunakan dengan bantuan software
SPSS.

2.

Tentukan dasar pengambilan keputusan menggunakan hasil dari tugas
pendahuluan yang telah di-Acc.

3.

Lakukan intrepretasi serta analisa dari output SPSS
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MODUL IV :
REGRESI

&
KORELASI

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2011
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M O D U L IV
REGRESI DAN KORELASI

I.

TUJUAN PRAKTIKUM
Dari praktikum ini praktikan diarahkan untuk:
1. Mengerti dan memahami karakteristik regresi dan korelasi.
2. Mampu melakukan pengolahan data regresi dan korelasi dengan bantuan
program SPSS.
3. Mampu melakukan interperetasi dan analisa dari hasil pengolahan dengan
bantuan program SPSS.

II. LANDASAN TEORI
2.1. Regresi
Metode ini berdasarkan pada hubungan sebab akibat atas terjadinya variansi dari
suatu variabel, dan hubungan sebab akibat itu nampak dalam fungsi persamaan regresi.
Sedangkan korelasi merupakan alat pembantu yang berguna untuk mengetahui sejauh
mana intensitas hubungan yang terjadi antara variabel-variabel yang bersangkutan.
Pada dasarnya regresi merupakan bentuk, hubungan antara peubah tak bebas
atau independen dengan peubah bebas atau dependen . Hubungan ini biasanya
dinyatakan dalam bentuk persamaan matematis yang bentuknya bisa linear maupun non
linear.
Uji Regresi digunakan untuk memprediksi besar Variable Tergantung (Dependent
Variable) dengan menggunakan data Variable Bebas (Independent Variable) yang sudah
diketahui besarnya.
Kasus :
Manager PT. DUTA MAKMUR, suatu perusahaan yang bergerak pada produksi roti, ingin
mengetahui apakah kegiatan yang menunjang penjualan perusahaan selama ini (sebagai
variable bebas) :


Iklan dikoran (variable : iklan_ko, satuan biaya iklan dalam Jutaan, Rupiah/bulan).



Iklan diradio (variable : iklan_ra, satuan biaya iklan dalam Jutaan, Rupiah/bulan).



Jumlah outlet penjualan di seluruh daerah (outlet, satuan dalam unit outlet).



Jumlah salesman yang ada (salesman, satuan dalam orang).

Benar-benar berpengaruh terhadap penjualan roti dari perusahaan (sebagai variable
dependent, yaitu variable sales, satuan dalam jutaan rupiah/bulan). Dan jika
berpengaruh, perusahaan akan mencoba memprediksi sales pada waktu tertentu dengan
mengubah-ubah variable yang mempengaruhinya.
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(Pada kasus ini, data tidak ditampilkan)

Pengolahan Data :
Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian submenu Regression, lalu pilih
Linear …

Pengisian :
-

Dependent atau variable tergantung. Pilih variable sales.

-

Independent(s) atau variable bebas. Pilih variable iklan_ko, iklan_ra, outlet dan
salesman.

-

Case labels atau keterangan pada kasus. Pilih variable daerah.

-

Method, pilih Enter.

-

Abaikan bagian yang lain.

-

Tekan OK untuk proses data.

Output :
Regression
Variables Entered/Removed
Model

a

Variables
Variables
Entered
Removed
1
SALESMAN,
OUTLET,
IKLAN_RA
a
IKLAN_KO
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable : SALES.
Model Summary

Model
1

R

Method

Enter

b

R Square

Adjusted
Std. Error of the
R Square
Estimate
a
.869
.755
.716
41.5813
a. Predictors : (Constant), SALESMAN, OUTLET,
IKLAN_RA, IKLAN_KO.
b. Dependent Variable : SALES.
b

ANOVA
1

Model
Regression
Residual
Total
a.
b.

Sum of Squares
df
Mean Square
F
133462.3
4
33365.566
19.298
43225.011 25
1729.000
176687.3 29
Predictors : (Constant), SALESMAN, OUTLET, IKLAN_KO.
Dependent Variable : SALES.

Sig.
a
.000
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Coefficients
Model
1

(Constant)
IKLAN_KO
IKLAN_RA
OUTLET
SALESMAN
a.

a

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
100.123
71.408
10.913
1.279
4.966
3.316
-13.275
4.969
-13.988
5.263
Dependent Variable : SALES.

Residuals Statistics
Minimum

Standardized
Coefficients
Beta
.869
.149
-.271
-.265

T
1.402
8.530
1.498
-2.672
-2.658

Sig.
.173
.000
.147
.013
.014

Std.
Deviation
67.8391
38.6072
1.000
.928

N

b

Maximum

Mean

Predicted Value
240.5269
481.6491
348.4340
Residual
-64.2011
115.9215 8.905E-14
Std. Predictad Value
-1.591
1.964
.000
Std. Residual
-1.544
2.788
.000
1. Dependent Variable : SALES.

30
30
30
30

Analisis :
1. Model Summary
-

Angka R sebesar 0,869 menunjukkan bahwa korelasi/hubungan antara Sales
dan 4 variable independent-nya adalah kuat.
Catatan : Definisi kuat karena angka diatas 0,5. Namun demikian bisa saja untuk
kasus lain batasan angka akan berbeda.

-

Angka R square atau Koefisien Determinasi adalah 0,755 (berasal dari 0,869 x
0,869). Namun untuk jumlah variable independent lebih dari dua, lebih baik
digunakan Adjusted R square, yang adalah 0,716% (selalu lebih kecil dari R
Square). Hal ini berarti 71,6% variasi dari Sales bisa dijelaskan oleh variasi dari
keempat variable independent. Sedangkan sisanya (100% - 71,6% = 28,4%)
dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain.

-

Standar Error of Estimate (SEE) adalah 41,58 atau Rp. 41,58 juta/bulan (satuan
yang dipakai adalah variable dependent/Sales). Makin kecil SEE akan membuat
model regresi semakin tepat dalam memprediksi variable dependent.

2. Anova
Dari uji ANOVA atau F test, didapat F hitung adalah 19,298 dengan tingkat
signifikansi 0,0000. Karena probabilitas (o,000) jauh

lebih kecil dari 0,05, maka

model regresi bisa dipakai untuk memprediksi sales. Atau bisa dikatakan, Iklan di
Koran, Iklan di Radio, Jumlah Outlet dan Jumlah Salesman secara bersama-sama
berpengaruh terhadap Sales.
3. Koefisien Regresi
Persamaan Regresi :
Sales = 100,123 + 10,913 iklan_ko + 4,966 iklan_ra – 13,275 outlet – 13,988
salesman
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-

Konstanta sebesar 64,639 menyatakan bahwa jika tidak ada iklan, outlet ataupun
salesman yang bertugas, Sales adalah Rp. 100,123 juta/bulan.

-

Koefisiensi regresi 10,913 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda
+) Rp. 1,- Biaya Iklan di Koran akan meningkatkan Sales sebesar Rp. 10,913.

-

Koefisiensi regresi 4,966 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda
+) Rp. 1,- Biaya Iklan di Radio akan meningkatkan Sales sebesar Rp. 4,966.

-

Koefisiensi regresi –13,275 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena
tanda - ) 1 unit outlet akan mengurangi Sales sebesar Rp. 13,275.

-

Koefisiensi regresi –13,988 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena
tanda -) 1 orang salesman akan mengurangi Sales sebesar Rp. 13,988.

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variable independent.
Hipotesis :
Ho = Koefisien regresi tidak signifikan.
H1 = Koefisien regresi signifikan.
Pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas) :
-

Jika Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima.

-

Jika Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak.

Keputusan :
Telihat bahwa pada kolom Sig/significance :
-

Variable iklan_ko, outlet dan salesman mempunyai angka signifikansi dibawah 0,05.
Karena itu, ketiga variable dependent tersebut memang mempengaruhi sales.

-

Variable iklan_ra dan konstanta regresi mempunyai angka signifikansi diatas 0,05.
Karena itu, kedua variable tersebut sebenarnya tidak mempengaruhi sales.

Dengan demikian, variable iklan_ra dikeluarkan dari model regresi, kemudian prosedur
pencarian model regresi diulang sekali lagi.

MODEL REGRESI BERGANDA KE-2
Proses ulangan model regresi berganda:
Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian submenu Regression, lalu pilih
Linear …

Pengolahan Data :
Pengisian :
-

Dependent. Pilih variable sales.

-

Independent(s). Pilih variable iklan_ko, iklan_ra, outlet dan salesman.

-

Case labels. Pilih variable daerah.

-

Method, pilih Enter.

-

Abaikan bagian yang lain.

-

Tekan OK untuk proses data.
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Output :
Regression
Variables Entered/Removed
Model

a

Variables
Variables
Entered
Removed
1
SALESMAN,
OUTLET,
IKLAN_RA
a
IKLAN_KO
a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable : SALES.

Model Summary
Model
1

R

Method

Enter

b

R Square

Adjusted
Std. Error of the
R Square
Estimate
a
.856
.733
.703
42.5637
a. Predictors : (Constant), SALESMAN, OUTLET,
IKLAN_RA, IKLAN_KO.
b. Dependent Variable : SALES.
b

ANOVA

1

Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
a
Regression
129583.9
3
43194.633 23.842
.000
Residual
47103.378 26
1811.668
Total
176687.3 29
a. Predictors : (Constant), SALESMAN, OUTLET, IKLAN_KO.
b. Dependent Variable : SALES.

Coefficients

a

Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
(Constant)
174.644
52.429
IKLAN_KO
10.744
1.305
.856
OUTLET
-12.949
5.081
-.264
SALESMAN
-13.273
5.365
-.252
a. Dependent Variable : SALES.
Model

1

Casewise Diagnostics

T
3.331
8.236
-2.548
-2.474

Sig.
.003
.000
.017
.020

a

Case Number
DAERAH
Std. Residual
20
Jawa Tengah 6
3.129
a. Dependent Variable : SALES.

SALES
452.62
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Residuals Statistics
Minimum
Predicted
Value
Residual
Std.
Predictad
Value
Std.
Residual

254.4906
-60.1438
-1.405
-1.413

Maximum
487.9595
133.1676
2.087
3.129

a

Mean
348.4340
6.632E-14
.000
.000

Std.
Deviation
66.8462
40.3020
1.000
.947

N
30
30
30
30

a. Dependent Variable : SALES.
Analisis :
1. Model Summary
-

Angka R sebesar 0,856 menunjukkan penurunan dibanding model terdahulu.
Namun demikian angka korelasi masih bisa disebut kuat.

-

Angka Adjusted R square (koefisien determinasi yang disesuaikan) adalah 0,703,
juga lebih rendah dari model sebelumnya.

-

Standar Error of Estimate (SEE) adalah 42.56 atau Rp. 42.56 juta/bulan. Hal ini
berarti terjadi kenaikan pada SEE, yang sebenarnya kurang baik, karena tingka
kesalahan dari model regresi lebih besar dari model sebelumnya.

Tafsiran dari SEE bisa dilakukan dengan prosedur :
-

Mencari t tabel dengan kriteria :
Tingkat signifikansi 5%
Df = jumlah sample – jumlah variable = 30 – 4 = 26
Uji dua sisi
Dari tabel t didapat nilai t tabel =

-

2,0555

Menghitung variasi dari variable dependent :
2,0555 x 42,56 =

87,48.

2. Anova
Dari uji ANOVA, didapat F hitung adalah 23,842 dengan tingkat signifikansi 0,0000.
Hal ini menunjukkan pengaruh variable independent secara keseluruhan sudah
signifikan.
3. Koefisien Regresi
-

Persamaan Regresi sekarang menjadi :
Sales = 174.644 + 10.744 iklan_ko – 12.949 outlet – 13.273 salesman

-

Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variable independent.
Terlihat bahwa pada kolom Sig/significance, semua variable independent dan
konstanta mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0,05. Hal ini berarti iklan di
koran, jumlah outlet dan jumlah salesman secara individu juga berpengaruh
secara signifikan terhadap sales.
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Dengan demikian, model regresi terakhir ini sudah memadai untuk memprediksi
sales.
4. Memprediksi sales dengan besaran variable independent tertentu
Misal untuk bulan Agustus 2000 perusahaan berniat meningkatkan biaya iklan di
koran rata-rata menjadi Rp. 30 juta, menambah jumlah salesman rata-rata menjadi
10 orang, dan jumlah outlet rata-rata menjadi 12, maka penjualan pada bulan
tersebut diperkirakan menjadi :
Sales

= 174,644 + (10,744 x 30) – (12,949 x 12) – (13,273 x 10)
= 208,846 atau sekitar Rp. 208.846.000,-

Catatan : Perhatikan pengisian iklan_ko yang hanya 30, karena satuan dalam juta
rupiah.
Tambahan : Karena regresi terdapat SEE, maka sales sebesar 208,846 tersebut
tidak bisa tepat sebesar itu, namun akan bervariasi menjadi diantara (lihat tafsiran
pada SEE) : 208,846

87,48 atau bervariasi dari Rp. 121,366 juta sampai Rp.

296,326 juta.
Demikian seterusnya bisa dilakukan berbagai prediksi lain berdasar masukan
variable independent.

2.2. Korelasi
Uji Korelasi digunakan untuk mengetahui apakah diantara dua variable terdapat
hubungan, dan jika ada hubungan, bagaimana arah

hubungan dan seberapa besar

hubungan tersebut.
Data yang digunakan bisa kualitatif ataupun kuantitatif, yang masing-masing mempunyai
ukuran korelasi sendiri-sendiri.

Kasus
Dari data karyawan suatu perusahaan ingin diukur hubungan (korelasi) antara Gaji, Usia
dan Pengalaman Kerja Seorang Karyawan. (Karena ketiga variable adalah kuantitatif,
maka korelasi yang digunakan adalah Pearson).
(Pada kasus ini, data tidak ditampilkan)

Pengolahan Data
a. Buka file yang sudah anda buat.
b. Dari menu utama SPSS, pilih menu Analyze kemudian pilih submenu Correlate, dan
pilih bivariate …
Pengisian :
-

Variable atau variable yang akan dikorelasikan. Pilih Gaji, Usia dan Kerja.

-

Correlation Coefficients atau alat hitung koefisien korelasi. Pilih Pearson.

-

Test of Significance, pilih Two-Tailed untuk uji dua sisi.
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-

Flag significant correlations, aktifkan pilihan ini.

-

Kemudian klik tombol Options.

-

Pada pilihan Statistics dibaikan saja.

-

Biarkan pilihan Exclude case pairwise aktif.

-

Kemudian tekan OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis. Selanjutnya
SPSS melakukan pekerjaan analisis dan terlihat output SPSS.

Output :
Correlations

USIA

Gaji Karyawan

Pengalaman
Kerja
**

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

USIA
1,000
,
75
**
,682
,000
75
**
,438
,000
75

Gaji
Karyawan
**
,682
,000
75
1,000
,
75
**
,730
,000
75

Pengalaman
Kerja
**
,438
,000
75
**
,730
,000
75
1,000
,
75

Correlations is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Analisis :
1) Arti angka korelasi
Ada dua hal dalam penafsiran korelasi, yaitu tanda + atau – yang berhubungan
dengan arah korelasi, serta kuat tidaknya korelasi.
Contoh, antara Gaji dan Usia, didapat angka +0,682 (tanda + disertakan karena tidak
ada „-„ pada output, jadi otomatis positif).
Hal ini berarti :
a. Arah korelasi positif, atau semakin tinggi usia karyawan, gajinya cenderung
semakin besar dan sebaliknya.
b. Besar korelasi yang > 0,5 berarti usia berkorelasi kuat dengan gaji karyawan.
Demikian juga untuk korelasi usia-kerja dan gaji-kerja, semuanya berarah positif,
hanya antara usia karyawan dengan pengalaman kerja karyawan korelasinya
lemah (hanya 0,438 atau dibawah 0,5).

2) Signifikansi hasil korelasi
Hipotesis :
Ho = Tidak ada hubungan (korelasi) antara dua variable.
H1 = Ada hubungan (korelasi) antara dua variable.
Uji dilakukan dua sisi.
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Dasar pengambilan keputusan (berdasarkan probabilitas) :
b. Jika probabilitas > 0,05 (atau 0,01) maka H0 diterima.
c.

Jika probabilitas < 0,05 (atau 0,01) maka H0 ditolak.

Catatan : 0,05 atau 0,01 tergantung pemilihan.
Keputusan :
Karena semua angka probabilitas adalah 0,000, maka semua variable memang
secara nyata berkorelasi. Hal ini bisa juga dilihat dari adanya tanda

**

pada angka

korelasi, yang artinya sama, yaitu angka korelasi memang signifikan.
Catatan : Output menyatakan SPSS menganggap angka korelasi signifikan pada
level 0,01 atau 1%. Tentunya jika diuji dengan tingkat 5% akan signifikan juga.

3) Jumlah data yang berkorelasi
Karena tidak ada variable yang hilang, maka data yang diproses adalah 75 buah.

III. TUGAS PENDAHULUAN
Mencari data mentah kemudian menentukan variabel dependen dan independen
yang akan diuji. Jumlah variabel independen adalah minimal 3 (tiga) buah. Melakukan
perhitungan secara manual dari uji regresi dan korelasi antara kedua variabel tersebut
(boleh menggunakan bantuan MS Excell). Tahapan pengolahan data manual adalah :
-

Menentukan variabel dependen dan independen

-

Menentukan model awal regresi.

IV. PERALATAN PRAKTIKUM

1. Set data mentah minimal dengan 3 peubah bebas (telah disetujui Asisten,
digabung dengan tugas pendahuluan)

2. Komputer, Software SPSS
IV. PROSEDUR PENGOLAHAN DATA
1. Lakukan langkah pengolahan data dengan bantuan program SPSS. Terdiri atas :
uji regresi berganda, uji regresi parsial dan uji korelasi.
2. Lakukan intrepretasi serta analisa dari output pengolahan data
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Lampiran 1 : Contoh Format Halaman Sampul Depan Laporan

LAPORAN
PRAKTIKUM STATISTIK INDUSTRI

Disusun Oleh :
KELOMPOK X
1. ……………..

16.0000.001

2. ……………..

16.0000.002

3. ……………..

16.0000.003

4. ……………..

16.0000.004

5. ……………..

16.0000.005

LABORATORIUM STATISTIK INDUSTRI &
PENELITIAN OPERASIONAL (SIPO)
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2014
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Lampiran 2 : Contoh Format Halaman Judul

MODUL I
NAMA MODUL

Disusun Oleh :
KELOMPOK X
1. ……………..

16.0000.001

2. …………….

16.0000.002

3. ……………..

16.0000.003

4. ……………..

16.0000.004

5. ……………..

16.0000.005

LABORATORIUM STATISTIK INDUSTRI &
PENELITIAN OPERASIONAL (SIPO)
JURUSAN TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2014
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Lampiran 3 : Contoh Format Halaman Pengesahan Laporan

LEMBAR PENGESAHAN
Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Praktikum Statistika
Industri pada Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Industri 2013-2014,
Telah disetujui dan disahkan pada :
Hari

:

Tanggal

:

Kelompok

:

Oleh;
Assisten Praktikum Statistika Industri
1. Ali Wedo Sarjono, ST

………………

2. Muchamad Maknun, ST

………………

3. Erwin Nasir

………………

4. Athik Dyna Fitriana

………………
Mengetahui,

Dosen Pengampu Praktikum Statistika Industri

Nuzulia Khoiriyah ST., MT
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Lampiran 4 : Contoh Format Halaman Pengesahan Modul untuk tiap modul
LEMBAR PENGESAHAN

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Praktikum Statistika
Industri pada Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Industri 2013-2014,
Telah disetujui dan disahkan pada :
Hari

:

Tanggal

:

Kelompok

:

Oleh,
Asisten Praktikum Statistika Industri
Nama Modul

Nama Asisten (Sesuai Asisten Modul)
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