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BAB 1 
PENDAHULUAN 

  
 
 
 
A.  Sejarah dan Perkembangan Statistik 

Menurut McClave dan Benson (2017) istilah statistik berasal dari bahasa 
latin modern statisticum collegium (“dewan negara”) dan bahasa Italia statista 
(“negarawan” atau “politikus”). Istilah statistik pertama kali digunakan oleh 
Gottfried Achenwall (1719-1772), seorang guru besar dari Universitas 
Marlborough dan Gottingen. Gottfried Achenwall (1749) menggunakan Statistik 
dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya dalam analisis data kenegaraan, 
sehingga dapat diartikan sebagai “ilmu tentang negara”. Pada awal abad ke-19 
terjadi pergeseran makna, menjadi “ilmu mengenai pengumpulan dan 
penggolongan data”. Kemudian Sir John Sinclair dan E.A.W. Zimmerman 
memperkenalkan nama statistics ke dalam bahasa Inggris.  

Kata statistics  dipopulerkan di Inggris oleh Sir John Sinclair dalam 
bukunya: Statistical Account of Scotland 1791-1799. Namun jauh sebelum abad 
XVIII masyarakat telah mencatat dan menggunakan data. Pada awalnya 
statistika hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administratif dan 
pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus 
yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang 
terus berubah. Dalam bidang pemerintahan, statistik telah digunakan seiring 
dengan perjalanan sejarah sejak jaman dahulu. Kitab perjanjian lama mencatat 
adanya kegiatan sensus penduduk. Pemerintah kuno Babilonia, Mesir, dan Roma 
mengumpulkan data lengkap tentang penduduk dan kekayaan alam yang 
dimilikinya. Data yang berhasil dikumpulkan pada saat itu sangat berguna untuk 
keperluan penarikan pajak dan rekrutmen tentara.  

Pada abad pertengahan, pemerintah Inggris mulai melakukan pendataan 
lahan yang dimiliki penduduk. Pada tahun 762 Masehi, pemerintah Inggris 
membuat data lengkap tentang kepemilikan gereja. Baru pada awal abad IX, 
Inggris berhasil menyelesaikan pekerjaan pembagian lahan dengan memasang 
patok pada setiap luas kepemilikan lahan. Sekitar tahun 1086 Raja William the 
Conqueror meminta penulisan buku Domesday Book, sebuah buku yang 
mencatat tentang kepemilikan, luas serta nilai kekayaan lahan di Inggris. 
Domesday Book merupakan karya statistik yang  pertama bagi kerajaan Inggris.  

Sejarah mencatat, Raja Henry VII khawatir akan terjadi wabah penyakit 
menular. Maka pada tahun 1532 Inggris mewajibkan mencatat setiap peristiwa 
kematian penduduknya. Hampir pada  waktu yang bersamaan, Perancis mulai 
mewajibkan pegawai pemerintah untuk mencatat setiap peristiwa pembaptisan 
di gereja-gereja, kematian dan perkawinan. Selama meledaknya wabah penyakit 
menular pada akhir tahun 1500-an, pemerintah Inggris mulai menerbitkan 
angka statistik kematian secara berkala per minggu. Praktek semacam ini terus 
berjalan, dan pada tahun 1632 terbit buku Bills of Mortality berupa catatan 
angka kelahiran dan kematian penduduk berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 
1662 Kapten John Graunt  menggunakan buku ini selama 30 tahun untuk 
memprediksi jumlah orang yang akan mati dari berbagai penyakit dan proporsi 
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kelahiran laki-laki vs perempuan. Graunt menyimpulkan temuannya dalam buku  
Natural and Political Observation Made Upon the Bills of Mortality dan 
menjadikannya sebagai pelopor dalam analisis statistik. Untuk prestasinya dalam 
memprediksi kejadian yang akan datang dengan menggunakan data waktu 
lampau, Graunt dianugerahi gelar  kehormatan sebagai anggota keluarga 
kerajaan (Original Royal Society).  

Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 statistika mulai banyak digunakan 
dalam bidang matematika, terutama probabilitas. Statistika inferensial, cabang 
statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode 
ilmiah, dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh 
Ronald Fisher (peletak dasar statistika inferensial), Karl Pearson (metode regresi 
linear), dan William Sealey Gosset (meneliti problem sampel berukuran kecil). 
Penggunaan statistika pada masa sekarang telah menyentuh semua bidang ilmu 
pengetahuan, mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang ekonomi, 
biologi dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh 
statistika dalam metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti 
ekonometrika, biometrika (biostatistika), dan psikometrika. 

Perkembangan statistik di Eropa mulai signifikan pada abad pertengahan, 
namun di Amerika baru pada tahun 1790. Peraturan Pemerintah Federal AS 
mengharuskan sensus dilakukan setiap 10 tahun. Menurut Barenson et al. (2014) 
secara historis, pertumbuhan dan perkembangan statistika modern dapat 
diruntut dari dua fenomena secara terpisah, yaitu adanya kebutuhan pemerintah 
untuk mengumpulkan data tentang kependudukan dan adanya perkembangan 
teori matematika probabilitas.   Sejarah dan perkembangan teori statistik telah 
melalui perjalanan yang panjang. Analisis statistik telah  digunakan dalam 
berbagai bidang ilmu dan profesi, termasuk dalam penelitian bisnis dan 
manajemen.  

Beberapa kontributor dalam sejarah dan perkembangan Statistika, 
diantaranya: 

 Carl Gauss 
Johann Carl Friedrich Gauss lahir di Braunschweig, 30 April 

1777 meninggal di Gottingen, 23 Februari 1855 pada umur 77 tahun. Gauss 
adalah matematikawan, astronom, dan fisikawan Jerman yang memberikan 
beragam kontribusi. Gauss sebagai salah satu matematikawan terbesar 
sepanjang masa selain Archimedes dan Isaac Newton. Ketika usianya belum 
genap 3 tahun, Gauss mampu mengoreksi kesalahan daftar gaji tukang batu 
ayahnya. Pada umur 10 tahun, Gaus mampu membuat gurunya terkagum-
kagum dengan memberikan rumus untuk menghitung jumlah suatu deret 
aritmatika. Kalkulus (termasuk limit) ialah salah satu bidang analisis yang 
juga menarik perhatiannya. 

 

 Blaise Pascal 
Blaise Pascal lahir di Clermont-Ferrand, Perancis, 19 Juni 1623 –

 meninggal di Paris, Perancis, 19 Agustus 1662 pada umur 39 tahun. Minat 
utamanya ialah filsafat dan agama, sedangkan hobinya yang lain adalah 
matematika dan geometri proyektif. Bersama dengan Pierre de Fermat 
menemukan teori probabilitas.  

 

 Karl Pearson 

http://id.wikipedia.org/wiki/Carl_Gauss
http://id.wikipedia.org/wiki/Braunschweig
http://id.wikipedia.org/wiki/30_April
http://id.wikipedia.org/wiki/1777
http://id.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
http://id.wikipedia.org/wiki/23_Februari
http://id.wikipedia.org/wiki/1855
http://id.wikipedia.org/wiki/Matematika
http://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Fisika
http://id.wikipedia.org/wiki/Jerman
http://id.wikipedia.org/wiki/Archimedes
http://id.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://id.wikipedia.org/wiki/Gaji
http://id.wikipedia.org/wiki/Aritmatika
http://id.wikipedia.org/wiki/Kalkulus
http://id.wikipedia.org/wiki/Blaise_Pascal
http://id.wikipedia.org/wiki/Clermont-Ferrand
http://id.wikipedia.org/wiki/Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/19_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/1623
http://id.wikipedia.org/wiki/Paris,_Perancis
http://id.wikipedia.org/wiki/19_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1662
http://id.wikipedia.org/wiki/Filsafat
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Geometri_proyektif&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
http://id.wikipedia.org/wiki/Probabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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Karl Pearson lahir 27 Maret 1857, meninggal 27 April 1936). Pearson 
adalah kontributor utama perkembangan awal statistika hingga menjadi 
disiplin ilmu tersendiri. Ia mendirikan Departemen Statistika Terapan di 
University College London pada tahun 1911; yang mana merupakan jurusan 
statistika pertama kali pada universitas di dunia. Pearson menikah dengan 
Maria Sharpe pada tahun 1890, dan membuahkan 3 anak. Puteranya Egon 
Sharpe Pearson, menjadi penggantinya sebagai Ketua Departemen Statistika 
Terapan di University College. 

 

 Sir Ronald Fisher 
Sir Ronald Aylmer Fisher, FRS (17 Februari 1890 – 29 Juli 1962) adalah 

pakar statistika, pertanian eksperimental, dan genetika kuantitatif asal Inggris. 
Fisher adalah pemberi landasan bagi banyak statistika modern, khususnya di 
bidang statistika inferensi, yang mempelajari teori estimasi dan uji hipotesis. 
Fisher juga dikenal sebagai orang yang mampu menyatukan dua kutub 
perdebatan di awal perkembangan genetika modern: antara kutub genetika 
kuantitatif dan genetika kualitatif (genetika Mendel). 

Beberapa tokoh kontributor statistika lainnya: Sir Francis Galton, William 
Sealey Gosset (dikenal dengan sebutan "Student"), Gertrude Cox, Charles 
Spearman, Pafnuty Chebyshev, Aleksandr Lyapunov, Isaac Newton, Abraham 
De Moivre, Adolph Quetelet, Florence Nightingale, John Tukey, George 
Dantzig, Thomas Bayes, Andi Hakim Nasution, dll. 

 
B.  Statistik Modern 

Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, 
mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. 
Statistika adalah ilmu tentang data. Statistika berbeda dengan statistik. Statistika 
adalah ilmu tentang data, sedang statistik adalah data, informasi, atau hasil 
penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dari kumpulan data, statistika 
mampu mendeskripsikan dan menyimpulkan data. Konsep dasar statistika 
menggunakan asumsi teori probabilitas. Statistika banyak diterapkan dalam 
berbagai disiplin ilmu, seperti astronomi, biologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, 
bisnis dan manajemen. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan, seperti 
sensus penduduk. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang popular adalah jajak 
pendapat (polling) dan hitung cepat (quick count). Di bidang komputasi, 
statistika dapat diterapkan dalam aplikasi kecerdasan buatan. 

Sharpe et al. (2014) mendefinisikan statistik adalah prosedur yang digunakan 
untuk mengorganisir, menyimpulkan, dan menganalisis data sehingga dapat 
menjawab pertanyaan tentang kasus yang diwakili oleh data tersebut. Definisi ini 
mengandung dua istilah: data dan permasalahan. Sedangkan Berenson et al. 
(2014) mendefinisikan Modern Statistics sebagai usaha mengumpulkan, 
menyajikan, mendeskripsikan dan mengkaraterisasikan informasi untuk 
membantu analisis data dan proses pengambilan keputusan. 

  
C.  Statistik dan Ilmu Pengetahuan 

Levin et al. (2011) mengutip pernyataan Benjamin Disraeli: There are three 
kinds of lies: lies, damned lies and statistics. Ada tiga jenis kebohongan, yaitu: 
kebohongan sesungguhnya, kebohongan dibawah sumpah dan kebohongan 
statistik. Selanjutnya dikutip pendapat Darrell Huff dalam bukunya How to Lie 
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with Statistics.  Ungkapan Huff: The crooks already know these tricks, honest 
men must learn them in self-defense (Para penjahat sudah tahu trik ini, pria jujur 
harus mempelajarinya untuk membela diri). Tujuan pengutipan buku-buku 
tersebut adalah untuk menjelaskan bahwa banyak penggunaan statistik yang 
tidak benar, baik karena sengaja tidak jujur, minim pengetahuan tentang statistik 
atau sengaja menyesatkan pengguna data. Namun demikian, Lee William et al. 
(2013), menyebutkan Statistics is not irrelevant (Statistik bukannya hal yang 
tidak  penting). Pernyataan Newbold artinya statistik itu relevant, diperlukan 
atau penting. Dia mencontohkan bahwa pada saat ini statistik digunakan dalam 
berbagai sektor kehidupan bisnis dan ekonomi sehari-hari. Seabad yang lalu, 
H.G. Wells mengingatkan: Statistical thinking will one day be as necessary for 
efficient citizenship as the ability to read and write (Suatu hari cara ilmu 
statistik akan diperlukan oleh masyarakat yang efisien sebagaimana mereka 
memerlukan kemampuan membaca dan menulis).  

Jika Anda ingin menyewa tukang kayu untuk membuat kitchen set, Anda 
akan pilih tukang yang mana jika dihadapkan pada dua pilihan: pertama seorang 
tukang kayu yang hanya memiliki peralatan palu dan gergaji, atau kedua 
seseorang yang memiliki peralatan lengkap di dalam mobil kerjanya? Untuk 
membuat kitchen set yang bagus, tukang kayu pasti memerlukan peralatan yang 
lebih lengkap. Peralatan yang lebih lengkap dapat diketahui dari data kualitas 
dan jumlah peralatan yang dimiliki seorang tukang kayu. Itulah kira-kira 
peranan statistik dalam menentukan sebuah keputusan.  

Edward Demming dalam Total Quality Management (TQM) menggunakan 
statistical thinking as thought processes that focus on ways to understand, 
manage and reduce variation. Aplikasi statistik yang dalam upaya pengendalian 
kualitas diantaranya Statistical Proces Control (SPC) dan Statistical Quality 
Control (SQC). 

Berbagai disiplin ilmu yang menggunakan statistika terapan diantaranya: 
Aktuaria (penerapan statistika dalam bidang asuransi), Biostatistika atau 
biometrika (penerapan statistika dalam ilmu biologi), Statistika bisnis, 
Ekonometrika, Psikometrika, Statistika sosial, Statistika teknik atau 
teknometrika, Fisika statistik, Demografi, Eksplorasi data (pengenalan pola), 
Literasi statistik, Analisis proses dan kemometrika (untuk analisis data kimia 
analis dan teknik kimia) 

Statistika memberikan alat analisis data bagi berbagai bidang ilmu. 
Kegunaannya bermacam-macam: mempelajari keragaman akibat pengukuran, 
mengendalikan proses, merumuskan informasi dari data, dan membantu 
pengambilan keputusan berdasarkan data. Statistika, karena sifatnya yang 
objektif, sering kali merupakan satu-satunya alat yang bisa diandalkan untuk 
keperluan-keperluan di atas. 

Dalam lingkup bisnis dan manajemen, statistik diantaranya dapat diterapkan 
dalam ilmu: Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen 
Produksi/Operasi, Manajemen Keuangan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 
dan Akuntansi Manajemen. 
 
Pembagian Statistik 

Secara umum pembagian statistik dapat dikelompokkan menjadi dua 
bagian, yaitu: 
1. Statistik Deskriptif   
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Statistik deskriptif adalah bagian statistik yang menjelaskan bagaimana 
data dikumpulkan dan diringkas lalu dipresentasikan. Berbagai gambaran 
karakteristik data yang berasal dari suatu populasi atau sampel biasanya 
disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi, central tendensi, dispersi dan 
grafik.  Menurut Barenson et al. (2014) disebutkan bahwa: Descriptive 
statistics can be defined as those methods involving the collection, 
presentation, and characterization of a set of data in order to describe 
properly the various features of that set of data. (Statistik deskriptif dapat 
didefinisikan sebagai metode yang melibatkan pengumpulan, penyajian, dan 
karakterisasi dari set data untuk menggambarkan dengan baik berbagai fitur 
dari set data tersebut). 

 
 

2. Statistik Inferensial  
Statistika probabilitas dimulai pertengahan abad XVII pada saat terjalin 

hubungan antara ahli matematika Pascal dengan penjudi ulung Chevalier de 
Mere dalam penelitian tentang peluang memenangkan permainan pada 
arena perjudian. Tokoh selanjutnya sebagai kontributor statistic inferensial 
adalah ahli matematika Bernouli, DeMoivre, dan Gauss. Namun 
perkembangan sangat berarti baru terjadi pada abad XX ini, dengan 
kontribusi para ahli matematika seperti Pearson, Fisher, Gosse, Neyman, 
Wald dan Tukey. 

Statistik Inferensial adalah bagian statistik yang bertujuan menganalisis 
data, kemudian menginterprestasikan atau membuat kesimpulan hasil 
analisis tersebut. Inferensial berasal dari kata kerja to infere, yang artinya 
menyimpulkan. Misalkan kondisi cuaca berawan dan gelap, maka dapat 
disimpulkan akan turun hujan. Kesimpulan dibuat berdasarkan data yang 
ada. Statistik inferensial mengambil peran yang lebih banyak dan penting 
dibanding statistik deskriptif. Pengujian hipotesis dalam penelitian 
menggunakan teknik statistik inferensial. Barenson et al. (2014) 
mendefinisikan statistika inferensial sebagai metode yang memungkinkan 
membuat estimasi karakteristik populasi atau membuat keputusan mengenai 
populasi hanya berdasarkan hasil dari sampel. Selengkapnya dinyatakan : 
Inferential statistics can be defined as those methods that make possible the 
estimation of a characteristic of population or making the decision 
concerning a population based only on sampel results (Statistik inferensial 
dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan estimasi 
karakteristik populasi atau membuat keputusan mengenai populasi hanya 
berdasarkan hasil sampel). Levin et al. (2011) menjelaskan statistik 
enferensial adalah upaya melakukan generalisasi kesimpulan atas populasi. 
Metode statistik inferensial dapat digunakan dalam cabang statistika yang 
disebut Decision Theory.  

Untuk mengklarifikasi definisi tersebut, diperlukan definisi lebih lanjut: 
1. Populasi (universe) adalah total item atau objek yang menjadi perhatian 

penelitian. 
2. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk keperluan 

analisis. 
3. Parameter adalah jumlah ukuran yang dihitung untuk menjelaskan 

karakteristik seluruh populasi. 
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4. Angka atau nilai statistik adalah jumlah ukuran yang dihitung untuk 
menjelaskan karakteristik dari sampel populasi. 
 

Statistik inferensial dibagi menjadi dua, yaitu Statistik Parametrik dan Non-
parametrik.  
 
a.  Statistik Parametrik. 

Statistik paramterik digunakan untuk data sampel yang 
berdistibusi normal. Oleh karenanya, untuk menggunakan statistik 
parametrik terlebih dahulu harus dilakukan uji normalitas sebaran data. 
Jika distribusi data bersifat normal, maka analisis dapat menggunakan 
statistik parametrik. Jika sebaran data tidak terdistribusi secara normal, 
maka dapat digunakan statistik non-parametrik.  Maka statistik non-
parametrik, merupakan solusi jalan buntu jika data tidak terdistribusi 
secara normal. Pengujian yang dapat dilakukan pada statistik parametrik 
diantaranya :  

 
 
 

1) Uji Asosiasi 
Uji asosiasi bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel 

(bebas dan independent) memiliki hubungan timbal balik 
(asosiatif/korelatif) atau tidak. Pengujian yang digunakan adalah:  
korelasi, regresi dan crosstab.  

 
2) Analisis multivariate. 

Analisis multivariate bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
struktur data variabel yang banyak Pengujian yang digunakan adalah: 
analisis diskriminan dan analisis faktor. 

 
b.  Statistik Non-Parametrik. 

Statistik non-paramterik digunakan pada kondisi penelitian tertentu 
saja, seperti : data tidak terdistribusi normal dan  jumlah sampel kecil (< 
30). Metode statistik non parametrik sukup sederhana, sehingga ada yang 
meragukan hasilnya.  Pengujian statistik non-parametrik bertujuan untuk 
mengetahui apakah sebuah data sampel berbeda nyata dengan sampel 
yang lain. Pengujian yang digunakan adalah:  independent sampel t test, 
paired sampel test dan one sampel test. Sign Test, U-test dan Uji 
perbedaan, dll.  
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Gambar 1.1. Pembagian Statistik 

 

 

D.  Statistik dan Komputer 
Hampir setengah abad ilmu statistik telah berubah secara drastis seiring 

dengan perkembangan software komputer.  Pada era 1980-an software statistik 
mengalami revolusi teknologi tercepat. Perkembangan jumlah pengguna 
komputer pribadi juga memacu pembuatan program atau aplikasi statistic. 
Aplikasi statistik yang paling terkenal diantaranya: SAS, SPSS, MINITAB, AMOS, 
LISREL, PLS dan Eviews. Tabel 1.1. Beberapa aplikasi computer untuk analisis 
statistik. 

 
Tabel 1.1.  Nama Aplikasi Statistik 

No Aplikasi Windows Mac OS  Linux BSD Unix 

1 AcaStat Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
2 ADaMSoft Ya Ya Ya Ya Ya 
3 Analyse-it Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
4 Auguri Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
5 BioStat Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
6 BMDP Ya     
7 BrightStat Ya Ya Ya Tidak Ya 
8 Dataplot Ya Ya Ya Ya Ya 
9 EasyReg Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
10 Epi Info Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
11 EViews Ya Tidak 

diteruskan 
(1.1) 

Tidak Tidak Tidak 

12 GAUSS Ya Ya Ya Tidak Ya 
13 Golden Helix Ya Ya Ya Tidak Ya 
14 GraphPad 

Prism 

Ya Ya Tidak Tidak Tidak 

15 gretl Ya Ya Ya Tidak Tidak 
16 JMP Ya Ya Ya Tidak Ya 
17 JHepWork Ya Ya Ya Ya Ya 
18 MacAnova Ya Ya Ya Ya Ya 
19 Maple Ya Ya Ya Templat:? Ya 
20 Mathematica Ya Ya Ya Tidak Ya 
21 MedCalc Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
22 Minitab  Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

Distribusi Data

Distribusi Normal
Statistik 

Parametrik/Inferensial

Distribusi Tidak Normal
Statistik 

Non-parametrik
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No Aplikasi Windows Mac OS  Linux BSD Unix 

diteruskan 
23 modelQED Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
24 NCSS Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
25 NumXL Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
26 OpenEpi Ya Ya Ya Ya Ya 
27 Origin Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
28 Partek Ya Tidak Ya Tidak Tidak 
29 Primer  Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
30 PSPP Ya Ya Ya Ya Ya 
31 R 

Commander 

Ya Ya Ya Ya Ya 

32 R Ya Ya Ya Ya Ya 
33 RATS Ya Ya Ya Tidak Ya 
34 RKWard Tidak Tidak Ya Tidak Ya 
35 Sage Tidak Ya Ya Tidak Ya 
36 SalStat Ya Ya Ya Ya Ya 
37 SAS Ya Tidak 

diteruskan 
Ya Tidak Ya 

38 SciPy      
39 SHAZAM Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
40 SOCR Ya Ya Ya Ya Ya 
41 SOFA Ya Ya Ya Ya Ya 
42 SPlus Ya Tidak Ya Tidak Ya 
43 SPSS Ya Ya Ya Tidak Tidak 
44 Stata Ya Ya Ya Tidak Ya 
45 Statgraphics Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
46 STATISTICA Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
47 Statistix Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
48 StatIt Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
49 StatPlus Ya Ya Tidak Tidak Tidak 
50 StatsDirect Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
51 SYSTAT Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
52 Total Access 

Statistics 

Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

53 Unistat Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
54 VisualStat Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
55 WinPepi Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
56 WinSPC Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 
57 XLStat Ya Ya Tidak Tidak Tidak 
58 XploRe Ya Tidak Ya Tidak Ya 
59 Zaitun Time 

Series  

Ya Tidak Tidak Tidak Tidak 

 

Sumber: Levin et al. (2011) 
 

 

 
 

http://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://id.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
http://id.wikipedia.org/wiki/Linux
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkeley_Software_Distribution
http://id.wikipedia.org/wiki/Unix
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=ModelQED&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=NCSS&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/NumXL
http://id.wikipedia.org/wiki/OpenEpi
http://id.wikipedia.org/wiki/Origin
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Partek&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Primer
http://id.wikipedia.org/wiki/PSPP
http://id.wikipedia.org/wiki/R_Commander
http://id.wikipedia.org/wiki/R_Commander
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Pemrograman_R
http://id.wikipedia.org/wiki/RATS
http://id.wikipedia.org/wiki/RKWard
http://id.wikipedia.org/wiki/Sage
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SalStat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Statistical_Analysis_System
http://id.wikipedia.org/wiki/SciPy
http://id.wikipedia.org/wiki/SHAZAM
http://id.wikipedia.org/wiki/SOCR
http://id.wikipedia.org/wiki/SOFA
http://id.wikipedia.org/wiki/SPlus
http://id.wikipedia.org/wiki/SPSS
http://id.wikipedia.org/wiki/Stata
http://id.wikipedia.org/wiki/Statgraphics
http://id.wikipedia.org/wiki/STATISTICA
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statistix&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=StatIt&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/StatPlus
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=StatsDirect&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/SYSTAT
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Total_Access_Statistics&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Total_Access_Statistics&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Unistat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=VisualStat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/WinPepi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=WinSPC&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=XLStat&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/XploRe
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaitun_Time_Series&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Zaitun_Time_Series&action=edit&redlink=1


Statistika Penelitian Manajemen       9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB 2 
STATISTIK DAN PENELITIAN 
 
 
 
 
A.  Pengertian Penelitian 

Menurut Sekaran (2017), penelitian atau penyelidikan adalah suatu tindakan 
yang dilakukan dengan sistematis dan teliti, dengan tujuan mendapatkan 
pengetahuan baru atau mendapat susunan dan tafsiran yang baru dari 
pengetahuan yang telah ada, dimana sikap orang yang bertindak itu harus kritis 
dan prosedur yang digunakan harus lengkap. Sedangkan penelitian ilmiah adalah 
kegiatan untuk mengungkapkan fenomena alam yang dilakukan secara 
sistematik, terkendali, empirik dan kritis.  
1. Sistematik, kegiatan penelitian dilakukan secara terencana dan terarah. 
2. Terkendali, artinya penelitian dilakukan secara ketat dengan mengendalikan 

variabel yang diperkirakan akan mengganggu hasil yang akan dicapai. 
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 Contoh:  Bila ingin mengetahui daya serap (absorbsi) suatu larutan maka 
yang harus dikendalikan adalah suhunya (temperatur). Bila ingin 
mengetahui produktivitas kerja karyawan maka yang harus dikendalikan 
adalah kualialitas sumber daya manusia. 

3. Empirik, artinya fenomena alam diungkapkan melalui fakta empirik (data) 
yang berasal dari data primer maupun sekunder. 

4. Kritis, artinya hasil penelitian yang diperoleh bukan merupakan kebenaran 
mutlak sehingga siapapun boleh menyanggahnya. Tingkat kritis dapat 
ditunjukan bahwa hasil penelitian meskipun mungkin terdapat kesalahn, 
tetapi besarnya kesalahan harus bisa ditunjukan dalam pengertian statistika. 
Tingkat kesalahan siukur dengan besarnya risiko kesalahan, atau significant 
level. Dalam ilmu manajemen level kesalahan ditoleransi sampai dengan 5%. 

 
B.  Proses Penelitian  

Menurut Bush and Burn (2013) terdapat sebelas tahapan penelitian, yaitu:  
(1) Menetapkan kebutuhan penelitian, (2) merumuskan masalah, (3) 
menetapkan tujuan, (4) menentukan rancangan penelitian, (5) mengidentifikasi 
jenis dan sumber informasi, (6) menentukan cara mengakses data, (7) 
merancang instrument penelitian, (8) menentukan rencana dan ukuran sample, 
(9) mengumpulkan data, (10) menganalisis data dan (11) menyiapkan dan 
menyajikan laporan akhir penelitian.  

Sedangkan menurut Feiberg et al. (2012) dalam melakukan penelitian ada 
beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu: (1) Menentukan problem secara 
tepat dari suatu fenomena yang akan diteliti, (2) Menentukan tujuan penelitian 
secara tepat dan spesifik, (3) Menetapkan beberapa kegunaan penelitian, (4) 
Membahas literatur penelitian yang akan dilakukan, (5) Menentukan metode 
riset yang tepat untuk memecahkan masalah penelitian, (6) Melakukan analisis 
berdasarkan data yang telah diolah dengan menggunakan suatu metode statistik 
multivariat tertentu, (7) Membuat kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh 
dengan cara yang sistematis, dan (8) Memberikan saran dan implikasi kebijakan 
yang tepat. Dalam langkah penelitian harus ditentukan: 

 Variabel yang akan digunakan untuk mengungkapkan permasalahan yang 
akan dipecahkan. 

 Menentukan konektivitas antar variabel sesuai model statistik tertentu. 

 Menentukan cara mengukur variabel. 

 Menentukan metode untuk mendapatkan ukuran variabel, apakah 
menggunakan data primer atau sekunder. 

 Jika menggunakan data primer, bagaimana membuat kuesioner atau 
pedoman wawancara untuk dapat mengukur.  

 Menentukan responden dan sampel yang tepat. 

 Menentukan syarat validtas dan reliabilitas data. 

 Menentukan validasi model yang didapatkan. 
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Sumber: Feiberg et al. (2012)    
 Gambar 2.1. Proses Penelitian 

 
 

C.  Peranan Statistik dalam Penelitian 
Pengembangan dan pengujian kebenaran ilmu tidaklah dapat dipisahkan 

dari usaha penelitian untuk memberikan apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, 
faktor apa yang mempengaruhi, bagaimana hubungan antar variabels dan 
bagaimana akibat yang mungkin terjadi. Beberapa keuntungan penggunaan 
analisis statistik diantaranya: 
1. Statistik memungkinkan penyajian data dengan deskripsi yang lebih eksak. 

Statistik mempunyai bermacam cara dalam memeriksa sesuatu. Hal itu 
ditentukan oleh jenis data yang tersedia sebagai hasil penelitian. Klasifikasi 
data dan tujuan yang ingin dicapai akan menentukan jenis dan bentuk 
analisis yang digunakan. 

2. Karena statistik mempunyai kaidah serta syarat-syarat tertentu maka 
statistik memaksa kita "definite" dan eksak dalam prosedur dan berfikir. 

3. Dengan menggunakan statistik memungkinkan seseorang menganalisis 
bermacam bentuk data dan artinya. 

4. Statistik memungkinkan kita untuk membuat kesimpulan-kesimpulan 
umum. 

5. Dengan statistik memungkinkan kita meramalkan beberapa faktor penyebab 
yang menopang atau menyangga kejadian-kejadian yang kompleks dan 
rumit. Estimasi tentang penyebab suatu kejadian atau "casual factors" hanya 
mungkin dilakukan kalau kita dapat mengontrol penyebab-penyebab yang 
lain. Keadaan-keadan yang kompleks itu dapat dipecahkan oleh statistik, 
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seperti analisis faktor, analisis regresi, partial regresi, non-parametrik dan 
sebagainya. 

 
D.  Statistika dan Rancangan Penelitian 

Secara umum terdapat dua rancangan dasar penelitian manajemen. 
Pertama, rancangan kualitatif apabila penelitian hanya bertujuan untuk 
mengeksplorasi suatu rumusan permasalahan. Dalam rancangan ini, tidak 
diajukan hipotesis penelitian, namun hanya diajukan pertanyaan penelitian yang 
bersifat esploratis saja, tanpa adanya pembuktian-pembuktian (uji hipotesis). 
Penelitian kualaitatiF menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat terbuka, 
seperti mengapa, bagiamana dan mengapa. Penggunaan teknik statistik dalam 
penelitian kualitatif tetap ada, namun sebatas pada statistik deskriptif: distribusi 
frekwensi, cetral tendency, dispersi dan bentuk sebaran data sertapenggunaan 
grafik. Kedua, rancangan penelitian kuantitatif. Rancangan kuantitatif 
menjawab pertanayaan penelitian yang bersifat tertutup, seperti: apakah 
terdapat pengaruh, hubungan dan perbedaan. Penelitian kuantitatif mengajukan 
hipotesis untuk diuji secara statistik. Sedangkan rancangan ketiga adalah métode 
campuran (mixed method). Rancangan campuran digunakan apabila dalam satu 
kegiatan penelitian memiliki pertanyaan yang bersifat terbuka (kualitatif) dan 
tertutup (kuantitatif dan mengajukan hipotesis).   

 

 
 

 
Gambar 2.2. Hubungan Statistik Dengan Pembagian Rancangan Penelitian 

 
 

BAB 3 
DATA PENELITIAN 
 

  
 
 

A. Sumber Data 
Dalam penelitian manajemen, cakupan penelitian dapat berupa: (1) Kajian 

kasus pada perusahaan tertentu saja yang disebut single case study, (2) Kajian 
pada komunitas atau pengguna produk tertentu (focus group), dan (3) Kajian 
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pada cakupan yang lebih luas berupa populasi penduduk. Jika peneliti memiliki 
kemampuan untuk meneliti seluruh anggota populasi, maka akan digunakan 
metode penelitian sensus.  Namun jika terdapat kendala, keterbatasan atau 
kelangkaan sumberdaya, maka peneliti dapat menggunakan teknik sampling 
untuk mendapatkan data dari populasi. Setelah ditetapkan cakupan penelitian, 
maka tugas peneliti selanjutnya adalah menetapkan sumber data, jenis dan 
teknik pengambilan data. 

Peneliti akan menetapkan data apakah yang diperlukan untuk menjawab 
permasalahan penelitian. Data yang akan digunakan untuk dianalisis dalam 
penelitian apakah sudah tersedia di perusahaan atau belum. Jika belum tersedia, 
pertanyaan selanjutnya adalah apakah data tersedia dari penyedia data (data 
provider) seperti BPS, BEJ, annual report dan data lainnya. Dilihat dari 
ketersediaan (availability) dan cara memperolehnya (accessability), data dapat 
dikategorikan menjadi data primer dan sekunder.  

 
1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi peneliti 
terhadap variabel atau obyek yang ditelitinya. Data primer kondisinya belum 
tersedia pada perusahaan, populasi  maupun pada penyedia data, sehingga data 
harus diamati dan diukur langsung oleh peneliti. Jika data berbentuk kualitatif, 
maka peneliti perlu melakukan pengkodean (data coding) agar dapat dianalisis 
lebih jauh untuk keperluan penelitian. Untuk jenis data yang abstrak ini 
diperlukan teknik pengukuran biasanya dengan menggunakan Skala Likert. Data 
yang berbentuk kualitatif seperti masalah persepsi pelanggan, motivasi dan 
kepuasan kerja dapat diukur dengan daftar pertanyaan (questionnaires). 
Kategori data kualitatif adalah data nominal dan ordinal. Sedangkan jika data 
berbentuk kuantitatif dan konkrit, maka data primer dapat langsung dihitung 
(counted). Data kuantitatif berupa data interval dan ratio. 
 
2. Data Sekunder 

Data sekunder dapat diperoleh dari pihak lain di luar peneliti ari penyedia 
jasa (data provider). Data sekunder sudah tersedia (available) sehingga tinggal 
menggunakan sesuai dengan keperluan penelitian. Data sekunder dapat 
diperoleh dari laporan kinerja perusahaan, prospektus, dan lain-lain. 

 
B.  Jenis-jenis Data. 

Statistik behubungan erat dengan pengolahan data. Dalam perspektif 
statistik, data dapat dikelompokkan menjadi data kualitatif dan kuantitatif.  
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Gambar 3.1. Jenis-jenis Data 
 
 
1. Data Kualitatif  

Data kualitatif berkaitan dengan observasi terhadap hal-hal yang bersifat 
abstrak sehingga dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Data kualitatif memiliki 
ciri tidak dapat dilakukan operasionalisasi matematika, seperti penambahan, 
perkalian dan pengurangan.  Beberapa contoh pengukuran data kualitatif : (1) 
Kecantikan miss universe : tidak cantik/jelek, kurang cantik, sedang, cantik, 
sangat cantik, (2) Jenis pekerjaan/profesi seseorang : petani, tukang kayu, 
akuntan, dokter, ibu rumah tangga, dan lainnya, (3) Status pernikahan : belum 
menikah, menikah, duda atau janda, (4) Gender (jenis kelamin) : pria atau 
wanita, (5) Sikap dan perilaku pegawai : motivasi kerja : sangat rendah,  rendah, 
sedang, tinggi, sangat tinggi, (6) Tingkat kepuasan konsumen : sangat tidak puas, 
tidak puas, kurang puas, puas dan sangat puas, (7) Kinerja pegawai : sangat 
buruk, buruk, sedang, baik dan sangat baik, (8) Tingkat sosial ekonomi (social 
economics scale) : kelas bawah, menengah bawah, menengah, menengah atas, 
atas, (9) Kepuasan pelanggan: Sangat tidak puas, tidak puas, cukup puas, puas 
dan sangat puas. Data kualitatif  harus diukur terlebih dahulu dengan ukuran 
kuantitatif agar dapat diolah atau dianalisis dengan statistik. Usaha 
mengkuantitatifkan data dari jenis data kualitatif biasanya digunakan 
pendekatan yang diusulkan pertama kali oleh Rensis Likert sehingga dikenal 
skala Likert (Likert Scale Method). 

 
2. Data Nominal. 

Data berskala nominal atau jenis data nominal adalah data yang diperoleh 
dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Data nominal adalah data yang paling 
rendah dalam level pengukuran data. Jika pengukuran data hanya menghasilkan 
satu dan hanya satu-satunya kategori, maka data tersebut disebut data nominal 
atau data kategori. Contoh data nominal: 

a.  Jenis pekerjaan dapat dibuatkan skala sebagai berikut: 
 Pegawai negeri sipil (PNS) =  1. 
 Pegawai swasta (PS)  = 2 
 Wiraswastawan  =  3 

b.  Tempat tinggal mahasiswa:  
 Kota   = 1 

Desa  =  2 
 

Karakteristik yang menonjol dari data nominal adalah kedudukan data 
setara satu sama lain, tidak ada yang lebih banyak atau sedikit meskipun 
kodenya berbeda. Data nominal tidak bisa dilakukan operasi matematika 
(penjumlahan, perkalian, pengurangan, pembagian dsb). Dalam contoh di 
atas, tidak mungkin dilakukan penjumlahan 1 + 2 = 3, Pegawai Negeri sipil + 
Pegawai Swasta = Wiraswastawan.   

 
3. Data Ordinal. 

Data berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi 
atau klasifikasi, tetapi diantara dua data tersebut memiliki hubungan. Data 
ordinal memiliki level yang lebih tinggi dibanding data nominal. Pada data 
nominal semua data kategori dianggap sama, sedangkan pada data ordinal 
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terdapat tingkatan data. Nilai data pada kategori tertentu memiliki level yang 
lebih tinggi dari pada level atau kategori lainnya. Contoh data ordinal: 

 
1.  Klasifikasi tingkat kepuasan pelanggan sebagai berikut: 

Sangat puas   =  5 
Puas   = 4 
Cukup puas   =  3 
Tidak puas   =  2 
Sangat tidak puas =  1 

 
2.  Tingkat sosial ekonomi masyarakat (social economics scale): 

Kelas bawah   =  1 
Menengah bawah =  2 
Menengah   =  3  
Menengah atas   =  4 
Atas   =  5 

 
Catatan :  Pemberian kode bisa dari 1 ke 5 atau sebaliknya yang penting 

konsisten sehingga dalam interpretasinya tidak akan berubah-
ubah. 

 
Karakteristik yang menonjol dari data nominal adalah kedudukan data tidak 

setara satu sama lain, seperti : Sikap pelanggan sangat puas tentu lebih tinggi 
dari hanya sekedar puas. Ciri lain data nominal adalah tidak bisa dilakukan 
operasi matematika (penjumlahan, perkalia n, pengurangan, pembagian dsb). 
Dalam contoh di atas, tidak mungkin dilakukan penjumlahan 1 + 2 = 3, atau 
sangat puas + puas = Cukup puas.   

 
4. Data Kuantitatif  

Data kuantitatif berkaitan dengan observasi terhadap hal-hal yang bersifat 
konkrit sehingga dinyatakan dalam bentuk angka yang sebenarnya.  Data 
kuantitatif berbentuk angka yang konkrit sehingga dapat dilakukan 
operasionalisasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian dan 
perkalian. Contoh Data Kuantitatif: (1) Umur, Tinggi atau Berat Badan seseorang, 
(2) Volume penjualan per periode, (3) Produksi telur ayam per tahun, (4) 
Frekuensi penerbangan di bandara Soekarno-Hatta per bulan, (5) Jumlah 
mahasiswa dalam satu kelas, (6) Jumlah penumpang kerata api eksekutif  Argo 
Lawu Jakarta-Solo per tahun. Data kuantitatif terdiri dari dua jenis, yaitu data 
interval dan rasio. 

 
5. Data Interval 

Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran 
dimana jarak dua titik pada skala telah diketahui. Hal ini berbeda dengan skala 
ordinal dimana jarak antara dua titik tidak diperhatikan, seperti jarak antara 
puas dengan tidak puas yang bersifat konkrit. Data interval setingkat lebih tinggi 
levelnya dibanding data ordinal, karena selain bisa bertingkat urutannya, juga 
urutan tersebut bisa dikuantitatifkan. Contoh Data Interval : 

 
Ruangan A kategori cukup panas  :  50 – 80oC 
Ruangan B kategori  panas   :  80 – 110oC 
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Ruangan C kategori sangat panas :  110 – 140oC. 
 

Data tersebut termasuk interval, karena memiliki jarak (interval) 30oC serta  
pada kondisi A, B dan C di atas terdapat perbandingan misalkan setengah kali, 
dua kali atau dua kalinya. Jadi pada data interval tidak terdapat nilai nol yang 
absolut. Ciri Data Interval adalah : (1) tidak ada kategori atau pemberian kode 
seperti data kualitatif baik nominal maupun ordinal, dan (2) dapat dilakukan 
operasionalisasi matematika : penjumlahan, perkalian dan lainnya. 

 
6. Data  ratio 

Data rasio adalah tingkatan data dengan pengukuran tertinggi diantara data 
lainnya. Data yang diperoleh dengan cara  pengukuran, dimana jarak pada dua 
titik pada skala sudah diketahui, dan mempunyai titik nol yang absolut. Berbeda 
dengan skala interval, tidak ada titik nol mutlak. Data rasio adalah data dalam 
bentuk angka yang sebenarnya, bukan kategori seperti pada data nominal dan 
ordinal. Contoh data rasio: Jumlah buku di kelas, jika 5 artinya ada buku 5 buah 
di kelas. Tapi, jika nol artinya tidak ada buku di dalam kelas. Ciri khusus data 
ratio: (1) tidak ada kategori atau pemberian kode seperti data kualitatif baik 
nominal maupun ordinal, (2) dapat dilakukan operasionalisasi matematika : 
penjumlahan, perkalian, dan lainnya, (3) pengolahan data statistik yang berasal 
dari data kuantitatif sebagian  besar menggunakan data rasio. 

 

C.  Variabel Penelitian 
Apakah variabel penelitian itu? Variabel adalah ciri atau karakteristik 

tertentu yang dimiliki oleh objek yang menjadi perhatian peneliti. Misalnya 
objek yang dijadikan perhatian peneliti adalah manusia. Ada beberapa ciri 
manusia seperti jenis kelamin, tinggi badan, intelegensia, motivasi, gaya 
kepemimpinan, dan lain-lain. Kesemuanya itu, adalah variabel. Baik jenis 
kelamin, tinggi badan, intelegensia, motivasi, gaya kepemimpinan, semuanya 
berhubungan dengan manusia, tetapi menunjukkan ciri yang berbeda-beda. 

Bagaimana hubungan variabel dengan data? Data adalah representasi dari 
variabel yang memberikan informasi tentang karakteristik variabel. Itulah 
sebabnya istilah data kadang dipertukarkan dengan istilah variabel, misalanya 
orang sering menyampaikan data tinggi badan yang juga menunjukkan variabel 
tinggi badan.  

 
D.  Populasi, Sampel dan Metode Sampling 

Menurut Bougie and Sekaran (2019) populasi (universe) adalah jumlah 
semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap 
yang akan diteliti. Objek atau nilai disebut unit analisis atau elemen populasi. 
Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga, dan 
tanah pertanian. Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang 
lingkup yang ingin diteliti. Populasi dibedakan menjadi populasi sasaran (target 
population), dan populasi sampel (sampling population). Populasi sasaran 
adalah keseluruhan individu dalam areal/wilayah/lokasi/kurun waktu yang 
sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan populasi sampel adalah keseluruhan 
individu yang akan menjadi satuan analisis dalam populasi yang layak dan sesuai 
untuk dijadikan atau ditarik sebagai sampel penelitian sesuai denan kerangka 
sampelnya (sampling frame). Adapun yang dimaksud dengan kerangka sampel 
adalah seluruh daftar individu yang menjadi satuan analisis yang ada dalam 
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populasi dan akan diambil sampelnya. Sampel adalah bagian dari populasi yang 
diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas 
dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Objek atau nilai yang akan 
diteliti dalam sampel disebut unit sampel. Unit sampel mungkin sama dengan 
unit analisis, tetapi mungkin juga tidak. 

Sedangkan  menurut  Schindler (2018)  sampel  adalah  sebagian  dari  
jumlah dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  populasi  tersebut. Bila  populasi  
besar, dan  peneliti  tidak  mungkin  mempelajari  semua  yang  ada   pada 
populasi,  misalnya  karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti 
dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, apa yang dipelajari 
dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu 
sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). 

Bila sampel tidak representatif, ibarat orang buta disuruh mendeskripsikan 
bentuk gajah. Orang pertama yang memegang telinga gajah, ia menyimpulkan 
gajah itu seperti kipas. Orang kedua yang memegang badan gajah, ia 
menyimpulkan gajah itu seperti tembok besar. Orang lain lagi memegang 
ekornya, ia menyimpulkan gajah itu kecil bulat seperti seutas tali. Begitulah kalau 
sampel yang dipilih tidak representatif, maka ibarat 3 orang buta itu yang 
membuat kesimpulan yang salah tentang gajah. Untuk mendeskripsikan populasi 
dan sampel, digunakan istilah parameter dan statistik. Parameter dan statistik 
adalah besaran yang berupa data ringkasan yang menunjukkan suatu ciri dari 
populasi dan sampel. Parameter dan statistik merupakan hasil hitungan nilai dari 
semua unit di dalam populasi dan sampel bersangkutan. 

 
1. Mengapa Sampel Diperlukan? 

Menurut Wathen et al. (2018) dalam suatu penelitian yang ditujukan untuk 
mengetahui karakteristik suatu populasi, masalah penggunaan sampel 
merupakan suatu yang penting. Bahkan disadari atau tidak dalam kehidupan 
sehari-hari penggunaan sampel bukan suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat. 
Pada umumnya untuk memperoleh informasi tentang karakteristik suatu 
populasi maka tidak perlu semua anggota populasi diobservasi, tetapi cukup 
hanya sebagiannya saja, dan sebagian anggota populasi yang terpilih tersebut 
disebut sampel. Dengan hanya mengamati sampel tersebut, daripada mengamati 
seluruh populasinya, maka akan diperoleh efisiensi baik dari segi waktu, tenaga 
maupun biaya. Sama halnya seperti untuk mengetahui kemanisan satu karung 
gula, cukup dicoba sejimpit gula saja dan tidak perlu satu karung gula tersebut 
dicoba semua. Suatu penelitian dengan sampel, biasanya disebut survei, 
selanjutnya cukup dilakukan hanya dengan mengamati individu di dalam 
sampelnya saja dan tidak perlu mengamati seluruh populasi. Keadaan ini sangat 
berbeda dengan sensus, dimana setiap individu dalam populasi yang diteliti 
harus diamati. 

 
2. Alasan Menggunakan Sampel 

Digunakannya sampel dalam suatu penelitian terutama didasarkan pada 
bagian pertimbangan berikut: 

a) Seringkali tidak mungkin mengamati seluruh anggota populasi. 
Terkadang populasi yang dihadapi (misalnya mahasiswa seluruh 
indonesia) sangat besar, sehingga kecil kemungkinannya untuk dapat 
diobservasi satu-persatu dan kalaupun dilakukan perlu waktu yang lama 
dan/atau tenaga dan biaya yang sangat besar. 
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b) Pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak 
Misalnya, bila ingin mengetahui rasa dari rambutan yang dijual oleh 
seorang pedagang, tentu tidak mungkin mencicipi seluruh rambutan yang 
ada. 

c) Menghemat waktu, biaya dan tenaga 
Meneliti seluruh anggota populasi yang besar memerlukan biaya tinggi, 
selain itu juga butuh waktu dalam pengumpulan dan pemrosesannya serta 
tenaga yang terlatih. penggunaan banyak tenaga manusia dan peralatan 
cenderung menyebabkan variasi data jadi besar akibat adanya variasi 
kemampuan dari individu pelaksana serta peralatan yang dipakai. 
Seperti contoh sebelumnya, jelas akan lebih cepat dan lebih tepat, lebih 
hemat tenaga dan pasti lebih murah untuk hanya mencicipi sejimpit gula 
daripada merasakan seluruhnya untuk mengetahui kemanisan dari 
sekarung gula pasir. 

d) Mampu memberikan informasi yang lebih menyeluruh dan mendalam 
(komprehensif) 
Suatu sampel yang kecil (jumlahnya sedikit) akan lebih mudah untuk 
diteliti secara mendalam sehingga memberikan informasi yang lebih 
banyak, daripada keseluruhan populasi yang diteliti. Penanganan 
sejumlah kecil data akan jauh lebih ‘mudah’ dan memberikan lebih sedikit 
kesalahan daripada penanganan data yang lebih besar/banyak. 
Sebagai ilustrasi adalah beban kerja mata dalam melakukan identifikasi 
hama di bawah mikroskop. Semakin banyak hama yang diteliti akan 
membuat mata semakin cepat lelah megingat waktu observasi yang tak 
boleh ditunda. Hal ini akan berakibat semakin besar kemungkinan 
kesalahan yang dilakukan. 

 
3. Pengguna Sampel 

Sampel digunakan dimana-mana mulai dari perusahaan yang berurusan 
dengan bisnis, rumah tangga, pemerintahan dan lain sebagainya. Meskipun topik 
yang mendasari pengambilan sampel tersebut berbeda-beda tetapi alasan dasar 
terhadap kebutuhan akan adanya sampel boleh dibilang sama yaitu: (1) 
Pengguna sampel mampu meneliti seluruh anggota populasi (dana dan tenaga 
yang dibutuhkan tidak menjadi masalah) tetapi dibatasi oleh waktu, (2) 
Pengguna sampel mempertimbangkan penghematan biaya, waktu dan tenaga 
dengan melakukan pengambilan sampel dibandingkan dengan korbanan yang 
dikeluarkan bila mereka harus memeriksa semua anggota populasi, dan (3) 
Pengguna sampel tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengeksplorasi 
seluruh anggota populasi (karena keterbatasan sumber daya yang tersedia). 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa sampel digunakan dimana-mana untuk 
berbagai keperluan. Berikut adalah contoh terapan dari sampel di bidang 
ekonomi dan bisnis: (1) di bidang produksi untuk penetapan standard kualitas 
pengawasan terhadap efisiensi kerja, uji metode/produk baru, dan lain-lain, (2) 
di bidang akuntansi untuk penyesuaian yang berhubungan dengan harga, 
hubungan antara biaya dan volume produksi, auditing, dan lain-lin, (3) di bidang 
pemasaran untuk penyelidikan terhadap preferensi konsumen, penaksiran 
potensi pasar bagi produk baru, penetapan harga, penelitian efektivitas iklan, 
mengetahui efektivitas segmentasi, menaksir permintaan pasar terhadap produk 
yang dihasilkan perusahaan pada waktu tertentu, dan lain-lain, dan (4) Bagi 
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manajemen untuk memberi petunjuk merumuskan kebijakan perusahaan serta 
membantu pemahaman terhadap masalah yang dihadapi. 

 
4. Syarat-syarat sampel yang baik 

Tujuan dari dilakukannya pengambilan sampel adalah untuk memperoleh 
data yang representatif dalam kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran 
penelitian. Bila metode pengambilan sampel yang dipakai tepat, diharapkan 
individu-individu sampel yang diobservasi mampu mewakili seluruh anggota 
populasi dan mampu memberi informasi yang terkait dengan populasi yang 
diteliti. Agar data yang diambil berguna maka data tersebut haruslah objektif 
(sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya), representatif (mewakili keadaan 
yang sebenarnya), variasinya kecil, tepat waktu dan relevan untuk menjawab 
persoalan yang sedang menjadi pokok bahasan. Untuk mencapai tujuan tersebut 
diperlukan penggunaan metode pengambilan sampel yang tepat agar dari sampel 
yang diambil dapat diperoleh statistik yang dapat digunakan sebagai penduga 
bagi parameter populasi. Statistik yang diperoleh akan menjadi penduga 
(estimator) yang baik jika memenuhi syarat berikut: 

 
a) Tidak bias 

Suatu penduga dikatakan tidak bias apabila nilai yang diharapkan 
(E=expected value) dari statistik adalah sama dengan nilai parameternya. 
 
Contoh: 

Rata-rata sampel y̅ = 50, sedangkan rata-rata populasi (μ) yang 
diestimasi ternyata nilainya = 50, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata 
sampel merupakan penduga yang baik atau tidak bias karena nilai yang 
diharapkan dari statistik [E(y̅)] sama dengan nilai parameternya (μ). 

Apabila rata-rata populasinya (parameternya) ternyata 40, maka 
terjadi bias karena nilai yang diharapkan dari statistik [Ey̅] lebih besar 
dari pada nilai parameternya (μ). Kejadian ini disebut over estimate. 

Sebaliknya bila nilai parameternya (μ) = 60, maka akan terjadi bias 
pula, karena nilai yang diharapkan dari statistik [Ey̅] lebih kecil daripada 
rata-rata populasi. Kejadian ini disebut under estimate. 

 
b) Efisien 

Suatu penduga dikatan efisien apabila penduga tersebut dapat 
menghasilkan standard error yang terkecil dibandingkan dengan standard 
error dari penduga yang lain. Jika kita mempunyai dua penduga yang 
berasal dari sampel yang sama dan dicoba untuk memutuskan mana 
diantara keduanya yang lebih efisien sebagai penduga, maka dapat 
diputuskan sebagai berikut: 
Seandainya penduga yang akan digunakan adalah rata-rata sampel dan 
median sampel. Hasil perhitungan standard error dari rata-rata sampel 
1,05 sedangkan standard error dari median sampel 1,6. Maka dapat 
dikatakan bahwa rata-rata sampel lebih efisien sebagai penduga karena 
mempunyai standard error yang lebih kecil. Ini disebabkan karena 
penduga yang mempunyai standard error yang kecil (kurang bervariasi) 
akan mempunyai kesempatan menghasilkan hasil pendugaan yang lebih 
dekat dengan nilai sebenarnya (lebih efisien) dari yang diduga (parameter 
populasi). 



20  Statistika Penelitian Manajemen 

 

 
c) Konsisten 

Suatu penduga dikatakan konsisten apabila peluang untuk memperoleh 
perbedaan antara statistik dengan parameter mendekati nol jika jumlah 
individu sampel bertambah. Artinya jika sampelnya diperbesar maka 
suatu nilai statistik tertentu semakin mendekati nilai parameter yang 
diestimasi. Upaya memperbesar sampel pada penduga yang tidak 
konsisten akan semakin memboroskan waktu dan biaya yang dikeluarkan. 

  
5. Besar ukuran sampel 

Ukuran besarnya sampel yang harus diambil dalam suatu penelitian agar 
hasil penelitian tersebut dapat dikatakan valid merupakan suatu masalah dasar 
yang seringkali muncul dari pihak yang hendak melakukan penelitian dengan 
menggunakan sampel. Secara umum kita dapat memutuskan besar ukuran 
sampel bila kita mengetahui batas atas kesalahan pendugaan dari penelitian kita. 
Disamping itu keputusan mengenai ukuran sampel dapat ditetapkan atas dasar 
informasi keragaman (variabilitas) dari individu-individu penyusun populasi dan 
tingkat ketelitian yang diinginkan oleh si peneliti. 

Sebelum ukuran sampel ditentukan, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan yakni: (1) jumlah unit pengamatan tiap strata, (2) varians (populasi) 
setiap strata. Bila nilai varians populasi sulit diketahui, ada beberapa pendekatan 
yang bisa dilakukan: (a) Berdasarkan penelitian terdahulu, (b) Dilakukan 
penelitian pendahuluan, dan (c) Gunakan pendekatan rumus: S = R/4 (R = 
selisih nilai pengamatan terbesar dan terkecil), dan (3). Biaya pengambilan 
sampel per satu unit, tiap strata. 

Menurut Anderson et al (2016), ketika seseorang melakukan penelitian, 
pertanyaan yang sering timbul adalah berapa banyak data yang harus 
dikumpulkan? Apakah dengan memilik 10 data sudah cukup? Kalau ternyata 
belum cukup, lalu harus berapa banyak? Ada beberapa cara menentukan 
banyaknya data yang harus dikumpulkan, atau besarnya sampel. Namun, 
pembahasan cara penentuan sampel di sini diperlukan apabila rata-rata sampel 
dalam penelitian akan digunakan untuk mengestimasi rata-rata populasi. Ketika 
akan mengestimasi rata-rata populasi, ada dua keadaan yang bisa dihadapi; 
pertama, besarnya populasi tidak diketahui (N tidak diketahui); atau kedua, 
besarnya populasi diketahui (N diketahui). 
 
6. Besar sampel jika N tidak diketahui 

Sampel digunakan untuk membuat kesimpulan populasi. Kita dapat 
menggunakan informasi dari sampel untuk mengestimasi populasinya. Kita 
dapat mengambil data dari sampel untuk mengestimasi atau membuat 
kesimpulan tentang populasi. Distribusi rata-rata dari sampel dapat 
distandardisasi ke dalam standar distribusi normal dengan menggunakan rumus 
dibawah ini: 

 
 

 
 

 
 

z = 
�̅�−µ

/√𝑛
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Rumus ini bisa juga digunakan untuk menentukan besarnya sampel, 
terutama penelitian yang berhubungan dengan mengestimasi rata-rata populasi. 
Rumus tersebut digunakan apabila banyaknya anggota (N) dari populasi tidak 
diketahui. Dari rumus ini, kita dapat menentukan besarnya sampel, yaitu 
besarnya n dengan mengubah rumus tersebut menjadi: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Karena 𝜎 dan �̅� – 𝜇 tidak diketahui, maka yang dapat dilakukan adalah 
mengestimasi besarnya 𝜎 dan �̅� – 𝜇 yang diinginkan atau yang berdasarkan 
penelitian-penelitian sebelumnya. 
 

Khusus untuk deviasi standar, bisa diestimasi dengan menggunakan rumus 
sebagai berikut: 

 
 
 

Dimana: 
Range = selisih antara nilai yang tertinggi dari data dengan nilai yang 
terendah 

 
7. Besar sampel jika N diketahui 

Apabila banyaknya anggota dari populasi atau besar populasi diketahui, 
rumus untuk mengetahui besarnya sampel adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Berikut ini tabel lambang yang digunakan untuk parameter dan statistik. 

 
Tabel 3.1. Lambang Parameter dan Statistik 

 

Besaran Lambang Parameter Lambang Statistik 

n= 
𝑁.z2.σ2

 �̅�−𝜎2  𝑁−1 +z2σ2
   

Dimana: 

z  = nilai z dari tabel z-distribution dengan tingkat 
signifikan tertentu 

   = deviasi standar dari populasi 
�̅� – 𝜇 = kesalahan estimasi atau error of estimate 
N  = besar populasi (banyaknya anggota dari populasi) 

 

z = (
𝑧𝜎

�̅�−𝜇
)2 

Dimana : 
z = nilai z dari tabel distribusi z dengan tingkat signifikan 

tertentu 

  = deviasi standar dari populasi 
�̅� - 𝜇 = kesalahan estimasi atau error of estimate 
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(Populasi) (Sampel) 
Rata-rata 
Varians 
Simpangan baku 
Jumlah 
Observasi 
Proporsi 

µ 
𝜎2 
𝜎 
N 
P 

�̅� 
𝑆2 
S 
n 
p 

 

 

8. Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif 
Teknik pengambilan sampel ditujukan untuk mendapatkan sampel yang 

baik. Dengan teknik pengambilan sampel yang tepat, selanjutnya dari individu-
individu anggota populasi yang terpilih sebabai sampel dilakukan observasi 
terhadap karakteristik yang ingin diteliti. Karakteristik yang diteliti tersebut akan 
mengarahkan hasil penelitian ke arah penelitian kualitatif atau kuantitatif. Bila 
karakteristik yang menjadi perhatian berkenaan dengan variabel yang 
menghasilkan data kualitatif maka akan diperoleh hasil penelitian kualitatif. 
Sebaliknya bila karakteristik penelitian berkenaan dengan variabel yang 
menghasilkan data kuantitatif, maka hasil penelitian dapat diarahkan ke 
penelitian kuantitatif maupun kualitatif. 

 
9. Sumber Kesalahan Dalam Sampling 

Secara umum didapati adanya beberapa sumber kesalahan dalam 
pengambilan sampel, yaitu variasi acak (random variation), kesalahan 
spesifikasi (specification error), kesalahan penentuan responden (mis 
specification of sample subjects). dari beberapa anggota sampel, kesalahan 
karena ketidaklengkapan cakupan daftar unsur populasi (coverage error), 
kesalahan karena ketidaklengkapan respon (non response error), kesalahan 
penarikan sampel (sampling error), dan kesalahan pengukuran (measurement 
error). Suatu teknik pengambilan sampel yang baik akan mampu mengurangi 
atau meminimalkan berbagai kesalahan tersebut pada suatu tingkat biaya 
terentu. Dibawah ini beberap sumber kesalahan sampling diantaranya; 
 

a. Variasi Acak (Random Variation) 
Variasi acak merupakan sumber kesalahan sampling yang paling umum 

dijumpai. Sebagai contoh, misalkan seorang pemilik supermarket tertarik 
untuk menghitung rata-rata pendapatan per rumah tangga dalam suatu 
daerah tertentu. Informasi yang diperoleh akan dijadikan dasar 
pertimbangan bagi penyediaan jenis produk bagi masyarakat di daerah 
tersebut. Seandainya dalam pelaksanaan pengambilan sampelnya, yaitu 
dalam pemilihan suatu sampel acak rumah tangga diperoleh rata-rata 
pendapatan rumah tangga sebesar Rp 250 juta per tahun untuk daerah 
tersebut, dalam hal ini kita bisa saja mencurigai bahwa sampel yang diambil 
mengandung kesalahan pendugaan, yakni secara kebetulan semua sampel 
yang dipilih mungkin berada dalam kelompok yang berpendapatan tinggi. 
Untuk kasus-kasus yang demikian, hadirnya kesalahan pendugaan agak 
mudah terdeteksi bila informasi yang diperoleh jelas meragukan, namun jika 
kesalahan pendugaan tidak begitu besar, tentunya kesalahan yang muncul 
menjadi sulit terdeteksi sehingga pada akhirnya informasi yang diperoleh 
akan mengarah pada pengambilan kesimpulan yang keliru. 
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Dalam kaitannya dengan kesalahan yang ditimbulkan oleh variasi acak, 
peneliti hanya dapat meminimumkan munculnya kesalahan yang disebabkan 
oleh variasi acak dengan memilih rancangan penarikan sampel yang tepat. 

 
b. Kesalahan Spesifikasi (mis-specification of sample subjects) 

Kesalahan yang diakibatkan oleh kekeliruan spesifikasi sangat umum 
dijumpai dalam pengambilan pendapat untuk pemilihan umum. Sebagai 
contoh, populasi sebenarnya yang hendak dipelajari untuk survei pemilihan 
terdiri dari mereka yang akan memilih pada hari pemilihan, namun survei 
pemilihan umum biasanya secara khas mengambil opini dari pendapat para 
pemilih yang terdaftar, walaupun dalam kenyataannya banyak diantara 
mereka tidak akan memilih pada hari pemilihan umum. Kesalahan 
spesifikasi juga dapat muncul karena daftar unsur populasi (population 
frame) yang tidak benar, informasi yang tidak benar pada buku catatan 
inventori, pemilihan anggota sampel yang keliru (contoh kasus melakukan 
penggantian responden yang dituju dengan tetangga jika responden yang 
seharusnya ditemui tidak berada ditempat). 

Untuk meminimumkan peluang munculnya kesalahan yang disebabkan 
oleh salah spesifikasi, peneliti dapat membuat pernyataan yang sangat hati-
hati tentang tujuan survei pada permulaan studi, sehingga dapat 
memberikan gambaran yang jelas tentang unsur-unsur yang membentuk 
populasi. Yang terpenting dari semua ini, peneliti harus sangat hati-hati 
dalam mengungkapkan kesimpulan tentang populasi aktual darimana 
informasi sampel ditarik dan bukan menurut kondisi populasi lainnya yang 
jauh lebih menarik, yang barangkali hanya dalam bentuk konseptual. 

 
c. Kesalahan Penentuan Responden 

Sumber kesalahan tambahan dalam survei sampel adalah disebabkan 
oleh kesalahan penetapan responden dari beberapa anggota sampel. Pada 
umumnya para peneliti mengasumsikan bahwa responden dan 
nonresponden mewakili lapisan-lapisan serupa dari populasi, padahal 
sebenarnya ini merupakan kasus yang jarang terjadi. Sebagai contoh, dalam 
survei konsumen yang menjadi nonresponden umumnya adalah kaum 
pekerja dan responden biasanya adalah ibu rumah tangga, dalam survei 
pendapat umum nonresponden (mereka yang menyatakan tidak punya 
pendapat), biasanya adalah anggota-anggota sampel yang sudah mapan, 
yang biasanya lebih menyukai hal-hal yang seperti apa adanya.  

Dengan kaitannya dengan kesalahan sampling, pengalaman adalah 
petunjuk terbaik untuk digunakan dalam mengenali sumber kesalahan dalam 
survei sampling. Atas dasar pengalaman yang diperoleh, mereka akan lebih 
mampu merancang sampling dan metode survei untuk menghindari sumber 
bias dan kesalahan umum yang dapat dikendalikan sekaligus 
meminimumkan dampak dari sumber kesalahan yang tidak dapat 
dikendalikan. 

 
 
 

d. Kesalahan karena Ketidaklengkapan Cakupan Daftar Unsur 
Populasi (coverage error) 
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Salah satu kunci sukses dari pemilihan sampel yang ‘baik’ adalah 
ketersediaan daftar unsur populasi (population frame) lengkap dan yang 
relevan. Kesalahan karena ketidaklengkapan cakupan daftar unsur populasi 
(coverage error) timbul karena ketidaktersediaan daftar kelompok di daftar 
unsur populasi. Kondisi tersebut menjadikan individu anggota kelompok 
tersebut tidak berpeluang untuk terpilih sebagai sampel dan mengakibatkan 
bias dalam pemilihan. Pelaksanaan pengambilan sampel dalam kondisi 
demikian hanya akan menghasilkan dengan karakteristik dari populasi 
sasaran (target population), bukannya karakteristik dari populasi yang 
sebenarnya (actual population). 

 
e. Kesalahan Karena Ketidaklengkapan Respon (Nonresponse 

error) 
Tidak setiap responden berkenan merespon suatu survei. Pengalaman 

menunjukkan bahwa individu-individu yang berada di kelas ekonomi atas 
dan bawah cenderung kurang merespon survei dibandingkan dengan 
mereka-meraka yang berada di kelas menengah. Kesalahan karena 
ketidaklengkapan respon (Nonresponse error) muncul dari kegagalan untuk 
mengumpulkan data dari semua individu dalam sampel. Dengan 
pertimbangan bahwa jawaban dari individu sampel yang tidak merespon 
belum tentu sama dengan jawaban individu sampel yang merespon, 
sangatlah penting untuk menindaklanjuti tanggapan responden yang tidak 
memberi respon atau yang merespon, tetapi tidak secara lengkap setelah 
suatu periode waktu tertentu. Beberapa upaya dapat dicoba (misalnya 
melalui surat atau telepon) untuk meyakinkan responden yang demikian agar 
mereka berkenan merubah pendiriannya. Bila upaya tersebut membuahkan 
hasil, informasi tambahan yang diperoleh dapat digabungkan dengan 
informasi awal yang mereka berikan untuk meyakinkan validitas hasil survei. 
 
f. Kesalahan Penarikan Sampel (Sampling error) 

Diyakini bahwa sampel yang ‘baik’ merupakan miniatur dari populasi. 
Meskipun demikian pengambilan sampel yang berulang-ulang biasanya 
menghasilkan besaran suatu karakteristik populasi yang berbeda-beda antar 
satu sampel ke sampel lainnya. Dalam hal ini kesalahan penarikan sampel 
(sampling error) mencerminkan keheterogenan atau peluang munculnya 
perbedaan dari satu sampel dengan sampel yang lain karena perbedaan 
individu yang terpilih dari berbagai sampel tersebut. Sampling error dapat 
diperkecil dengan memperbesar ukuran sampel meskipun upaya ini 
mengakibatkan peningkatan biaya survei. 

 
g. Kesalahan Pengukuran (Measurement error) 

Pada umumnya kuesioner dirancang dengan tujuan untuk 
mengumpulkan informasi yang berguna. Data yang diperoleh harus valid 
dari responden yang benar dan harus terukur. Permasalahan yang sering 
timbul adalah ternyata lebih mudah membicarakan bagaimana memperoleh 
pengukuran yang bermakna dari pada melaksanakannya. Fakta 
membuktikan bahwa pengukuran seringkali dijalankan dengan banyak 
kemudahan. Pokok-pokok yang seharusnya ditanyakanpun seringkali tidak 
terakup secara lengkap. Dengan demikian pengukuran yang diperoleh sering 
kali hanya berupa suatu pendekatan dari karakteristik yang ingin diketahui. 
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Kesalahan pengukuran (measurement error) merujuk pada ketidakakuratan 
dalam mencatat respon yang diberikan responden karena kelemahan 
instrumen dalam memilih pokok-pokok pertanyaan, ketidakmampuan si 
penanya, ataupun karena pertanyaan yang dibuat cenderung mengarahkan 
jawaban responden. Tidak dapat disangkal bahwa pada setiap penelitian 
hendaknya terhindar dari segala macam kesalahan/kekeliruan. Apabila 
bahan-bahannya terdapat kesalahan berarti kesimpulan yang ditarik dari 
bahan-bahan tersebut juga salah. Macam-macam kesalahan yang biasa 
dikenal pada waktu mengadakan penelitian dapat dibedakan menjadi dua 
yakni kesalahan non-sampling dan kesalahan sampling. 

 
h. Kesalahan Non-Sampling 

Kesalahan non-sampling dapat timbul pada hampir setiap penelitian, 
apakah penelitian itu dilakukan berdasarkan sensus ataukan sampel survei. 
Sebab-sebab timbulnya kesalahan ini antara lain, misalnya: 
 

1) Populasi yang tidak jelas 
Sebelum penelitian dilakukan definisikan populasinya secara hati-hati. 

Usahakan jangan sampai melakukan penelitian terhadap populasi yang 
tidak semestinya. Sebagai contoh misalnya seorang pengusaha bermaksud 
mempelajari soal selera penduduk di sebuah kota. Apabila dalam hal ini si 
pengusaha telah menggunakan orang-orang yang terdapat dalam “buku 
petunjuk telepon” sebagai dasar penelitian, maka kesalahan nonsampling 
telah terjadi. Kesalahan tersebut timbul karena si pengusaha telah 
mengabaikan orang-orang lain yang tidak terdapat dalam buku petunjuk 
itu, padahal sebenarnya merekapun harus dimasukkan sebagai sasaran 
penelitian. 

 
2) Pertanyaan-pertanyaan tidak tepat 

Untuk memperoleh keterangan-keterangan yang lengkap, hendakya 
pertanyaan yang diajukan kepada responden (yang dimintai keterangan) 
dirumuskan sejelas mungkin dan mudah dimengerti. Hindarkanlah hal-
hal yang akan mengakibatkan responden tidak memberikan keterangan-
keterangan. Kesalahan ini bisa juga terjadi, apabila orang atau objek yang 
akan diselidiki itu tidak berhasil ditemui atau diperoleh. 

 
3) Adanya ketidaktepatan atau ketidakjelasan dalam definisi-definisi 

variabel, kriteria, atau dalam pemakaian satuan-satuan ukuran. 
 

4) Kesalahan lainnya. Misalnya kesalahan dalam pengolahan dan 
penerbitan seperti salah menghitung, salah ketik, salah cetak dan 
sebagainya. 

 
i. Kesalahan Sampling 

Pada umumnya kesalahan ini sering terjadi pada waktu menelaah sampel 
yang akan dipakai sebagai dasar untuk membuat kesimpulan mengenai 
populasi darimana sampel itu diambil. 

Penelitian yang dilakukan terhadap sampel yang diambil dari suatu 
populasi dan penelitian terhadap populasi itu jelas akan berbeda hasilnya. 
Perbedaan hasil penelitian inilah yang dinamakan kesalahan sampling. 
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Penyimpangan-penyimpangan karena penggunaan sampel (kesalahan 
sampling) bersama-sama dengan penyimpangan bukan karena penggunaan 
sampel (kesalahan nonsampling) merupakan penyimpangan total yang 
mungkin terdapat dalam suatu penelitian. Penyimpangan-penyimpangan 
tersebut harus diperkecil. Kesalahan sampling dapat diperkecil dengan 
pemakaian metode pengambilan sampel yang tepat, sedangkan kesalahan 
nonsampling dapat diperkecil dengan perencanaan dan pelaksanaan 
penelitian yang hati-hati dan teliti. 

 
10. Menentukan Jumlah Sampel 

Penentuan ukuran sampel dilaksanakan tanpa memperhitungkan informasi 
sebenarnya dari populasi. Jika terdapat informasi yang relevan, dapat diketahui 
apakah ukuran sampel yang dipakai terlalu besar atau terlalu kecil. Berikut ini 
akan ditunjukkan prosedur penetapan ukuran sampel (n) yang relevan, dengan 
contoh kasus. 

Bilamana ada pengetahuan (informasi) pendahuluan tentang ragam populasi 
𝜎2 atau proporsi 𝜌 dari populasi. Dalam hal ini ada 4 hal yang harus diketahui 
sebelum menetapkan ukuran sampel. Keempat hal tersebut adalah: 

 
a. N, total banyaknya unit sampling dalam populasi 
b. 𝛿 kesalahan maksimum yang masih dapat diterima 
c. 𝑍, variabel normal. 

 
Tabel berikut menunjukkan nilai-nilai Z yang berkaitan dengan tingkat 

kepercayaan/reliabilitas yang berkaitan. Nilai-nilai berikut diambil dari 
daerah di bawah kurva normal. 

 

Tingkat Kepercayaan 
80% 

Z = 1,290 
90% 
1,645 

96% 
1,960 

100% 
Mendekati 3,0 

 

1) Informasi awal (lanjut) tentang 𝝈2 atau 𝝆 
Nilai-nilai 𝜎2 atau 𝜌 sebenarnya diperkirakan dan diketahui setelah 

dilakukan servei. Meskipun demikian untuk tujuan menentukan ukuran sampel 
yang dibutuhkan, nilai-nilai tersebut harus di ketahui, diduga atau diperkirakan 
sebelum disurvei. Ada empat cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui atau 
menduga nilai-nilai tersebut: 

a) Menggunakan hasil studi pendahuluan, 
b) Melakukan pengambilan sampel 2 tahap; 

- tahap 1, ambil sampel berukuran kecil (n1) untuk menduga nilai-nilai 
𝜎2 atau 𝜌 

- tahap 2, tentukan ukuran sampel yang diharapkan (n2) dan ambil 
sampel tambahan (jika n2 lebih besar dari n1) 

c) Menggunakan hasil survei yang pernah dilakukan pada populasi yang 
sama 

d) Dengan “menebak” atas dasar pengetahuan tentang populasi yang 
bersangkutan 

 
Contoh Aplikasi : 
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Dalam usaha melakukan pendugaan karakter tertentu dari 150 rumah 
tangga, diinginkan untuk memperoleh informasi tentang mean populasi. 
Diharapkan mean dugaan menyimpang tidak lebih dari 1 unit dari mean populasi 
sebenarnya. (misalnya : jika mean sebenarnya adalah 6, maka mean dugaan 
haruslah antara 5 dan 7). Nilai 𝜎2 (ragam populasi) tidak diketahui, meskipun 
demikian dari survei pendahuluan diperoleh informasi sekitar 9. Jika diinginkan 
tingkat kepercayaan (reliabilitas) 90%, maka ukuran sampel yang harus diambil 
adalah: 

 

 

Ukuran sampel (n)   = 
NZ2S2

Nd2+ Z2S2 

 

  =  
150 x  1,645 2 9 

150  1 2+  1,645 2  9 
 

 

  =  20, 9  21 

Keterangan : 
d  =  besarnya toleransi penyimpangan 
 

 

11. Metode Sampling 
Dalam probability sampling, pemilihan sampel tidak dilakukan secara 

subyektif, dalam arti sampel yang terpilih tidak didasarkan semata-mata pada 
keinginan si peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan 
yang sama (acak) untuk terpilih sebagai sampel. Dengan demikian diharapkan 
sampel yang terpilih dapat digunakan untuk menduga karakteristik populasi 
secara objektif. Disamping itu, teori-teori probabilitas (peluang) yang dipakai 
dalam probability sampling memungkinkan peneliti untuk mengetahui bias yang 
muncul dan sejauh mana bias yang muncul tersebut menyimpang dari perkiraan. 
Hasil perhitungan yang diperoleh dapat digunakan untuk menyimpulkan variasi-
variasi yang mungkin ditimbulkan oleh tiap-tiap teknik sampling. Selain itu 
untuk dapat menggunakan probability sampling, kita membutuhkan kerangka 
sampel (sample frame) yaitu suatu daftar dari unit-unit sampling dalam rangka 
untuk mendapatkan responden dengan peluang yang telah diketahui 
sebelumnya.  

Sampling random atau sampling probabilitas adalah cara pengambilan 
sampel dengan semua objek atau elemen populasi memiliki kesempatan yang 
sama untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari sampling random memiliki sifat 
yang objektif. Yang termasuk sampling random, antara lain sampling random 
sederhana, sampling berlapis, sampling sistematis, dan sampling kelompok. 

 
a. Sampling Acak sederhana 

Sampling random sederhana adalah bentuk sampling random yang 
sifatnya sederhana, tiap sampel yang berukuran sama memiliki probabilitas 
sama untuk terpilih dari populasi. Sampling random sederhana dilakukan 
apabila: 

 
1) Elemen-elemen populasi yang bersangkutan homogen 
2) Hanya diketahui identitas-identitas dari satuan-satuan individu (elemen) 

dalam populasi, sedangkan keterangan lain mengenai populasi, seperti 
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derajat keseragaman, pembagian dalam golongan-golongan tidak diketahui, 
dan sebagainya. 

 
Sampling random sederhana dapat dilakukan dengan menggunakan dua 

metode, yaitu metode undian dan metode tabel random. 
 
1) Metode undian 
 Metode undian adalah yang prosesnya dilakukan dengan menggunakan 

pola pengundian. Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut : 
a) Memberi kode nomor urut pada semua elemen populasi pada lembar 

kertas-kertas kecil. 
b) Menggulung lembar-lembar kertas kecil kemudian memasukkannya ke 

dalam kotak, mengocoknya dengan rata, dan mengambilnya satu per 
satu. 

c) Hasil undian itu merupakan sampel yang dipilih. Metode undian hanya 
cocok untuk jumlah populasi yang kecil. 
 

2) Metode tabel random 
Metode tabel random adalah metode yang prosesnya dilakukan dengan 
menggunakan tabel bilangan random. Tabel bilangan random adalah tabel 
yang dibentuk dari bilangan biasa yang diperoleh secara berturut-turut 
dengan sebuah proses random serta disusun ke dalam suatu tabel. 
Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut : 
a) Memberi nomor urut (mulai dari 1) pada semua elemen populasi, 

sebanyak elemen tersebut. 
b) Secara acak, memilih salah satu halaman tabel bilangan random, 

demikian pula dengan pemilihan kolom dan barisnya. 
c) Nomor-nomor yang terpilih dari tabel tersebut merupakan nomor-nomor 

dari sampel. Apabila nomor sampel sudah terpilih atau muncul, 
kemudian muncul lagi, maka nomor itu dilewati. 

 
12. Sampling berlapis (sampling stratified) 

Sampling berlapis adalah bentuk sampling random yang populasi atau 
elemen populasinya dibagi dalam kelompok-kelompok yang disebut strata. 
Sampling stratified dilakukan apabila : 

a) Elemen-elemen populasi heterogen. 
b) Ada kriteria yang akan digunakan sebagai dasar untuk menstratifikasi 

populasi kedalam stratum-stratum, misalnya variabel yang akan diteliti. 
c) Ada data pendahuluan dari populasi mengenai kriteria yang akan 

digunakan untuk stratifikasi. 
d) Dapat diketahui dengan tepat jumlah satuan-satuan individu dari setiap 

stratum dalam populasi. 
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Gambar. 3.2. Teknik Stratified Random Sampling 

 
 
 
 

Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut: 
1) Membagi populasi menjadi beberapa stratum. 
2) Mengambil sebuah sampel random dari tiap stratum. Banyaknya unsur 

yang dipilih dari tiap stratum boleh sebanding atau tidak sebanding dengan 
jumlah stratum dalam populasinya. Jika pengambilan banyaknya unsur tiap 
stratum sebanding dengan ukuran-ukuran tiap stratum dan 
pengambilannya dilakukan secara random, dinamakan proportional 
random sampling. 

3) Menggabungkan hasil dari pengambilan sampel tiap stratum, menjadi satu 
sampel yang diperlukan. 

 
13. Sampling sistematis 

Sampling sistematis adalah bentuk sampling random yang mengambil 
elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi 
yang telah disusun secara teratur. Sampling sistematis dilakukan apabila: 

a) Identifikasi atau nama dari elemen-elemen dalam populasi itu terdapat 
dalam suatu daftar, sehingga elemen-elemen tersebut dapat diberi nomor 
urut. 

b) Populasi memiliki pola beraturan, seperti blok-blok dalam kota atau rumah-
rumah pada suatu ruas jalan. 

 
 Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut: 
a) Jumlah elemen dalam populasi dibagi dengan jumlah unsur yang 

diinginkan dalam sampel, sehingga terdapat subpopulasi-subpopulasi yang 
memiliki jumlah elemen yang sama (memiliki interval yang sama). 

b) Dari subpopulasi pertama dipilih sebuah anggota dari sampel yang 
dikehendaki, biasanya dengan menggunakan tabel bilangan random. 

c) Anggota dari subsampel pertama yang terpilih digunakan sebagai titik 
acuan (awal) untuk memilih sampel berikutnya, pada setiap jarak interval 
tertentu. 

 
14. Sampling kelompok 

Sampling kelompok adalah bentuk sampling random yang populasinya 
dibagi menjadi beberapa kelompok (cluster) dengan menggunakan aturan-
aturan tertentu, seperti batas-batas alam dan wilayah administrasi 
pemerintahan. Proses pengerjaannya ialah sebagai berikut: 

 
a) Membagi populasi kedalam beberapa subkelompok 
b) Memilih satu atau sejumlah kelompok dari kelompok-kelompok tersebut. 

Pemilihan kelompok-kelompok itu dilakukan secara random. 
c) Menentukan sampel dari satu atau sejumlah kelompok yang terpilih secara 

random. 
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Antara sampling cluster dan sampling stratified terdapat perbedaan dari 
cara pengambilan sampelnya. Pada sampling cluster sampelnya diambil dari 
cluster yang terpilih, sedangkan pada sampling stratified sampelnya diambil 
dari seluruh stratum. 
 

15. Sampling tidak Acak (Nonprobability Sampling) 
Non-Probability sampling (penarikan sampel secara acak tak acak) 

dikembangkan untuk menjawab kesulitan yang ditimbulkan dalam menerapkan 
metode acak, terutama dalam kaitannya dengan pengurangan biaya dan 
permasalahan yang mungkin timbul dalam pembuatan kerangka sampel. Hal ini 
dapat dimungkinkan karena kerangka sampel tidak diperlukan dalam 
pengambilan sampel secara nonprobability. Sayangnya, ketepatan dari informasi 
yang dapat diperoleh juga akan terpengaruh. Hasil dari non-probability sampling 
ini seringkali mengandung bias dan ketidak-tentuan yang bisa berakibat lebih 
buruk. Permasalahan yang muncul ini tidak dapat dihilangkan dengan hanya 
menambah ukuran sampelnya. Alasan inilah yang mengakibatkan keengganan 
para statistikawan untuk menggunakan metode ini. 

Meskipun disadari adanya kemungkinan bias dalam pemilihan sampel 
dengan cara ini, kenyataannya menunjukkan bahwa nonprobability sampling 
seringkali menjadi alternatif pilihan dengan pertimbangan yang terkait dengan 
penghematan biaya, waktu dan tenaga serta keterandalan subyektivitas peneliti. 

Dengan menggunakan nonprobability sampling, kita dapat mengemukakan 
berbagai macam kemungkinan untuk memilih objek-objek, individu-individu 
atau kasus-kasus yang akan dijadikan sampel. Kondisi ini tentu saja akan 
menciptakan kesempatan terjadinya bias dalam memilih sampel yang sebetulnya 
kurang representatif. Yang dapat kita lakukan hanyalah membuat pernyataan 
deskriptif tentang populasi. Meskipun dalam terapannya, nonprobability 
sampling seringkali terbukti efektif bila teknis pelaksanaan dan konsepnya tepat 
dan juga memberikan kemudahan-kemudahan yang tidak dijumpai dalam teknik 
probability sampling, perlu dicatat bahwa prosedur-prosedur nonprobability 
sampling sebaiknya jangan digunakan jika tujuan dari penarikan sampel adalah 
untuk menarik kesimpulan. Nonprobability sampling harus digunakan hanya jika 
kita ingin membatasi penelitian kita pada pernyataan-pernyataan deskriptif 
tentang sampel dan tidak membuat pernyataan-pernyataan inferensia tentang 
populasi. Dari pengalaman penerapan nonprobability sampling, metode 
penarikan sampel ini relatif tepat bila digunakan pada kondisi-kondisi sebagai 
berikut : 

 
a) Tahapan ekplorasi dari suatu penelitian, 
b) Pengujian awal suatu angket, 
c) Berhadapan dengan populasi yang homogen, 
d) Minimnya pengetahuan peneliti dalam bidang statistika, 
e) Adanya tuntutan akan kemudahan dari aspek operasional. 

  
Sampling nonrandom atau sampel nonprobabilitas adalah cara pengambilan 

sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan 
yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Hasil dari sampling nonrandom 
memiliki sifat subjektif atau kurang objektif. Hal itu disebabkan pada waktu 
sampel diambil dari populasi, probabilitas tidak diikutsertakan, tetapi 
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berdasarkan aspek pribadi seseorang. Yang termasuk sampling nonrandom, 
antara lain sampling kuota, sampling pertimbangan, dan sampling seadanya. 

 
16. Sampling kuota 

Sampling kuota adalah bentuk sampling nonrandom yang merincikan lebih 
dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Dengan 
demikian, petugas hanya mengumpulkan data mengenai sesuatu yang telah 
dirinci. Akan tetapi, pengambilan unit samplingnya ditentukan oleh si petugas. 

 
 
Contoh: 
Sebuah kawasan dihuni oleh 1.000 KK. Dalam rangka penelitian, diperlukan 
50 KK dalam kategori umur dan pendapatan tertentu. Dalam penentuan 
sampel sebanyak 50 KK itu, petugas melakukannya atas pertimbangan sendiri. 

 
17. Sampling pertimbangan 

Sampling pertimbangan adalah bentuk sampling nonrandom yang 
pengambilan sampelnya ditentukan oleh peneliti berdasarkan pertimbangan atau 
kebijaksanaannya. Cara sampling pertimbangan cocok untuk studi kasus. 

 
Contoh: 
Dari penyebaran 100 kuesioner, ternyata yang kembali hanya 30 (30%). 
Berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti atau ahli, diputuskan untuk 
menggunakan 30 kuesioner tersebut sebagai data sampel. 

 
18. Sampling seadanya 

Sampling seadanya adalah bentuk sampling nonrandom yang pengambilan 
sampelnya dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahannya mendapatkan 
data yang diperlukan. Pada sampling seadanya, tingkat kepresentatifan sampel 
tidak terlalu diperhatikan. 

 
Contoh: 
Pengambilan sampel mengenai ramalan tentang partai yang akan menjadi 
pemenang pada pemilu yang akan datang. Pengambilan sampelnya dilakukan 
dengan mengumpulkan opini masyarakat, dalam hal ini adalah orang-orang 
yang lewat pada suatu jalan. Orang-orang yang lewat tersebut tidak 
merupakan bagian representatif dari keseluruhan masyarakat yang berhak 
memilih. 

 
19. Alternatif Pengambilan Sampel 

Pada umumnya, penarikan sampel dengan metode acak sederhana dilakukan 
dengan menggunakan tabel acak, selain itu cara lain yang sering digunakan 
adalah dengan pengundian atas nomor-nomor individu yang ada dalam kerangka 
sampel. Cara ini dilaksanakan terutama jika populasi yang dihadapi tidak terlalu 
besar. Dalam hal ini masing-masing nomor atau nama dari N data nggota 
populasi dapat ditulis pada selembar kertas atau pada kepingan poker dan 
kemudian ditempatkan dalam sebuah cawan. Berikutnya sampel acak dengan 
ukuran n dapat ditarik dari cawan tersebut. Cara lain yang juga sering dilakukan 
adalah menggunakan fasilitas angka acak (random numbers) yang tersedia pada 
kalkulator (tipe dan merek tertentu) maupun komputer. 
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Sebelum kita megulas lebih jauh tentang implementasi metode acak 
sederhana ini, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu pengertian populasi 
dalam kaitannya dengan jumlah individu yang menyusunnya. Dalam hal ini 
dikenal dengan istilah populasi yang terbatas (finite population) dan populasi 
yang tidak terbatas (infinite population). Sebagai ilustrasi akan disajikan 
gambaran berikut : misalkan populasi manajer dalam suatu rapat ada 4 orang 
dan kita ingin mengambil sampel dua diantaranya untuk diwawancarai. Tabel 
dibawah ini menunjukkan kombinasi sampel yang mungkin dari 2 manajer yang 
berasal dari populasi yang terdiri dari 4 manajer tersebut. 

Pada contoh dibawah ini populasi yang digunakan adalah terbatas (Finite 
Population), yaitu 4 manajer. Dengan populasi terbatas berarti jumlah anggota 
populasi dapat diketahui dengan pasti. Sedangkan pada populasi yang tidak 
terbatas (Infinite Population) anggota-anggota populasi secara teoritis tidak 
mungkin diketahui semuanya. Berikut ini adalah contoh tabel pengambilan 
sampel dengan metode acak sederhana: 

 
Peserta seminar adalah manajer A, B, C dan D 

Sampel yang mungkin dari dua manajer: 
AB, AC, AD, 
BC, BD dan CD 

Peluang pengambilan sampel dua manajer tersebut : 
AB = 1/6        AC = 1/6 
AD = 1/6        BC = 1/6 
BD = 1/6        CD = 1/6 
(artinya hanya ada 6 kemungkinan sampel dari 2 manajer) 

Peluang manajer yang dipilih sebagai sampel : 
A = 3/6 = ½         B = 3/6 = ½ 
C = 3/6 = ½         D = 3/6 = ½ 
P (A)    = P (AB + AC + AD) 
             = 1/6 + 1/6 + 1/6 = 3/6 = ½ 

 

Catatan: 
Penghitungan P(B), P(C) dan P(D) dilakukan dengan cara yang sama dengan 
P(A) 
 

20. Pendugaan Parameter Populasi 
Setelah mengumpulkan hasil-hasil pengamatan dari individu yang terpilih 

sebagai sampel, peneliti akan memperoleh data. Atas dasar data yang diperoleh 
tersebut, kita dapat menghitung nilai pendugaan dari parameter populasi yang 
menjadi tujuan penelitian. Parameter populasi yang sering diduga oleh peneliti 
adalah mean populasi (𝜇), total populasi (𝜏) ataupun proporsi populasi (𝜌). 
Rumus perhitungan untuk menduga mean populasi, total populasi ataupun 
proporsi populasi akan disajikan dibawah ini.  

 
a. Pendugaan Mean Populasi untuk Sampel Acak Sederhana 

 

Penduga (estimator): �̂� = �̅� =∑
𝑦𝑖

𝑛
𝑛
𝑖=0  

 

Varians Penduga : �̂�2

𝑦
 = (

𝑆2

𝑛
 ) (

𝑁−𝑛

𝑁
) dimana S2 = ∑

  𝑦𝑖− 𝑦 ̅ 2

𝑛−1
𝑛
𝑖=1  
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Batas-batas pada kesalahan pendugaan �̅� + 2�̂��̅� 

 

 

b. Pendugaan Total Populasi untuk Sampel Acak Sederhana 
 

Penduga (estimator): �̂� = N �̅� 

Variance Penduga �̂��̂�
2 = N2 �̂��̅�

2 

Batas-batas pada kesalahan pendugaan: N�̅� + 2�̂��̂�
2 

 

Keterangan: 
yi  =  nilai amatan karakteristik yang diteliti dari individu ke i 
n  =  nilai sampel 
N =  ukuran populasi 

 
c. Pendugaan Proporsi Populasi untuk Sampel Acak Sederhana 

 

Penduga (estimator): �̂� = P = 
𝑦

𝑛
 

 

Variance penduga �̂�𝑝
2 = (

𝑝𝑞

𝑛−1
) (

𝑁−𝑛

𝑁
) dimana q = 1- p 

 

Batas-batas kesalahan pendugaan p + 2�̂�𝑝
2 

 

Keterangan: 
y = banyaknya individu sampel yang masuk dalam kategori yang diteliti 
n  = ukuran sampel 

 

21. Keuntungan dan Kelemahan Metode Acak Sederhana 
Keuntungan utama dari metode acak sederhana ini adalah bahwa mean 

sampel yang diperoleh akan menjadi penduga tidak berbias dari mean 
populasinya. Dengan demikian metode analisis dan pendugaan populasinya 
relatif akan lebih mudah dan tidak terlalu menimbulkan 
permasalahan/kesulitan. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah bila kita 
dihadapkan dengan populasi yang secara geografis tersebar. Metode ini akan 
merugikan, dalam arti memerlukan biaya dan waktu yang besar, jika pada 
akhirnya sampel yang terambil secara geografis sangat tersebar dan saling 
berjauhan. Kelemahan lainnya, kerangka sampel dari seluruh individu dalam 
populasi harus dibuat. Seringkali tidak tersedia data yang cukup mendukung 
untuk menyusun kerangka sampel secara lengkap. 

 
22. Metode Acak Sistematis 

Metode pengambilan sampel acak sistematis adalah metode untuk 
mengambil sampel secara sistematis dengan interval (jarak) tertentu dari suatu 
kerangka sampel yang telah diurutkan. Dengan demikian tersedianya suatu 
populasi sasaran yang tersusun (ordered population target) merupakan 
prasyarat penting bagi dimungkinkannya pelaksanaan pengambilan sampel 
dengan metode acak sistematis. Dalam pelaksanaannya penarikan sampel acak 
sistematis merupakan pengambilan setiap unsur ke-k dalam populasi untuk 
dijadikan sebagai sampel. Pengambilan sampel dengan metode sistematis dapat 
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dilaksanakan untuk populasi dengan ukuran yang terbatas ataupun yang tidak 
terbatas. 

 
23. Systematic Random Sampling untuk Populasi Terbatas 

Pada umumnya pengambilan sampel dengan metode acak sistematis bagi 
populasi yang jumlah anggotanya terbatas dilakukan melalui tahapan berikut: 

 Menentukan ukuran sampel (n) yang akan diambil dari keseluruhan 
anggota populasi (N) 

 Membagi anggota populasi menjadi k kelompok dengan ketentuan k 
harus lebih kecil atau sama dengan N/n. Nilai k yang lebih besar dari N/n 
akan menyebabkan ukuran sampel yang diinginkan tidak dapat diperoleh 
(kurang dari n). Bila ternyata besarnya populasi (N) tidak diketahui, k 
tidak dapat ditentukan secara akurat, dengan demikian harus dilakukan 
pendugaan nilai k yang dibutuhkan untuk menentukan ukuran sampel 
sebesar n. 

 Menentukan secara acak satu unit sampel pertama dari kelompok 
pertama yang terbentuk. Unit sampel kedua, ketiga dan selanjutnya 
kemudian diambil secara sistematis dari kelompok kedua, ketiga dan 
selanjutnya.  

 
24. Systematic Random Sampling untuk Populasi Tak Terbatas 

Dalam banyak hal systematic random sampling seringkali menjadi alternatif 
pilihan untuk kasus populasi yang tak terbatas jumlahnya. Pada kondisi tersebut 
penerapan sistematic random sampling juga membutuhkan adanya keteraturan. 
Sebagai contoh, keteraturan pada waktu pengambilan unit-unit sampel. Untuk 
mengurangi bias yang muncul, setelah ditentukan interval pengambilan sampel, 
perlu juga diperhatikan pelabelan dari unit sampel agar tiap-tiap unit data 
sampel dapat dibedakan dengan tegas. Label tersebut misalnya diisi dengan 
nomor sampel ke berapa, kapan diambilnya, siapa petugas pengambil sampelnya 
dan sebagainya. 

Sama halnya dengan mekanisme pengambilan sampel pada populasi yang 
terbatas, yang perlu mendapat perhatian adalah penentuan nomor sampel 
terambil pada interval pertama, karena nomor yang terpilih tersebut akan 
menjadi acuan bagi pengambilan sampel pada interval-interval yang berikutnya. 

 
25. Perbandingan Systematic Sampling Random dengan Simple 

Sampling Random 
Systematic random sampling memberikan alternatif yang berguna 

dibandingkan dengan simple random sampling dengan pertimbangan: 

 Systematic random sampling lebih mudah dilakukan dan dapat 
mengurangi subyektivitas dari si pengamat. 

 Systematic random sampling seringkali memberikan informasi yang lebih 
banyak per unit biaya yang dikeluarkan daripada simple random 
sampling. Pertimbangan ini didasarkan karena dengan pengambilan 
sampel secara sistematis, maka sampel yang terambil seringkali tersebar 
secara merata dalam keseluruhan populasi sehingga lebih banyak 
memberikan informasi. 

 Proses pemilihan sampel dapat lebih cepat dilakukan dan juga menghemat 
biaya. 
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 Systematic random sampling dapat lebih jelas memperlihatkan sumber 
bias atau kesalahan. 

 Systematic random sampling lebih leluasa digunakan untuk populasi 
dengan ukuran yang tidak diketahui besarnya. 

 
26. Ukuran Sample 

Bila dicermati, terlihat bahwa nilai ragam untuk pengambilan sampel secara 
acak sederhana ternyata sama dengan penarikan sampel sistematis, maka 
demikian pula rumus untuk perhitungan ukuran sampelnya, yaitu:  

 
Untuk menduga rata-rata: 

a) Populasi Terbatas :  n = 
𝑍𝛼 
2  𝜎2 𝑁

𝑍𝛼 
2 𝜎2+ 𝑒2 𝑁

 

 

b) Populasi Tak Terbatas :  n = [
𝑍𝑎 𝜎

𝑒
]2 

 

 
 
Untuk menduga Proporsi: 

 

a) Populasi Terbatas :  n = 
𝑍𝛼 
2  𝑃 𝑄 𝑁

𝑍𝛼 
2 𝑃 𝑄 + 𝑒2 𝑁

 

 

b) Populasi Tak Terbatas : n = 
𝑍𝛼 
2  𝑃 𝑄 

𝑒2 
 

 

Dalam hal ini: 
e   =   besarnya toleransi 
N   =  ukuran Populasi 
Za   = nilai skor baku untuk 𝛼 tertentu 

 
27. Keuntungan dan Kerugian Metode Acak Sistematis 

Keuntungan dari systematic random sampling ini pertama adalah jelas cara 
ini lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah pelaksanaannya dari pada cara-cara 
lainnya. Cara ini juga memungkinkan untuk mengambil sampel di lapangan 
dengan tanpa harus menggunakan kerangka sampel. Cara sistematis ini umumya 
lebih banyak dilakukan terutama jika sampel yang ingin diambil lokasinya 
tersebar dari suatu populasi yang secara geografis letaknya berurutan, atau 
sampel diambil dari suatu kumpulan file data rumah tangga yang telah 
terurutkan secara baik. 

Metode ini memiliki dua kerugian. Pertama, jika urutannya tidak sepenuhnya 
acak, maka variasi dari populasi tidak dapat diduga secara tepat. Kedua, jika 
populasi memiliki pengulangan karakteristik yang relatif tetap (dan kebetulan 
sama dengan interval yang digunakan) maka sampel akan menjadi seragam. 

 
28. Metode Acak Terstratifikasi 

Metode pengambilan sampel acak terstratifikasi (stratified random 
sampling) adalah metode pemilihan sampel dengan cara membagi populasi ke 
dalam kelompok-kelompok yang homogen yang disebut strata, dan kemudian 
sampel diambil secara acak dari tiap strata tersebut. Apabila anggota-anggota 
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populasi tidak homogen, tetapi bisa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok 
yang relatif homogen, maka proses pengambilan sampel dengan metode acak 
sederhana akan menimbulkan bias, karena keheterogenan yang ada pada anggota 
populasi akan berpengaruh terhadap informasi yang diperoleh dari variabel yang 
diobservasi.  

Pada kondisi tersebut perlu dilakukan pembagian anggota-anggota populasi 
ke dalam kelompok-kelompok yang relatif homogen tersebut. Agar standar 
deviasi yang diperoleh tetap kecil, maka satuan sampel yang relatif homogen 
dalam karakteristik yang diteliti dijadikan satu kelompok yang dinamakan 
strata. Dengan demikian variasi yang ada antar strata mengambarkan varaiasi 
dalam tiap strata. Selanjutnya dari tiap strata ini diambil sampel secara acak. 

Pada banyak kasus, suatu populasi sering kali terdiri atas beberapa kelompok 
yang jelas-jelas memiliki perbedaan satu dengan yang lain. Dengan demikian, 
populasi tersebut perlu dikelompokkan (stratified) sesuai dengan kelompok 
(strata) yang memiliki perbedaan tersebut, kemudian dari tiap kelompok, 
diambil sampel secara acak. Inilah yang disebut dengan pengambilan acak 
terstratifikasi. 

 
 

29. Menentukan Ukuran Sampel 
Sebelum ukuran sampel ditentukan, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yakni: 

 Jumlah unit pengamatan tiap strata 

 Varians (populasi) setiap strata.  
Bila nilai varians populasi sulit diketahui, ada beberapa pendekatan yang 
bisa dilakukan: 
1. Berdasarkan penelitian terdahulu 
2. Dilakukan penelitian pendahuluan 
3. Gunakan pendekatan rumus: S ≈ R/4 (R = selisih nilai pengamatan 

terbesar dan terkecil). 

 Biaya pengambilan sampel per satu unit, tiap strata 

 
30. Ukuran Sampel untuk Menduga Rata-rata 

Untuk memudahkan pembahasan, perhatikan contoh berikut: Sebuah 
penelitian dilakukan untuk menduga rata-rata pendapatan di kawasan Angkasa 
Pura. Diketahui bahwa variasi pendapatan di kawasan tersebut sangat tinggi 
(heterogen). Akibatnya dapat dilakukan pengelompokkan menurut tingkat 
pendidikan kepada kepala rumah tangga yakni: SD, SMP, SMU dan Sarjana.  

 
Strata 

(h) 
Jumlah 

Rumah Tangga (Nh) 
Standar deviasi 
Pendapatan (Sh) 

Biaya/unit 
(Ch) 

SD 
SMP 
SMU 

Sarjana 

400 
240 
130 
80 

150 
120 
140 
100 

0,5 
0,8 
0,9 
1,0 

 850   

 

Peneliti menentukan bahwa kesalahan yang bisa ditolerir sebesar 25 ribu 
rupiah, dengan tingkat keprcayaan 90%. Permasalahannya adalah berapa jumlah 
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sampel yang harus diambil? Berapa jumlah sampel tiap strata? Ada berapa 
metode yang bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 

 
31. Metode Alokasi Proporsional 

Sesuai dengan namanya, metode ini menentukan ukuran sampel yang ditarik 
tiap strata (nh) sebanding (proporsional) dengan ukuran populasi tiap strata (Nh). 
Metode ini digunakan bila varians strata (Sh)2 dan biaya penarikan sampel tiap 
strata bisa dianggap sama. Unsur biaya tida masuk dalam perhitungan pada 
matode ini. 

 
Rumusan Metode Alokasi Proporsional: 

 

n  =  
𝑁𝑍𝑎/2

2  ∑𝑁ℎ𝑆ℎ
2

𝑁2𝐸2+ 𝑍𝑎/2
2  ∑𝑁ℎ𝑆ℎ

2 

 

Keterangan: 
n  = ukuran (total) sampel 
N = ukuran (total) populasi 
Nh = ukuran tiap strata populasi 
nh = ukuran tiap strata sampel 
E = kesalahan yang bisa ditolerir 

Z𝛼/2 = nilai distribusi normal baku (tabel-Z) pada 𝛼 tertentu 
Sh = standar deviasi strata 

 

Bila rumus di atas digunakan untuk contoh soal maka jumlah sampel adalah: 
 

n = 
850 1,945 2  15.804.000 

8502  25 2+  1,645 2  15.804.000 
 

 

= 73 sampel 
 

H (Nh) (Sh) (Nh) (Sh)2 (nh) 
SD 

SMP 
SMU 

Sarjana 

400 
240 
130 
80 

150 
120 
140 
100 

9.000.000 
3.456.000 
2.548.000 
800.000 

34 
21 
11 
7 

Jumlah 850 510 15.804.000 73 
 

 

32. Metode Bloking (Cluster Sampling) 
Metode pengambilan sampel bloking (Cluster Sampling) adalah metode 

yang digunakan untuk memilih sampel yang berupa kelompok dari beberapa 
kelompok (group atau cluster) dimana setiap kelompok terdiri atas beberapa 
unit yang lebih kecil (elements). Jumlah elemen dari masing-masing kelompok 
(size of the clusters) bisa sama atau berbeda. Kelompok-kelompok tersebut 
dapat dipilih baik dengan menggunakan metode acak sederhana maupun acak 
sistematis dengan pengacakan pada kelompok pertamanya saja. 

 
33. Metode Berjenjang 
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Metode pengambilan sampel bertahap adalah metode yang dilakukan jika 
pengambilan sampel dalam dua tahap atau lebih sesuai dengan kebutuhan. 
Dalam metode pengambilan sampel bertahap ini pada tiap tahap pengambilan 
sampelnya dapat menggunakan metode pengambilan sampel yang sama 
ataupun berbeda. Bahkan kombinasi antara probability sampling dan 
nonprobability sampling juga dimungkinkan. Bila didapati kesulitan dalam 
penentuan awal yang menggunakan probability samping dapat dilanjutkan 
dengan menggunakan nonprobability sampling pada tahap pengambilan 
sampel selanjutnya.  

Dalam pengambilan sampel, mula-mula populasi dikelompokkan kedalam 
unit-unit (kelompok) sebagai unit kerangka sampel yang akan diambil pada 
pengambilan sampel tahap pertama. Jika diinginkan masing-masing unit 
sampel (kelompok) tersebut dapat dibagi-bagi (dikelompokkan) lagi ke dalam 
unit-unit kelompok yang lebih kecil lagi sebagai satu kerangka sampel. 
Langkah ini dapat dilaksanakan berulang-ulang sesuai dengan tahapan-
tahapan yang diinginkan. Metode pengambilan sampel bertahap ini pada 
dasarnya hampir sama dengan metode bloking (cluster sampling). Perbedaan 
utama adalah jika pada metode bloking seluruh anggota kelompok (elements) 
digunakan sebagai sampel, pada metode pengambilan sampel bertahap ini 
anggota kelompok tidak harus seluruhnya dijadikan sampel. 

BAB 4 
INSTRUMEN PENELITIAN 

 
  
 
 
A.  Pengembangan Instrumen Penelitian 

 Instrument artinya alat. Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang 
digunakan dalam penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur 
nilai variabel yang diteliti. Penggunaan instrumen penelitian dilakukan hanya 
untuk variabel yang berbentuk data abstrak atau data kualitatif. Jika data 
berbentuk kuantitatif maka pengukuran dapat dilakukan dengan menghitung 
langsung (contoh: Jumlah mahasiswa dalam kelas, jumlah produksi telor per 
bulan, dll). Tinggi badan atau panjang sasis mobil diukur dengan meteran dan 
data tentang berat diukur dengan timbangan (scaling). 

Cara membuat instrumen penelitian melalui beberapa tahap, yaitu : 
membuat definisi konsep variabel, definisi operasional variabel, dimensi-
dimensi, dan indikator baru disusun butir-butir pertanyaan. Biasanya peneliti 
membuat tabel kendali pembuatan instrumen yang disebut “kisi-kisi instrumen”. 
Dari kisi-kisi instrumen lalu dibuatlah daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan 
disebut ”questionaires”.  Setelah dibuat instrumen atau questionaires, perlu 
dilakukan pengujian terhadap butir instrumen untuk mengetahui apakah setiap 
butir pertanyaan instrumen benar-benar menanyakan variabel yang diteliti 
sesuai dengan parameter, indikator dan dimensi variabelnya? Uji ini disebut uji 
validitas. Jika ada butir pertanyaan yang tidak valid, maka nomor butir  
pertanyaan tersebut harus dikeluarkan (di-dropped) dari questionaires. Jika 
terdapat pertanyaan yang tidak valid dan pertanyaan tersebut kemudian 
dikeluarkan, tentu saja jumlah pertanyaan pada tahap ini menjadi berkurang. 
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Langkah selanjutnya menguji konsistensi atau keajegan jawaban responden dari 
sebuah instrumen. Pengujian ini disebut uji reliabilitas. Semakin reliabel sebuah 
instrumen, konsistensinya semakin tinggi. Jika seseorang diberikan 
questionaires paa waktu yang berbeda jawaban yang akan diberikan tetap atau 
konsisten. 

 
B.  Uji Validitas dan Reliabilitas 

Salah satu langkah penting dalam tahap penelitian adalah pengujian validitas 
dan reliabilitas instrumen. Tujuan pengujian tersebut agar data yang diambil 
benar-benar valid, yakni benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. 
Kemudian instrumen itu harus reliable, artinya jawaban responden konstan. 
Sebuah alat ukur (instrumen) dinyatakan valid jika test tersebut dapat mengukur 
apa yang hendak diukur. Berikut akan dilakukan contoh uji validitas terhadap 
butir pertanyaan. Sebuah butir pertanyaan dikatakan valid jika mempunyai 
dukungan yang kuat terhadap skor total. Sebuah item mempunyai validitas yang 
tinggi jika terdapat skor korelasi yang tinggi terhadap skor total item. 

Cara memperoleh angka korelasi dalam uji validitas adalah dengan software 
SPSS. Jumlah responden untuk uji coba instrumen cukup dengan 30 respondent. 
Analisis menggunakan angka r  hasil korelasi pearson yang dihasilkan melalui 
sub menu correlate pada pilihan Bivariaten, sedangkan alternatif kedua adalah 
menggunakan nilai r hasil correlated item total correlation melalui sub menu 
scale pada pilihan reliability Analisis. Alternatif pertama menghasilkan angka 
korelasi pearson antara skor item dan total item yang kasar karena belum 
terkoreksi. Alternatif kedua menghasilkan angka korelasi yang diteliti, yaitu 
angka hasil koreksi korelasi pearson skor item dan total item yang secara 
otomatis dilakukan oleh software SPSS. 

 Setelah pengujian validitas, selanjutnya dilakukan pengujian reliabilitas. 
Tujuan utama pengujian reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi 
jawaban responden apabila instrumen tersebut digunakan lagi di waktu dan 
tempat berbeda. Hasil uji reliabilitas mencerminkan dapat dipercaya dan 
tidaknya suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkat konsistensi jawaban 
responden. Salah satu metode pengujian reliabilitas adalah alpha-cronbach. 
Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel dan tidaknya suatu 
instrumen penelitian umumnya adalah perbandingan antara nilai r hitung 
dengan r tabel pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat signifikansi 5%. Apabila 
dilakukan pengujian reliabilitas dengan metode Alpha Cronbach, maka nilai r 
hitung diwakili oleh nilai Alpha. Menurut Santoso (2001: 227), apabila alpha 
hitung lebih besar daripada r tabel dan alpha hitung bernilai positif, maka suatu 
instrumen penelitian dapat disebut reliabel. Tingkat reliabilitas dengan metode 
Alpha Cronbach diukur berdasarkan skala alpha 0 sampai dengan 1. Apabila 
skala tersebut dikelompokkan ke dalam lima belas dengan range yang sama, 
maka ukuran kemantapan alpha dapat diinterprestasi seperti Tabel 4.1. berikut: 

 
Tabel 4.1. Interpretasi Nilai Alpha Terhadap Reliabilitas 

 

α (Alpha) Tingkat Reliabilitas 
0.00 < r ≤ 0.20 Kurang Reliabel 
0.20 < r ≤ 0.40 Agak Reliabel 
0.40 < r ≤ 0.60 Cukup Reliabel 
0.60 < r ≤ 0.80 Reliabel 
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0.80 < r ≤ 1.00 Sangat Reliabel 
 

Untuk menguji tingkat validitas instrumen penelitian atau alat ukur data 
menurut Bougie dan Sekaran (2019) dapat digunakan teknik korelasi product 
moment dari Pearson:  

 

 

 

 

 

Keterangan: 
r xy  =  Koefisien validitas item yang dicari 
X =  Skor responden  untuk tiap item 
Y =  Total skor tiap responden dari seluruh item 
∑X =  Jumlah skor dalam distribusi  X 
∑Y =  Jumlah skor dalam distribusi  Y 
∑X2 =  Jumlah kuadrat masing-masing  skor X 
∑Y2 =  Jumlah kuadrat masing-masing  skor Y 
N =  Jumlah Subyek 

 

1. Uji Korelasi Pearson dan Alpha Cronbach 
a) Menggunakan perbandingan antara nilai r product-moment setiap butir 

pertanyaan dengan nilai probabilitas (P-value) 0,05. apabila nilai r 
product moment butir pertanyaan > p-value 0.05 maka butir pertanyaan 
tersebut dinyatakan valid. Dengan catatan nilai kritis (significant-level) 
sesuai dengan yang diharapkan namun pada umumnya 5%. 

 
Berikut adalah data rekapitulasi hasil pengisian kuesioner: 

 

No 
Jawaban Responden, butir 1 sd 10 

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 
1.  1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
2.  1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
3.  0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4.  1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
5.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
6.  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
7.  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8.  1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 
9.  1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 
10.  1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
11.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
13.  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
14.  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
15.  1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
16.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
17.  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
18.  1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
19.  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
20.  1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 

  

      2
ΣΥ2ΥΝ

2
ΣΧ2ΧΝ 

 ΣΥΣΧΧΥΝ
ryr
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No 
Jawaban Responden, butir 1 sd 10 

1 2 3 4  5  6  7  8  9 10 
21.  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
22.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
23.  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
24.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
25.  1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
26.  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
27.  1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 
28.  1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
29.  1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
30.  1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 

 

b) Menggunakan perbandingan antara nilai rhitung product-moment setiap 
butir pertanyaan dengan nilai kritis rtabel product-moment. Butir 
pertanyaan dinyatakan valid apabila rhitung > rtabel. Dengan catatan nilai 
kritis (significant-level) sesuai dengan yang diharapkan namun pada 
umumnya 5%. 

 
Pertanyaan: 

Apakah kesepuluh butir soal di atas semuanya valid? Jika tidak, butir-
butir manakah yang tidak valid ? 

 

 

 

Penyelesaian dengan SPSS; 
 

a. Data rekapitulasi hasil pengisian kuesioner pada program excel di atas, 
kemudian kita transformasikan ke dalam program SPSS, terlihat seperti 
pada gambar di bawah ini: 

 

 
 

 

b. Pilih Analyze dari menu utama SPSS Pilih Bivariate, lalu akan tampak 
dilayar kotak dialog seperti berikut: 
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c. Langkah selanjutnya adalah Blok Butir1 s.d Butir30 kemudian Pindahkan 

Butir1 s.d Butir30 tadi ke kotak Variables dengan Klik tombol panah biru. 
Selanjutnya pada Correlation Coefficients Ceklist kotak Pearson, dan pada 
Test of Significance Ceklist pada Two-tailed dan Flag significant 
correlations, lalu klik OK. Berikut adalah hasil dari pengujian validitas 
dengan Pearson Correlations. 

 

 

 

 

 
Correlations 

  Butir1 Butir2 Butir3 Butir4 Butir5 Butir6 Butir7 Butir8 Butir9 Butir10 ButirTotal 

Butir1 Pearson Correlation 1 .267 .523** .447* .630** .523** .024 .302 .630** .802** .749** 

Sig. (2-tailed)  .154 .003 .013 .000 .003 .899 .105 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir2 Pearson Correlation .267 1 .385* .293 .267 .171 .365* -.066 .267 .408* .555** 

Sig. (2-tailed) .154  .036 .116 .154 .366 .047 .730 .154 .025 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir3 Pearson Correlation .523** .385* 1 .351 .523** .712** -.043 .207 .523** .681** .719** 

Sig. (2-tailed) .003 .036  .057 .003 .000 .822 .272 .003 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir4 Pearson Correlation .447* .293 .351 1 .447* .351 -.098 .337 .447* .598** .629** 

Sig. (2-tailed) .013 .116 .057  .013 .057 .608 .069 .013 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir5 Pearson Correlation .630** .267 .523** .447* 1 .523** .267 .302 .630** .802** .799** 

Sig. (2-tailed) .000 .154 .003 .013  .003 .154 .105 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir6 Pearson Correlation .523** .171 .712** .351 .523** 1 -.043 .429* .523** .681** .719** 

Sig. (2-tailed) .003 .366 .000 .057 .003  .822 .018 .003 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir7 Pearson Correlation .024 .365* -.043 -.098 .267 -.043 1 -.230 .024 .117 .261 

Sig. (2-tailed) .899 .047 .822 .608 .154 .822  .221 .899 .539 .163 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir8 Pearson Correlation .302 -.066 .207 .337 .302 .429* -.230 1 .302 .443* .463* 

Sig. (2-tailed) .105 .730 .272 .069 .105 .018 .221  .105 .014 .010 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir9 Pearson Correlation .630** .267 .523** .447* .630** .523** .024 .302 1 .802** .749** 
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Sig. (2-tailed) .000 .154 .003 .013 .000 .003 .899 .105  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Butir10 Pearson Correlation .802** .408* .681** .598** .802** .681** .117 .443* .802** 1 .940** 

Sig. (2-tailed) .000 .025 .000 .000 .000 .000 .539 .014 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

ButirTotal Pearson Correlation .749** .555** .719** .629** .799** .719** .261 .463* .749** .940** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .000 .000 .163 .010 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

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

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 
Interprestasi: 
a) Perhatikan hasil korelasi antara masing-masing butir dengan butir  total. 
b) Tampak bahwa, kecuali butir7 dimana probabilitasnya 0.163 (lihat angka 

masing-masing pada sig. (2-tailed), semua hasil korelasi antara masing-
masing butir dengan butir totalnya memiliki nilai probabilitas di bawah 
0.05. 

c) Korelasi butir 7 tidak signifikan karena p = 0.163 atau p > 0.05. 
 

Kesimpulan:  
Oleh karena korelasi antara butir 7 dan butir_total tidak signifikan pada 

hasil pengujian satu sisi (one tailed), dan butir 1 s.d butir 10 masing-masing 
memiliki korelasi yang signifikan dengan butir total, maka dapat 
disimpulkan bahwa hanya butir 7 yang tidak valid, sedangkan butir lainnya 
dinyatakan valid 

 
 

2. Uji Correted Item-Total Correlation 
Contoh diambil dari data contoh kasus di atas digunakan untuk uji 

reliabilitas dan sekaligus uji validitas menggunakan Correted Item-Total 
Correlation. 

a. Penyelesaian dengan SPSS, sama dari langkah 1-3 pada pengujian 
validitas menggunakan korelasi pearson di atas. 

b. Kemudian pilih Analyze dari menu utama SPSS Pilih Scale, selanjutnya 
adalah Blok Butir1 s.d Butir30 kemudian Pindahkan Butir1 s.d Butir30 
tadi ke kotak Items dengan Klik tombol panah biru, kemudian klik 
Statistics.  
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c. Selanjutnya pada Descriptives for Ceklist Scale dan Scale if Item Deleted, 
lalu klik Continue, lalu OK.  
 

 
 

d. Sehingga muncul output hasil pengujian validitas dan reliabilitas. 
 

 

 

 

   
Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

.752 11 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

Butir1 15.7667 18.530 .717 .728 

Butir2 15.9667 18.378 .478 .732 

Butir3 15.8000 18.372 .679 .726 

Butir4 15.8333 18.489 .575 .730 

Butir5 15.7667 18.392 .772 .725 
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Butir6 15.8000 18.372 .679 .726 

Butir7 15.9667 19.620 .162 .756 

Butir8 15.9333 18.823 .379 .740 

Butir9 15.7667 18.530 .717 .728 

Butir10 15.7333 18.409 .933 .723 

ButirTotal 8.3333 5.126 1.000 .816 

 

Interprestasi Reliabilitas dan Validitas 
a) Pada bagian case processing summary terlihat bahwa responden yang diteliti 

pada uji coba kuisioner berjumlah 30 orang (N=30) dan semua data tidak 
ada yang exclude atau keluar dikeluarkan dari analisis. 

b) Pada bagian reliability statistics terlihat bahwa nilai alpha cronbach adalah 
0,752 dengan jumlah pertanyaan 10 butir item. Nilai r table untuk uji dua sisi 
dapat taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5% (p = 0.05%) dapat dicari 
berdasarkan jumlah responden atau N. Oleh karena N = 30, maka derajat 
bebasnya adalah N-2 = 30-2 = 28. Pada buku-buku statistic, nilai r table satu 
sisi pada df = 28 dan p = 0.05% adalah 0,2407. 
Kesimpulan: oleh karena nilai Alpha Cronbach = 0,752 ternyata lebih besar 
dari r tabel = 0,2407; maka kuesioner yang diuji coba terbukti reliable. Nilai 
Alpha cronbach = 0,752 terletak diantara 0.800 hingga 1,00 (lihat tabel: 
Hasil entry Validitas dan Reliabilitas) sehingga tingkat reliabilitasnya 
adalah sangat reliable. 

c) Pada bagian Item-Total Statistics terlihat pada kolom Corrected Item-Total 
Correlation bahwa semua instrument terlihat valid kecuali instrument butir7 
dimana memiliki koefisien sebesar 0.162 < 0,2407 (r tabel). 

 

BAB 5 
PROBABILITAS DAN DISTRIBUSI 
NORMAL 

 
 

 
 
A.  Kejadian 

Kejadian atau peristiwa adalah proses terjadinya sesuatu, baik disengaja 
(eksperimentasi) atau tidak. Keadaan sebuah kejadian dapat berupa: 

 Pasti terjadi, disebut kepastian (certainty), diberi simbol 1.  
 Contoh: Mahluk hidup pasti akan mati.  

 Mungkin terjadi, disebut peluang (probability atau uncertainty), simbol 0 < 
p < 1.  

 Contoh : Mungkin Jakarta hari ini hujan. 

 Mustahil terjadi, disebut kemustahilan, diberi simbol 0.  
Contoh : Mustahil, matahari terbit dari Barat. 

 
Dua buah kejadian A dan B dapat berupa:  
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 Kejadian saling asing, eksklusif, komplementer, apabila kejadian yang satu (A) 
meniadakan kejadian yang lain (B) dan sebaliknya. Dalam hal A dan B 
komplementer, biasa ditulis B = A. Pernyataannya: A atau B.  
Contoh: Kejadian munculnya gambar dan angka pada sekeping mata uang 
logam yang diundi. 

 Bebas, independent, apabila kejadian yang satu (A) tidak mempengaruhi 
timbulnya kejadian lainnya (B) dan sebaliknya. Pernyataannya: A dan B.  
Contoh: Kejadian munculnya gambar pada pada mata uang pertama, dan 
munculnya angka pada mata uang kedua yang diundi apabila mengundi 2 
keping mata uang logam sekaligus. 

 Inklusif, apabila kejadian yang satu (A) memuat atau mengandung kejadian 
yang lain (B) dan sebaliknya. Pernyataannya: A dan atau B.  
 

Contoh: Kejadian pengambilan sebuah kartu As atau Skop dari suatu set kartu 
bridge, ternyata As dan atau Skop. 

 
B.  Peluang 

Pengertian peluang adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang 
muncul (observed) dengan banyaknya semua kejadian yang mungkin muncul 
(expected). Contoh: Peluang munculnya Hati (n=13) pada pengambilan sebuah 
kartu dari satu set kartu bridge (N=52) adalah n/N = 13/52 = ¼. 

Nilai peluang untuk sebuah kejadian adalah 0 < p < 1; 0 untuk kemustahilan 
dan 1 untuk kepastian. Contoh: Peluang munculnya mata dadu 1 adalah satu 
diantara 6; yaitu 1/6. Notasi peluang untuk sebuah kejadian terambilnya sebuah 
kartu As dari satu set kartu bridge adalah P (A) = 4/52. 
 
 
 
Peluang terjadinya dua buah kejadian A dan B yang: 

 Ekslusif: P (A atau B) = P (A) + P (B).  
 Contoh: A kejadian munculnya gambar, dan B kejadian munculnya angka pada 

mata uang yang ditos. P (A atau B) = P (A) + P (B) = ½ + ½ = 1. 

 Bebas: P (A dan B) = P (A). P (B).  
 Contoh: A kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama, dan B 

munculnya angka pada mata uang ke dua yang ditos. P (A dan B) = P (A). P (B) 
= ½. ½ = ¼.  

 Inklusif: P (A dan atau B) = P (A) + P (B) – P (A). P (B).  
 Contoh: A kejadian terambilnya hati, dan B kejadian terambilnya As dari satu 

set kartu bridge. P (A dan atau B) = P (A) + P (B) – P (A). P (B) = 13/52 + 4/52 
– 13/52 .4/52 = 16/52 = 4/13. 

 
Harapan atau expectancy, adalah hasil kali peluang dengan banyaknya 

percobaan yang dilakukan. Notasi : E (X) = P (X) n atau E = Σpn. 
  

Contoh : 
1. Harapan munculnya gambar pada sebuah mata uang yang ditos 10 kali  = 

½.10 = 5 
2. Harapan munculnya mata dadu 6 pada sebuah dadu yang dilempar 12 kali = 

1/6.12= 2. 
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C.  Distribusi Peluang 

1.  Satu mata uang ditos. 
Ada 2 = 21 kejadian yang mungkin: Angka atau Gambar. Peluang 

munculnya 0 gambar atau 1 gambar adalah: ½ (A), ½ (G) di mana ½ + ½ =1 
disebut distribusi peluang. Pembilangnya 2 angka: 1, 1, penyebutnya: 21 

Apabila distribusi peluang yang diperoleh dari percobaan sekeping uang 
logam yang ditos diproyeksikan ke dalam grafik, maka akan terlihat seperti 
pada grafik pada Gambar 5.1. di bawah ini:   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.1. Bar dan Pie Chart distribusi peluang  
dari sekeping mata uang logam yang ditos. 

 
2.  Dua mata uang ditos. 

Ada 4 = 22 kejadian yang mungkin: AA, AG, GA, GG. Peluang munculnya 0 
gambar, 1 gambar, dan 2 gambar adalah: ¼ (AA= 0 gambar), 2/4 (AG dan GA 
= 1 gambar), ¼ (GG = 2 gambar), dimana ¼ + 2/4 + ¼ = 1, disebut distribusi 
peluang. Pembilangnya 3 angka: 1, 2, 1, penyebutnya: 22. Apabila distribusi 
peluang yang diperoleh dari percobaan dua keping uang logam yang ditos 
diproyeksikan ke dalam grafik, maka akan terlihat seperti pada grafik pada 
Gambar 5.2. di bawah ini; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.2. Bar and Pie Chart distribusi peluang 
dari dua keping mata uang logam yang ditos. 

 
3.  Tiga mata uang ditos. 

Ada 8 = 23 kejadian yang mungkin: AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, 
GGA, GGG. Peluang munculnya 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar dan 3 gambar 
adalah: 1/8 (AAA), 3/8 (AAG, AGA, AGG), 3/8 (GAA, GAG, GGA), 1/8 (GGG), 
dimana 1/8 + 3/8 + 3/8 + 1/8 = 1 disebut distribusi peluang. Pembilangnya 4 
angka, 1, 3, 3, 1, penyebutnya 23.  
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Apabila distribusi peluang yang diperoleh dari percobaan tiga keping uang 
logam yang ditos diproyeksikan ke dalam grafik, maka akan terlihat seperti 
pada grafik pada Gambar 5.3. di bawah ini: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gambar 5.3.  Bar and Pie Chart distribusi peluang  
dari  tiga  keping mata uang   logam yang ditos. 

 
4.  Empat mata uang ditos. 

Ada 16 = 24 kejadian yang mungkin: AAAA, AAAG, AAGA, AAGG, AGAG, 
AAGA, AGGG, AAGG, GAAA, GAAG, GAGA, GAGG, GGAA, GGAG, GGGA, 
GGGG. Peluang munculnya 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar dan    4 
gambar adalah: 1/16, 4/16, 6/16, 4/16, 1/16 dimana 1/16 + 4/16 + 6/16 + 4/16 
+ 1/16 = 1 disebut distribusi peluang. Pembilangnya 5 angka: 1, 4, 6, 4, 1, 
penyebutnya: 24  

Apabila distribusi peluang yang diperoleh dari percobaan empat keping 
uang logam yang ditos diproyeksikan ke dalam grafik, maka akan terlihat 
seperti pada grafik pada Gambar 5.4. di bawah ini: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.4. Bar and Pie Chart distribusi peluang dari   
empat keping  mata uang logam yang ditos. 

 
5.  Lima mata uang ditos. 

Ada 32 = 25 kejadian yang mungkin: Coba anda sebutkan! Peluang 
munculnya 0 gambar, 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, dan 5 gambar 
adalah: bilangan pecahan 1/32, 5/32, 10/32, 10/32, 5/32, 1/32 dimana 
jumlahnya = 1 disebut distribusi peluang. Pembilangnya 6 angka: 1, 5, 10, 10, 
5, 1, penyebutnya: 25    
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Apabila distribusi peluang yang diperoleh dari percobaan lima  keping 
uang logam yang ditos diproyeksikan ke dalam grafik, maka akan terlihat 
seperti pada grafik pada Gambar 5.5. di bawah ini: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.5. Bar and Pie Chart distribusi peluang  
dari  Lima  keping mata uang logam yang ditos. 

 
6.  Enam  mata uang ditos. 

Ada 64 = 26 kejadian yang mungkin: Coba Anda sebutkan! Peluang 
munculnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 gambar adalah: bilangan pecahan 1/64, 6/64, 
15/64, 20/64, 15/64, 6/64, 1/64 dimana jumlahnya = 1 disebut distribusi 
peluang. Pembilangnya 7 angka: 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1 penyebutnya: 26    

Apabila distribusi peluang yang diperoleh dari percobaan enam  keping 
uang logam yang ditos diproyeksikan ke dalam grafik, maka akan terlihat 
seperti pada grafik pada Gambar 5.6. di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6. Bar and Pie Chart distribusi peluang  
dari enam  kepingmata uang  logam yang ditos. 

 
7.  N mata uang ditos. 

N mata uang ditos (sama dengan 1 ditos N kali). Ada 2N kejadian yang 
mungkin. Peluang munculnya 0, 1, 2, 3, …. N gambar adalah N pecahan yang 
jumlahnya 1 dan disebut distribusi peluang dengan pembilang N+1 angka: C0, 
C1, C2, C3, .., CN-2, CN-1, CN penyebutnya 2N. Jadi peluang muncul k gambar = P 
(X = 6) = Ck (1/2) N. 
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Keterangan : 
 
 
 

Jadi 1!  =  1.0! = 1 

N!  = N(N-1) (N-2) (N-3) … 5, 4, 3, 2, 1 

 = 1, 2, 3, 4, 5 … (N-3) (N-2) (N-1)N. 

 
Distribusi tersebut di atas termasuk distribusi binomium dengan variabel 

diskrit. Jika dibuatkan grafiknya, peluang mata uang yang ditos : terletak di 
atas sumbu mendatar, jumlah luas = 1 dan jika N cukup besar maka grafiknya 
berupa kurva mulus yang simetris. 

Tidak semua distribusi peluang berupa kurva simetris, tergantung pada 
kejadian yang diamati. Ada yang landai ke kanan (positif), ada yang landai ke 
kiri (negative). 

 
Contoh :  
Peluang munculnya k mata uang dadu 6 pada pelemparan N buah dadu adalah  
C k (1/6)k (5/6)N-k 

 

D.  Distribusi Binomial 
Distribusi binomial dapat diterapkan pada peristiwa yang memiliki ciri-ciri 

percobaan binomial atau Bernoulli Trial sebagai berikut : 
a. Setiap percobaan hanya mempunyai 2 kemungkinan hasil, yaitu hasil yang 

dikehendaki (sukses) dan hasil yang tidak dikehendaki (gagal). 
b. Setiap percobaan bersifat independent atau dengan pengembalian 
c. Probabilitas sukses setiap percobaan harus sama, dinyatakan dengan p. 

Sedangkan probabilitas gagal dinyatakan dengan q. Jumlah p dan q harus 
= 1. 

d. Jumlah percobaan harus dinyatakan dengan n, harus tertentu jumlahnya. 
 

Secara matematis, rumus binomial adalah : 
 
    P (x) = CN pX q n-x 

 
Keterangan : 
P(x) =  probabilitas peristiwa sukses sebanyak x 
C = Kombinasi x dari n 
N =  Jumlah percobaan 
P =  Probabilitas sukses 
Q =  Probabilitas gagal/x = Jumlah sukses yang dicari probabilitasnya 

 
1. Contoh mencari probabilitas binomial: 

Sekeping mata uang logam dilempar 10 kali. Berapa peluang munculnya 
Gambar sebanyak 6 kali? 

 
Jawab :  Peristiwa pelemparan koin sebanyak 10 kali memenuhi kriteria 

percobaan Bernoulli, karena : 
1. Hanya ada dua kemungkinan hasil, gagal atau sukses, yaitu 

munculnya sisi Gambar atau Angka. 

N! = N.(N-1)! 

0! = 1 
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P (x) = CN pX q n-x 

 

2. Jumlah percobaan tertentu, dalam hal ini 10 kali. 
3. Independen (Percobaan pertama tidak mempengaruhi percobaan 

berikutnya). 
 
Dengan kriteria tersebut, rumus Bernouli dapat digunakan : 

 
 n = 10,  

x =  6, 
p =  peluang munculnya sisi Gambar = 0,5 
q =  1 – 0,5 = 0,5, 

 
Maka, peluang munculnya gambar 6 kali jika koin dilempar 10 kali. 

 
 
    
    P (6) = C10 0,56 0,5 10-6 
    P  = 0,2051 
 
2. Penggunaan Tabel Binomial 

Peluang distribusi binomial dapat dihitung dengan menggunakan bantuan 
tabel Binomial. Tabel Binomial memuat nilai p, n dan k. p adalah peluang sukses, 
n adalah banyaknya percobaan dan k adalah jumlah sukses yang akan dicari (x). 
langkah-langkahnya adalah : 

 Mencari nilai Tabel Binomial dengan nilai n yang sesuai. 

 Mencari kolom yang sesuai dengan p. 

 Mencari baris yang sesuai dengan k atau x. 

 Mencari probabilitas dengan melihat nilai yang sesuai dengan baris dan 
kolom. 

 
Contoh : 

Probabilitas seorang penembak akan menembak tepat pada sasaran adalah 
0,7. Jika penembak tersebut diberikan kesempatan untuk menembak 10 kali, 
berapa probabilitas 5 tembakan tepat pada sasaran? 
 
Jawab : 

Persoalan ini akan dijawab dengan menggunakan Tabel Binomial. Pertama-
tama, carilah tabel dengan nilai n = 10. Setelah nilai tabel dengan n = 10 
ditemukan, kemudian cari kolom yang sesuai dengan p = 0,7 dan baris yang 
sesuai dengan k atau X  = 5. Nilai yang sesuai dengan perpaduan antara baris dan 
kolom tersebut adalah 0,15. 

 
n  
r 

p 
       0,7     

10 1            
 2            
 3            
 4            
 5       0,15     
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E.  Distribusi Poisson & Distribusi Normal 
 

1. Distribusi Poisson  
Pada percobaan binomial, seandainya n relative lebih besar, misalkan > 50 

dan p relative kecil, misalkan p < 0,1, maka perhitungan probabilitas dengan 
menggunakan rumus distribusi binomial akan menjadi sulit. Dalam kasus ini, 
kita dapat menggunakan pendekatan Poisson untuk menghitung percobaan 
binomial. Mengingat distribusi poison relative lebih jarang digunakan dalam 
proses penelitian, maka distribusi poison tidak akan diulas secara mendalam 
dalam buku ini.  

 
2. Distribusi Normal  

a. Pengertian Distribusi Normal Standar 
Distribusi peluang yang banyak digunakan adalah distribusi normal 

(distribusi Gauss), yang mempunyai variabel acak kontinum. Konsep 
distribusi normal sangat penting untuk dipelajari karena mendasari asumsi 
pada distribusi sampling, pendugaan statistik maupun pengujian hipotesis 
pada sebuah penelitian. Bentuk distribusi normal akan sangat tergantung 
pada 2 parameter, yaitu rata-rata (µ) deviasi standar (σ). Terdapat dua 
mengapa distribusi normal berperan penting dalam statistik.  Pertama, 
dengan teori distribusi normal memungkinkan dapat diterapkan pada 
berbagai situasi untuk membuat kesimpulan dengan hanya mengambil 
teknik sampel. Distribusi normal berguna bagi keperluan distribusi sampel. 
Kedua, distribusi normal mendekati keadaan yang sebenarnya terhadap 
fenomena aktual distribusi frekwensi meliputi karakteristik manusia (berat 
dan tinggi badan, IQ, EQ, dll), output dari proses fisik, dan parameter lain. 
 
Sifat-sifat penting distribusi normal:  
1. Nilai mean = median = modus 
2. Grafiknya selalu diatas sumbu datar, pada dua sisi kiri dan kanan tidak 

pernah menyentuh sumbu datar (X). 
3. Bentuk grafik simetri terhadap mean (bentuk bell/genta) 
4. Unimodal sebesar 1/s√2 π = 0,3989/s pada absis X 
5. Grafik mendekati sumbu datar pada X – 3 score ke kiri dan X + 3 score 

ke kanan 
6. Luas daerah = 1. 
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Gambar 5.7. Distribusi probabilitas normal dengan mean yang sama tapi 

berbeda standar deviasinya. 
 
Gambar 5.7. menunjukkan tiga distribusi kurva normal dengan nilai 

rata-rata (mean) yang sama namun memiliki standar deviasi yang berbeda. 
Walaupun ketiganya memberikan bentuk yang berbeda, namun mereka 
tetap masih sama-sama berbentuk kurva normal. Jadi perbedaan nilai 
standar deviasi akan menghasilkan tingkat kecekungan (kurtosis) yang 
berbeda-beda. Semakin besar standar deviasi, semakin landai atau datar 
bentuk kurvanya. Ini disebut platycurtic. Sebaliknya, semakin kecil standar 
deviasi, semakin runcing bentuk kurvanya. Ini disebut Leptocurtic. Jika 
standar deviasi diantara keduanya, maka disebut Mesocurtic. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5.8. Distribusi probabilitas normal dengan mean yang berbeda tapi 

sama standar deviasinya. 
Gambar 5.8. menunjukkan tiga distribusi kurva normal dengan nilai 

rata-rata (mean) yang berbeda namun memiliki standar deviasi yang sama. 
Walaupun ketiganya memiliki nilai mean yang berbeda-beda, namun 
karena standar deviasinya sama, maka bentuk kurvanya pun sama.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.9. Tiga distribusi probabilitas normal, masing-masing dengan mean 
dan standar deviasi yang berbeda. 

 
Gambar 5.9. menunjukkan tiga distribusi kurva normal dengan nilai 

rata-rata (mean) dan standar deviasi yang berbeda-beda. Perhatikan, 
semakin ke kanan bentuk kurva semakin pendek dan melebar. Hal ini 
disebabkan oleh nilai mean dan standar deviasi yang semakin besar. Jadi, 
semakin kecil standar deviasi akan semakin tinggi kurva, dan semakin besar 
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mean akan semakin lebar bentuk kurvanya. Luas daerah kurva normal 
secara keseluruhan adalah : 
1. Luas daerah antara X –s dan X + s sekitar 68,27% 
2. Luas daerah antara X –2s dan X + 2s sekitar 95,45% 
3. Luas daerah antara X –3s dan X + 3s sekitar 99.73% 
4. Luas seluruh daerah adalah 100% = 1 

 
Pernyataan tersebut di atas, dapat digambarkan  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 5.10a. Luas Daerah antar Variabel  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5.10b. Luas Daerah antar Variabel  
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Figure 5.10c. Luas Daerah antar Variabel 
 

Untuk mempermudah perhitungan, dipakai distribusi normal baku, 
yakni distribusi dengan (µ) = 0, dan s = 1. Sedangkan pengubahan skor X 
menjadi skor baku z (Tabel Z Score) dapat diperoleh dengan rumus : 

 
 
 
 

 
Keterangan : 
Z  = Nilai Z hitung 
X  =  Nilai data observasi 
µ    =  Nilai rata-rata 

   =  Standard deviasi 
 

Gambar hubungan antara wilayah yang memenuhi distribusi 
probabilitas kurva normal dengan jarak dari rata-rata dengan standar 
deviasinya. Gambar berikut ini memberikan ilustrasi perbandingan antara 
nilai Z dengan standar deviasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.11. Perbandingan antara nilai Z dengan standar deviasi 
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BAB 6 
PENGUJIAN HIPOTESIS 
 
 
 
 
A.  Pengertian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dimulai dari adanya sebuah asumsi dasar (hipotesis), 
yang masih harus diuji kebenarannya dengan menggunakan parameter populasi. 
Untuk menguji sebuah hipotesis, langkah pertama adalah mengumpulkan data 
sampel, kemudian membuat sampel statistic. Nilai rata-rata data sampel disebut 
sampel statistic sebagai parameter populasi. Informasi ini dapat digunakan 
untuk menentukan apakah hipotesis dari nilai parameter populasi adalah benar.  

Jika kita memiliki hipotesis nilai rata-rata parameter sebuah populasi, maka 
untuk menguji apakah hipotesis tersebut benar kita perlu mengumpulkan data 
sampel. Selanjutnya data sampel tersebut dibandingkan apakah terdapat 
perbedaan atau tidak antara nilai rata-rata data sampel aktual  dengan nilai rata-
rata hipotesis populasi yang diajukan. Dengan langkah tersebut baru dapat 
diambil keputusan apakah terdapat perbedaan yang nyata (significant) atau 
tidak. Semakin kecil perbedaan, akan semakin diterima sebuah hipotesis. 
Sebaliknya, semakin besar perbedaan maka akan semakin ditolak sebuah 
hipotesis. Fenomena yang sering dihadapi adalah adanya perbedaan antara nilai 
aktual  rata-rata sampel dengan nilai rata-rata hipotesis populasi yang terlalu 
besar atau terlalu kecil. Dalam kondisi ini sering kita langsung mengambil 
kesimpulan untuk menolak atau menerima hipotesis. Jika hal ini dilakukan, kita 
sesungguhnya terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan karena tidak 
digunakan nilai kritis.  
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Pengujian hipotesis disebut sebagai real-life decisions, karena harus 
menggunakan data aktual dan nilai kritis (critical value) sebagai pedoman untuk 
menerima atau menolak sebuah hipotesis.  Jadi menyimpulkan sebuah pengujian 
hipotesis bukan merupakan  jalan pintas atau  clear-cut solution  tapi merupakan 
sebuah metode ilmiah (scientific methods) yang harus memenuhi beberapa 
persyaratan standar. 

Kapan kita harus menerima atau menolak hipotesis? Seandainya ada seorang 
manajer mengklaim tingkat produktifitas kerja karyawannya adalah 90%, lalu 
bagaimana kita dapat menguji kebenaran klaim atau pernyataan sang manajer? 
Untuk mengujinya, kita menggunakan nilai rata-rata produktivitas dari sampel 
karyawan yang diklaim nilai produktivitas kerjanya. Jika nilai rata-rata 
produktivitas kerja dari sampel adalah 93%, sebagai  orang awam kita akan 
secara terburu-buru menyimpulkan bahwa pernyataan manajer tersebut benar. 
Sebaliknya jika rata-rata produktivitas sampel hanya 46%, sebagai orang awam 
akan segera menolak pernyataan manajer itu. Ilustrasi di atas mencerminkan 
pengambilan keputusan untuk menerima hipotesis hanya berdasarkan perkiraan 
atas perasaan subyektif  (common sense)  saja. Inilah yang disebut clear-cut 
solution. Andaikata kemudian dilakukan penelitian sesungguhnya dan ternyata 
dihasilkan nilai rata-rata sampel produktivitas kerja sebesar 81%,  sepintas  nilai 
ini mendekati 90%. Tapi apakah secara ilmiah hal ini cukup untuk mengatakan 
bahwa pernyataan manajer itu benar? Apakah kita akan menerima atau menolak 
pernyataan manajer itu, kita tidak dapat hanya berdasarkan intuisi atau common 
sense belaka, tapi harus memahami dan menggunakan faktor ketidakpastian 
(uncertainty) atau probabilitas dalam pengambilan keputusan. Untuk itu, kita 
harus memahami beberapa parameter dalam proses pengujian hipotesis 
diantaranya : N (jumlah populasi), n (jumlah sampel), μ (rata-rata sampel), σ 
(standard deviasi populasi) dan nilai probablilitas (Z hitung). 

 
B.  Prosedur Pengujian Hipotesis  

Untuk memahami konsep dan prosedur pengujian hipotesis coba perhatikan 
ilustrasi tentang kebutuhan spesifikasi ketebalan (thickness) lembaran atap 
aluminium yang diperlukan dalam pembangunan sebuah gedung. Spesifikasi 
ketebalan aluminium yang dipersyaratkan adalah 0.0400 inches, sehingga jika 
terdapat lembaran aluminium yang terlalu tebal atau tipis dari ukuran tersebut 
harus di-reject atau  ditolak. Untuk meyakinkan kualitas ketebalan lembaran 
aluminium, kontraktor mengambil sampel sebanyak 100 lembar dari salah satu 
batch pengiriman. Setiap 1 batch jumlahnya 10,000 lembar. Setelah diukur 
ternyata tebal rata-rata sampel 0.0408 inches. Berdasarkan pengalaman 
sebelumnya, standar deviasi populasi adalah 0.004 inches. Apakah dengan hanya 
100 lembar sampel dapat dikatakan bahwa populasi 10,000 lembar aluminium 
telah memenuhi persyaratan ketebalan 0,0400 inches?  

Untuk mengetahui apakah nilai rata-rata populasi benar-benar 0.0400 
inches, kita harus mengetahui apakah nilai probabilitas sampel yang diambil 
secara acak dengan nilai rata-rata 0.0409 inches terletak pada populasi yang 
memiliki μ (rata-rata sampel) 0.0400 inches dan σ (standard deviasi populasi) 
0.004 inches. Nilai probabilitas inilah yang dapat digunakan sebagai pedoman 
untuk menentukan apakah cukup alasan bahwa nilai rata-rata sampel benar-
benar 0.0400 inches. Jika nilai probabilitas ini terlalu rendah atau tinggi, maka 
kita dapat mengatakan bahwa rata-rata ketebalan aluminium tidak 0.0400 
inches. Jika hipotesis nilai rata-rata populasi adalah 0.0400 inches dengan nilai 
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standar deviasi populasi 0.004 inches, berapa probabilitas nilai rata-rata sampel  
(0.0409 inches) yang berbeda dari 0.0400 hingga 0.0009 inches?   

Langkah  penyelesaiannya  adalah menghitung kesalahan standar (Nilai Z) 
dari nilai rata-rata populasi untuk mengetahui probabilitasnya :  
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        = 0.0004 inches. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Selanjutnya dapat diperoleh nilai Z :  
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0.04-0.0409
Z   

                 
Z = 2,25                     

 

 

Dengan menggunakan table distribusi kurva normal, nilai Z = 2,25 
probabilitasnya adalah 0.4878. Oleh karenanya, probabilitas nilai rata-rata 
sampel yang > 0.0409 atau < 0.0391 hanya sebesar 1,22%.  Nilai 1,22 % secara 
matematis diperoleh melalui (P( Z = ≥ Z + 2,25 atau Z ≤ - 2,25) = 2(0.5 -0.4878) 
= 0.0122, atau sekitar 1,22%). Dengan nilai probabilitas 1,22%, dapat 
disimpulkan bahwa rata-rata sampel 0.0409 inches tidak memenuhi persyaratan 
ketebalan yang layak yaitu 0,0400 inches.  Artinya 100 sampel yang memberikan 
nilai rata-rata ketebalan 0,0409 inches dianggap terlalu jauh dari nilai rata-rata 
populasi yang diharapkan sebesar 0,0400 inches. Dengan demikian lembaran 
aluminium dalam batch tersebut dianggap terlalu tebal sehingga beban atap akan 
terlalu berat. Dalam kasus ini, perbedaan antara nilai rata-rata sampel dengan 
nilai rata-rata populasi terlalu besar dan peluang populasi untuk menghasilkan 
nilai rata-rata yang mendekati ukuran sampel masih terlalu kecil. Mengapa 
probabilitas 1,22% terlalu rendah atau salah? Ini tergantung kepada pengambil 
keputusan berapa persen titik penerimaan atau penolakan hipotesis. Titik ini 

n

σ
σ

x


X
σ

μ-X
Z 
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disebut titik kritis (critical point). Aplikasi nilai kritis dalam manajemen bisnis 
biasanya digunakan 5%. Sedangkan untuk ilmu pasti seperti kimia, biologi dan 
kedokteran adalah 1%. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Levin and Rubin (1991 : 348) 
 

Gambar 6.1.  Probabilitas dimana nilai rata-rata sampel (0,0409 inches)   
berbeda dengan nilai rata-rata parameter populasi  (0,0400inches) dengan Z = 2,25. 

 
Seandainya pengujian hipotesis dengan menggunakan probabilitas 5%, maka 

nilai Z akan menjadi 1,96. Nilai 5 % secara matematis diperoleh melalui (P( Z = ≥ 
Z + 1,96 atau Z ≤  - 1,96) = 2(0.5 - 0.4750) = 0.05, atau sekitar 5%).  

Di sini tampak jelas, bahwa untuk level of significant 5%, dengan pengujian 
dua sisi maka akan diperoleh nilai probabilitas 0,4750 (Lihat table Z). Batas atas 
(upper limit) penerimaan ketebalan 0,04 inches adalah 0,0407 inches yang 
diperoleh dari perhitungan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

0.0004

0.04-X
1,96 1  

                 

   X1     =  (1,96 X 0,0004) + 0,04 

 

   X1   =  0.0407            

    

 

Selanjutnya dihitung batas bawah (lower limit), tinggal mengurangkan nilai 
rata-rata populasi yang diharapkan (0,0400) dengan selisih antara nilai rata-rata 
sampel yang diperoleh, yaitu : 0,0407- 0,0400 = 0,007. Jadi, lower limit adalah 
0,0400 – 0,0007 = 0,0393. Kesimpulan: Ho akan diterima, jika ukuran rata-
rata sampel terletak antara : 0,0393 ≤ µ ≤ 0,0407 atau 1,96 ≤ Z ≤ + 1,96. 
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C.  Langkah-langkah Pengujian Hipotesis 
Secara umum, tahapan atau langlah-langkah dalam pengujian hipotesis 

sebagai berikut: 

 Membuat null hypothesis  
 Menentukan level of significance untuk pengujian, dilambangkan dengan α, 

biasanya 0,05 atau 5%. 

 Menentukan decision rule, atau ketentuan untuk menerima atau menolak  
Hipótesis. Langkah ini juga sering disebut menentukan kriteria pengujian. 

 Mengambil data sampel untuk membuat keputusan. 
 

1. Membuat  Null Hypothesis 
 Dalam sebuah pengujian hipotesis, kita harus mengajukan nilai asumsi 

dasar atau hipotesis dari parameter populasi sebelum mengambil sampel 
dari populasi. Asumsi yang ingin diuji disebut Null Hypothesis diberi symbol 
H0 atau "H sub-zero". 

Jika kita ingin menguji hipotesis yang menyatakan bahwa nilai TOEFL 
rata-rata populasi peserta tes masuk sebuah perguruan tinggi  adalah 500, 
maka kita akan menggunakan simbol : H0 ; μ = 500. Null Hypotesis dibaca : 
"Null hypothesis = nilai rata-rata populasi  sama dengan 500".  

Istilah Null Hypothesis pertama digunakan pada statistik pertanian dan 
kedokteran. Untuk menguji efektivitas penggunaan jenis obat atau pupuk 
baru, hipotesis yang diuji adalah had no effect (tidak memiliki pengaruh), 
oleh karenanya Nul Hypothesis adalah tidak ada perbedaan antara nilai rata-
rata sampel yang diberi perlakuan dengan yang tidak diberi perlakuan.  

Jika kita menggunakan hipotesis untuk nilai rata-rata populasi, 
simbolnya adalah : μ H0 ,  dibaca: "Nilai rata-rata hipotesis dari populasi". 
Jika hasil nilai rata-rata dari sampel tidak mendukung null hipotesis, kita 
harus menyimpulkan bahwa sesuatu yang lain pasti benar. Setiap saat kita 
menolak null hipotesis, kita harus menerima kesimpulan lain yang 
berlawanan yang disebut alternative hypothesis dan disimbolkan dengan H1 
("H sub-one").  

 
Sebagai contoh, perhatikan ilustrasi di bawah ini : 

     

H0 ; μ = 200  

(Dibaca : Nul hipotesis adalah nilai rata-rata populasi sama dengan 200).  
 

Dari null hipotesis tersebut akan terdapat tiga alternative hipotesis : 
   H1; μ ≠ 200.  

(Alternative hypotesis : Nilai rata-rata populasi tidak sama dengan 200). 
H1; μ > 200.  

(Alternative hypotesis : Nilai rata-rata populasi lebih besar dari  200). 
 H1; μ < 200.  

(Alternative hypotesis : Nilai rata-rata populasi lebih kecil dari 200). 
 

Akibat adanya ketiga kemungkinan terbentuknya null hipotesis ini, maka 
terdapat pola distribusi pada pengujian hipotesis, yaitu : 

 Pengujian hipotesis 1 ekor atau satu sisi bisa kanan atau kiri kiri (One-
tailed test), 
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 Pengujian hipotesis 2 ekor atau dua sisi (two-tailed test).  Pembahasan 
yang lebih mendalam dan khusus tentang jenis pengujian ini akan 
diuraikan pada sub-bab selanjutnya masih pada bab ini. 

 
2.  Significance Level (α) 

Tujuan hipotesis testing bukan hanya sekedar untuk menghitung nilai 
rata-rata sampel, tapi untuk membuat keputusan apakah terdapat perbedaan 
signifikan antara nilai sampel statistic dengan parameter populasi yang akan 
diuji. Langkah pengujian hipotesis selanjutnya setelah membuat null dan 
alternative hipotesis adalah menentukan kriteria yang akan digunakan untuk 
menerima (accept) atau menolak (reject)  hipotesis.     

Dalam kasus pembangunan gedung di atas, telah diketahui bahwa 
perbedaan antara nilai rata-rata sampel dengan nilai rata-rata populasi 
hanya  5,56% atau hanya 0.056 kemungkinan kejadian. Oleh karenanya, kita 
menolak hipotesis yang menyatakan bahwa nilai rata-rata (ketebalan 
aluminium) dari populasi adalah 0.0400 inches. (H0 ; μ = 0.0400 inches). 
Dalam istilah statistic, nilai 0.056 disebut sebagai significance level.   

Apa maknanya jika kita menguji hipotesis dengan nilai level of 
significance 5%?.  Maknanya kita akan menolak null hypothesis jika 
perbedaan antara nilai sampel statistic dengan parameter populasi yang diuji 
terlalu besar. Jika menganggap bahwa hipotesis adalah benar, maka 
significance level akan mengindikasikan seberapa besar persentasi nilai rata-
rata sampel yang terletak di luar batas significance level. 

Gambar 6.2. menjelaskan makna dari significance level 5%. Perhatikan 
bahwa 2,5% luas wilayah terletak di kedua sisi atau ekor (tailed). Dalam table 
distribusi kurva normal, nilai 95% memiliki nilai Z = 1.96 (nilai rata-rata 
sampel) juga terletak di kedua sisi grafik kurva normal. Oleh karenanya, luas 
wilayah sebesar 95% tidak terdapat significant different antara sampel 
statistic dengan parameter hipotesis populasi yang diuji. Sedangkan sisanya, 
luas wilayah yang 5% adalah memiliki significant difference. Dengan kata 
lain 0,95 luas wilayah di bawah kurva normal kita akan menerima null 
hypothesis. Luas wilayah di sisi kanan dan kiri sebesar 0,05 adalah daerah di 
mana kita akan menolak hipotesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Levin and Rubin (1991 : 351) 
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Gambar 6.2. Wilayah yang significance dan tidak significance pada level 5% 
Menentukan Level of Significance 

 
Sebenarnya tidak terdapat ketentuan baku untuk menentukan berapa besar 

significance level untuk menguji sebuah hipotesis. Dalam beberapa kasus bisnis 
dan manajemen biasanya digunakan 0,05 atau 5%. Hasil penelitian yang 
dipublikasikan dalam jurnal biasanya menggunakan uji hipotesis dengan taraf 
signifikansi 0,01 atau 1%. Sebenarnya tidak ada salahnya kalau kita akan menguji 
significance level pada berbagai nilai atau level. Namun perlu diingat bahwa 
dengan menentukan significance level pada level tertentu akan berkaitan dengan 
tingkat probabilitas kebenaran dalam kita menerima atau menolak hipotesis. 
Semakin tinggi nilai significance level digunakan dalam sebuah uji hipotesis, 
maka akan semakin tinggi probabilitas untuk menolak nul hipotesis jika 
kenyataannya benar.   

Untuk memahami konsep ini, kita lihat Gambar 6.3. Di sini kita diberikan 
tiga level of significance yang berbeda: 0,01 (1%), 0,10 (10% dan 0,50 (50%). 
Perhatikan juga nilai rata-rata sampel pada setiap grafik. Pada bagian a dan b 
kita akan menerima null hypothesis, dimana nilai rata-rata populasi (nilai 
statistic) sama dengan nilai rata-rata populasi (parameter). Namun demikian, 
coba perhatikan pada bagian c, kita akan menolak  null hypothesis. Mengapa? 
Karena nilai significance level pada bagian c adalah 0,50 terlalu tinggi dan kita 
akan jarang-jarang menerima null hypothesis jika faktanya tidak benar, dan 
biasanya null hipotesis juga tetap ditolak jika faktanya memang benar.  

 
D.  Kesalahan Tipe I dan II 

Para ahli statistik menggunakan definisi dan simbol-simbol khusus untuk 
menjelaskan konsep tentang pengujian hipotesis. Coba perhatikan keadaan yang 
diilustrasikan pada Gambar 6.3. Menolak null hypothesis ketika faktanya benar, 
disebut kesalahan Tipe I, dan probabilitasnya (probabilita adalah nilai 
significance level yang digunakan dalam uji hipotesis) dilambangkan dengan 
huruf α (alpha). Sebaliknya, menerima null hypothesis ketika faktanya salah 
disebut kesalahan Tipe II, dan probabilitasnya (significance level-nya) 
dilambangkan dengan huruf   β (betha). Dengan demikian, terdapat kendala 
(trade off)  di antara kedua tipe kesalahan ini : kemungkinan berbuat salah satu 
tipe kesalahan dapat dikurangi jika kita mau menaikan kemungkinan membuat 
tipe kesalahan yang lain. Dengan demikian terjadi hubungan berbanding terbalik 
antara Kesalahan Tipe I dan Tipe II.  Perhatikan bagian c pada gambar 6.3, 
tampak wilayah penerimaan cukup kecil (0.5 luas wilayah di bawah kurva).  

Dengan luas daerah penerimaan yang kecil, kita jarang menerima null 
hypothesis ketika faktanya tidak benar, namun sebagai akibatnya kita akan 
sering menolak null hypothesis jika faktanya benar. Dengan perkataan lain, 
untuk mendapatkan nilai beta (β) yang rendah kita harus menaikan nilai alpha 
(α) yang tinggi. Untuk mengatasi kendala ini baik secara perorangan maupun 
professional serta para pengambil keputusan biasanya menentukan level of 
significance berdasarkan berbagai pertimbangan dengan memperhatikan untung 
atau ruginya sebagai akibat dari adanya kesalahan Tipe I dan II.  

Pada saat-saat tertentu, pengambil keputusan memiliki preferensi apakah 
memilih kesalahan Type I atau II. Sebagai contoh, jika seorang manajer pabrik 
obat melakukan kesalahan Tipe I (menolak null hipotesis ketika faktanya adalah 
benar) akibatanya akan berkaitan dengan masalah waktu karena ada 
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penjadwalan ulang pekerjaan pada produk kimia yang seharusnya sudah selesai.  
Pada saat bersamaan, membuat kesalahan Tipe II (menerima null hipotesis 
ketika faktanya salah) artinya memberikan peluang kepada konsumen untuk 
keracunan. Jelas manajemen perusahaan ini akan memilih kesalahan Tipe I dari 
pada Tipe II dan sebagai akibatnya perusahaan membuat level of significants 
alpha (α) yang sangat tinggi dalam pengujian hipotesis untuk mendapatkan nilai 
beta (β) yang rendah. 
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Sumber : Levin and Rubin (199: 353) 
 

Gambar 6.3. Tiga perbedaan significance level. 
 

 
Tabel 6.1. Kesalahan Hipotesis 

 
Keputusan H0 Benar H0 Salah 

Tolak H0 Kesalahan Tipe I (α) Keputusan benar 
Terima H0 Keputusan benar Kesalahan Tipe II (β) 

 
 

Contoh lain, jika kita membuat kesalahan Tipe I mengakibatkan pekerjaan 
pembongkaran sejumlah mesin pada sebuah pabrik, tapi jika kita membuat 
kesalahan Tipe II hanya berakibat muncul biaya jaminan perbaikan yang murah 
kepada para  dealer. Tentu saja pengelola pabrik akan lebih memilih kesalahan 
Type II dan akan menentukan level of significance yang rendah dalam pengujian 
hipotesis. Setelah menentukan level significance, tahap pengujian hipotesis 
berikutnya adalah menentukan probabilitas distribusi yang sesuai. Kita memiliki 
dua pilihan; distribusi normal (Z) dan distribusi t.  

Berikut pedoman dalam menentukan probabilitas distribusi dalam pengujian 
hipotesis dengan menggunakan rata-rata : 

 
Tabel 6.2. Pedoman Probabilitas Distribusi Dalam Pengujian Hipotesis 

 

Ukuran 

Standar 
Deviasi 

Populasi 
Diketahui 

Standar Deviasi 
Populasi Tidak 

Diketahui 

Ukuran sampel > 
30 

Distribusi 
normal, table Z 

Distribusi normal, 
table Z 

Ukuran sampel < 
30, populasi 
normal 

Distribusi 
normal, table Z 

T distribution,  table 
t 

 
 
E.  Two-tailed and One-tailed Hypothesis Testing 

Dalam pengujian hipotesis dengan nilai rata-rata (mean) dari populasi  
terdapat jenis pengujian hipotesis dua sisi atau ekor (two-tailed) dan satu sisi 
atau ekor (one-tailed). Pengujian dua ekor (dua sisi) akan menolak null 
hypothesis jika rata-rata nilai sampel secara significant lebih besar atau lebih 
kecil dari nilai rata-rata populasi yang diuji. Dengan demikian, dalam pengujian 
dua ekor memiliki dua wilayah penolakan seperti yang tampak pada gambar 6.4.  
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Sumber : Levin dan Rubin (1991: 354) 
 

Gambar 6.4. Pengujian dua sisi atau dua ekor (two-tailed) dengan 
 dua wilayah penolakan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Levin dan Rubin (1991: 354) 
Gambar 6.5. Pengujian sisi kiri (left-tailed)   

dengan wilayah penolakan di sisi kiri (bawah). 
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Sumber : Levin dan Rubin (1991: 355) 
Gambar 6.6. Pengujian sisi kanan (right-tailed) dengan wilayaj  

penolakan di sebelah kanan (atas). 
 

 

Tabel 6.3. Formulasi Statistic Pengujian Hipotesis 
 

Jenis 
Pengujian 

Hipothesis Penggunaan Nilai 
Kritis 

H0 H1 X  Z 

Dua sisi μ = μ0 μ ≠ μ0 μ0 ± Zα/2 σx ± Zα/2 

Satu sisi kanan μ = μ0 μ > μ0 μ0 + Zασx + Zα 

Satu sisi kiri μ = μ0 μ < μ0 μ0 – Zα σx – Zα 

 

 
Keterangan :  
 

 Standarderror of mean : σx = σ/√n  

 Critical value (dua sisi) : μ0 ± Zα/2 σx 

 

                                Aktual Z value :   
 

 

Tabel 6.4. Nilai α dan Z Istimewa 
 

Jenis Pengujian 
Persentase Luas 
Wilayah Kurva 

Nilai Z 

Dua sisi 0.90 ± 1.64 
0.95 ± 1.96 
0.99 ± 2.58 

Satu Sisi Kanan 0.90 1.28 
0.95 1.64 
0.99 2.33 

Satu Sisi Kiri 0.90 - 1.29 
0.95 - 1.64 
0.99 - 2.33 

 

X

0

σ

μ-X
Z 
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1. Contoh Pengujian Two-tailed Hypothesis. 
Untuk mengilustrasikan ke lima langkah pengujian hipotesis seperti yang 

telah diuraikan sebelumnya, perhatikan contoh berikut ini. 
PT. Terang Terus memproduksi bola lampu pijar  dalam setiap lotnya 

berisi 50,000 buah. Meskipun nilai rata-rata intensitas pijaran  lampu 
bervariasi dari lot yang satu dengan lot lainnya, namun nilai standard 
deviasi-nya cenderung konstan sebesar 200 lumens. Bola lampu tersebut 
dijual untuk keperluan camera yang memerlukan intensitas cahaya sebesar 
5000 lumens. Sebelum didistribusikan ke pasar, setiap lot diuji untuk 
meyakinkan kualitas yang sesuai dengan  sepesifikasi yang telah ditentukan. 
Karena pengujian berisiko merusak lampu, maka perusahaan hanya akan 
menguji 100 bola lampu dari setiap lot. Resiko 5% akan digunakan untuk 
menolak suatu lot yang nilai rata-rata intensitasnya tidak sebesar 5000 
lumens.  Langkah pengujian hipotesianya adalah: 

 
a.  Menentukan null hypothesis 

Hypothesis yang akan diuji disebut Null Hypothesis dan disimbolkan 
dengan H0. Istilah "Null" diinterpretasikan sebagai tidak ada perubahan 
kondisi (no-change condition), dimana pada kondisi ini seseorang 
berharap di dalam kondisi normal tidak akan terjadi perubahan apapun.  

Dalam kasus ini, tidak ada perubahan dari kondisi normal, yaitu nilai 
rata-rata populasi (population mean) adalah 5000 lumens dan null 
hypothesis ditulis dalam bentuk persamaan : 

  H0  : μ = 5000 lumens 

  Hi   : μ ≠ 5000 lumens 

 

b.  Menentukan significance level 
Nilai significance level pada hipotesis testing adalah probabilitas 

bahwa null hypothesis akan ditolak ketika faktanya benar. Significance 
level harus ditentukan secara subjektif oleh peneliti atau pembuat 
keputusan. Dalam kasus ini, perusahaan telah secara spesifik menentukan 
significance level ketika berharap probabilitas 5% untuk menolak sebuah 
lot dengan nilai rata-rata yang benar 5000 lumens. Significance level 
berkaitan dengan sisi (ekor) wilayah dari kurva distribusi sampling dan 
diidentifikasikan dengan huruf Yunani α, sebagai estimasi interval :  α = 
0,05. Karena nilai rata-rata sampel yang terlalu tinggi atau terlalu rendah 
akan menyebabkan null hypothesis ditolak, maka significance level harus 
dipisah antara sisi  atas (upper tail)  dan bawah (lower tail) dari distribusi 
sampel. Hal ini yang menyebabkan disebut pengujian hipotesis dua sisi. 
Hubungan antara confidence level dengan significance level adalah  
confidence level  + significance level  = 1.  Namun lebih umum 
diekspresikan sebagai 1 -  confidence level  = significance level. 

 
c.  Menentukan decision rule atau kriteria pengujian. 

Untuk pengujian dua sisi, null hypothesis akan ditolak jika nilai rata-
rata sampel berada diantara dua nilai kritis yang menghubungkan batas 
bawah (lower limit) dan atas (upper limit) dari 1 – α terhadap nilai rata-
rata yang diuji. 
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Pada saat distribusi sampling normal, significance level 5% 
menghasilkan nilai Z  ± 1.96 (Lihat table Z), sama dengan nilai sebesar  
95% confidence level. Hubungan critical value = CV (nilai kritis)  menjadi 
: 

   

     CV  = ± zσ
x

  

          = 5000 ± (1,96)   200  

                 √ 100 

   = 5000 ± (1,96).(20) 

   = 4960,8 dan 5039,2 

 

Dengan demikian luas wilayah yang di sebelah kiri (lebih kecil) dari 
4960.8 lumens dan di sebelah kanan (lebih besar) dari 5039,2 lumens 
disebut daerah yang ditolak (rejecting region) karena terlalu jauh dari 
nilai rata-rata populasi yang dibutuhkan yaitu 5000 lumens. Seandainya 
hasil nilai rata-rata 100 sampel adalah 4985 atau 5020 lumens sebenarnya 
juga tetap tidak membuktikan bahwa nilai rata-rata sampel adalah 5000 
lumens. Namun demikian, nilai 4985 atau 5020 lumens berada dalam 
confidence interval 95%  sekitar 5000 lumens, dan null hypothesis tidak 
dapat ditolak pada significance level 0.05. 

Dari uraian di atas, dapat dibuat kriteria penerimaan atau penolakan 
null hypothesis (decision rule)  sebagai berikut: "Ujilah sampel yang 
terdiri dari 100 bola lampu pijar dari sebuah lot yang produksi. Jika 
nilai rata-rata intensitas lampu pijar antara 4960.8 dan 5039.2 lumens, 
terima lot yang diuji, dan jika sebaliknya, maka tolak lot yang diuji”. 

 
d. Mengambill sampel 

Dari sebuah lot bola lampu pijar yang akan diuji, seorang manajer 
quality control dari perusahaan tersebut mengambil secara acak 100 bola 
lampu pijar dan mengukur intensitas cahayanya. Misalkan dihasilkan nilai 
rata-rata intensitas dari 100 sampel lampu adalah 4980.  

 
e.  Membuat keputusan.  

Gambar 6.7. menunjukkan bahwa nilai rata-rata sampel sebesar 4980 
lumens berada di daerah penerimaan. Null hypothesis harus diterima, dan 
lot yang diuji berarti harus diterima. Artinya, nilai rata-rata intensitas 
cahaya yang diuji masih dalam interval 5000 lumens sesuai dengan 
spesifikasi yang telah ditetapkan pada significance level 0.05 dan 
confidence level 95%. 
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Sumber : Krober and Laforge (1980:129) 
Gambar 6.7. Pengujian Dua Sisi (Two-Tailed Test) 

 
2. Contoh Pengujian One-tailed Hypothesis. 

Pengujian hipotesis terhadap intensitas pada bola lampu pijar di atas 
menggunakan pengujian hipotesis dua sisi, karena nilai rata-rata sampel 
yang terlalu jauh (terlalu tinggi atau terlalu rendah) dari spesifikasi intensitas 
yang ditentukan pabrik akan ditolak. Jika terlalu tinggi intensitasnya, maka 
biaya produksinya akan mahal karena nilai filamennya lebih mahal. 
Demikian juga jika terlalu rendah, maka pemakai tidak puas dengan kualitas 
produk lampu tersebut.  

Dalam beberapa hal, penolakan null hypothesis dapat terjadi apabila 
nilai rata-rata sampel terlalu tinggi dari spesifikasi yang ditetapkan seperti 
nilai rata-rata kandungan tart pada produk rokok. Para pengguna rokok yang 
semakin cerdas, mereka ingin tetap merokok tapi sehat. Maka produsen 
rokok mencoba memenuhi kebutuhan pasar dengan produk rokok rendah 
nikotin (low tart). Jika terlalu tinggi dari batas yang ditentukan, maka rokok 
tidak akan laku.   Untuk kasus umur lampu pijar juga menjadi kendala bagi 
perusahaan. Jika umur rata-rata lampu pijar (mean life of light bulbs) terlalu 
pendek, maka konsumen akan dirugikan karena terlalu cepat mati. Dengan 
kondisi tersebut, maka spesifikasi umur lampu ditetapkan oleh Standard 
Nasional Indonesia (SNI) agar memenuhi umur ekonomis yang ideal baik 
bagi pengguna maupun produsen. Untuk kedua kondisi di atas, hanya akan 
terdapat satu sisi pengujian hipotesis. Null hypothesis akan dinotasikan 
dengan pertidaksamaan; > atau <. Untuk menggambarkan pengujian 
hipotesis satu sisi, berikut diberikan contoh kasus. Produser cereal (semacam 
Energen di Indonesia) ingin menguji hipotesis bahwa cereal yang dihasilkan 
memiliki nilai rata-rata kandungan raisin minimal 250 gram per box. Jika 
ditemukan sebuah indikasi bahwa rata-rata raisin kurang dari 250 gram per 
box, maka proses pengemasan segera dihentikan untuk mengkalibrasi ulang 
mesin pengolah raisin. Dikehendaki probabilitas 1% bahwa nilai rata-rata 
raisin benar-benar 250 gram per box.  Standard deviasi dari populasi tidak 
diketahui dan harus diperkirakan dari sampel sebanyak 64 box.  

 
a. Langkah pengujian hipotesis satu sisi adalah : 

 
1)  Merumuskan null hypothesis 

Kata kunci untuk merumuskan null hipotesis adalah: "nilai rata-
rata kandungan raisins per bok minimal 250". Perkataan minimal 
mengandung arti lebih besar dari 250 gram atau lebih dalam kondisi 
null. Oleh karenanya null hypothesis adalah : 

   

  H0  : μ > 250 
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2) Menentukan significance level  
Producer raisin menetapkan probabilitas 1%, maka significance level 
adalah: 

 
    α  = 0.01 

 

3.  Menentukan decision rule  
Pertidaksamaan dalam null hipotesis telah menandakan bahwa 

terjadi pengujian hipotesis satu sisi, wilayah penerimaan atau 
penolakan tunggal dan hanya ada satu nilai kritis. Model 
pertidaksamaan null hipotesis juga menandakan letak nilai kritis : 
tanda lebih kecil dari atau sama dengan (≤) menandakan nilai kritis 
berada di sebelah kanan nilai rata-rata yang diuji, sedangkan tanda  
lebih besar dari atau sama dengan (≥) menandakan letak nilai kritis 
ada di sebelah kiri.   

Argumentasi ini akan tampak pada kasus kandungan raisin, 
dimana nilai kritisnya adalah lebih kecil dari 250 gram. Walaupun 
pengujian ini hanya satu sisi,  namun luas wilayah penolakan masih 
tetap berhubungan dengan significant level 0,01. Perbedaan dengan 
uji dua sisi hanya terletak pada seluruh wilayah penolakan di sebelah 
kiri. Sedangkan di sebelah kanan tidak ada luas wilayah penolakan 
hipotesis. Dari table distribusi kurva normal (table Z), nilai Z untuk 1% 
pada sisi kiri kurva adalah 99% lebih besar dari Z negative, yaitu -2.33. 

Karena standar deviasi populasi belum diketahui dan data sampel 
juga belum diketahui pula, maka untuk sementara membuat decision 
rule berdasarkan nilai Z bukannya jumlah raisin. "Hitung raisin 
dalam 64 box sampel. Jika rata-rata sampel lebih besar dari 2.33 
standard error of mean di bawah 250 raisins, hentikan proses 
pengemasan dan rekalibrasi dispenser raisin untuk dapat 
dilanjutkan proses pengemasan". 

 
4.  Ambil sampel. 

Setelah dilakukan penghitungan, anggaplah bahwa hasil nilai rata-
rata raisin dari sampel sebanyak 64 box adalah 240 gram dengan 
standar deviasi sampel 24. Dengan demikian, nilai kritis tunggal 
(single critical value = CV) akan segera dapat dihitung seperti terlihat 
pada gambar 6.8. dengan menggunakan estimated standard error of 
the mean. 

 

   XZSμCV   

         = 250 – (2.33)  24 

                                                       √ 64 

         = 250 – (2.33)(3.00  

         = 242. 

 

5.  Membuat Keputusan 
Nilai rata-rata sampel ternyata lebih kecil dari nilai kritis, 

sehingga null hypothesis dan juga batch dari box raisin cereal yang 
diuji ditolak. Artinya kandungan raisin kurang dari 250, sehingga 
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tidak memenuhi kriteria spesifikasi minimal standar kualitas, yaitu 
250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Sumber : Kroeber and Laforge (1980:130) 

Gambar 6.8. Uji Hipotesis satu sisi 
 
 

F.  Pengujian dengan Nilai Probabilitas (P-Value). 
Dengan berkembangnya software komputer statistik, pengujian hipotesis 

dengan P-value semakin menjadi terbiasa digunakan oleh kalangan luas 
(Berenson and Levine, 1996:394).  

P-value (nilai probabilitas) adalah probabilitas mendapatkan pengujian 
statistic yang  sama atau lebih ekstrem dibandingkan dengan hasil yang diperoleh 
dari data sampel, misalkan apakah hipotesis nol (H0) itu benar. P-Value sering 
disamakan dengan observed level of significance yaitu level terkecil yang mana 
H0 dapat ditolak dari sekelompok data set.  
 Jika P-value lebih besar atau sama dengan α (P-value ≥ α), maka null hipotesis 

diterima. 
 Jika P-value lebih kecil dari  α (P-value < α), maka null hipotesis ditolak 

  
Untuk memahami lebih jauh tentang konsep pengujian hipotesis dengan P-

value, mari kita bandingkan pengujian dua sisi dengan cara konvensional (cara 1) 
dan P-value (Cara 2) : 

 
Cara Konvensional (Cara 1). 
 

Untuk menguji apakah produk cereal memiliki nilai rata-rata 368 grams/box, 
lalu diambilkan 25 sampel box secara acak, hasilnya sebagai berikut : 

  
H0  : μ = 368 

  Hi   : μ ≠ 368 

 

Dengan significance level 0.05 dan pengujian dua sisi, maka masing-masing 
sisi adalah 0.025. Oleh karenanya, daerah penolakan sebesar 0.025 masing-
masing terletak pada sisi kanan dan kiri kurva normal,  dan daerah penerimaan 
sebesar dua kali 0.475 terletak antara nilai rata-rata yang diuji dengan masing-
masing nilai kritis. 
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Decision rulenya adalah : 
Terima Ho jika:  -1.96 < Z < + 1.96 dan 
Tolak Ho jika sebaliknya. 

  
Setelah dilakukan pengukuran, diperoleh nilai rata-rata 25 box sampel adalah 

372.5 grams. Dengan standar deviasi populasi 15 grams (telah ditetapkan oleh 
perusahaan),  maka nilai Z = 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Z   = 1.50 

  

Karena nilai Z aktual adalah 1.50 berada di antara :  -1.96 < Z < 1.96, maka 
hipotesis diterima, yaitu tidak ada perbedaan nilai rata-rata cereal 368 grams 
antara sampel dengan populasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Berenson and Levine (1996 : 391). 

Gambar 6.9. Pengujian Hipotesis dua sisi dengan α = 0,05.  
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Cara P-Value (Cara 2). 
 

Dari cara 1 di atas, diperoleh nilai Z 1.50 sehingga diterima null hipotesis, 
karena terletak diantara dua nilai kritis -1.96 dan 1.96.  

Saat ini kita akan menggunakan nilai P untuk mendapatkan probabilitas nilai 
Z yang lebih ekstrem dari + 1.50. Ketika uji hipotesis dengan dua sisi, maka kita 
perlu menghitung nilai p dari Z yang lebih besar dari 1.50 dan lebih kecil dari -
1.50. Dari table distribusi normal, nilai Z 1,50 = 0.4332. Oleh karenanya nilai 
probabilitas di atas Z  1,50 adalah : 0,500 – 0.4332 = 0.0668. Karena kurva 
terdistribusi normal, maka nilai probabilitas di bawah – 1,50 juga sebesar 
0.0668. Dengan demikian, nilai P untuk uji dua sisi ini adalah : 0.0668 + 0.0668 
= 0.1336. Karena nilai P > α 0.05, maka Null Hypothesis diterima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Berenson and Levine (1996 : 395). 

Gambar 6.10. Mencari  p Value pada pengujian hipotesis dua sisi 
 
 

 
BAB 7 
STATISTIK DESKRIPTIF 
  
 
 
 
A.  Pengertian Statistik Deskriptif. 

Statistik deskriptif menurut Sulaiman (2001) adalah metode-metode yang 
berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga 
memberikan informasi yang bermanfaat. Statistik deskriptif hanya memberikan 
informasi mengenai data yang dimiliki, sehingga sama sekali tidak melakukan 
penarikan kesimpulan (meng-infere) terhadap gugus data induknya yang lebih 
besar (populasi). Penyusunan table distribusi frekuensi, grafik, dan besaran-
besaran lain yang dipublikasikan di media masa termasuk dalam kategori 
statistik deskriptif. 
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Menurut Murwani (2001) statistika deskriptif dapat membuat data menjadi 
bermakna dengan teknik: (1) Penyajian data berupa Tabel/daftar, gambar dan 
diagram/grafik, (2) Penyajian ukuran/tendensi sentral meliputi mean, median 
dan modus) dan (3) Penyajian ukuran penyebaran/disperse meliputi rentangan, 
deviasi dan varians.  

Sebelum mempelajari statistik deskriptif secara lebih mendalam, ada baiknya 
dipahami terlebih dahulu terminologi atau istilah-istilah yang berkaitan dengan 
statistik sehingga akan mempermudah pemahaman selanjutnya. Beberapa istilah 
statistika penting yang perlu diketahui diantaranya: 

 
1. Statistik: Kumpulan data, disajikan dalam bentuk table/daftar, gambar, 

diagram atau ukuran-ukuran.  
Contoh: Statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik pertumbuhan 
ekonomi, statistik inflasi, dan lain-lain. 

2. Statistika: Pengetahuan mengenai pengumpulan data, klasifikasi data, 
pengolahan data, penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan 
berdasarkan alasan yang cukup. 

3. Statistika Matematik/Teoretik: Statistika yang membahas bagaimana sifat-
sifat, dalil-dalil dan rumus-rumus statistika diturunkan, bagaimana 
menciptakan model-model teoretis dan matematis. 

4. Statistika Terapan/Teknik Analisis Data: Statistika yang membahas cara-cara 
penggunaan statistik, antara lain untuk penelitian manajemen. 

5. Statistika Deskriptif: Bagian statistik yang berusaha menggambarkan 
karakteristik data populasi. 

6. Statistika Parametrik, Induktif atau Inferensial: Bagian statistik yang 
mencoba mengambil kesimpulan (inferensi) dari adanya data yang telah 
dianalisis. 

7. Statistika Non Paramterik: Bagian statistik yang mencoba melakukan 
inferensi dari data yang berdistribusi tidak normal dan jumlah data kecil.  

8. Parameter: Sembarang nilai yang menjelaskan ciri populasi, biasanya 
dilambangkan dengan huruf Yunani (Greece). 

9. Variabel menurut Sugiyono (2003), adalah gejala yang menjadi fokus 
perhatian peneliti untuk diamati. Variabel merupakan atribut dari 
sekelompok orang atau obyek yang bervariasi antara obyek yang satu dengan 
lainnya dalam status kelompok.  

10. Proporsi: Perbandingan data sampel dengan populasi. 
11. Populasi: Kumpulan dari obyek yang diteliti, Atmaja (1997:  3),    
12. Simple: Sebagian dari populasi., Atmaja (1997:  3),  

 
B.   Pengaturan Data. 

Data merupakan unsur yang sangat penting dalam statistika. Tingkat akurasi 
kesimpulan dan rekomendasi sebuah penelitian akan sangat tergantung dari 
kualitas data yang digunakan. Apabila data yang digunakan baik dan akurat, 
maka hasil penelitian akan baik, demikian juga sebaliknya. Dari fenomena 
tersebut, maka timbul istilah “GIGO” (Garbage In, Garbage Out). Artinya jika 
data yang diolah berasal dari data yang buruk (sampah), maka akan keluar pula  
kesimpulan yang buruk (sampah). Data adalah kumpulan fakta atau angka-
angka, atau segala sesuatu yang dapat diyakini kebenarannya sehingga dapat 
digunakan untuk pengambilan keputusan. Contoh data adalah indeks 
kriminalitas pada tahun tertentu di suatu kota, biaya promosi perusahaan selama 
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12 bulan, tingkat produkktivitas kerja karyawan selama periode tertentu dan lain 
sebagaimnya.  

Dalam statistik deskriptif, analisis data dimulai dari mengatur data yang 
diperoleh berupa data mentah menjadi data yang siap diolah menurut kaidah-
kaidah statistika. Langkah-langkah pengaturan data sebagai berikut : 
1. Data yang akan diolah harus dibuat dalam data kuantitatif. Misalkan data 

berasal dari variabel yang abstrak (kualitatif), maka data harus dikonversi 
terlebih dahulu dengan skala Likert  sehingga menjadi terukur dan konkrit.  

2. Dikumpulkan menurut metode statistik (berasal dari sensus atau sampel 
dengan cara yang benar). 

3. Data harus sejenis. Contoh : 25 tahun dan 50 tahun dapat dikatakan sejenis. 
Tapi, 25 tahun dengan 50cm atau 50 kg tidak dapat dikatakan sejenis.  

4. Kumpulan dari beberapa data disebut himpunan data atau data set. Data 
mentah (raw data) agar menjadi data set yang siap dianalisis secara statistik 
sesuai dengan rancangan yang digunakan, perlu dilakukan tabulasi terlebih 
dahulu. 

5. Data jadi yang sudah menjadi data set, dibuat peringkat atau diurutkan 
terlebih dahulu agar mempermudah dalam analisis statistika deskriptif 
selanjutnya. 

6. Data array : data mentah yang telah diutukan dari yang terkecil ke yang 
terbesar atau sebaliknya. 

7. Contoh Data mentah (Raw Data) dapat dilihat pada Tebel  dibawah ini. 
 

Tebel 7.1. Data mentah (raw data) Penjualan Mobil  
20 Kantor Cabang  PT. Mobilindo Benbela. 

 
Cabang Terjual 

1 90 
2 95 
3 125 
4 100 
5 90 
6 120 
7 105 
8 110 
9 120 
10 100 
11 100 
12 115 
13 100 
14 90 
15 115 
16 110 
17 130 
18 113 
19 130 
20 125 

 
 
C.  Distribusi Frekuensi.  
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Setelah data siap dianalisis dalam bentuk data siap olah (data set) 
selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif. Ada tiga teknik yang biasa 
digunakan dalam analisis statistik deskriptif, yaitu: distribusi frekuensi, central 
tendensi dan dispersi. Distribusi frekuensi adalah metode statistik deskriptif 
untuk menyusun data dengan cara membagi nilai hasil observasi data ke dalam 
kelas-kelas dengan interval tertentu. Sebagai contoh, Anda diminta untuk 
menganalisis secara deskriptif data set laporan penjualan unit mobil pada 
periode tertertentu dari 20 kantor cabang PT. Mobilindo Benbela yang 
disebutkan di atas. Untuk melakukan analisis statistik deskriptif, langkah-
langkah yang diperlukan adalah : 

 
a. Membuat data mentah menjadi data jadi (data set) dan diurutkan (data 

array) dengan cara membuat peringkat atau mengurutkan data dari yang 
terkecil ke yang terbesar sehingga mempermudah analisis selanjutnya. 
Setelah diurutkan, datanya sebagai berikut : 

90 90 90 95 100 
100 100 100 105 110 
110 113 115 115 120 
120 125 125 130 130 

 
b.  Menentukan jumlah dan peringkat kelas 

Jumlah kelas (CN)    = 1 + 3,322 log n 
        = 1 + 3,322 log 20 

     = 1 + 3,322 .1,30 
     = 1 + 4,32 
     = 5,32 Dibulatkan ke bawah menjadi 5 kelas 
 

c.  Menentukan interval setiap kelas : 
 
 
 
 

         

 

      = 40/6 = 7,51, dibulatkan menjadi 10 

 

d. Setelah diperoleh jumlah kelas dan interval setiap kelas, lalu dibuat tabel 
bantu untuk mempermudah analisis. Nilai –nilai yang diperoleh dari setiap 
kolom tabel bantu akan digunakan untuk mencari: rata-rata (mean), median, 
modus, deviation, standard deviation, varians, quartil, decil, percentil, 
kurtosis, dan skewness.  
 

Tabel 7.2.  Tabel Bantu Statistik Deskriptif 
 

Kelas Tally Frek Frek. 

Relative 

X (nilai 

tengah) 

Batas 

kelas bawah 

Frekuensi 

Kum. < 

Frek 

Kum. > 

        

85 – 94 III 3 15% 89,5 84,5 0 20 

95 – 104 IIII 5 25% 99,5 94,5 3 17 

105 – 114 IIII 4 20% 109,5 104,5 8 12 

115 – 124 IIII 4 20% 119,5 114,5 12 8 

125 – 134 IIII 4 20% 129,5 124,5 16 4 

KelasJumlah 

Range
Kelas  Interval 

5.32

90-130
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 20 20 100%  134,5 20 0 

 

Selanjutnya dari data tersebut dibuat grafik sebagai berikut : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.1. Grafik Histogram dan  Bar Chart Pie Chart  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.2. Kurva Ogive 
 
D.  Nilai Tengah (Central Tendency) 

1.  Pengertian Nilai Tengah.  
Untuk dapat membuat deskripsi dari sekelompok data set, kita dapat 

menarik kesimpulan dengan cara menghitung:  
1. Nilai rata-rata aritmatik (cukup disebut : rata-rata),  
2. Modus, yaitu frekuensi yang paling sering muncul, 
3. Median, yaitu nilai di tengah yang membagi dua bagian setelah data 

diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar.   
4. Midrange, yaitu nilai rata-rata dari data terkecil dan terbesar pada sebuah 

data array (data yang telah diurutkan).  
5. Midhinge, yaitu nilai rata-rata dari Quartile Pertama (Q1)  dan Quartile Tiga 

(Q3). 
6. Quartile adalah sebuah pengukuran “noncentral location”.   
 

 Dari parameter tersebut, diperoleh bentuk atau karakter populasi yang  
selalu memiliki kecenderungan nilai tengah (central tendency). 
 

2.  Nilai Rata-rata Hitung (Arithmatic Mean). 
Rata-rata hitung disimbulkan dengan X, dibaca eks bar. Pada statistik 

deskriptif induktif/paramterik  X untuk nilai rata-rata sampel, dan µ (baca : 
miu) untuk nilai rata-rata populasi. Rata-rata hitung dapat dicari dengan dua 

20  -

15  -

10  -

5  -

0 -
94.584.5 104. 114.5 124.5 134.5

0

1

2

3

4

5

6

89.5 99.5 109.5119.5129.5
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cara, yaitu cara langsung sebelum data set diurutkan dan dikelompokkan 
menjadi  kelas interval, dan cara kedua adalah cara tidak langsung, yaitu 
mencarai nilai rataa-rata hitung setelah data diurutkan terlebih dahulu  
menjadi kelas-kelas interval.  
 
Contoh 1.  

Menghitung nilai rata-rata hitung dengan cara langsung dari data mentah 
dan belum dikelompokkan menjadi kelas interval. 
Rumus yang digunakan adalah : 

 

  X = Σ X/n 

 

 

Keterangan : 
X  =  Nilai rata-rata hitung 
Σx  =  Jumlah semua nilai pengamatan (populasi atau sampel) 
n =  Jumlah banyaknya pengamatan 
 
Contoh perhitungan nilai rata-rata yang paling sederhana (simple average)  
adalah :  
 
Jika kita diberi data set sebagai berikut : 10,3 + 4,9 + 11,7 + 6,3 + 7,7, maka 
nilai rata-rata hitungnya adalah : 
                 

                                       10,3 + 4,9 + 11,7 + 6,3 + 7,7   =  8,30 

                                                        5 

 

Contoh selanjutnya adalah nilai rata-rata hitung dari Tabel Bantu, yaitu data 
mentah (raw data) laporan hasil penjualan mobil bulan Agustus 2006 dari 20 
kantor cabang pemasaran PT. Mobilindo Benbela. 
 

90 90 120 100 130 
95 120 100 90 113 

125 105 100 115 130 
100 110 115 110 125 

    

X  =  Σ X/n 

X  =  2183/20 

X  =  109,15 

 

Contoh 2. 
Menghitung nilai rata-rata hitung dengan cara tidak langsung yaitu setelah 

data dikelompokkan menjadi kelas interval.  
 
Rumus yang digunakan adalah : 
   

 

 

 

Keterangan : 
X  = Nilai rata-rata hitung 

X = Σ (f . x)/n 
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f  = Frekuensi kelas ke-n 
x = Nilai tengah kelas ke-n 
n = Jumlah banyaknya pengamatan 
 

Setelah data dikelompokkan, nilai rata-rata hitung dari data Tabel 6 (Data 
mentah laporan hasil penjualan mobil bulan Agustus 2006 dari 20 kantor 
cabang pemasaran PT. Mobilindo Benbela) adalah: 

 

90 90 90 95 100 
100 100 100 105 110 
110 113 115 115 120 
120 125 125 130 130 

 

Kelas Frek X (Nilai Tengah) (F . X) 
85 – 94 3 89,5 268,5 
95 – 104 5 99,5 497,5 
105 – 114 4 109,5 438,0 
115 – 124 4 119,5 478,0 
125 - 134 4 129,5 518,0 

 20  2200,0 
      = 2200/20 
      = 110,0 

 

Dari kedua perhitungan di atas, terdapat perbedaan antara nilai rata-rata 
yang diperoleh dari cara langsung dan tidak langsung. Hal ini tidak menjadi 
persoalan, karena cara langsung diperoleh dengan menjumlahkan seluruh 
data observasi dibagi dengan banyak data observasi (sampel atau populasi), 
sedangkan cara tidak langsung melalui nilai tengah (mid point) kelas interval  
kelas interval. Cara tidak langsung adalah jalan tengah yang digunakan untuk 
mencari nilai rata-rata jika jumlah data observasi relatif banyak. 

 
 
 
 
 

3.  Median (Letak dan nilai tengah data yang telah diurutkan). 
Median adalah nilai frekuensi yang terletak di tengah data set yang telah 

diurutkan dari nilai yang terkecil hingga ke nilai yang terbesar.  Cara mencari 
nilai dan letak median adalah : 

 Data disusun dari nilai terkecil hingga nilai terbesar 

 Untuk jumlah data ganjil, letak frekuensi yang di tengah pengurutan data 
adalah nilai median. Rumus untuk mencari letak median adalah (n + 1)/2. 
Nilai yang sesuai dengan letak median adalah nilai median itu sendiri.  

 Untuk jumlah data genap, letak median diperoleh dengan menjumlahkan 
nilai pada letak n/2 dan nilai pada letak (n+2)/2 kemudian hasilnya dibagi 
2. Hasil dari penjumlahan tersebut, kemudian dibagi dua.  
 
Contoh 1:  
Data set dengan jumlah pengamatan ganjil:  
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Tabel 7.3. Jumlah order penyemprotan anti rayap (fumigasi)  
PT. Fogerindo Barnama terhadap tel-hotel berbintang di  

Jakarta periode Januari – September 2019 
 

Bulan 
(2019) 

Jumlah 
Fumigasi 

Januari 8 
Februari 5 

Maret 4 
April 9 
Mei 5 
Juni 11 
Juli 6 

Agustus 5 
September 8 

    
Data diurutkan sebagai berikut : 

 

   4, 5, 5, 5,   6   , 8, 8, 9, 11 

 

 

 

 

Setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, letak median 
dapat diperoleh dengan cara : 
Median  = (n + 1) /2, dimana banyaknaya data (n) = 9 

   = (9 + 1)/2 
   = 10/2  
   = 5 
   

Kesimpulan:  
Median terletak pada urutan ke 5, dan nilai pada letak median adalah 6. 

 
4. Modus. 

Pada saat menjelaskan data secara deskriptif, modus digunakan untuk 
pengukuran tendensi sentral. Modus adalah nilai dalam kelompok atau 
komunitas data yang sering muncul. Modus secara mudah dapat diperoleh 
dari data yang telah diurutkan. Tidak seperti halnya nilai rata-rata aritmatik, 
modus tidak terpengaruh dengan adanya nilai data yang ekstrem. Namun 
demikian, modus hanya dapat digunakan pada tujuan analisis statistik 
deskriptif. Hal ini disebabkan modus lebih bervariasi pada sampel data 
ketimbang ukuran nilai sentral lainnya. Sebagai ilustrasi, modus dapat 
digambarkan pada kehidupan sehari-hari.  

 
 Perhatikan data berikut :  
 

                    4,9 6,3 7,7 8,9 10,3 11,7 
 

Letak median adalah urutan ke 5, dan nilai median = 6 
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Data tersebut tidak memiliki “modus”, karena tidak ada frekuensi yang 
muncul lebih dari satu kali. Tidak memiliki modus, tidak bisa dikatakan 
modus = 0. sebagai llustrasinya, lihat table pencatatan suhu (0C)sbb : 

 

-4 -2 -1 -1           0 0 0 
 

Dari data tersebut, diperoleh modusnya adalah O0C, karena frekuensi 
tersebut muncul sebanyak tiga kali. Sebagai tambahan, dalam sebuah data 
array (data yang telah diurutkan) dapat muncul Modus lebih dari satu kali.  

 
Contoh : 

21 28 28 35 41 43 43 
 

Data array tersebut memiliki dua modus yaitu 28 dan 43. Data array 
yang memiliki dua modus diosebut bimodus. Jika memiliki tiga modus disebut 
trimodus dan seterusnya. Untuk menghitung modus dari data yang telah 
dikelompokkan dalam suatu data frekuensi digunakan cara sebagai berikut : 
 
1. Carilah kelas modus yaitu kelas yang memiliki frekuensi tertinggi 
2. Menghitung nilai modus dengan rumus : 

 

 

 

 

 

Keterangan : 
Lmo  =  tepi bawah kelas modus 
d1 =  Fmo – F(mo-1) atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi 

kelas sebelum kelas modus 
d2 =  Fmo – F(mo+1) atau frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi 

kelas sesudah kelas modus 
Ci =  interval kelas 

  
Contoh perhitungan modus dari data yang sudah dikelompokkan : 

 
Nilai Frekuensi 
1 – 20 2 

21 – 40 6 
41 – 60 10 
61 – 80 4 
81 - 100 3 

 
Coba hitung modus dari data tersebut ! 

 
Jawab : 
Diketahui Kelas modus dengan nilai frekuensi tertinggi adalah kelas 41 – 60 
dengan f = 10. 

 
d1 = 10 – 6 = 4 
d2 = 10 – 4 = 6 

 
d2d1

Ci x di
LmoMo
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Lmo  = 40,5 
Ci  = 20 

 

Nilai modus  = 

   

             Mo    =  48,5 

 

Untuk memeriksa hasil perhitungan kita, maka nilai modus harus 
terletak pada kelas modus. Pada kesempatan ini, nilai 48,5 terletak pada 
kelas modus 41 – 60, dimana frekuensi terbesar yaitu 10. 

   
5. Midrange  

Midrange adalah nilai rata-rata dari data terkecil dan terbesar pada 
sebuah data array (data yang telah diurutkan). Contoh data array berikut ini, 
akan diketahui midrange-nya. 

 

4,9 6,3 7,7 8,9 10,3 11,7 
 

              Midrange =   4,9 + 11,7 

                        2 

               =   8,30 

 

Kegunaan midrange banyak dirasakan manfaatnya oleh para analis 
keuangan khususnya di pasar uang atau pasar modal serta laporan cuaca. 
Midrange banyak digunakan karena cara menghitungnya yang lebih cepat, 
memadai dan sederhana untuk mengukur karakteristik dari sebuah data set. 
Midrange biasa digunakan untuk mengukur penutupan harga saham harian 
sepanjang tahun atau laporan per jam temperature setiap hari. Penggunaan 
midrange harus haat-hati karena hanya menggunakan rata-rata data terkecil 
dan terbesar. Jika ukuran central tendensi yang lain sangat bervariasi, maka 
midrange kurang akurat untuk menggambarkan karakteristik sebuah observai 
data. 
   
 

6.  Midhinge. 
Untuk memperoleh deskripsi data yang lebih akurat, menurut Berenson 

dan Lavine (1996) dapat digunakan ukuran lain yaitu midhinge. Midhinge 
adalah nilai rata-rata dari Quartile Pertama (Q1) dan Quartile Tiga (Q3). 
 

Midhinge =  Q1 + Q3 
         2 

 dimana     Q1 = Quartile pertama 
        Q3 = Quartile ketiga 
 

7.  Quartiles 
Quartile adalah sebuah pengukuran “noncentral location”. Disamping 

adanya ukuran sentral tendensi, dikenal pengukuran noncentral location jika 
datanya berjumlah besar. Jika median membagi data array menjadi 50% data 
lebih besar dan 50% data lebih kecil dari median (50% < median < 50%), 
maka quartile adalah membagi data menjadi empat bagian. Oleh karenanya, 
quartile terdiri dari:  

 
64

 x204
40,5Mo
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Q1   =  25% observasi lebih kecil dari Q1, dan 75% observasi lebih besar dari Q1 
Q2  =  median -50% observasi < dari Q2, dan 50% observasi lebih besar dari Q2 
Q3  =  75% observasi lebih kecil dari Q3, dan 25% observasi lebih besar dari Q3, 

 
Dimana masing-masing dapat dicari dengan formulasi sebagai berikut : 

 

Q1  = nilai data yang telah diurutkan  n + 1 

                                  4 

Q2  = median, nilai data yang telah diurutkan  2(n + 1) =  n + 1 

                      4            2 

Q3   = nilai data yang telah diurutkan  3 (n + 1) 

                                                4 

 

E.  Pengukuran Variasi/Dispersi 
Hal penting lain yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data adalah 

pengukuran variasi/dispersi yang dalam bahasa sehari-hari mungkin lebih 
mudah disebut sebagai ukuran penyebaran data. Dua kelompok data mungkin 
akan berbeda dalam tendensi sentral dan variasinya, namun memiliki range yang 
sama. Mungkin juga dua kelompok data memiliki nilai tendensi sentral sama, 
tapi berbeda dalam variasinya. Terdapat lima ukuran variasi dari sekelompok 
data, yaitu: range, interquartile range, variance, standard deviation dan 
coefficient of variation. 

 
1. Range 

Range adalah nilai terkecil dan terbesar dalam sebuah kelompok data. Range 

= Xterbesar – Xterkecil 

 

Contoh : 
4,9 6,3 7,7 8,9 10,3 11,7 

 

    Range  = 11,7 – 4,9  

                    = 6,80 

 

Range mengukur sebaran total dari sekelompok data. Meskipun 
menentukan range sangat mudah, namun masih memiliki kelemahan dalam 
menjelaskan bagaimana penyebaran data dalam range tersebut. Range tidak 
dapat menggambarkan bagaimana sebenarnya sebaran data dalam range 
tersebut dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Tidaklah sempurna untuk 
mendeskripsikan karakteristik data hanya dengan menggunakan range.  

Contoh berikut dapat menjelaskan bagaimana tiga kelompok data 
yang memiliki rangka yang sama (13 -7 = 6) namun berbeda sama sekali dalam 
hal variasi penyebaran frekuensi datanya. 

 

Kelompok I Kelompok II Kelompok III 
Nilai Frekuensi Nilai Frekuensi Nilai Frekuensi 

7 1 7 1 7 1 
8 1 8 1 8 - 
9 2 9 1 9 - 
10 5 10 1 10 - 
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11 2 11 1 11 1 
12 1 12 6 12 5 
13 1 13 2 13 6 

 
2. Interquartile Range 

Interquartile range (IR) disebut juga midspread adalah perbedaan 
antara quartile ke 3 (Q3) dengan quartile ke 1 (Q1). Analisis ini 
memperhitungkan hanya 50% sebaran data yang berada 50% di tengah data 
array. Hal ini akan baik sekali dalam menghindari penyebaran data yang 
ekstrim. Dengan merefer pada pembahasan Q1 dan Q2 sebelumnya, maka 
nilai interqualtile range atau midrange dari data berikut: 

 

4,9 6,3 7,7 8,9 10,3 11,7 
   IR  =  10,3 – 6,3 

    =  4,0 

 

3.  Variance dan Standard Deviasi 
Meskipun range telah dapat menggambarkan sebaran total dari data 

populasi dan interquartile range atau midrange telah mampu menjelaskan 
sebaran data yang ada di tengah (midspread), namun variasi tetap belum 
dapat dijelaskan secara lebih lengkap. Ukuran lain yang biasa digunakan 
untuk mengukur seluruh sebaran data adalah variance dan akar kuadratnya 
disebut standar deviasi. Kedua ukuran ini mampu menjelaskan bagaimana 
nilai frekuensi berfluktuasi terhadap nilai rata-rata dari data. 

 
4.  Mean Absolute Deviation (MAD) 

Sebelum mengukur variance dan deviasi standar, terlebih dahulu harus 
dicari deviasi rata-ratanya. Deviasi rata-rata adalah jumlah absolute dari 
deviasi (penyimpangan nilai dari nilai tengahnya) dibagi jumlah observasi 
(n). Maka deviasi rata-rata juga disebut sebagai Mean Absolute Deviation 
(MAD). 

Kelemahan dari pendekatan deviasi rata-rata absolute (Mean Absolute 
Deviation) adalah tidak memperhatikan nilaia positif atau negative dari 
besarnya penyimpangan dari rata-rata sehingga menyulitkan pengoperasian 
baik secara matematis maupun aplikatif dalam pengambilan keputusan 
manajerial. Rumus MAD sebagai berikut; 

 

 

 

 

5. Varian 
Untuk menutupi kelemahan pendekatan MAD, Karl Pearson membuat 

nilai deviasi (Xi – X ) menjadi positif dengan cara dipangkatkan dua 
(kuadrat). Hasil dari kuadrat penyimpangan rata-rata ini apabila diakarkan 
menjadi standard deviasi. Nilai variance sebuah data sampel (catatan: s kecil, 
sedangkan untuk populasi S besar) adalah jumlah angka kuadrat rata-rata 
dari deviasi (Xi – Xrata-rata) dari setiap item pangamatan.  

 
Secara matematis, rumus variance = 
 

 MAD =   (Xi – X) 

          n 
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Keterangan : 

X   =  nilai rata-rata sampel 
n  =  ukuran sampel 
Xi  =  nilai ke i variabel X 

 

6. Standard Deviasi 
Standard deviasi pada sampel (catatan: s kecil, sedangkan untuk populasi 

N besar) dapat diperoleh dengan cara yang sederhana, yaitu mengakarkan 
dari nilai variance. 

 
Rumus standard deviasi :   

 

 

 

 

 

Dari nilai variance di atas, maka nilai standard deviasinya adalah akar dari 
6,368.   
   √ 6,368 = 2,52 

 
Untuk data yang telah dikelompokkan, rumus standar deviasinya adalah : 

 

 

 

 

 

7. Koefisien Variasi 
Koefisien variasi adalah ukuran relative dari variansi atau sebaran data. 

Satuan koefisien variasi adalah persen.  
Rumus Koefisien variasi :  

 

 

 

 

 

Dengan mengambil contoh data sebelumnya :  
    
  10,3 4,9 8,9 11,7 6,3 7,7 

 
Maka nilai koefisien variasinya adalah :  
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                     KV     =    30,4%. 

 

 

F.  Pengukuran Bentuk Sebaran Data 
 

1.  Jenis-jenis Kemencengan Distribusi Frekuensi (Skewness) 
Secara umum, terdapat tiga bentuk ukuran sebaran data. Jika sebaran 

data normal, maka bentuk sebarannya adalah menyerupai bentuk genta (bell 
shape). Jika frekuensi nilai-nilai observasi kebanyakan berkelompok pada 
nilai yang tinggi, maka distribusinya akan menceng ke kiri pada kurva. 
Sebaliknya, jika frekuensi nilai-nilai observasi kebanyakan berkelompok pada 
nilai yang rendah, maka distribusinya akan menceng ke kanan pada kurva. 
Sebagai contoh, dalam populasi yang normal maka sebaran nilai frekuensinya 
pun akan mengikuti kaidah distribusi kurva normal. Misalkan pendapatan 
penduduk suatu negara yang normal akan berdistribusi normal mengikuti 
kaidah distribusi kurva normal. Dalam kondisi demikian, distribusi 
pendapatan akan mengikuti kaidah sebagai berikut : 

 
Tabel 7.4. Distribusi Pendapatan menurut Distribusi Normal 

 
Kelompok Sosial Ekonomi Distribusi 

Berpenghasilan sangat rendah 2,70% 
Berpenghasilan rendah 13,35% 
Berpenghasilan menegah bawah 34,13% 
Berpenghasilan menengah atas 34,14% 
Berpenghasilan tinggi 13,35% 
Berpenghasilan sangat tinggi 2,70% 

Total 100% 
  

Dari Tabel 7.4. di atas, dapat disebutkan bahwa distribusi adalah normal. 
Artinya penghasilan kebanyakan orang atau mayoritas penduduk adalah layak 
(menengah atau sedang), dengan komposisi penduduk miskin atau sangat 
miskin miskin ada sedikit, sedangkan yang kaya atau sangat kaya  juga ada 
namun sedikit. Kalau digambarkan, maka kurvanya adalah : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Gambar 7.3. Kurva  Simetris 
 

Untuk negara Indonesia, dimana sampai dengan saat ini masih terus 
dilanda krisis multidimensional; meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, 
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hukum dan cenderung terus menuju proses dekadensi moral maka 
penghasilan penduduk juga tidak normal. Pada kenyataannya, sebagian besar 
penduduk Indonesia masih miskin dan berpenghasilan rendah sehingga 
derajat kemencengan (degree of skewness) kurvanya adalah tidak normal dan 
menceng ke kanan. Kalau digambarkan, maka kurvanya adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Gambar 7.4. Kurva Menceng ke Kanan 
 

Seandainya keadaan perekonomian suatu negara telah stabil dan banyak 
orang kaya, maka kurvanya juga tidak normal, namun kemencengannya akan 
menuju ke kiri. Sebab, banyak populasi penduduk yang kaya kalau 
digambarkan, maka kurvanya adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 Gambar 7.5. Kurva Menceng ke Kiri 
 
 

Cara mengukur kemencengan (Skewness) 
Bentuk kemencengan sebuah kurva, dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

 

  

 

  

  

Dimana : 
 Sk  = Skewness/kemencengan 

 X  = Mean 
 mo = Modus 
 s = Standar deviasi 

 
Jika dari hasil perhitungan diperoleh nilai Sk = positif, maka kurva akan 

menceng ke kanan dan sebaliknya jika nilai Sk = negative maka kurva akan 

 
s

moΧ
Sk
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menceng ke kiri dan jika Sk = 0 maka kurva simetris atau normal. Dengan 
demikian dapat diketahui hubungan antara nilai median, modus dan mean. 

 
Hubungannya adalah : 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.6. Sk = positif,    > mo > md 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Gambar 7.7. Sk = negatif,   < mo < md 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7.8. Sk = 0,   = mo = md 
 
 

2.  Kurtosis 
Menurut Dajan (1995), pengukuran kurtosis (keruncingan) sebuah 

distribusi teoritis adakalanya dinamakan pengkukuran ekses (excess) dari 
sebuah distribusi frekuensi. Kurtosis dapat dianggap sebagai distorsi dari 
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sebuah kurva normal. Kurtosis diukur dengan memperbandingkan bentuk 
peruncingan kurvanya dengan kurva normal. Pengukuran kurtosis berguna 
untuk membedakan bentuk disribusi frekuensi baik yang menceng maupun 
normal. Dengan perbandingan tersebut, diperoleh tiga kemungkinan bentuk 
kurtosis sebagai   berikut : 
1.  Leptokurtik, jika distribusi bagian tengah dari kurva frekuensi memiliki 

puncak  (peak) yang lebih runcing dari kurva normal,  
2.  Platikurtik, jika distribusi bagian tengah dari kurva frekuensi memiliki 

puncak  (peak) yang lebih datar dari kurva normal,  
3.  Mesokurtik, jika distribusi normal memiliki puncak yang bentuknya 

terdapat diantara leptokurtic dan platikurtik. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Rasyad (2003:69). 
Gambar 7.9. Tiga Bentuk Kurtosis 

 
Pada Gambar 7.9. di atas, terlihat jika skala tegak lurus kurva normal 

ditarik secara memanjang dan skala horisontalnya dipersempit, maka 
kurvanya akan menjadi tinggi dan ramping. Sebaliknya, jika skala tegak 
lurusnya diperpendek dan skala horizontalnya diperpanjang/diperlebar, maka 
kurvanya akan menjadi pendek dan melebar. Secara teoritis, pengukuran 
kurtosis sebuah distribusi dapat dilakukan dengan menggunakan α4  yang 
dirumuskan bagi data yang belum dikelompokkan sebagai berikut: 
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Dan bagi data yang sudah dikelompokkan sebagai berikut : 
 

 

 

 

 

 

Rumus di atas dapat disederhanakan menjadi : 
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Pada sebuah distribusi yang normal akan memiliki α4 = 3, jika hasil 

perhitungan α4 > 3, maka distribusinya akan disebut sebagai leptokursis. 
Sebaliknya jika α4 < 3, distribusinya disebut platikursis. Dalam analisis 
statistik deskriptif, jika menggunakan bantuan program SPSS pada print out 
menu Frequencies, akan terdapat nilai Kurtosis dan Standard Error of 
Kurtosis. Untuk mengetahui bentuk sebaran data normal atau tidak, kita 
dapat melihatnya dari bentuk penyimpangan kurva normal melalui bentuk 
kemencengan sebaran data (skewness) atau tingkat keruncingan (kurtosis). 
Adapun caranya dengan membagi nilai Skewness dengan Standard Error of 
Skewness atau Kurtosis dengan Standard Error of Kurtosis.  

 

 

Data normal, jika     :                 
 

atau 

 

     

 

 

 

Hasilnya diantara -2 s/d 2, maka distribusi data normal.  
 

Cara menghitung 4  dari distribusi N1 = 100 dalam Tabel prosedur  sebagai 

berikut; 
 

mi f i u i u i f i u i 2f i u i 3f i u i 4f i 
4.5 5 -2 -10 20 -40 80 

14.5 20 -1 -20 20 -20 20 
24.5 15 0 0 0 0 0 
34.5 45 1 45 45 45 45 
45.5 10 2 20 40 80 160 
54.5 5 3 15 45 135 405 

 100  50 170 200 710 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribusi N1 ternyata merupakan distribusi platikurtis karena hasil 

pernghitungan 4σ < 3. Sebagai contoh yang kedua, cara menghitung 4σ  dari 

distribusi teoritis N2 = 100 sebagai berikut: 
 

mi f i u i U i f i u i 2f i u i 3f i u i 4f i 

4.5 5 -2 -10 20 -40 80 

14.5 15 -1 -15 15 -15 15 

Kurtosis 

Standard Error of Kurtosis 

 

Skewness                               

Standard Error of Skewness 
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24.5 30 0 0 0 0 0 

34.5 30 1 30 30 30 30 

45.5 15 2 30 60 120 240 

54.5 5 3 15 45 135 405 

 100  50 170 200 770 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil 4σ  di atas ternyata tidak berbeda dari penghitungan 4σ  bagi Distribusi 

N1. 
 

 

G.  Statistik Deskriptif dan SPSS 
Selain dengan pengerjaan secara manual, analisis terhadap data secara 

deskriptif dapat dilakukan dengan bantuan komputer. Salah satu program 
komputer yang banyak digunakan untuk mengolah data statistik adalah SPSS 
dan pada saat sekarang terdapat program computer yang lebih advance dari 
SPSS yaitu Structural Equation Modeling (SEM) dengan beberapa programnya 
AMOS, Lisrel dan SmartPLS. Namun, pada bagian ini akan disajikan langkah-
langkah pengerjaan statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS.  

 
Tabel 7.5. Data Sales 
Cabang Sales 

1 90 
2 95 
3 125 
4 100 
5 90 
6 120 
7 105 
8 110 
9 120 
10 100 
11 100 
12 115 
13 100 
14 90 
15 115 
16 110 
17 130 
18 113 
19 130 
20 125 

 
 

Langkah pengerjaan dengan SPSS. 
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1. Buka lembar kerja SPSS atau SPSS data editor. 
2. klik variabel view 
3. klik name baris pertama dan isi dengan SALES. Untuk type, Pilih Numeric 

dengan karakter disesuaikan jumlah hurufnya, misalnya 8.  lihat gambar 
dibawah ini. 

 

 
 
 

4. Klik Data View. masukan data Sales pada Tabel 7.5 seperti tabel dibawah ini; 
 

 
 

 

5. Kemudian Klik Analyze  Pilih Descriptif Statistik  Klik Frequencies 
sehingga muncul kotak dialog Frequencies seperti di bawah ini; 
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6. Pindahkan variabel Sales pada kotak variabel yang berada dikotak sebelah 
kanan kemudian klik kotak Statistiks, sehingga muncul kotak dialog 
Frequencies Statistik, kemudian beritanda check list sesuai yang dibutuhkan 
seperti kotak dialog di bawah ini; 

 

 
 

7. Klik kotak Continue kemudian  Klik Ok maka hasil Output SPSSnya 
sebagai berikut: 

 
Statistics 

SALES 

N Valid 20 

Missing 0 

Mean 109.1500 

Std. Error of Mean 2.96672 

Median 110.0000a 

Mode 100.00 

Std. Deviation 13.26759 

Variance 176.029 

Skewness .052 

Std. Error of Skewness .512 

Kurtosis -1.193 

Std. Error of Kurtosis .992 

Range 40.00 

Minimum 90.00 

Maximum 130.00 

Sum 2183.00 

Percentiles 10 91.2500b 

20 96.0000 

25 98.0000 

30 100.0000 

40 104.0000 

50 110.0000 

60 113.6667 

70 117.5000 

75 120.0000 

80 122.5000 
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90 127.5000 

a. Calculated from grouped data. 

b. Percentiles are calculated from grouped data. 

 
SALES 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 90.00 3 15.0 15.0 15.0 

95.00 1 5.0 5.0 20.0 

100.00 4 20.0 20.0 40.0 

105.00 1 5.0 5.0 45.0 

110.00 2 10.0 10.0 55.0 

113.00 1 5.0 5.0 60.0 

115.00 2 10.0 10.0 70.0 

120.00 2 10.0 10.0 80.0 

125.00 2 10.0 10.0 90.0 

130.00 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 
 

H. Deskriptif Data dengan Grafik 
Peyajian hasil analisis statistik deskriptif dapat menggunakan grafik. 

Keunggulan penyajian grafik diantaranya pembaca lebih mudah memahami 
karakteristik populasi. Berbagai jenis grafik akan disajikan yang dibuat dari data 
sebagai berikut : 

 
Tahun Jumlah 

Produksi 
1 15 
2 20 
3 30 
4 18 
5 15 

 
 
 
1.  Histogram   

 
 

2.  Bar Chart 
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3.  Line Chart 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

BAB  8 
STATISTIK INFERENSIAL 
 
  
  
 
A. Pengertian Statistik Inferensial 

Dalam praktek penelitian manajemen, penggunaan statistik inferensial 
relatif lebih banyak jika dibandingkan dengan statistik deskriptif. Statistik 
inferensial berasal dari kata bahasa Inggris : to infere, yang artinya kurang lebih 
“menyimpulkan”. Sebagai contoh, jika kita melihat awan sejak pagi hari dan 
udara gelap tertutup awan  atau mendung, maka kita dapat melakukan inferensi 
bahwa dimungkinkan sekitar jam 16.00 sore akan turun hujan.  

Statistik inferensial juga sering disebut sebagai statistic induktif karena 
dapat digunakan untuk menyimpulkan atau melakukan generalisasi kesimpulan 
terhadap populasi meskipun datang dari data sampel yang relative lebih kecil. 
Kata induktif berasal dari kata sifat (adjective) bahasa Inggris inductive, yang 
artinya dapat menghasilkan atau membangkitkan. Dalam hal ini, statistik 
induktif diartikan sebagai metode statistik yang dapat menghasilkan 
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kesimpulan terhadap populasi yang lebih besar.  Statistik induktif berusaha 
membuat berbagai inferensi terhadap sekelompok data yang berasal dari suatu 
sampel. Langkah-langkah inferensi diantaranya : melakukan perkiraan, 
peramalan dan  pengambilan kesimpulan. 

Nama lain dari statistic inferensial adalah statistic parametric. 
Penggunaan kata “parametrik” karena statistik inferensial berhubungan dengan 
inferensi statistic (pengambilan keputusan statistic atas masalah tertentu) yang 
menggunakan parameter-parameter populasi, seperti rata-rata, varians, 
proporsi dan sebagainya.  

Dalam praktek penelitian manajemen statistic deskriptif dan inferensial 
sering kali  dipakai secara bersama-sama. Analisis penelitian biasanya dimulai 
dari analisis statistik deskriptif, kemudian baru dilanjutkan dengan berbagai 
analisis inferensial. Misalkan kita memiliki data penjualan mobil selama 12 
bulan, untuk dapat “ngata-ngatain” data yang telah terkumpul tersebut, langkah 
pertama adalah melakukan analisis deskripsi terhadap data. Deskripsi data 
yang dimaksud diantaranya : nilai rata-rata penjualan per bulan, standar 
deviasi, koefisien variasi sampai dengan penyusunan grafik. Setelah disajikan 
dengan analisis statistik deskriptif, analisis dilanjutkan dengan menggunakan 
analisis statistik inferensial,  misalkan : perkiraan rata-rata penjualan mobil 
pada bulan ke-13 (Januari tahun berikutnya)? Berapa rata-rata penjualan mobil 
di seluruh Indonesia (populasi)?. Bagaimana bentuk trend penjualan mobil 
selama lima tahun mendatang? 

Statistik inferensial mulai digunakan sejak pertengahan abad XVII pada 
saat terjadinya diskusi antara seorang ahli matematika Pascal dengan tokoh 
penjudi yang kesohor pada jaman itu, Chevaller  de Mere (Berenson and Lavine, 
1996 : hal. 3). Dalam diskusi tersebut dibahas teori kemungkinan menang 
dalam sebuah perjudian. Menyusul para ahli lainnya seperti Bernoulli, 
DeMoivre, dan Gauss. Kemudian pada abad 20 muncul nama-nama lain seperti 
Carl Pearson, Fisher, Gosset, Netman, Wald dan Tukey. 

Statistik inferensial dapat didefinisikan sebagai sebuah metode yang 
memungkinkan membuat kesimpulan, pengambilan keputusan  atau estimasi 
terhadap karakteristik sebuah populasi yang hanya mendasarkan pada hasil 
sampel (contoh populasi) saja. 

Untuk memperjelas pemahaman statistic inferensial, selanjutnya 
disampaikan beberapa terminologi : 

Populasi (universe) adalah jumlah item atau pengamatan yang menjadi 
konsiderasi atau perhatian kita dan menjadi sasaran penelitian. Ada populasi 
target atau teoretik dan populasi terjangkau. 

Sampel adalah porsi atau bagian dari populasi yang dipilih untuk contoh 
dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan untuk kepentingan 
analisis dalam sebuah penelitian. Syarat sampel adalah memiliki sifat 
representatif. Kegunaan sampling adalah untuk menaksir (meng-estimasi) 
parameter dari statistic. Sampling juga berguna untuk uji hipotesis dan 
pengambilan keputusan 

Parameter adalah sembarang ukuran yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan karakteristik dari populasi. 

Statistik adalah sembarang ukuran yang dapat digunakan untuk 
menggambarkan karakteristik dari sebuah sampel populasi. 
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Data set adalah sekelompok data yang langsung diambil dari contoh 
(sampel) atau populasi. Data set sering juga disebut sebagai data mentah (raw 
data).  

Data array adalah data mentah yang telah diurutkan dari yang terbesar ke 
yang terkecil atau sebaliknya. Data array merupakan data yang telah di-
ranking (peringkat).  

 
 
B.  Jenis-jenis Sumber Data 
 

1. Data Sekunder 
 Untuk membuat kesimpulan sebuah penelitian diperlukan data untuk 

dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan. Langkah pertama peneliti 
adalah mencari data untuk bahan analisis. Jika data yang akan dianalisis 
sudah tersedia, maka kita tinggal menggunakannya saja. Data yang sudah 
tersedia ini disebut sebagai data sekunder.  

Mengapa disebut data sekunder? Data sekunder diartikan sebagai data 
yang sudah tersedia (available) dari pihak  lain atau data provider yang 
terpercaya, seperti :  Badan Pusat Statistik (BPS), Bursa Efek Jakarta (BEJ), 
Bank Indonesia (BI), annual report,  dan lembaga penyedia data lainnya. 

Di lapangan, penulis sering menemukan beberapa  mahasiswa yang 
keliru memahami sumber data sekunder. Sekali lagi, data sekunder adalah 
sumber data yang akan digunakan untuk keperluan analisis penelitian sesuai 
dengan metode atau rancangan penelitian yang digunakan. Dengan 
demikian, jika peneliti mengambil referensi atau literature dari sebuah 
perpustakaan, maka text book atau referensi bukan disebut sumber data 
sekunder, tapi sekedar sumber bacaan untuk kajian teoritis dan tidak 
digunakan sebagai sumber data untuk analisis penelitian.  

 
2. Data Primer  

Jika data yang akan digunakan untuk analisis penelitian belum tersedia, 
maka peneliti harus mengambil data sendiri dari tangan pertama (fresh from  
respondent). Data yang diperoleh langsung oleh si peneliti dari respondent 
disebut data primer.  Data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara 
(interview), observasi, menghitung langsung di lapangan, menyebarkan 
questionnaires atau instrument penelitian. 

Untuk memperoleh data primer yang akurat, yaitu diperoleh data yang 
valid dan reliable peneliti perlu memperhatikan beberapa aspek dalam 
pengambilan data. Beberapa aspek yang paling penting diantaranya harus 
memperhatikan karakteristik populasi itu sendiri. Sejauh ini telah dikenal 
dua pendekatan untuk pengambilan data primer, yaitu cara sensus dan 
sampling. 

 
3. Sensus  

Sensus adalah usaha membuat kesimpulan secara statistik terhadap 
karakteristik populasi dengan cara menganalisis seluruh frekuensi atau 
anggota populasi. Penelitian dengan cara sensus ini data yang didapat diberi 
simbol dengan N dan data sampel dengan n.  

 Sebenarnya cara pengambilan kesimpulan statistik dengan data sensus  
memiliki beberapa keuntungan diantaranya data lebih akurat, karena seluruh 
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informasi diperoleh langsung dari setiap anggota populasi. Kelemahan 
sensus adalah memerlukan biaya, waktu dan tenaga yang relative lebih besar. 
Contoh pengambilan data secara sensus diantaranya : sensus ekonomi, 
penduduk, pertanian dan lain-lain. Kelemahan lain karena sensus 
memerlukan waktu yang lama, kadang kesimpulan sudah tidak up to date. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 9 
UJI PERSYARATAN ANALISIS REGRESI  
 
  
 
 
 
A.  Uji Normalitas Sebaran Data Manual 

Berbeda dengan alat analisis lainnya, regresi linear memerlukan uji 
persyaratan yang sangat ketat. Uji persyaratan pada regresi linear biasa disebut 
uji asumsi klasik. Dalam melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan 
statitik parametrik, dalam penggunaan statistik regresi linear ganda diperlukan 
persyaratan teknis yang harus dipenuhi. Pertama, variabel penelitian harus 
diukur paling rendah dalam bentuk skala interval. Apabila variabel-variabel 
penelitian tersebut diukur dalam bentuk skala interval, maka telah memenuhi 
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salah satu persyaratan awal untuk menggunakan statistik parametrik. Tentu saja 
timbul pertanyaan, mengapa data harus minimal berskala interval? Hal ini dapat 
dijelaskan bahwa dalam statistik parametrik perhitungan-perhitungan berapa 
besarnya frekuensi, seringnya sesuatu terjadi dan yang sejenisnya, akan tetapi 
lebih dari itu statistik parametrik memerlukan operasional penjumlahan, 
pengurangan, perkalian, dan pembagian. Data yang dapat dijumlahkan, 
dikurangi, dan dikalikan dan juga dibagi hanyalah data yang minimal berskala 
interval. Sementara data yang berskala ordinal bahkan berskala nominal tidak 
dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan dan juga dibagi. Hal inilah yang 
menyebabkan mengapa statistik parametrik memerlukan data minimal berskala 
interval atau yang lebih tinggi lagi, yaitu data yang berskala rasio. Kedua, selain 
data harus berskala interval, beberapa persyaratan berikutnya yang juga harus 
dipenuhi, diantaranya: 

 Data populasi berdistribusi normal dan bersifat homogen, maka diperlukan 
uji normalitas dan homogenitas. 

 Garis regresi harus bersifata linear, maka perlu uji linearitas garis regresi. 

 Tidak terdapat saling hubungan antara variabel bebas satu dengan yang 
lainnya (uji multikolinearitas),  

 Tidak terdapat autokorelasi antar data pengamatan, dan  

 Tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.  
 
Mengingat persyaratan teknis tersebut harus dipenuhi, maka sebelum 

melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan analisis dalam 
menggunakan regresi linear. Oleh karena itu dalam bagian ini akan dibahas 
secara rinci bagaimana melakukan uji persyaratan analisis regresi linear. 

 
1.  Uji Normalitas Sebaran Data 

Dalam analisis statistik parametrik, asumsi yang digunakan adalah 
bahwa hasil data dari setiap variabel yang diteliti berdistribusi normal. 
Dengan asumsi tersebut, maka dalam setiap penelitian yang menggunakan 
rancangan statistik parametrik distribusi data variabel harus diuji terlebih 
dahulu apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Jika setelah 
dilakukan uji normalitas terhadap data ternyata distribusinya normal, maka 
penelitian dapat dilanjutkan. Jika hasilnya sebaliknya, yaitu data 
berdistribusi tidak normal, maka rancangan statistik parametrik tidak dapat 
digunakan. 

Statistik parametrik adalah statistik yang menggunakan parameter-
parameter statistik untuk membuat inferensi (kesimpulan). Statistik 
parametrik juga disebut statistik inferensial. Pembahasan statistik 
parametrik atau inferensial akan dilakukan tersendiri pada bab Statistik 
Inferensial. Jika distribusi data telah diketahui tidak normal, maka sebagai 
solusinya data tersebut dapat dianalisis dengan statistik non-parametrik. 
Seperti diketahui, bahwa pemilihan rancangan statistik dalam sebuah 
penelitian adalah berdasarkan dua hal penting, yaitu: bentuk hipotesis dan 
distribusi data.  

Statistik non-parametrik adalah statistik yang digunakan untuk 
pengujian bila data berbentuk interval dan ratio, sedangkan statistik 
parametrik akan digunakan jika datanya berbentuk nominal/diskrit dan 
ordinal. Penggunaan statistik parametrik memerlukan beberapa persyaratan 
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diantaranya data harus berdistribusi normal dan, untuk statistik non-
parametrik data tidak harus normal atau terdistribusi secara bebas. Namun 
kedua metode statistik mensyaratkan agar sampel sebagai sumber data 
penelitian harus diambil secara random. 

Terdapat tiga macam teknik uji normalitas data yang sering digunakan 
oleh para peneliti dengan cara manual, yaitu: (a) Uji Kertas Peluang Normal, 
(b) Uji Chi-kuadrat (X2) dan (c) Uji Liliefors. 

 
a. Uji  Kertas Peluang Normal (Uji KPN) 

Uji normalitas sebaran data dapat menggunakan menggunakan kertas 
Kertas Peluang Normal (KPN) yang dibuat atau dicetak khusus untuk 
keperluan tersebut. Jadi untuk menguji normalitas data tidak bisa hanya 
menggunakan kertas biasa seperti yang biasa digunakan untuk mata 
pelajaran Geometri atau Trigonometri dalam matematika. Langkah-
langkah uji normalitas data dengan menggunakan Kertas Peluang Normal: 
1) Buatlah daftar distribusi frekwensi kumulatif kurang dari berdasarkan 

data sampel yang diperoleh dan gambarkan kurva ogive-nya. 
2) Pindahkan kurve ogive kurang dari  ke dalam kertas peluang normal. 

Kurva ogive kurang dari dapat diperoleh dengan cara meletakkan data 
frekuensi kurang dari pada garis horizontal bagian bawah KPN (Kertas 
Peluang Normal). Kemudian buatlah noktah (titik koordinat) yaitu 
pertemuan antara nilai frekuensi relative kurang dari, yaitu nilai 
ordinat pada sumbu Y dengan nilai batas kelas bawah (Lower Class 
Boundaries) yaitu nilai absis pada sumbu X. 

3) Hubungkan setiap titik yang telah dibuat pada butir c di atas untuk 
membuat keputusan apakah distribusi data normal atau tidak. Apabila 
gambarnya membentuk garis lurus atau hampir lurus, maka sampel 
tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal.  

 
Contoh :  
Diketahui hasil nilai Pengetahuan Manajerial 150 manajer pada sebuah 
pelatihan manajemen sebagai berikut: 
 

 

55 33 62 59 35 80 43 49 41 82 27 57 70 53 27 

70 61 57 89 54 71 69 84 65 45 46 76 48 44 79 

39 50 48 60 43 53 54 40 62 54 62 73 61 94 69 

59 57 69 51 39 56 31 61 75 52 43 62 55 51 40 

69 42 76 71 56 91 36 73 60 71 54 36 60 65 51 

51 45 52 53 27 60 51 44 42 53 83 67 25 42 88 

85 59 49 58 62 41 75 59 55 82 59 40 47 58 55 

46 44 45 26 44 29 44 46 34 69 13 51 78 55 48 

55 68 54 77 85 56 66 71 49 60 72 59 61 69 36 

57 73 41 68 61 57 53 86 45 35 57 68 54 63 61 

 

Ujilah data tersebut, apakah berdistribusi normal atau tidak! 
 
Langkah-langkah pengujian: 

 
1. Mengurutkan Data 
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Tujuan mengurutkan data adalah untuk mengetahui peringkat 
(ranking), median, kuartil 1, 2 dan 3, desil serta percentile. Data yang 
telah diurutkan juga akan mempermudah dalam mengisi kolom turus 
(tally) dalam rangka mendapatkan jumlah frekuensi yang akurat dalam 
setiap kelas interval. Pada saat mengurutkan data, sebaiknya setiap data 
yang telah diurutkan diberi tanda marker (Stabilo) atau diberi tanda 
centang (thick mark) agar tidak menyulitkan. Peneliti biasanya akan 
mengalami kesulitan membuat peringkat apabila jumlah datanya relatif 
banyak. Oleh karenanya sekarang pengolahan data dengan bantuan 
program komputer sudah menjadi lazim. Program komputer yang sering 
digunakan diantaranya SPSS. 

 
2. Mencari jumlah interval kelas/class interval (Ci) 

 

Ci  = 1 + 3,3 log n. 

  = 1 + 3,3 log 150 

  = 1 + 3,3 . 2,17 

  = 8,18. 
 

Jumlah interval kelas  ada 8 atau 9, dan dalam analisis ini dibulatkan 
menjadi 8 kelas interval. 

 

3. Menghitung Rentang Data (Range) 
Range diperoleh dari megurangkan data terbesar dengan data terkecil. 
Data terbesar = 94 dan terkecil = 13.  

Range    = 94 – 13  = 81 

Jadi, rentang datanya adalah 94 - 13 = 81. 
 

4. Menyusun Class Interval (Ci), Tally dan menghitung Frekuensi (f) dan 
Frekuensi Rela229 

 
 
 
 
 
 
 

5. tive (fr) 
 

Class Ci Tally/Turus f Fr (%) 

1 10 – 19 I 1 0,65 

2 20 – 29 IIII I 6 4,00 

3 30 – 39 IIII IIII 9 6,00 

4 40 – 49 IIII IIII IIII IIII IIII 

IIII I 

31 20,66 

5 50 – 59 IIII IIII IIII IIII IIII 

IIII IIII IIII II 

42 28,00 

6 60 – 60 IIII IIII IIII IIII IIII 

IIII II 

32 21,13 

7 70 – 79 IIII IIII IIII II 17 11,33 

8 80 – 89 IIII IIII 10 6,66 

9 90 - 99 II 2 1,30 

Jumlah   150 100,00 
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6. Menghitung Nilai Tengah (Mid Point) = X, Batas Bawah (Lower Class 
Boundaries) dan Frekuensi Kumulatif: Kurang Dari. (fk<), Lebih dari 
(fk>), fk<relative dan fk> relative. 

 
Untuk mendapatkan nilai tengah (mid point) dilakukan dengan cara 

mengurangkan rentang angka tertinggi dikurangkan dengan angka 
terrendah dalam setiap kelas interval lalu hasilnya dibagi dua.  

 
Contoh : Untuk kelas interval 1, rentangnya adalah  

 

Mid point  = 19 – 10  

           2 

   =  4,5 

 

Maka nilai tengahnya adalah 10 + 4,5 = 14,5 

 

Untuk kelas interval selanjutnya dapat dihitung dengan cara sama. 
Sedangkan untuk mencari nilai batas bawah (lower class boundaries) 
dapat diperoleh dengan cara menghitung nilai terrendah  

 

Kelas Interval Freq. X 
L. 

bondary 
Fk< Fk> 

Fk<  

(%) 

Fk> 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (6) (7) 

    9,5 0 150 0 0 

1 10 – 19 1 14,5 19,5 1 149 1 100 

2 20 – 29 6 24,5 29,5 7 143 5 96 

3 30 – 39 9 34,5 39,5 16 134 11 90 

4 40 – 49 31 44,5 49,5 47 103 31 69 

5 50 – 59 42 54,5 59,5 89 61 59 41 

6 60 – 60 32 64,5 69,5 121 29 81 20 

7 70 – 79 17 74,5 79,5 138 12 92 8 

8 80 – 89 10 84,5 89,5 148 2 99 2 

9 90 - 99 2 94,5 99,5 150 0 100 0 

  150       

 

7.  Membuat kesimpulan: Karena hasil kurva ogive kurang membentuk 
garis lurus, maka disimpulkan data berdistribusi normal, dari kelas 
tersebut dikurangkan dengan 0,5. Sebagai contoh kelas interval ke-1, 
nilai terrendahnya adalah 10 maka batas bawahnya adalah 10 – 0,5 = 9,5. 
Artinya, apabila ada nilai frekuensi 9,5 maka frekwensi tersebut adalah 
nilai paling rendah yang dapat masuk anggota kelas interval 10–19. 
Seandainya ada nilai 9,45 maka frekuensi tersebut tidak termasuk dalam 
kelas interval 10–19, namun masuk dalam kelas interval di bawahnya, 
yaitu interval kelas  1–9.  

 

b. Uji Chi-kuadrat (X2) 
Uji normalitas data lebih cepat bila dilakukan dengan komputer. 

Namun demikian, peneliti harus memahami bagaimana analisis dilakukan 
terhadap hasil print out komputer. Pembahasan uji normalitas dengan uji 
Chi-square dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :  
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(1)  Membandingkan distribusi kurva normal standar (baku) dengan 
distribusi kurva normal yang diperoleh dari data penelitian yang  
terkumpul. 

(2)  Menggunakan alat bantu tabel distribusi kurva normal yang 
dikonversi dengan tabel nilai “z” (z score).  

 
Dalam konsep probabilitas, jika diketahui nilai atau besarnya z maka 

akan diketahui pula besarnya peluang dalam distribusi kurva normal: “if Z 
score is given, the probability can be found in vise versa, if the probability 
is given, the z score is found”.  

 

 Metode Perbandingan Kurva Normal Baku 
Distribusi kurva normal baku memiliki luas mendekati 100% dan 

terbagi dalam enam bidang berdasarkan simpangan bakunya (s), yaitu 
tiga bidang di bawah nilai rata rata (mean) yang terletak di sebelah 
kanan kurva dan tiga bidang di atas rata rata yang terletak di sebelah 
kiri kurva. Luas masing-masing bidang sebagai berikut: 

 
Tabel. 9.1. Luas Wilayah Kurva Normal Baku. 

 
Bidang Probabilitas 

I   2,70% 
II 13,53% 
III 34,13% 
IV 34,13% 
V 13.53% 
VI 2,70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kurva A (Kurva Normal Baku)   Kurva  B (Hasil Penelitian) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Gambar 9.1. Kurva Normal Baku dan Hasil Penelitian 
 
Dalam uji normalitas sebelumnya,  yaitu uji normalitas dengan 

pendekatan KPN, tabel bantu dibuat berdasarkan tabulasi distribusi 
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frekuensi biasa, yaitu menentukan kelas interval dengan menggunakan 
rumus Ci = 1 + 3,22 log n. Pada contoh tersebut, diperoleh 9 kelas 
interval. Dari hasil titik temu (koordinat) batas kelas dan frekuensi yang 
diperoleh membentuk kurva ogive, dan antara titik-titik koordinat 
dihubungkan sehingga membentuk garis lurus. Apabila garis yang 
terbentuk lurus atau mendekati lurus, maka distribusi dinyatakan 
normal.  

Dalam pendekatan Kurva Normal Baku, kelas interval harus selalu 
dibagi menjadi enam bagian, karena menyesuaikan bentuk kurva 
normal baku. Dengan demikian, kelas intervalnya telah ditetapkan, 
yaitu range dibagi dengan enam. Oleh karena hal tersebut, pada uji 
normalitas terhadap data yang sama, yaitu data Nilai Manajerial 150 
manajer, kelasnya bukan lagi sembilan, tapi menjadi enam. Langkah 
pengujian normalitas terhadap 150 manajer dengan menggunakan 
perbandingan kurva sampel dengan kurva normal baku: 

 
1. Tentukan kelas interval, yaitu enam (sudah given). Hal ini sesuai 

dengan bidang pada kurva standar baku. 
2. Tentukan panjang kelas interval : 

Panjang kelas interval  =  range 

                              6 

      =  94 – 13  

                        6     

      =  13,5   14 

 

 

3. Buat tabel distribusi frekuensi. 

 
Tabel 9.2. Tabel Bantu Uji Normalitas  X2-test 
dengan Pendekatan Standard Kurva Normal  

 

Kelas Fo Fe Fo - Fe (Fo - Fe )2 
(Fo - Fe )2 

Fe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

13 – 27 3 4 -1 1 0,25 

28 - 42 21 20 1 1 0,05 

43 – 57 56 51 5 25 0,49 

58 - 72 45 51 -6 36 0,70 

72 – 86 21 20 1 1 0,05 

87 - 101 4 4 0 0 0 

 150 150 0  X2 hitung = 1,54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Membuat decision rule, untuk menerima atau menolak hipotesis. 

X2 hitung : (Fo - Fe )2 

          Fe 

   : 1,54 

  

Keterangan : 
Ci = Class Interval. 
Fo =  Frekuensi yang diperoleh 
(observed) 
Fe =  Frekuensi yang diharapkan 
(expected) 
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Hipotesis : 
Ho  : Distribusi data tidak normal jika X2

h = X2
t 

Ha  : Distribusi data normal, jika X2
h < X2

t 

 

5. Menentukan tingkat kesalahan (level of significant), yaitu dengan 
taraf  kesalahan 5%. 

 

6. Mengambil keputusan, apakah data berdistribusi normal atau tidak.  
Mengingat nilai X2

h yang diperoleh dari data penelitian= 1,54 
sedangkan nilai X2

t dengan df (degree of freedom) k-1 (6-1) = 5 (lihat tabel 

Chi-square, = 11,070, maka distribusi data nilai manajerial dari 150 
manajer adalah normal.  Karena X hitung < X tabel.  

 

Contoh 
Diketahui :  
Mean   = 75,875  75,88 

             S = 14,181  14,18 

Ho : fo = fe 

Ha : fo ≠ fe 

 

 

 

 

 

Nilai X2 tabel (0,05) = 14,017 Sehingga 8,7 < 14,017 dan data berdistribusi normal. 

 

Kesimpulan : Terima H0, berarti data berdistribusi normal. 
 

c.  Uji Liliefors 
Langkah-langakah uji Liliefors sebagai berikut : 
1. Urutkan data sampel dari kecil ke besar dan tentukan frekuensi tiap-

tiap data. 
2. Tentukan nilai z dari tiap data  dengan menggunakan rumus z, yaitu  

 

 

3. Tentukan besar peluang untuk masing-masing nilai z berdasarkan tabel 
z, dan sebut dengan F(z). Setelah ditemukan nilai Z, lalu ditambahkan 
dengan 0,5, hasilnya dikurangkan dengan 1.  

4. Hitung frekuensi kumulatif relative dari masing-masing nilai z, dan 
sebut dengan S(z) 

5. Tentukan nilai Lo dengan cara [S(z) – F(z)] dan bandingkan dengan nilai 
L1 dari Tabel Liliefors Lo adalah nilai median pada kolom tabel bantu 
Lo.  

6. Apabila diperoleh Lo < L1 maka sampel berasal dari populasi yang 
berdistribusi normal 
 
Contoh : 
Diberikan data set :  

Nilai 
X 

Frek. ΣFX 

2 1 2 

S

XX
Z




 X2 hitung = (Fo-Fe)2 

                       Fe 

                       = 8,7  
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3 2 6 
4 4 16 
5 6 30 
6 4 24 
7 2 14 
8 1 8 
 20 100 

 

Pertanyaan :  

Ujilah dengan Liliefors, apakah data tersebut normal/tidak! 
 

Jawab : 
H0 : sampel brdistribusi normal 
H1 : sampel bersirtibusi tidak normal 

 
Langkah-langkah : 
1. Menentukan mean ( X ) = 100/20 = 5 
2. Hitung standar deviasi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = 1,48678 dibulatkan menjadi 1,49. 
 = 1,49 

 

 

B.  Uji Normalitas Data dengan SPSS 
Salah satu uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam penggunaan analisis 

parametrik  yaitu uji data populasi. Penelitian yang melakukan pengujian 
hipotesis dengan menggunakan uji-t dan atau uji-F menuntut suatu asumsi yang 
harus diuji, yaitu populasi harus berdistribusi normal (Putrawan, 1990). Apabila 
jumlah sampel diperbesar, penyimpangan asumsi normalitas ini semakin kecil 
pengaruhnya. Hal ini didukung oleh teori limit pusat yang menyatakan bahwa 
distribusi dari rata-rata sampel hasil observasi akan mendekati normal bila 
jumlah individu sampel makin besar tanpa memperhatikan bentuk distribusi dari 
data hasil observasinya sendiri (Sugiarto, 1992). Alat yang dapat digunakan 
untuk menguji normalitas data populasi sangat banyak modelnya. Model mana 
yang mau dipakai sangat tergantung pada kebiasaan para peneliti, tidak harus 
model A atau model B. Para pemakai ada kebebasan untuk menentukan model 
analisis yang akan digunakan.  

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan statistik 
Kolmogorov-Smirnov. Alat uji ini biasa disebut dengan uji K-S yang tersedia 
dalam program SPSS. Tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut; 
 
1. Buka lembar kerja SPSS atau SPSS data editor. Klik Data View. 

( )

( )1nn

ΣfΧ

1n

ΣfΧ
=S

22

( )1920

100

19

542
=S

2
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2. Klik menu Analyze  Pilih Non Parametric Tests  1-sampel K-S maka maka 
tampil layar dialog seperti di bawah ini; 

 

 
 

Masukan variabel X1 s.d  X5 ke kotak Test Variabel List yang berada disebelah 
kanan, kemudian beri tanda ceck list kolom Normal pada Test Distribution, 
lalu klik OK, seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
 

 

 

 

 

3. Sehingga diperoleh hasil analisis sebagai berikut; 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  X1 X2 X3 X4 X5 

N 20 20 20 20 20 

Normal Parametersa,,b Mean 3.5000 3.4500 3.4000 3.4500 3.6000 

Std. Deviation .82717 .82558 .82078 .82558 .68056 

Most Extreme Differences Absolute .427 .397 .368 .397 .422 

Positive .273 .253 .232 .253 .278 

Negative -.427 -.397 -.368 -.397 -.422 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.911 1.777 1.644 1.777 1.886 

Asymp. Sig. (2-tailed) .001 .004 .009 .004 .002 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Sesuai dengan output yang dihasilkan, ada dua alternatif ukuran yang 
dapat digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis nol (Ho). Kedua 
ukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
1. Menggunakan nilai Asymp. Sig. (2–tailed ). Apabila menggunakan ukuran 

ini maka harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang kita tetapkan 
sebelumnya, apakah 10%, 5%, atau 1%. Kriteria yang digunakan yaitu Ho 
diterima apabila nilai asymp. Sig. (2–tailed ) > dari tingkat alpha yang 
ditetapkan (5%), karenanya dapat dinyatakan bahwa data berasal dari 
populasi yang berdistribusi normal. 

 
2. Menggunakan Most Extreme Differences Absolute. Apabila ukuran ini 

digunakan, maka nilai Most Extreme Difieren-ces Absolute tersebut harus 
dibandingkan dengan nilai kritis D pada tabel uji satu sampel Kolmogorov-
Smirnov. Kriteria pengujian yang digunakan yaitu Ho ditolak bila harga 
coefisien Most Extreme Differences Absolute > nilai kritis D tabel dan Ho 
diterima bila harga coefisien Most Extreme Differences Absolute ≤ nilai 
kritis D tabel. 

 
Mengacu pada kriteria pengujian tersebut dapat dinyatakan bahwa, harga 

koefisien Most Extreme Differences Absolute untuk semua variabel lebih kecil 
dari koefisein D tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 
populasi tersebut berdistribusi normal. Atau karena harga koefisien 
Asymp.Sig. (2-tailed) lebih besar dari alpha 5%, maka disimpulkan bahwa 
data tersebut berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

C Uji Homogenitas Sumber Data 
Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data sampel 

diperolah dari populasi yang bervarians homogen atau tidak. Apabila asumsi data 
sampel berasal dari populasi yang homogen ini tidak terpenuhi, maka kondisi ini 
menunjukan bahwa ragam (εi) dari masing-masing sampel tidak sama. Apabila 
terjadi kecenderungan ragam nilai penelitian yang makin besar akibat dari nilai 
penelitian yang makin besar akibat dari nilai makin besar pula, maka 
menunjukan bahwa populasi tersebut tidak bersifat homogen. Oleh karena itu, 
sebaiknya masing-masing pengamatan mempunyai ragam yang sama (constan), 
tidak ada kecenderungan ragam yang mungkin besar akibat nilai penelitian yang 
besar. Untuk membuktikan hipótesis tersebut dugunakan uji Levene Statistic, 
dengan cara sebagai berikut: 
1. Buka lembar kerja SPSS atau SPSS data editor. Klik Data View. 
2. Klik menu Analis  Pilih Descriptive Statistics, kemudian pilih dan klik 

Explore, sehingga muncul kotak dialog seperti di bawah ini; 
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3. Masukkan variabel X1 s.d X5 ke kotak Dependent List, masukan Variabel Penjualan (Y) ke 

kotak Factor List yang berada disebelah kanan. Dalam contoh ini variabel Penjualan (Y) 

digunakan sebagai variabel faktornya. Lihat kotak dialog di bawah ini; 

 

 
 

4. Klik kotak Plot kemudian muncul kotak dialog Explore: Plots lalu isikan atau klik (ikuti 

seperti kotak  dibawah ini) 

 

 
 

5. Klik Continue pada Explore: Plots kemudian pilih OK, sehingga diperoleh hasil analisis 

sebagai berikut. Output yang dihasilkan terdiri dari tiga bagian pokok yang masing-masing 

mempunyai arti yang berbeda yaitu; 

a. Case Processing Summary 

b. Test of Normalita 

c. Test of Homogeneity of variante 
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Case Processing Summary 

 

Y 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

X1 2.00 1 100.0% 0 .0% 1 100.0% 

3.00 10 100.0% 0 .0% 10 100.0% 

4.00 9 100.0% 0 .0% 9 100.0% 

X2 2.00 1 100.0% 0 .0% 1 100.0% 

3.00 10 100.0% 0 .0% 10 100.0% 

4.00 9 100.0% 0 .0% 9 100.0% 

X3 2.00 1 100.0% 0 .0% 1 100.0% 

3.00 10 100.0% 0 .0% 10 100.0% 

4.00 9 100.0% 0 .0% 9 100.0% 

X4 2.00 1 100.0% 0 .0% 1 100.0% 

3.00 10 100.0% 0 .0% 10 100.0% 

4.00 9 100.0% 0 .0% 9 100.0% 

X5 2.00 1 100.0% 0 .0% 1 100.0% 

3.00 10 100.0% 0 .0% 10 100.0% 

4.00 9 100.0% 0 .0% 9 100.0% 

 
Tests of Normalityb,c,d,e,f,g 

 

Y 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

X1 3.00 .362 10 .001 .717 10 .001 

4.00 .519 9 .000 .390 9 .000 

X2 3.00 .302 10 .010 .781 10 .008 

4.00 .519 9 .000 .390 9 .000 

X3 3.00 .200 10 .200* .832 10 .035 

X4 3.00 .248 10 .082 .805 10 .017 

4.00 .519 9 .000 .390 9 .000 

X5 3.00 .360 10 .001 .731 10 .002 

4.00 .459 9 .000 .564 9 .000 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

 
Test of Homogeneity of Varianceb,c,d,e,f,g 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

X1 Based on Mean 2.525 1 17 .130 

Based on Median 1.154 1 17 .298 

Based on Median and with adjusted df 1.154 1 16.165 .298 

Based on trimmed mean 2.944 1 17 .104 

X2 Based on Mean 2.235 1 17 .153 

Based on Median 3.565 1 17 .076 

Based on Median and with adjusted df 3.565 1 14.254 .080 

Based on trimmed mean 2.884 1 17 .108 

X3 Based on Mean .a    

X4 Based on Mean 2.199 1 17 .156 

Based on Median 3.250 1 17 .089 

Based on Median and with adjusted df 3.250 1 15.450 .091 

Based on trimmed mean 2.885 1 17 .108 

X5 Based on Mean .216 1 17 .648 

Based on Median .263 1 17 .615 

Based on Median and with adjusted df .263 1 17.000 .615 

Based on trimmed mean .327 1 17 .575 

a. There are not enough unique spread/level pairs to compute the Levene statistic. 
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Berdasarkan output tersebut diatas, yang digunakan untuk menguji 
homogenitasnya adalah tabel test of homogeneity of variance. Koefisien statistik 
yang diambil yaitu harga koefisien Levene Statistic Based on Mean untuk 
masing-masing variabel yang diuji.  

Untuk menyatakan apakah data berasal dari populasi yang bervarian 
homogen atau tidak homogen, ada dua alternatif ukuran yang dapat digunakan 
untuk menerima atau menolak Ho kedua ukuran tersebut adalah sebagai berikut; 

 
a. Mengunakan nilai Significancy. Apabila menggunakan ukuran ini maka 

harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang kita tetapkan sebelumnya, 
apakah 10%, 5% atau 1%. Kriteria yang digunakan yaitu Ho diterima apabila 
nilai Significantcy < dari tingkat alpha yang ditetapkan Apabila nilai 
Significantcy (p value) > dari tingkat alpha yang ditetapkan, maka dapat 
dinyatakan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang bervarian 
homogen. 

 
b. Mengunakan nilai koeisien F Levene. Apabila menggunakan ukuran ini maka 

harus dibandingkan dengan nilai kritis F pada tabel. Kriteria yang digunakan 
yaitu Ho ditolak bila harga nilai koeisien F Levene > dari nilai kritis F tabel 
pada df1 dan df2 yang sesuai dan Ho diterima bila harga nilai koefisien F 
Levene ≤ dari nilai kritis F tabel pada df1 dan df2  yang sesuai.  

 
Mengacu pada kriteria pengujian tersebut dapat dinyatakan, harga koefisien  

F Lavene untuk semua variabel lebih kecil dari koefisien F tabel pada df yang 

sesuai (untuk contoh tersebut diatas  5%, df1 = 1, dan df2 = 14 yaitu 4,600). 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa data tersebut berhasil dari populasi 
yang bervarian homogen atau, harga koefisien significant lebih besar dari alpha 
5%, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berasal dari populasi yang 
bervarian homogen.  

Uji normalitas dan homogenitas ini diperlukan untuk memutuskan apakah 
dapat menggunakan statistik parametrik atau tidak. Apabila uji normalitas dan 
homogenitas tidak dipenuhi, berarti data berasarasl dari populasi yang tidak 
berdistribusi normal dan berasal dari populasi yang tidak bervarian homogen, 
maka dalam analisis data tidak dapat menggunakan statistik parametrik. Oleh 
karena itu harus dipilih alat analisis yang lainnya, yaitu statistik non-parametrik. 

 
D.  Uji Lineariatas Distribusi Data 

Untuk menggunakan regresi linear sebagai alat analisis perlu dilakukan uji 
persyaratan. Apabila persyaratan terpenuhi, regresi linear dapat digunakan dan 
apabila sebaliknya maka regresi linear tidak dapat digunakan sehingga perlu 
menggunakan analisis lain. Uji linearitas garis regresi digunakan untuk 
mengambil keputusan dalam memilih model regresi yang akan digunakan. 
Banyak model regresi yang dapat dipilih, antara lain model linear, model 
kuadratik, model kubik, dll. Apabila kita memilih untuk menggunakan model 
regresi linear, maka terlebih dahulu perlu dilakukan uji linearitas garis 
regresinya. Uji linearitas garis regresi merupakan kunci yang digunakan untuk 
masuk ke model regresi linear. Apabila kunci tersebut tidak sesuai, artinya dari 
hasil uji linearitas menyatakan bahwa garis regresi tidak linear, maka kita tidak 
dapat masuk pada model regresi lenear, artinya model regresi linear tidak dapat 



112  Statistika Penelitian Manajemen 

 

digunakan dalam menganalisis data. Oleh karena itu, dalam analisis data harus 
dipilih model salain, model regresi linear. 

Uji asumsi linearitas garis regersi berkaitan dengan suatu pembuktian 
apakah model garis linear yang ditetapkan benar benar sesuai dengan 
keadaannya ataukah tidak. Pengujian linearitas garis regresi dalam penelitian ini 
menggunakan analisis tabel anova. Kriteria pengujian yang diterapkan untuk 
menyatakan kelinearan garis regresi yaitu nilai statistik (F untuk tuna cocok) 
yang diperoleh dari penelitian. Jika nilai tersebut (F tuna cocok) lebih kecil dari 
harga F tabel dalam taraf nyata yang ditetapkan, dalam hal ini (5%) untuk dk 
yang bersesuain (dk pembilang dan dk penyebut) (Sudjana, 1983:4). Adapun cara 
menghitung besarnya kefisien (F tuna cocok) sebagai ukuran kelinearan garis 
regresi dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dengan langkah sebagai 
berikut: 

 
Tabel 9.3. Biaya Promosi, Training dan Jumlah Penjualan.  

 

Periode Biaya Promosi 
(X1) 

(Rp. Jutaan) 

Biaya 
Training (X2) 
(Rp. Jutaan) 

Sales (Y) 
(Rp. Miliar) 

Janauari 45 16 29 
Februari 42 14 24 

Maret 44 15 27 
April 45 13 25 
Mei 43 13 26 
Juni 46 14 28 
Juli 44 16 30 

Agustus 45 16 28 
September 44 15 28 

Oktober 43 15 27 
 

Langkah langkah Uji Linearitas Garis Regresi  menggunakan program SPSS 
sebagai berikut; 

 
1. Buka lembar kerja SPSS atau SPSS data editor. 
2. Klik variabel View, 
3. Isi baris pertama dengan X1, baris kedua dengan X2. Untuk type, Pilih 

numeric dengan karakter disesuaikan jumlah hurufnya, misalnya 8.  
4. Klik Data View. Isi data sesuai hasil percobaan yang dilakukan dalam 

penelitian (Tabel 9.2) 
5. Klik Analyze  Pilih Compare Means, sehingga seperti kotak dialog dibawah 

ini; 
 

 



Statistika Penelitian Manajemen       113 

 

 
6. Klik Mean akan muncul kotak dialog sebagai berikut; 

 

 
 

7. Pada kotak Dependent List isikan dengan variabel tergantung atau variabel 
dependennya (Y). Sedangkan kotak Independent List Isikan seluruh variabel 
bebas atau variabel independennya (X1, X2 dan seterusnya), Lihat kotak 
dialog dibawah ini: 

  

 
 

8. Klik Option pada kotak dialog Means sehingga muncul Mean Option 
kemudian pilih Test of Linearity, 
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9. Klik Continue lalu klik OK 
Maka hasil dari analisis regresi tersebut diperoleh hasil (output SPSS) degan 
tampilan seperti di bawah ini: 

 
ANOVA Table 

   Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Sales * 

Biaya_Promosi 

Between Groups (Combined) 15.767 4 3.942 1.425 .348 

Linearity 7.445 1 7.445 2.691 .162 

Deviation from 

Linearity 

8.322 3 2.774 1.003 .464 

Within Groups 13.833 5 2.767   

Total 29.600 9    

 

Berdasarkan hasil analisis di atas bagaimana pengujian untuk melakukan 
uji linearitas garis regresi. Untuk menyatakan apakah garis regresi tersebut 
linear atau tidak linear, ada dua alternatif ukuran yang dapat digunakan. 
Kedua ukuran ukuran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
1. Menggunakan harga koefisien signifikansi. Apabila nilai signifikansi yang 

digunakan untuk menolak atau menerima Ho, maka nilai koefisien 
signifikansi tersebut harus dibandingkan dengan tingkat alpha yang 
dipilih oleh peneliti (5% atau 1%). Kesimpulan yang harus diambil yaitu 
Ho akan diterima jika signifikansi dari Deviation from Linearity > dari 
alpha yang ditetapkan misal (5%) dan sebaliknya Ho ditolak jika 
mempunyai nilai yang lainnya.  

2. Menggunakan harga koefisien F. yang digunakan dengan koefisien F 
dalam analisis ini adalah harga koefisien F pada baris Deviation from 
lineartity atau harga (F tuna cocok) (Sudjana, 1983) yang tercantum 
dalam ANOVA TABEL dari output yang dihasilkan oleh SPSS. Apabila 
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menggunakan koefisien F DFL atau (F tuna cocok), maka harus 
dibandingkan dengan harga koefisien F tabel untuk dk pembilang dan dk 
penyebut yang bersesuain dengan alpha yang telah ditetapkan 
sebelumnya (untuk contoh kasus diatas 5%). Kriteria yang digunakan 
yaitu terima Ho jika Koefisien F hitung > F tabel dan ditolak Ho jika F 
hitung memiliki harga lainnya. Kesimpulannya adalah koefisien F 
Deviation from Linearity (DFL) atau (F tuna cocok) < dari koefisien F 
tabel maka menerima berarti bahwa garis regresi tersebut berbentuk 
linear sehingga dapat digunakan untuk memprediksikan1 besarnya 
variabel dependen.  
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BAB 10 
ANALISIS REGRESI & KORELASI 
SEDERHANA 
 

 

 

  

 

A.  Sejarah Analisis Regresi 
Istilah regresi pertama kali digunakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 

1877 (Levin dan Rubin, 2000). Galton membuat penelitian yang menunjukkan 
bahwa tinggi badan anak yang dilahirkan menurun dari tinggi badan orang 
tuanya (to regress = menurunkan). Kemudian Galton menggunakan kata regresi 
untuk menamakan proses prediksi keterkaitan antara variabel tinggi badan anak 
terhadap tinggi badan orang tuanya. Pada perkembangan selanjutnya, para ahli 
statistik menggunakan istilah multiple regression untuk menjelaskan pengaruh 
beberapa variabel bebas terhadap variable dependent. 

Dalam mempelajari analisis regresi kita akan membahas model atau 
persamaan umum regresi, yaitu pendekatan dengan menggunakan rumus 
matematis yang menghubungkan variabel bebas disebut juga sebagai 
explanatory variables dengan variabel dependent disebut sebagai response 
variable. Setelah kita memahami formulasi ini, kita dapat menerapkannya pada 
analisis selanjutnya, yaitu analisis korelasi untuk menentukan seberapa baik atau 
seberapa erat tingkat hubungan antar variabel. Dengan demikian, analisis 
korelasi akan mampu mengungkapkan seberapa bagus model umum yang 
diperoleh dapat menggambarkan hubungan antar variabel. 

 
1. Jenis Hubungan Antar Variable 

Terdapat dua jenis hubungan antara variable bebas dan independent, 
yaitu hubungan yang searah/langsung (positif) dan hubungan yang terbalik 
atau negatif.  

 

Responden  Training Sales  
A 1 1 
B 2 2 
C 3 3 
D 4 4 
E 5 5 
F 6 6 
G 7 7 
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Gambar 10.1. Positif Slope 

 

Responden  Training Failure 
A 1 7 
B 2 6 
C 3 5 
D 4 4 
E 5 3 
F 6 2 
G 7 1 

 
Gambar 10.2. Negative Slope 

 

 

Hubungan searah adalah hubungan yang bersifat langsung, artinya jika 
variabel bebas bergerak naik atau turun, maka nilai variabel dependent juga 
bergerak mengikuti naik atau turun. Hubungan ini makanya disebut juga 
hubungan langsung. Sedangkan hubungan berbanding terbalik adalah jika 
terjadi kenaikan nilai pada variabel independent, maka nilai pada variabel 
dependent justru akan terjadi penurunan. Demikian juga jika variable 
independent terjadi penurunan, maka nilai dependent variable justru akan 
naik. Dalam membahas hubungan antar variabel dependet dan independent, 
sering dijumpai hubungan sebab akibat (causal relationship), dimana variabel 
bebas mempengaruhi variabel dependent untuk berubah. Namun demikian, 
hal semacam ini tidak selamanya benar. Hal yang perlu dicatat adalah 
hubungan yang ditemukan dalam regresi disebut hubungan asosiatif, dan 
tidak selamanya memiliki hubungan sebab akibat. Memang dalam hubungan 
asosiatif bisa saja di dalamnya terdapat hubungan sebab akibat. Hubungan 
asosiatif yang bersifat sebab akibat harus diyakini dulu bahwa memang benar 
variabel bebas mempengaruhi variable dependent. Dalam hal ini kita tidak 
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boleh men-generalisir hubungan yang terjadi dalam regresi pasti selalu 
hubungan sebab akibat. 

 
Tabel 10.1. Hubungan yang mungkin terjadi dalam regresi  

 

No Variabel Bebas 
(Input)  

Variabel Terikat 
(Output) 

1 Causal (Faktor sebab)  Effect (Akibat) 
2 Stimulus Response 
3 Antecedance Presedence 
4 Input Output 

                 Sumber: Schindler dan Cooper (2000). 
 

 

 

Nilai Ujian Masuk IPK 
60.00 2.10 
63.00 2.30 
69.00 2.20 
74.00 2.60 
79.00 3.20 
82.00 3.10 
85.00 3.40 
91.00 3.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gambar 10.3. Scatter Diagram Nilai Ujian Masuk dan IPK 
 
 

Dari data aktual membentuk scatter diagram. Lalu dapat dibuatkan garis 
estimasi-nya seperti pada gambar berikut : 
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Gambar 10.4. Scatter Diagram garis estimasi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  10.5. Kemungkinan  hubungan X dan Y  dalam scatter diagram. 
 
 

B.  Analisis Univariate, Bivariate dan Multivariate 
 

1.  Analisis Univariat  
Analisis univariat merupakan metode statatistik dalam penelitian yang 

hanya menggunakan satu variabel. Penggunaan satu variabel dalam 
penelitian sangat tergantung dari tujuan dan skala pengukuran yang 
digunakan. Analisis deskriptif merupakan salah satu bentuk analisis 
univariat. Analisis deskriptif merupakan pengolahan data dari proses 
tabulasi menjadi data yang mudah dipahami dan diinterprestasikan. 
Informasi yang dihasilkan dari statistik deskriptif ini pada umumnya dapat 
berupa frekuensi, mean, modus, media, varian, standar deviasi dan penyajian 
dengan grafik. Analisis univariat juga dapat digunakan untuk melakukan uji 
hipotesis. Pengujian hipotesis dengan satu variabel penelitian sangat 
tergantung pada tujuan dan pertanyaan penelitian. Beberapa tujuan 
penelitian yang menggunakan analisis univariate antara lain: 
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a. Mengidentifikasi jumlah kategori sehingga metode statistik yang 
digunakan adalah Chi Square Test. 

b. Membedakan proporsi kategori sehingga metode statistik yang 
digunakan adalah t test proporsi. 

c. Membedakan urutan+kategori, sehingga metode statistik yang 
digunakan adalah Kolmogorov Smirnov test. 

d. Membedakan nilai sampel dengan populasi, sehingga metode statistik 
yang digunakan adalah z test (sampel besar) atau t test (sampel kecil). 

 
 
 

2.  Analisis Bivariat 
Analisis ini bertujuan untuk menguji perbedaan (studi komparatif) dan 

hubungan (studi asosiatif) antara dua variabel penelitian. Uji perbedaan 
sangat tergantung kepada jumlah kelompok independen. Untuk pengujian 
perbedaan antara dua kelompok independen, metode statistik yang sering 
digunakan adalah Z test dan Chi Square (X2) – test. Jika jumlah kelompok 
independent lebih dari dua, maka bisa digunakan metode statistik chi-square 
(X2) – test atau one-way anova. Mengenai uji hubungan pada analisis 
bivariate lebih sering berbentuk hubungan timbal balik (korelasional). 
Metode statistik yang digunakan adalah metode koefisien korelasi dan 
regresi. 

 
3.  Analisis Multivariat 

Analisis multivariat sering digunakan untuk memecahkan permasalahan 
penelitian yang kompleks. Analisis ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : 
a.  Analisis dependensi, digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi 

satu atau lebih variabel dependen yang didasarkan pada variabel-variabel 
independen. Metode statistik yang biasa digunakan diantaranya: analisis 
diskriminan, analisis regresi linear berganda (multiple regression 
analysis), manova (multivariate analysis of variance) dan cannonical 
correlation analysis.      

b.  Analisis interdependensi, digunakan untuk mengetahui struktur dari 
sekelompok objek, dimensi atau variabel. Metode statistik yang 
digunakan diantaranya factor dan cluster analysis. 

 
C.  Estimasi dengan Metode Garis Regresi 

Dalam scatter diagram, kita dapat menempatkan sebuah garis lurus diantara 
titik-titik koordinat yang dihasilkan. Garis ini sebenarnya bisa kita letakkan atau 
kita tarik secara sembarang di dalam sebaran titik-titik koordinat. Dengan 
melakukan cara seperti ini akan dihasilkan berbagai kemungkinan garis lurus. 
Garis ini dapat digunakan untuk melakukan estimasi sehingga  garis ini disebut 
”garis estimasi”. Teknik seperti ini disebut pemodelan umum garis regresi. 
Karena terdapat berbagai kemungkinan penempatan garis lurus diantara titik-
titik koordinat, tentu hanya ada satu garis lurus yang paling mendekati keadaan 
sebenarnya. Garis ini disebut sebagai garis terbaik:  the best fitted line. The best 
fitted line inilah yang disebut garis peramalan. Cara untuk mendapatkan garis 
peramalan terbaik (goodness of fit) dengan menggunakan pendekatan metode 
kuadrat terkecil (Least Square Method). Model umum garis regresi dapat 
dijelaskan dengan persamaan matematis sebagai berikut : Y = a + bX 
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Keterangan : 
Y  =  Variabel dependent 
a   =  Intercept atau konstanta dan memotong garis vertical (Y) 
b   =  Slope/kemiringan garis 
X  =  Variabel bebas 

 
Sebagai contoh, coba perhatikan ilustrasi pada Gambar di bawah ini : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 10.6. Ilustrasi Model Umum Regresi 
 

Jika nilai konstanta (a) adalah 3 dan slope (b) adalah 2, coba hitung berapa 
nilai dependent variable (Y)  jika nilai variabel bebas (X) = 5? 
Jawab : 

  

  

 

 

Besarnya nilai konstanta dapat dilihat pada gambar 10.6 besarnya titik yang 
memenggal garis Y. Dalam gambar dapat dilihat nilai konstanta adalah 3. Untuk 
menentukan slope  kita harus menentukan berapa perubahan nilai Y yang 
dipengaruhi oleh perubahan nilai X. dari ilustrasi pada gambar 10.6, maka nilai b 
bisa didapatkan: 

 

 

 

 

 

 

  

             

 

Y = a + bX 

 Y = 3 + 2(5)  

 Y = 13. 

 

             b  = Y2 – Y1 

         X2 – X1 

             

             b  = 7 – 5 

         2 – 1 

             

             b  = 2 

       1 
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b  = 2. (Nilai slope adalah positip 2, sehingga arah garis miring ke kanan).  
 

Dari perhitungan tersebut, model umum regresi yang diperoleh adalah: Y = 3 + 2X 
 

Dengan model tersebut, misalkan diketahui nilai X adalah 7, maka :  
 

 Y = a+ bX 

 Y = 3 + 2(7)  

 Y =  3 + 14 

 Y = 17 

 
Gambar tersebut di atas menjelaskan sebuah garis regresi yang memiliki slope 
positif.   
 
Untuk menjelaskan slope bernilai negative, coba perhatikan gambar selanjutnya. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 10.7. Slope Bernilai Negative 
 

Dari gambar di atas, dapat diketahui garis lurus memenggal garis vertical Y 
pada titik 6. Oleh karenanya, nilai konstanta (a) = 6, dan (X2, Y2) = (1,3) dan 
nilai slope adalah:  

 

 b  = Y2 – Y1 

         X2 – X1 

 

b = 3 – 6 

         1 – 0 

b = - 3 

         1 

b  = -3. (Nilai slope adalah negatif -3, sehingga arah garis miring ke kiri).  
 

Dari perhitungan tersebut, model umum regresi yang diperoleh adalah:  
 

  Y = a + bX 

  Y = 6 + (-3)X  
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  Y =  6 – 3X 

 
Jadi persamaan atau model umum regresi yang diperoleh adalah Y = 6 – 3X. 
Seandainya nilai variabel bebas (X) adalah  2, maka nilai Y dapat diketahui: 
 

Y = 6 – 3X 

Y = 6 – (3) (2) 

Y = 6 – 6 

Y = 0 

 

D.  Metode Kuadrat Terkecil (Ordinary Least Square Method/OLS) 
Garis lurus atau model umum regresi yang dihasilkan, sejatinya bukan garis 

aktual yang otomatis mewakili sebaran setiap data. Fakta di lapangan banyak 
data yang letaknya menjauh atau tidak menempel pada garis lurus tersebut. 
Banyak atau sedikitnya titik yang mendekati garis lurus, akan mempengaruhi 
ukuran dan pola deviasi. Jenis sebaran data yang mengumpul mendekati garis 
lurus, maka deviasinya kecil dan disebut memiliki pola low noise deviation. 
Sebaliknya, semakin menjauh sebaran data dari garis lurus, maka deviasi besar 
dan disebut memiliki pola sebaran high noise deviation.  

Garis lurus yang diperoleh hanyalah merupakan garis estimasi atau 
perkiraan saja. Karena masih merupakan garis yang berupa rekaan atau garis 
kompromi, maka besar kemungkinan akan dapat terjadi penyimpangan atau 
deviasi antara letak garis estimasi dengan letak titik data atau titik koordinat 
yang sebenarnya.  

Terdapat tiga kemungkinan letak penyimpangan atau deviasi antara garis 
estimasi dari model umum regresi yang diperoleh dengan sebaran data 
sebenarnya. Jika letak data aktual di atas garis estimasi, maka kondisi ini disebut 
sebagai under estimated dan sebaliknya, jika letak data aktual di bawah garis 
estimasi, maka kondisi ini disebut sebagai over estimated. Jika data aktual tepat 
terletak berimpitan pas pada garis estimasi, maka kondisi ini disebut sebagai the 
best fitted estimator. Kondisi estimasi terbaik deviasinya = 0, dan jika terjadi 
over atau under estimated, maka nilai deviasinya lebih besar atau lebih kecil dari 
nol. Oleh karena itu, dapat disimpulkan semakin kecil nilai deviasi, maka 
semakin akurat model umum regresi yang dihasilkan. 

Model persamaan regresi yang diperoleh pada penjelasan di atas, diperoleh 
atau dibangun dari titik-titik koordinat sebagai hasil hubungan data secara 
individual yang sebenarnya pada sumbu X dan Y. Pada bagian selanjutnya kita 
akan membicarakan lebih mendalam model persamaan estimasi, yang 
disimbolkan dengan Ŷ  (Y-hat). 

 
Model regresi estimasi adalah :  Ŷ   =  a + bX. 

  
Untuk memperoleh model regresi estimasi (estimator) terbaik, kita dapat 

mengeliminasi kesalahan  estimasi/peramalan dengan menggunakan kesalahan 
terkecil yang disebut metode kuadrat terkecil (least square method). Perhatikan 
gambar dan Tabel di bawah ini yang memuat tentang jumlah kesalahan 
peramalan dari dua garis regresi. 

 

 

     Grafik A        Grafik B 
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Gambar 10.8. Kesalahan peramalan dari dua garis regresi. 
 
 

 

 

 

Grafik A 
Y – Ŷ  

 Grafik B 
Y – Ŷ  

∑ 

8 – 6 2 8 – 2 6 
1 – 5  -4 1 – 5 -4 
6 – 4 2 6 – 8 -2 

Total error 0 Total error 0 
 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa total error masing-masing adalah 
nol. Namun hal ini tidak menjamin bahwa total error dapat menjelaskan sebaran 
aktual data. Walaupun total error adalah nol, bukan berarti bahwa model regresi 
yang dihasilkan telah menjadi model terbaik. Pada kenyataannya sebaran data 
sangat berfluktuasi, atau belum memiliki konsep goodness of fit.  

Untuk menghilangkan kesalahan tersebut, dilakukan langkah menghilangkan 
tanda matematik (positip dan negatif) pada nilai error/penyimpangan yang 
disebut sebagai nilai error absolute. Namun demikian, jumlah total nilai absolute 
error tidak menggambarkan besarnya penyimpangan peramalan. Untuk 
mengatasi fenomena ini pendekatan statistik dilanjutkan dengan 
mempangkatduakan atau mengkuadratkan masing-masing nilai penyimpangan 
absolute. Nilai absolute error selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 10.2 berikut: 

 
Table 10.2. Nilai Penyimpangan Absolut dari Dua Grafik. 

 

Grafik A 
Y – Ŷ 

∑ Grafik B 
Y – Ŷ 

∑ 

[8 – 6] 2 [8 – 2] 6 
[1 – 5 ] 4 [1 – 5] 4 
[6 – 4] 2 [6 – 8] 2 

Total absolute error 8 Total absolute error 12 
 

Contoh lain dapat dilihat pada gambar di bawah. Ternyata dengan usaha 
membuat nilai absolute error kita dapat menentukan persamaan estimasi mana 
yang memiliki kesalahan lebih besar dengan mengabaikan tanda-tanda 
matematis positif atau negatif. 
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Gambar 10.9. Nilai absolute error dari Persamaan Estimasi  
 

Table 10.3. Jumlah Nilai Absolute Error dari Dua Grafik. 
 

Grafik A 
Y – Ŷ 

∑ 
Grafik B 

Y – Ŷ 
∑ 

[4 – 4] 0 [4 – 5] 1 
[7 – 3 ] 4 [7 - 4] 3 
[2 – 2] 0 [2 - 3] 1 

Total absolute error 4 Total absolute error 5 
 

Dari uraian dan contoh perhitungan absolute error di atas ternyata masih 
tidak dapat menggambarkan besarnya kesalahan estimasi. Sebagai kelanjutannya 
kita akan mencari cara untuk menghindari kesalahan dan menghindari absolute 
error ini. Caranya adalah dengan cara mengkuadratkan setiap error secara 
individual sebelum menjumlahkannya. 

 
Tabel 10.4. Hasil Least Square (Kuadrat Terkecil) dari Dua Estimator. 

 

Grafik A 
Y – Ŷ 

∑ 
Grafik B 

Y – Ŷ 
∑ 

[4 – 4] = 02 0 [4 – 5] = -12 1 
[7 – 3 ] = 42 16 [7 – 4 ] = 32 9 
[2 – 2] = 02 0 [2 – 3] = -12 1 

Jumlah kuadrat 16 Jumlah kuadrat 11 
 

Untuk mendapatkan the best-fitting line atau model estimasi terbaik dengan 
cara kuadrat terkecil (ordinary least square methods) para ahli statistik telah 
memberikan formula sebagai berikut: 

 
 

 

 

 

Dimana : 
b  =  Slope/kelerengan dari garis atau koefisien regresi 
X  =  Nilai independent vriabel 
Y =  Nilai variable dependent 

Χ  =  Nilai rata-rata independent variable 

2
Χn

2
ΣX

ΥXnΣXY
=b
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   =  Nilai rata-rata dependent variabel 
n  =  Jumlah observasi data baik dependent maupun endependent variabel 

  
Formula selanjutnya adalah menentukan Y-intercept atau konstanta dari model 
best-fitting line:  

Y  intercept                     a =    - b X  

 

Dimana : 
a   =  Y-intercept (konstanta), adalah sebuah garis yang memenggal garis vertical 
Y. 
b =  slope/kemiringan garis 

   =  nilai rata-rata variable dependent 

Χ   =  nilai rata-rata independent variable. 

 

1. Kesalahan Baku Estimasi (Standard Error of Estimates) 
Rumus kesalahan baku estimasi (standard error of estimates) 

disimbolkan dengan huruf se, rumusnya sama dengan standard deviation 
karena dua-duanya mengukur penyebaran (dispersi). Pada standar deviasi, 
ukuran dispersi yang diukur berdasarkan nilai rata-rata (mean) dari sebuah 
data set. Sementara itu, standard error of estimate mengukur variabilitas 
atau penyebaran (variability dan scatter) dari sekelompok data di sekitar 
garis regegresi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 10.10. Garis  Hubungan Antara X dengan Y 

  
Rumus standard error of estimates adalah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan bahwa pembagi dalam persamaan di atas adalah (n – 2) 
bukan 2. Hal ini terjadi karena kita telah kehilangan 2 derajat bebas (degree 
of freedom) dalam memperkirakan garis regresi. Alasannya karena nilai a 
(constant) dan b (slope) diperoleh dari sebuah sampel data, sehingga kita 
kehilangan 2 derajat bebas ketika kita menggunakannya untuk 

2-n

)ŶΣ(Y
=Se

2

Dimana,  

Y  =  Nilai dependent variable 

Ŷ  =  Nilai estimasi dari persamaan regresi yang menghubungkan setiap nilai Y. 

 n  =  Jumlah data yang digunakan untuk mencocokkan (to fit) garis regresi 
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memperkirakan garis resgresi. Jumlah a dan b = 2,  sehingga angka inilah 
yang digunakan sebagai pedoman untuk menentukan derajat bebas. Untuk 
menghitung nilai kesalahan baku estimasi (standard error of estimate) 
selanjutnya kita perhatikan lagi hasil garis estimasi tentang umur truk dan 
biaya perawatan: 

 

                   Ŷ = 3,75 + 0,75X. 

 

Untuk mengitung nilai Se dari garis estimasi ini, pertama-tama kita 
harus menentukan nilai Σ (Y – Ŷ)2 sebagai pembilang (numerator) dari 
rumus kesalahan standar estimasi. Untuk keperluan tersebut, buatlah tabel 
bantu seperti pada Tabel 14: 

 
 
 
 
 

Tabel 10.5. Menghitung Nilai Pembilang (Numerator) 
 

X Y Ŷ = 3,75 + 0,75X 
Individual Error 

(Y – Ŷ) 
(Y – Ŷ)2 

5 7 3,75 + (0,75.5) = 7,5 7 – 7,5 = - 0,5 0,25 
5 7 3,75 + (0,75.5) = 6,0 7 -  6,0 = 1,0 1 
3 6 3,75 + (0,75.3) = 6,0 6 – 6,0 = 0,0 0 
1 4 3,75 + (0,75.1) = 4,5 4 – 4,5 = - 0,5 0,25 

    Σ(y – Ŷ)2 =  1,5 

 

Standard error of estimate-nya adalah : 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 se  =  0,866  artinya standard kesalahan prediksi/estimasi adalah   Rp. 
866,000. 

 

 

Interpretasi dari standard error of estimate adalah apabila nilai standard 
error adalah 0, maka garis regresi disebut sebagai model atau estimator  yang 
terbaik (the fited model)  atau  model estimasi yang memiliki perfect goodness of 
feet (model yang sempurna). Jika nilai kesalahan baku adalah nol, disebut model 
yang memiliki kriteria The Best Unbiased Linear estimator (BLUE).   

2-n

)ŶΣ(Y
=Se

2

2-4

Σ1.5
=Se

2-4

1.5
=Se

0.75=Se
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Asumsi kesalahan baku estimasi (standard error of estimation) adalah sama 
dengan standar deviasi, dimana data yang diobservasi menyebar secara normal 
dari nilai rata-ratanya (mean), sedangkan pada model estimasi data yang 
diobservasi menyebar secara normal di sekitar garis estimasi. Dengan demikian, 
kita dapat mengharapkan nilai sekitar 68% penyebaran data di antara ± 1se , 
95,5% data menyebar dalam kisaran ± 2se  dan 99,7% dari data menyebar dalam 
kisaran ± 3se. Secara umum, penyebaran data dapat dibuat asumsi: (1) Nilai Y 
menyebar secara normal di sekitar garis estimasi dan (2) Variance dari distribusi 
dengan nilai Y estimasi adalah sama.     

 

E.  Korelasi dan Koefisien Korelasi 
Analisis korelasi adalah alat statistik yang dapat digunakan untuk 

menggambarkan atau mendeskripsikan tingkat kekuatan hubungan linear antara 
sebuah variabel bebas dengan variabel dependent. Pengertian korelasi adalah 
adanya hubungan timbal balik (keterkaitan) antar 2 variabel atau lebih. 
Sedangkan regresi adalah bentuk hubungan fungsional antara variabel-variabel : 
F (X, Y, Z) = 0.  

Secara umum analisis korelasi sering digunakan sebagai kesempurnaan dari 
analisis regresi untuk mengukur seberapa baik model regresi dapat menjelaskan 
variasi dari variable dependent (Y). Korelasi juga dapat digunakan untuk 
mengukur tingkat asosiasi antar dua variabel bebas yang disebut auto 
correlation. Terdapat dua ukuran untuk menggambarkan korelasi antara dua 
variabel, yaitu koefisien korelasi dan koefisien determinasi. 

  
1. Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi pada dasarnya digunakan untuk mengukur 
seberapa besar kekuatan atau kontribusi pada sebuah asosiasi antara dua 
variabel X dan Y. Apabila dalam membuat garis regresi berasal dari data 
sampel maka ukuran yang dihasilkan juga berupa  koefisien determinasi data 
sampel 

Koefisien determinasi yang diperoleh dari data sampel dihasilkan dari 
hubungan antara dua jenis variasi yaitu variasi dari nilai  Y dari sebuah data 
set: (a) Garis regresi yang terbaik (the fitted regression line), dan (b) Nilai 
rata-rata dari data tersebut (their own mean). Istilah variasi adalah jumlah 
sekelompok deviasi yang dikuadratkan. Dengan definisi tersebut, maka 
variasi nilai Y pada sekitar garis regresi dinyatakan dengan persamaan: 

 
Variasi nilai Y sekitar garis regresi =  Σ(Y – Ŷ)2  

 

Variasi kedua, dimana nilai Y berada disekitar nilai rata-rata (mean) 
ditentukan dengan persamaan: 

 
Variasi nilai Y disekitar nilai rata-rata sendiri = Σ(Y – Ϋ)2 

 

Satu dikurangi ratio antara dua variasi dari koefisien determinasi sampel 
diberi  simbol r2 , dimana: 

 
Koefisien determinasi sampel :   

 

      ( )
( )2

2

2

ΧYΣ

ŶYΣ
1=r
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2. Korelasi Sempurna (Perfect Correlation, r2=1) 
Ilustrasi tentang korelasi yang sempurna antara variable X dan Y  dapat 

dilihat pada contoh berikut ini; 
 

Tabel 10.6. Ilustrasi Korelasi Sempurna variable X dan Y. 
Data  X Y 

1 1 4 
2 2 8 
3 3 12 
4 4 16 
5 5 20 
6 6 24 
7 7 28 
8 8 32 

  Σ Y = 144 

 

Nilai Ϋ = 144/8 = 18 (Nilai rata-rata/mean dari Y) 
 

Dari tebel diketahui model regresi Ŷ = 0 + 4X. 
  
Sekarang dapat ditentukan nilai koefisien determinasi dengan cara sebagai 
berikut;  
 
Variasi nilai Y sekitar garis regresi  = Σ(Y – Ŷ)2 

  = Σ(0)2 

  = 0 

 

Kemudian kita bisa menemukan nilai pembagi dari persamaan yang akan 
digunakan untuk memperoleh koefisien determinasi sebagai berikut; 

 
Variasi nilai Y sekitar garis regresi = Σ(Y – Ϋ )2 

 

Data Σ(Y – Ϋ ) Σ(Y – Ϋ )2 Σ 

1 = ( 4 – 18) (-14)2 196 
2 + ( 8 – 18) (-10)2   100 
3 + ( 12 – 18) (-6)2      36 
4 + ( 16 – 18) (-2)2      4 
5 + ( 20 – 18) ( 2)2      4 
6 + ( 24 – 18) ( 6)2   36 
7 + ( 28 – 18) (10)2    100 
8 + ( 32– 18) ( 14)2   196 

   672 

 

Contoh hubungan yang sempurna antara variable X dan Y setiap data 
point (titik koordinat) terletak menempel (berhimpit) pada garis regresi. 
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Gambar 10.11.  Korelasi Positip Sempurna  
(Positive Perfect Correlation)  antara variable X dan Y 

   
 

Dengan nilai yang diperoleh dengan perhitungan di atas maka koefisien 
determinasi dapat dihitung sebagai berikut; 

 
 
 
 

Koefisien determinasi : 
 

 

 

 

r2 = 1 -      0   

       672 

r2 = 1 -    0 

r2 = 1  

  

Disebut positif perfect correlation. 
 
Korelasi Nol (No Correlation, r2=0) 
  
Contoh ekstrim berikutnya adalah hubungan antara X dan Y dengan korelasi 
Nol (no correlation at all). Coba perhatikan Tabel berikut; 

 
Tabel 10.7. Ilustrasi Korelasi Nol antara Variabel X dan Y. 

 

Data  X Y 
1 1 6 
2 1 12 
3 3 6 
4 3 12 
5 5 6 
6 5 12 
7 7 6 
8 7 12 

  ΣY = 72 

 

Nilai Ϋ = 72/8 = 9. Nilai rata-rata Y. 
Variasi nilai Y sekitar garis regresi = Σ(Y – Ŷ)2 

( )
( )2

2

2

ΧYΣ

ŶYΣ
1=r
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Data Σ(Y – Ϋ ) Σ(Y – Ϋ )2 Σ 

1 = ( 6 –9)2 = (3)2    9 

2 + ( 12 – 9)2 = (3)2    9 

3 + ( 6 – 9)2 = (3)2    9 

4 + ( 12 – 9)2 = (3)2    9 

5 + ( 6 – 9)2 = (3)2    9 

6 + ( 12 – 9)2 = (3)2    9 

7 + ( 6 – 9)2 = (3)2    9 

8 + ( 12 – 9)2 = (3)2    9 

  Σ(Y – Ŷ)2 72 

 

Variasi nilai Y disekitar nilai rata-rata sendiri = Σ(Y – Ῡ)2 

 
Data Σ(Y – Ῡ)2 Σ(Y – Ῡ)2 Σ 

1 = ( 6 –9)2 = (3)2    9 

2 + ( 12 – 9)2 = (3)2    9 

3 + ( 6 – 9)2 = (3)2    9 

4 + ( 12 – 9)2 = (3)2    9 

5 + ( 6 – 9)2 = (3)2    9 

6 + ( 12 – 9)2 = (3)2    9 

7 + ( 6 – 9)2 = (3)2    9 

8 + ( 12 – 9)2 = (3)2    9 

  Σ(Y – Ῡ)2 = 72 

 

Koefisien determinasi : 
 

r2 = 1 -  Σ(Y – Ŷ)2 

      Σ(Y – Ῡ)2 

r2 = 1 -    72   

       72 

r2 = 1 -  1 

r2 = 0 

 

Contoh hubungan Nol antara variable X dan Y setiap data point (titik 
koordinat) cenderung tidak membentuk sebuah garis regresi. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 10.12.  Korelasi Nol antar dua variable X dan Y 
 
 

Cara singkat menghitung nilai r2 adalah dengan menggunakan rumus 
berikut: 
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Dimana; 
r2   =  Koefisien determinasi sampel 
a =  Konstanta (Y-intercept) 
b  =  Slope dari model regresi 
n =   Jumlah data yang diobservasi 
X =  Nilai variable independent 
Y  =  Nilai dependent variable 
Ῡ =  Nilai rata-rata (mean) data yang diamati dari dependent variabel 

 
 
 
 
 
Contoh penggunaan rumus tersebut: 

 

Tabel 10.8. Hubungan Biaya R&D dan Annual Profit 
 

N 
Biaya R&D 

(Miliar Rp) 

Profit 

(Miliar Rp) 
XY X2 Y2 

2000 5 31 155 25 961 

2001 11 40 440 121 1,600 

2002 4 30 120 16 900 

2003 5 34 170 25 1,156 

2004 3 25 75 9 625 

2005 2 20 40 4 400 

 ΣX = 30 ΣY = 180 

Ῡ = 180/6 = 30 

ΣXY = 

1,000 

ΣX2 = 

200 

ΣY2 = 

5,642 

 

Dengan menggunakan model regresi yang diperoleh pada bagian depan: 
Ŷ = 20 + 2X, maka diperoleh a = 20 dan b = 2. Maka nilai koefisien 
determinasinya adalah  

 

  r2  = aΣY + bΣXY - nῩ2  

               ΣY2 – nῩ2   

  r2  =  (20)(180) + (2)(1,000) – 6(30)2  

                                  5,642 – 6(30)2   

  r2  =  3,600 + 2000 – 5,400  

                          5,642 – 5,400   

  r2  = 200  

                    242 

    r2  = 0,826 

 

Hasil koefisien determinasi adalah 0,826 artinya variasi dari biaya R&D 
dapat menjelaskan 82,6% variasi profit tahunan. Dengan perkataan lain, 
variasi variabel bebas (X) dapat menjelaskan variasi variebel dependent (Y) 
sebesar 82,6%. Keuntungan tahunan 82,6% ditentukan oleh biaya R&D. 
17,4% ditentukan oleh variabel bebas yang lain.  

r2  = aΣY + bΣXY - nῩ2  

  ΣY2 – nῩ2   
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3. Koefisien Korelasi  

Koefisien korelasi adalah ukuran kedua setelah koefisien determinasi 
yang dapat digunakan untuk menggambarkan seberapa baik sebuah variabel 
dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Pada saat ruang lingkup kita berbicara 
mengenai sampel, maka ukuran koefisien korelasi sampel dilambangkan 
dengan huruf r dan diperoleh dari akar kuadrat dari koefisien determinasi 
sampel.   

 

 

   

 

Jika nilai slope (b) adalah positif, maka nilai r adalah akar kuadrat yang 
bernilai potsitif, sebaliknya jika nilai b negatif, maka nilai r adalah akar 
kuadrat negatif. Dengan demikian tanda (+/-) mengindikasikan arah 
hubungan antara variable X dan Y. Jika sebuah korelasi yang bersifat 
berbanding terbalik atau berlawanan, maka jika nilai X naik, maka nilai Y 
akan turun, maka nilai r akan berada antara 0 dan -1. Demikian juga jika 
terjadi hubungan langsung dan searah, maka jika nilai X naik maka nilai Y 
akan naik pula dan nilai r akan berada antara 0 dan 1. 

Koefisien korelesai (r) lebih sulit untuk menginterpretasikannya 
daripada koefisien determinasi (r2). Apa makna dari r = 0,9? Untuk 
menjawabanya kita harus ingat bahwa 0,9 adalah akar kuadrat dari r2 = 0,81. 
Nilai r2 = 0,81 berarti 81% variable X dapat menjelaskan variasi dari variable 
Y. Sedangkan nilai r 0,9 hanyalah akar kuadrat dari r2 dan kita tidak dapat 
menginterpretasikan maknanya secara langsung. Namun demikian, sebagian 
ahli berpendapat bahwa nilai r (koefisien korelasi) dapat digunakan untuk 
melihat seberapa besar tingkat keeratan hubungan antara variable X dengan 
Y. Sedangkan koefisien determinasi dapat menjelaskan kontribusi atau 
sumbangan secara keselruhan dari variable X terhadap variabel Y. 
Sedangkan sisanya adalah variabel-variabel lain yang tidak diteliti (residual) 
atau error of estimates.  

Nilai koefisien korelasi dapat diinterprtasikan  sebagai berikut : 
 

Tabel 10.9. Interpretasi Koefisian Korelasi. 
 

Koefisien 
Korelasi 

Interpretasi 

0 Tidak ada korelasi (No correlation) 
0,00 < r ≤ 0,25 Korelasi sangat lemah (Very weak correlation)) 
0,25 < r ≤ 0,50 Korelasi lemah (Weak correlation) 
0,50 < r ≤ 0,75 Korelasi kuat (Strong correlation) 
0,75 < r < 1,00 Korelasi sangat kuat (Very strong correlation) 

1 Korelasi sempurna (Perfect correlation) 
positip/negatif 

 

 

 

 

 

 

r = √r2 
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Gambar 10.13. Berbagai Jenis/Karakter Korelasi antara dua variabel 
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB 11 
ANALISIS REGRESI, KORELASI DAN 
MULTIVARIAT 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Analisis Regresi dan Korelasi Ganda 
Analisis regresi dan korelasi ganda pada umumnya mempunyai tujuan 

untuk menguji perbedaan dan menguji hubungan antara dua variabel bebas 
dengan variabel dependent dalam penelitian manajemen.  

Uji hubungan pada analisis regresi ganda sering berbentuk hubungan 
timbal balik atau korelasional. Metode statistik yang sering digunakan dalam uji 
hipotesis hubungan pada analisis regresi ganda adalah  coefificient correaltion 
dan regresion analysis. 

Dengan menganalisis variabel bebas lebih dari satu variabel, maka 
estimasi terhadap variabel dependen akan menjadi lebih akurat. Proses ini 
disebut sebagai analisis regresi dan korelasi ganda. Konsep dan prosedur analisis 
identik dengan analisis korelasi dan regresi sederhana.  

Dalam bagian ini kita akan belajar  menggunakan analisis korelasi dan 
regresi ganda (multiple correlation and regression analysis) dimana variabel 
bebas (diberi notasi huruf “X”) lebih dari satu faktor.  

Sebagai contoh, jika kita ingin mengetahui karakteristik hubungan nilai 
ujian TOEFL dan TPA dengan IPK mahasiswa, maka analisis regresi dan korelasi 
ganda dapat digunakan. Dengan analisis ini,  kita akan dapat menjelaskan 
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bagaimana faktor-faktor tersebut (nilai TOEFL dan TPA)  berhubungan atau 
bahkan mempengaruhi IPK. 

Jika  sebuah perusahaan pengembang ingin mengetahui apakah terdapat 
hubungan antara banyaknya unit rumah yang terjual (Y) dengan biaya iklan per 
bulan (X1). Pada saat hanya ada satu variabel, maka analisis disebut regresi dan 
korelasi sederhana. Jika pengembang ingin menambah akurasi dalam analisis, 
maka dapat dimasukkan variabel jumlah biaya training para sales eksekutif yang 
dipekerjakan pada bulan tersebut. Karena variabel bebasnya ada dua : biaya iklan 
(X1)  dan jumlah biaya training sales eksekutif (X2), maka analisis ini disebut 
analisis regresi dan korelasi ganda. 

 
Terdapat tiga tahapan dalam analisis regresi dan korelasi ganda :  
1. Mendeskripsikan persamaan atau model regresi ganda 
2. Menguji kesalahan standar garis regresi ganda 
3. Menggunakan analisis korelasi ganda untuk menjelaskan bahwa model 

regresi ganda dapat mendeskripsikan data yang diobservasi 
4. Menguji hipotesis 

 
Dalam analisis regersi ganda  dapat dijelaskan pula hubungan secara 

individu disebut partial correlation analysis antara setiap variabel bebas dengan 
variabel dependent. Sedangkan hubungan secara bersama-sama variabel bebas 
dengan variabel dependent disebut hubungan simultaneously correlation 
analisis. 

 
B.  Model Umum Regresi Berganda 

Sebelum membahas  model umum regresi ganda, pada bagian ini 
disampaikan lagi model regresi linear sederhana, dengan rumus sebagai berikut; 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Untuk mendapatkan model umum regresi ganda, pada bagian ini disajikan 
data yang menggambarkan hubungan antara biaya promosi dan jumlah sales 
dengan banyaknya penjualan selama 10 bulan.  

 
Tabel 11.1. Biaya promosi dan jumlah sales dengan  

banyaknya penjualan  selama 10 bulan 
 

Periode 
Biaya Promosi 

(X1) 
(Rp. Jutaan) 

Biaya Training 
(X2) 

(Rp. Jutaan) 

Sales (Y) 
(Rp. Miliar) 

2XY

ΣXY
b 

2
(ΣΣX-

2
nΣΣ

(ΣΣX)(ΣY-nΣΣX
=b

XbŶ=a

Xb+a=Ŷ

22

2

(ΣΣX-nΣΣ

(ΣΣX)(ΣXY-)(Σ(Σ(ΣΣ
=b
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Janauari 45 16 29 

Februari 42 14 24 
Maret 44 15 27 
April 45 13 25 
Mei 43 13 26 

Juni 46 14 28 
Juli 44 16 30 

Agustus 45 16 28 
September 44 15 28 

Oktober 43 15 27 
 

Persamaan atau model umum regresi ganda adalah : 
 

Ŷ   =   a + b1X1.+ b2X2  (1) 

   

Dimana : 
 

Ŷ  =  nilai prediksi yang menghubungkan dependent variabel 
a  =  Y-intercept (konstanta) 
X1, X2   =  Nilai variabel bebas  
b1, b2      =  Slopes variabel X1 dan X2 

 

Untuk mengaplikasikan rumus umum tersebut, selanjutnya dibuatkan tabel 
bantu regresi ganda : 
 

Periode Y X1 X2 X1Y X2Y X1 X2 X1
2 X2

2 Y2 

Janauari 29 45 16 1.305 464 720 2.025 256 841 

Februari 24 42 14 1.008 336 588 1.764 196 576 

Maret 27 44 15 1.188 405 660 1.936 225 729 

April 25 45 13 1.125 325 585 2.025 169 625 

Mei 26 43 13 1.118 338 559 1.849 169 676 

Juni 28 46 14 1.288 392 644 2.116 196 784 

Juli 30 44 16 1.320 480 704 1.936 256 900 

Agustus 28 45 16 1.260 448 720 2.025 256 784 

September 28 44 15 1.232 420 660 1.936 225 784 

Oktober 27 43 15 1.161 405 645 1.849 225 729 

 272 441 147 12,005 4,013 6.485 19.461 2,173 7,428 

JUMLAH ΣY ∑X1 ΣX2 ΣX1Y ΣX2Y ΣX1 

X2 

ΣX1
2 ΣX2

2 ΣY2 

 

Nilai rata-rata 
: 

Ῡ= 27,2 1X = 44,1 
2X = 14,7 

  

Dari tabel bantu di atas, kita dapat menentukan nilai a, b1 dan b2 untuk 
mendapatkan model umum regresi yang diharapkan. Terdapat tujuh langkah 
dalam menentukan model umum regresi : 

 
Langkah 1 

Membuat model atau persamaan umum regresi sebagai berikut : 
 

∑Y   =  na + b1ΣX1.+ b2ΣX2 (2) 

∑X1Y   =  aΣX1 + b1ΣX1
2 + b2ΣX1 X2 (3) 
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∑X2Y   =  aΣX2+ b1ΣX1 X2 + b2ΣX2
2 (4) 

 

Dari model persamaan di atas (2, 3  dan 4) dapat dimasukkan data dari  
 

Tabel Bantu regresi ganda diatas sebagai berikut : 
 

272 =  10a + 441b1.+ 147b2 (I)  

12,005  =  441a + 19,461b1 + 6,485b2 (II) 

4,013 =  147a + 6,485b1 + 2,173b2 (III) 

 

 

Langkah 2 
Kalikan persamaan I dengan -441 dan persamaan II dengan 10. 

Jumlahkan persamaan I dengan persamaan II dengan tujuan untuk 
mengeliminasi/menghilangkan nilai a dan menghasilkan persamaan IV. 

 

Persamaan I x (-441)  : -119,952 = -4410a – 194,481b1 – 64,827b2 

Persamaan II x (10) : 120,050  =  4410a + 194,610b1 + 64,850b2   

Diperoleh persamaan IV :           98   =     0      + 129b1         + 23b2   (IV)             

 

 

 

 

 

Langkah 3 
Kalikan persamaan I dengan -147 dan persamaan III dengan 10. 

Jumlahkan persamaan I dengan persamaan III dengan tujuan untuk 
mengeliminasi/ menghilangkan nilai a dan menghasilkan persamaan V. 

 

Persamaan I x (-147)  :  -39,984   =  -1470a –  64,827b1 – 21,609b2 

Persamaan III x (10) :   40,130   =   1470a + 64,850b1 +21,730b2   

Diperoleh persamaan V  :       146   =   0          + 23b1        +121b2  (V)            

 

Langkah 4 
Kalikan persamaan IV dengan -23 dan persamaan V dengan 129. 

Jumlahkan persamaan IV dengan persamaan V dengan tujuan untuk 
mengeliminasi/menghilangkan nilai b1 dan menghasilkan persamaan VI 
sehingga dapat diperoleh nilai b2 : 

  

 Diperoleh persamaan IV : 98  =  129b1    + 23b2             

 Diperoleh persamaan V : 146  =   23b1     + 121b2             

  

 Persamaan IV X (-23)  : - 2,254 =   -2,967b1  –  529b2 

 Persamaan V X (129) : 18,834  =   2,967b1  + 15,609b2  +  

 Diperoleh persamaan VI : 16,580  =   0             + 15,080b2     (VI)        

    Nilai b2  = 1,099 

    

Langkah 5 
Tentukan nilai b1 dengan menggantikan nilai b2 pada persamaan IV :   
Persamaan IV :    98  = 129b1  + 23b2             

 :    98   = 129b1  + (23) (1,099) 
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   = 129b1  + 25,277 

                                       71,723  = 129b1         

      Nilai b1 = 0,564 

 

Langkah 6 
Masukkan atau substitusikan nilai b1 dan  b2 pada persamaan I untuk 
mendapatkan nilai a atau konstanta (Y-intercept) : :   

     272    = 10a + 441b1 + 147b2   

     272    = 10a + (441) (0,564) + (147) (1,099) 

     272    = 10a + 248,724.+ 161,553 

            -138,277  =  10a 

 Nilai α = -13,828 

 

Langkah 7 
Substitusikan nilai a,  b1 .dan b2  ke dalam model umum regresi (Persamaan VII) :  

 
Ŷ   =   a + b1X1.+ b2X2  

 

Ŷ = -13,828 + 0,564X1 + 1,099X2 (Persamaan VII) 

 

Jika pada bulan Nopember pengembang akan mengalokasikan biaya promosi Rp. 
43 juta dan training  Rp. 16 juta, maka unit rumah yang diproyeksikan akan 
terjual adalah : 

     X1 = 43 dan X2 = 16. 

 

Substitusikan kedua nilai variabel X1 dan X2 ke dalam persamaan VII : 
  

Ŷ   =   -13,828  + 0,564X1.+ 1,099X2  

Ŷ   =   -13,828  + 0,564 (43).+ 1,099 (16) 

 Ŷ   =   -13,828  + 24,252.+ 17,584 

Ŷ   =  28,008  diperkirakan akan diperoleh penjualan senilai Rp. 28,008 milliard. 

 
C Analisis Ganda Manual 

Data yang digunakan dalam Pengujian Hipotesis Regresi Ganda ini adalah 
data pada Tabel 11.2. berikut ini adalah langkah-langkah pengujian hipótesis 
secara manual 

 
Tabel 11.2. Biaya promosi dan jumlah sales  

dengan banyaknya penjualan  selama 10 bulan 
 

Periode 
Biaya Promosi 

(X1) 
(Rp. Jutaan) 

Biaya 
Training (X2) 
(Rp. Jutaan) 

Sales (Y) 
(Rp. Miliar) 

Janauari 45 16 29 
Februari 42 14 24 

Maret 44 15 27 
April 45 13 25 
Mei 43 13 26 
Juni 46 14 28 
Juli 44 16 30 

Agustus 45 16 28 
September 44 15 28 
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Oktober 43 15 27 
 

Pertanyaan : 
Buatlah analisis dengan korelasi dan regresi ganda kemudian lakukan 

pengujian hipotesis dan apa kesimpulannya? 
 

Periode Y X1 X2 X1Y X2Y X1 X2 X1
2 X2

2 Y2 

Janauari 29 45 16 1.305 464 720 2.025 256 841 

Februari 24 42 14 1.008 336 588 1.764 196 576 

Maret 27 44 15 1.188 405 660 1.936 225 729 

April 25 45 13 1.125 325 585 2.025 169 625 

Mei 26 43 13 1.118 338 559 1.849 169 676 

Juni 28 46 14 1.288 392 644 2.116 196 784 

Juli 30 44 16 1.320 480 704 1.936 256 900 

Agustus 28 45 16 1.260 448 720 2.025 256 784 

September 28 44 15 1.232 420 660 1.936 225 784 

Oktober 27 43 15 1.161 405 645 1.849 225 729 

JUMLAH ΣY : 

272 

∑X1 

: 441 

ΣX2 : 

147 

ΣX1Y  : 

12005 

ΣX2Y  

: 4013 

ΣX1 X2 

: 6485 

ΣX1
2 : 

19461 

ΣX2
2: : 

2173 

ΣY2 : 

7428 

          

                    2,27Y     1,441 X      7,142 X  

  

Sedangkan untuk mencari nilai a, b1 dan b2 dapat dilakukan dengan dua cara, 
yaitu :  (1) metode eliminasi dan (2) metode matriks. Namun dalam buku ini 
hanya dicontohkan dengan cara eliminasi saja. 

 

1.  Metode Eliminasi dengan Cara Manual.  

 

∑Y   = na + b1ΣX1.+ b2ΣX2 (1) 

∑X1Y   = aΣX1 + b1ΣX1
2 + b2ΣX1 X2 (2) 

∑X2Y   = aΣX2+ b1ΣX1 X2 + b2ΣX2
2 (3) 

 

  272 = 10a + 441b1+ 147b2 (1)  

 12005  = 441a + 19461b1 + 6485b2 (2) 

 4013 = 147a + 6485b1 + 2173b2 (3) 

 

Persamaan (1) X (-441) : -119952 = -4410a – 194481b1 – 64827b2 

 

Persamaan (2) X (10) :   120050   = 4410a +194610b1 + 64850b2   +  

Persamaan (4) :            98    =      0      +  129b1    + 23b2                   

 

Persamaan (I) X (-147) :  -39984 = -1470a –  64827b1 – 21609b2 

 

Persamaan (3) X (10)      :   40130  =   1470a + 64850b1 +21730b2   +  

Persamaan (5)  :       146  =      0      + 23b1       + 121b2             

 

Persamaan (4)x (-23) :  -2254 =  -2967b1   -     529b2             

 

Persamaan (5)x (129) :  18834 =   2967b1   + 15609b2  +            

Persamaan (6)   :    16580 = 0    +     15080b2  n 

                 nilai b2 = 1,099  
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Persamaan (4)  :    98  = 129b1  + 23b2             

  :          98 = 129b1  + (23) (1,099) 

     = 129b1  + 25,28 

                           72,72  = 129b1   

  Nilai b1 = 0,564  

 

Masukkan atau substitusikan nilai b1 dan b2 pada persamaan I untuk 
mendapatkan nilai a atau konstanta (Y-intercept) :   

 

             272   = 10a + 441b1 + 147b2   

             272   = 10a + (441) (0,564) + (147) (1,099) 

             272   =  10a + 248,724 + 161,553 

           -138,277  =  10a Nilai α  = -13,828  

 
Substitusikan nilai a, b1 .dan b2  ke dalam model umum regresi :  
 

Ŷ   =   a + b1X1 + b2X2  

Ŷ   =   -13,82  +  0,564X1 + 1,099X2 

 

Model regeresi estimasinya adalah : Ŷ  =   -13,82  +  0,564X1 + 1,099X2 

 

 

a. Mencari Jumlah Kuadrat (JK) : 
 

Jumlah kuadrat tereduksi : JK(R)  = SST = Σ(Y-Y )2   = 29,6

  

Jumlah kuadrat regresi    = JK (reg) = SSR  

 

JK (reg) = 2)ˆ( yyi  = b1Σx1y + b2Σx2y 

JK (reg) =  (0,564) (9,8) + (1,099) (14,6) 

 =  21,5726 

 

Jumlah kuadrat sisa  : JK(S)  = SSE 

                           JK (S)   = JK (R) – JK (reg). 

                                 = 29,6 -21,5726 = 8,0274 

 

b. Mencari Standard Error of Estimates (SE) 
         

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Mencari Korelasi (R) 

3-n

Σe
Se

2

i

iiii YXbYXbYaY 2211

22
 ie

)4013(099,1)12005(564,0)272)(828,13(7428
2

 ie

8,109
2
 ie

1,076303
109,8


3-10

Se
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d. Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok uji 

simultan dan uji partial. Uji hipotesis simultan untuk menguji apakah 
secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh atau memiliki 
hubungan secara signifikan dengan variabel dependent pada taraf 5%. 
Oleh karenanya uji ini sering disebut sebagai uji serentak. Sedangkan 
kelompok uji hipotesis kedua adalah uji partial. Uji hipotesis partial 
bertujuan untuk mengetahui apakah secara sendiri-sendiri variabel 
bebas berpengaruh atau berhubungan secara signifikan dalam taraf 5%.    

 

1. Uji Hipotesis secara serentak (simultan). 
a) Uji Signifikansi Korelasi secara bersama (simultan) antara X1 

dan X2 dengan Y (Uji F) Hipotesis yang diajukan : 
 

H0 : Ry.12 = 0   Tidak terdapat hubungan positif antara biaya promosi 
(X1) dan biaya training (X2) secara simultan dengan 
penjualan (Y)  

H1 : Ry.12 > 0   Terdapat hubungan positif antara biaya promosi (X1) 
dan biaya training (X2) secara simultan dengan 
penjualan (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karena Fhitung (9,405) > ttabel (4,74)  H0 diolak, artinya tarima H1 
sehingga model regresi signifikan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Interpretasi : 
 Biaya promosi (X1) dan biaya training (X2) secara bersama-sama 

memiliki hubungan positif yang sangat kuat dengan volume 

0,8537

0,728804
29,6

21,5726

 =0,728804=R

==
JK(R)

JK(reg)
=

2
R

4,74=
(0,05;2/7)

F=
1)-k-k/n(αα

F=
tabel

F

=
7  / 

2 / 0,728804
=

1)-k-(n / )
2

R(1

k / 
2

R
=

hit
F 9,405795

0,271196
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penjualannya (Y), hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasinya 
(R) sebesar 0,85. 

 Semakin tingggi biaya promosi (X1) dan biaya training (X2) maka 
semakin tinggi volume penjualannya (Y) dan semakin rendah biaya 
promosi (X1) dan b  iaya training (X2) maka semakin rendah volume 
penjualannya (Y). 

 72,9% volume penjualan (Y) ditentukan oleh biaya promosi (X1) dan 
biaya training (X2) secara bersama-sama yang ditunjukkan oleh 
koefisien determinasinya (R2) sebesar 0,729 sedangkan 27,1% 
ditentukan oleh faktor lainnya.  

 

b) Uji Signifikansi regresi  
1) Uji Hipotesis: 
H0 : B1 = B2 = 0 Tidak terdapat pengaruh biaya promosi (X1) 

dan biaya training (X2) secara simultan 
terhadap volume penjualan (Y) 

H1 : Bj  ≠ 0j = 1,2 Terdapat paling sedikit satu variabel bebas 
X1 atau X2 (biaya promosi atau biaya 
training) yang berpengaruh terhadap 
varibel terikat Y (volume penjualan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

     

                      

 

 

 

 

 

 

Karena 9,405 > 4,74  H0 ditolak 
Kesimpulan : Terdapat paling sedikit satu variabel bebas X1 atau 

X2 (biaya promosi atau biaya training) yang 
berpengaruh terhadap variabel terikat Y (volume 
penjualan). 

 

    

 

 

 

 

 

4,74=
)(0,025;2/7

F=
1)-k-k/n(αα/2

F=
tabel

F

=
)/7(

/2(
=

1)-kJK(S)/(n

JK(reg)/k
=

hit
F 9,405798

8,0274

21,5726)

k : jumlah variabel 
bebas 
n : jumlah sampel 
 
(lihat tabel F) 

Kriteria Keputusan : 

Uji Dua Sisi ;  : 5% 

Ho diterima, bila : -Ftabel <Fhit < Ftabel 
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2. Uji Hipotesis secara sensiri-sendiri (parsial). 
a. Uji Signifikansi koefisien regresi (Uji t) dengan pengujian dua 

sisi (two-tailed test). 
 

Uji Hipotesis variabel biaya promosi (X1). 
 

H0 : B1 = 0 Tidak terdapat pengaruh positif biaya promosi 
(X1) terhadap volume penjualan (Y) karena 
biaya training (X2) tidak dapat dijaga konstan. 

H1 : B1≠ 0  Terdapat pengaruh positif biaya promosi (X1) 
terhadap volume penjualan (Y) karena biaya 
training (X2) tidak dapat dijaga konstan. 

 
 
 
 
 

 
1

1

b

hit
S

b
t    

 

 

 

 

 

 

 

                  1,84992=
305,0

564,0
=

S

b
=t

1b

1

hit    (bandingkan dengan tabel t) 

 

2,365t0,025;7)3(;2/  ntabel tt   

 

 

 

 

 

 

Karena tabelhit tt    H0 diterima 

  
Kesimpulan : Tidak terdapat pengaruh biaya promosi (X1) 

terhadap volume penjual (Y) karena biaya 
training (X2) tidak dapat dijaga konstan. 

 

22dSe=b1S

0,304878
1508

121
1,076303 b1S

Keterangan : 
d22 : elemen matriks invers dari baris 2 
kolom 2 
 

Kriteria Keputusan : 
Uji Dua Sisi ;  : 5% 
Ho diterima ,bila : -ttabel < thit < ttabel 
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3. Uji Hipotesis variabel biaya training (X2). 
H0 : B2 = 0 Tidak terdapat pengaruh positif biaya training (X2) 

terhadap volume penjualan (Y) karena biaya promosi 
(X1) tidak dapat dijaga konstan 

H1 : B2≠ 0    Terdapat pengaruh positif biaya training (X2) 
terhadap volume penjualan (Y) karena biaya promosi 
(X1)  tidak dapat dijaga konstan 

  
 

2

2

b

hit
S

b
t    

 

 

 

 

 

 

3,49115
314796,0

099,1

2

2 
b

hit
S

b
t   (bandingkan dengan tabel t) 

 

2,365t0,025;7)3(;2/  ntabel tt   

 

 

 

 

 

 

   

Karena t hitung > t tabel  maka H0 ditolak 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33dSeb2S

0,314796
1508

129
1,076303 b2S

Kriteria Keputusan : 
Uji Dua Sisi ;  : 5% 
Ho diterima, bila : -ttabel < thit < 
ttabel 
 

Keterangan : 
d33  : elemen matriks invers dari baris 3 
kolom 3 
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Kesimpulan : Terdapat pengaruh biaya training (X2) terhadap 
volume penjualan (Y) karena biaya promosi (X1) 
dapat dijaga konstan. 

Interpretasi : 
 Model regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = -13,82 + 0,564X1 + 

1,099X2 dapat dipertanggungjawabkan untuk menarik 
kesimpulan mengenai nilai penjualan (Y). 

 Biaya promosi (X1) dan biaya training (X2) secara bersama-
sama memiliki pengaruh terhadap volume penjualan (Y). 

 Secara parsial biaya promosi (X1) tidak berpengaruh terhadap 
volume penjualan (Y) karena setiap terjadi kenaikan pada biaya 
promosi (X1) akan diikuti kenaikan biaya training (X2) atau 
biaya training (X2) tidak dapat dijaga konstan. 

 Secara parsial biaya training (X2) berpengaruh terhadap volume 
penjualan (Y), karena setiap terjadi kenaikan pada biaya 
training (X2), biaya promosi (X1) dapat dijaga konstan sehingga 
volume penjualan (Y) akan bertambah sebesar Rp. 1,099 juta 
setiap terjadi penambahan biaya training (X2) sebesar Rp. 1 
juta. 

 Volume penjualan (Y) akan menurun sebesar Rp. 13,82 juta 
apabila tidak ada pembiayaan terhadap promosi (X1) dan 
training (X2). 

 Untuk dapat meningkatkan volume penjualan (Y) maka yang 
harus dilakukan adalah meningkatkan pembiayaan terhadap 
training (X2) dengan banyak menyelenggarakan kegiatan 
training (X2) bagi karyawannya. 

 

2. Langkah-langkah pengujian dengan SPSS   
a. Buka lembar kerja SPSS atau SPSS data editor. 
b. Klik variabel view 
c. Klik name baris pertama dan isi dengan Promosi kemudian baris kedua 

diisi dengan Training dan Baris Ketiga diisi dengan Sales, untuk Type 
Pilih Numeric dengan karakter disesuaikan jumlah hurufnya, misalnya 
8. lihat gambar di bawah ini. 

 

 
 

 

d. Klik Data View, kemudian masukan data (Tabel 11.2) Promosi, Training 
dan Sales, seperti  tabel di bawah ini. 
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e. Kemudian Klik Analyze  Pilih Correlate  Klik Bivariate, sehingga 

muncul kotak dialog Ganda Correlations seperti di bawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 
 

f. Pindahkan ketiga variabel tersebut pada kotak variabel yang berada 
dikotak sebelah kanan kemudian, kemudian beritanda check list sesuai 
yang dibutuhkan seperti kotak dialog di bawah ini; 

 



Statistika Penelitian Manajemen       147 

 

 
 

g. Kemudian Klik OK maka hasil Output-nya adalah sebagai berikut: 
 

Correlations 

  Promosi Training Sales 

Promosi Pearson Correlation 1 .184 .502 

Sig. (2-tailed)  .611 .140 

N 10 10 10 

Training Pearson Correlation .184 1 .771** 

Sig. (2-tailed) .611  .009 

N 10 10 10 

Sales Pearson Correlation .502 .771** 1 

Sig. (2-tailed) .140 .009  

N 10 10 10 

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

 
 

Analisis Korelasi  dari hasil Output SPSS tersebut adalah ; 

 Koefisien korelasi antara Promosi dengan Sales positif 0.502 berarti 
keeratan korelasi antara Promosi dengan Sales cukup kuat. Secara 
spesifik, semakin tinggi biaya Promosi maka makin tinggi pula nilai 
penjualan atau sebaliknya. 

 Koefisien korelasi antara Training dengan Sales positif 0.771 berarti 
keeratan korelasi antara Training dengan Sales sangat kuat. Secara 
spesifik, semakin tinggi Biaya Training maka makin tinggi pula nilai 
penjualan atau sebaliknya. 

 
Tahap selanjutnya dalam pengujian Hipotesis Regresi Ganda dengan SPSS 
adalah sebagai berikut: 
 



148  Statistika Penelitian Manajemen 

 

 
 

 
a. Buka Data Tabel 11.2 seperti kotak dialog di atas, kemudian klik Analyze 
 Pilih Regression  Klik Linear sehingga muncul kotak dialog Linear 
Regression seperti di bawah ini. 

 

 
 
b. Pindahkan ketiga variabel tersebut pada kotak Dependent diisi Variabel 

Sales sedangkan pada kotak Independent diisi Variabel Training dan 
Promosi seperti kotak dialog dibawah ini: 

 
 
 
 

 



Statistika Penelitian Manajemen       149 

 

 
 

c. Pilih/Klik Statistics yang ada pada kotak dialog Linear Regression 
sehingga muncul kotak dialog Linear Regression Statistics kemudian 
beritanda check list sesuai yang dibutuhkan seperti kotak dialog di 
bawah ini. 

 

 
 

d. Klik Continue, Kemudian Klik kotak Plot sehingga muncul kotak dialog 
Linear Regression Plot, kemudian pilih dan cek list kotak Normal 
Probabitlity Plot lihat kotak dialog di bawah ini. 
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e. Klik Continue, Kemudian Klik OK hasil Outputnya adalah sebagai 
berikut. 
 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Change Statistics 

R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .854a .729 .651 1.07064 .729 9.411 2 7 .010 

a. Predictors: (Constant), Training, Promosi 

b. Dependent Variable: Sales 

 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 21.576 2 10.788 9.411 .010a 

Residual 8.024 7 1.146   

Total 29.600 9    

a. Predictors: (Constant), Training, Promosi 

b. Dependent Variable: Sales 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -13.820 13.323  -1.037 .334   

Promosi .564 .303 .372 1.859 .105 .966 1.035 

Training 1.099 .313 .703 3.511 .010 .966 1.035 

a. Dependent Variable: Sales 

 

Analisis Regresi dan Pengujian Hipotesis  dari hasil output SPSS tersebut 
adalah ; 
 
Model umum regresi yang dihasilkan : Y = -13,820 + 0,564X1 + 1,099X2 + e 

 

Pengujian Hipotesis 1 : 
HO : Tidak terdapat hubungan antara biaya promosi dengan nilai 
penjualan 
HO : Terdapat hubungan antara biaya promosi dengan nilai penjualan  
 
Secara statistik, pengujian hipotesis sebagai berikut : 
Terima HO, jika t-sig > 0,05 
Tolak HO, jika t-sig ≤ 0,05 
 
Dari print out SPSS di atas, nilai sig = 0,105 berarti lebih besar dari nilai 
significance level 0,05. Berarti Ho diterima. Ho diterima, maka Ha ditolak, 
Berarti tidak terdapat hubungan antara promosi dengan penjualan. 
 
Pengujian Hipotesis 2 : 
H0  : Tidak terdapat hubungan antara biaya training dengan nilai 

penjualan 
Ha  :  Terdapat hubungan antara biaya training dengan nilai penjualan  
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Kriteria pengujian : 
Terima H0, jika t-sig > 0,05 
Tolak H0, jika t-sig ≤ 0,05 
 
Dari print out SPSS di atas, nilai sig = 0,010 berarti lebih kecil dari nilai 
significant level 0,05. Berarti Ho ditolak. Berarti Ha diterima, artinya 
terdapat hubungan antara training dengan penjualan. 
 
Pengujian Hipotesis 3 : 
H0  :  Tidak terdapat hubungan antara biaya promosi dan training secara 

simultan dengan nilai  penjualan 
Ha  :  Terdapat hubungan antara biaya promosi dan training secara 

simultan dengan nilai penjualan 
 
Kriteria pengujian : 
Terima H0, jika F-sig > 0,05 
Tolak H0, jika F-sig ≤ 0,05 
 
Dari print out SPSS di atas, nilai F-sig = 0,010 berarti lebih kecil dari nilai 
significant level 0,05. Berarti Ho ditolak. Berarti Ha diterima, artinya 
terdapat hubungan antara promosi dan training secara simultan dengan 
penjualan. 

 

 
 

Dari grafik P-Plot terlihat bahwa data mengumpul dan mendekati model 
persamaan garis Y = 13,820 + 0,564X1 + 1,099X2 + e  berarti model 
estimasi atau regresi linear. 

 

D.  Model Umum Analisis Multivariat 
Secara umum, analisis multivariat berhubungan dengan analisis regresi 

namun memiliki variabel bebas yang cukup banyak. Analisis multivariat 
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merupakan perluasan dari analisis bivariat atau  korelasi dan regresi berganda. 
Sebagai contoh jika dilakukan analisis regresi dengan satu variabel Y dan satu 
variabel X analisis tersebut disebut analisis bivariat karena ada dua (bi) variabel, 
X dan Y. Sedang jika dilakukan analisis regresi berganda, dengan satu variabel Y 
dan dua variabel X (X1 dan X2), maka analisis sudah bisa dikatakan multivariat, 
karena ada tiga variabel (X1, X2 dan Y). Apa yang dimaksud dengan "variat" 
dalam pengertian "multivariat”? Variat bisa didefinisikan sebagai suatu 
kombinasi linear dari variabel-variabel dengan bobot variabel yang ditentukan 
secara empiris. Sebagai contoh, persamaan regresi berganda seperti berikut:  

 
Nilai variat = W1.X1 + W2.X2 + W3.X3 + . . .+ wn.Xn 

 
Analisis multivariat sering digunakan untuk memecahkan permasalahan 

dalam penelitian yang bersifat sangat kompleks. Karena kompleks maka analisis 
multivariat biasanya menggunakan alat bantu komputer seperti SPSS, Minitab, 
dan QSB. Seluruh prosedur pada regresi bivariate dan multivariate memerlukan 
pengujian Normalitas, Homogenisitas dan Linearitas Data. Sedangkan pada 
multivariate perlu dilakukan pengujian multikolinearitas, autokorelasi dan 
heteroskedatisitas Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan dan 
pemahaman maka  pembahasan pada bab ini akan selalu menggunakan data 
contoh yang dibuat pada Tabel 11.3.  

 
Tabel 11.3. Rincian skor Variabel X1-X5 dan Y dari 15 Responden 

 
Biaya 

Promosi 
(X1) 

Biaya 
Training 

(X2) 

Tingkat 
Inflasi 
(X3) 

Biaya 
Bonus 
(X4) 

Income 
(X5) 

Sales 
(Y) 

45 34 29 38 44 5.85 

42 33 25 27 48 3.23 

44 28 26 26 41 -2.25 

45 38 30 29 47 7.15 

43 29 25 25 38 -1.66 

46 31 23 32 45 1.92 

44 33 24 31 42 1.65 

45 34 24 28 41 -1.35 

44 38 25 31 45 2.78 

43 32 20 33 47 -1.78 

43 35 22 31 42 2.23 

42 32 23 31 44 -1.79 

40 31 24 28 43 -1.75 

41 42 26 29 43 1.85 

46 34 25 29 44 1.15 

 
 
E.  Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi tentang multikolinearitas dimaksudkan untuk membuktikan ada 
tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas yang satu dengan variabel 
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bebas yang lainnya dalam sebuah sistem persamaan. Dalam analisis regresi 
ganda, terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan mempengaruhi 
variabel dependennya. Pendugaan tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan 
apabila tidak terjadi adanya hubungan yang linear (multikolinearitas) di antara 
variabel-variabel bebasnya. Adanya hubungan yang linear antar variabel bebas 
akan menimbulkan kesulitan dalam memisahkan pengaruh masing-masing 
variabel bebas terhadap variabel dependennya. Oleh karena itu kita harus dapat 
menyatakan, bahwa tidak terjadi adanya hubungan linear diantara variabel-
variabel bebas tersebut. Asumsi tidak adanya multikolinearitas ini hanya berlaku 
untuk analisis regresi yang modelnya mempunyai fungsi linear ganda. 
Pelanggaran terhadap asumsi ini akan mengakibatkan: (1) tingkat ketelitian 
koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah, dengan demikian menjadi 
kurang akurat, (2) koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil, 
sehingga adanya sedikit perubahan pada data mengakibatkan ragamnya berubah 
sangat berarti, dan (3) tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel 
bebas secara individu terhadap variabel dependen. Korelasi antar variabel 
independen dapat diketahui dengan memanfaatkan statistik korelasi product 
moment dari pearson dengan menggunakan program SPSS sebagai berikut: 

 
1. Buka lembar kerja program SPSS. 
2. Buka file data responden (Tabel 11.3) kemudian pindahkan data tersebut ke 

program SPSS pada Data Viw.  
3. Kemudian klik Analyze  Pilih Correlate kemudian klik pada bagian 

Bivariate, apabila langkah ini dilakukan dengan benar maka muncul kotak 
dialog seperti di bawah ini; 

 

 
 

4. Masukan/pindahkan variabel X1 sampai dengan X5 ke kotak Variabels yang 
berada di sebelah kanan. 

5. Dalam kotak Corelation Coefficients pilih dan aktifkan dengan tanda ceklist di 
Pearson. 

6. Dalam kotak Test of Significance pilih salah satu Two tailed atau One-tailed, 
lalu klik Ok. Lihat kotak dialog di bawah ini: 
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7. Lalu klik OK. Hasilnya dapat dilihat seperti dibawah ini. 
 

Correlations 

  X1 X2 X3 X4 X5 

X1 Pearson Correlation 1 -.054 .245 .280 .049 

Sig. (2-tailed)  .850 .378 .312 .862 

N 15 15 15 15 15 

X2 Pearson Correlation -.054 1 .328 .218 .326 

Sig. (2-tailed) .850  .233 .435 .236 

N 15 15 15 15 15 

X3 Pearson Correlation .245 .328 1 .004 .048 

Sig. (2-tailed) .378 .233  .988 .866 

N 15 15 15 15 15 

X4 Pearson Correlation .280 .218 .004 1 .367 

Sig. (2-tailed) .312 .435 .988  .178 

N 15 15 15 15 15 

X5 Pearson Correlation .049 .326 .048 .367 1 

Sig. (2-tailed) .862 .236 .866 .178  

N 15 15 15 15 15 

 

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi multikolinearitas 
ataukah tidak, ada dua alternatif dan dapat dipilih salah satu. Kedua ukuran 
penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
1. Menggunakan koefisien signifikansi, pilih salah satu Two-tailed atau One-

tailed, dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan sebelumnya 
(misalnya 5%). Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari 5%, maka dapat 
dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas diantara variabel independen. Bila 
koefisien signifikansi < dari alpha yang ditetapkan dinyatakan terjadi 
multikolinearitas diantara variabel independennya. Berdasarkan hasil analisis 
kasus di atas, tingkat signifikansi yang diperoleh dapat diringkas dan dibuat 
kesimpulannya. 
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2. Menggunakan harga koefisien Pearson Correlation yang harus dibandingkan 
dengan harga koefisien korelasi tabel untuk df=N-1-1 dengan alpha 5%. Apabila 
rhitung < rtabel, maka terjadi multikolinearitas antar variabel independen. 

 
Berdasarkan hasil analisis di atas, harga koefisien korelasi tabel untuk dk = 8 

dengan alpha 5% adalah sebesar 0,707. Dengan demikian, harga koefisien 
korelasi antar variabel independen seluruhnya < 0,707. Hal ini dapat 
disimpulkan, bahwa tidak terdapat korelasi antara satu variabel independen 
dengan variabel independen lainnya, sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi 
multikolinearitas antar variabel bebas. 

 
Tabel 11.4. Ringkasan Hasil  Analisis Multikolinearitas dan Simpulannya 

Berdasarkan Koefisien Alpha 
 

Keterangan Signifikansi Alpha Kondisi Simpulan 
X1- X2 0.850 0.05 Sig > Alp  

Tidak terjadi 
hubungan linear 

diantara variabel-
variabe bebasnya, 
karena signifikasi 

yang diperoleh 
seluruhnya lebih 
besar dari pada 

alpha yang 
ditetapkan 

X1- X3 0.378 0.05 Sig > Alp 
X1- X4 0.312 0.05 Sig > Alp 
X1- X5 0.862 0.05 Sig > Alp 
X2- X3 0.233 0.05 Sig > Alp 
X2- X4 0.435 0.05 Sig > Alp 
X2- X5 0.236 0.05 Sig > Alp 
X3- X4 0.988 0.05 Sig > Alp 
X3- X5 0.866 0.05 Sig > Alp 
X4- X5 0.178 0.05 Sig > Alp 

 
 

F.  Uji Autokorelasi  
Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota seri observasi yang disusun 

menurut urutan waktu (data time series) atau urutan tempat (data cross section), 
atau korelasi yang timbul pada dirinya sendiri (Sugiharta, 1992). Berdasarkan 
konsep tersebut, maka uji asumsi tentang autokorelasi sangat penting untuk 
dilakukan tidak hanya pada data yang bersifat time series saja, akan tetapi semua 
data yang diperoleh perlu diuji terlebih dahulu autokorelasinya apabila akan 
dianalisis dengan regresi linear ganda. Pengujian autokorelasi dimaksudkan 
untuk mengetahui apakah terjadi korelasi diantara data pengamatan atau tidak. 
Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksiran mempunyai varians tidak 
minimum (Gujarati, 1997) dan uji t tidak dapat digunakan, karena akan 
memberikan kesimpulan yang salah (Rietveld dan Sunaryanto, 1994). Ada 
tidaknya autokorelasi dapat dideteksi dengan uji DW (Durbin-Watson). Jika nilai 
statistik atau hitung DW mendekati angka 2, data pengamatan tidak memiliki 
autokorelasi. Sebaliknya, nilai DW jauh dari 2 maka dinyatakan terdapat 
autokorelasi (Rietveld dan Sunaryanto, 1994).  

Tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan harga koefisien 
Durbin-Watson dengan menggunakan program SPSS: 

 
1. Buka lembar kerja SPSS atau file data (Tabel 11.3) 
2. Klik Analyze  Pilih Regression kemudian klik Linear tahap ini muncul 

kotak dialog seperti di bawah. 
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3. Pada kotak independen isikan variabel dependennya (Y) 
4. Pada kotak indepeden isikan variabel dependennya (X1 s.d X5). 

 

 
 

5. Klik Statistik pada kotak dialog Linear Regresion sehingga muncul kotak 
dialog Linear Regression: Statistics, lalu check list Estimates, Model Fit dan 
Durbin-Waston. 

 

 
 
6. Klik Continue kemudian pilih OK, maka akan diperoleh tampilan output 

sebagai berikut. 
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Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .895a .801 .690 1.62202 2.598 

a. Predictors: (Constant), X5, X3, X1, X4, X2 

b. Dependent Variable: Y 

 
Berdasarkan hasil analisis pada tabel output Model Summary di atas 

menunjukan bahwa nilai Durbin-Waston 2,598 dapat dinyatakan mendekati 
dua. Dengan demikin dapat disimpulkan tidak terjadi Autokorelasi diantara data 
pengamatan. 

 
G.  Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah variasi 
residual absolut sama atau tidak sama untuk pengamatan. Heteroskedastisitas 
menunjukan bahwa variasi (varians) variabel tidak sama untuk semua 
pengamatan. Pada peristiwa heteroskedastisitas,  kesalahan yang terjadi tidak 
acak tetapi menunjukan hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu 
atau lebih variabel. Heteroskedastisitas akan muncul dalam bentuk residu yang 
semakin besar, jika pengamatan makin besar. Pendekatan yang digunakan untuk 
untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu rank korelasi dari 
Spearman (Gujarati, 1997). Apabila mengunakan bantuan program SPSS, maka 
perhitungan yang diperlukan ada dua tahap, yaitu: menghitung nilai residual 
absolutnya terlebih dahulu baru kemudian menghitung korelasi antara nilai 
variabel dengan nilai residual absolutnya. Menghitung nilai residual yang tidak 
distandarisasikan untuk masing-masing variabel independen. Residual dapat 
dihitung dengan berbagai macam cara. Dalam buku ini akan disajikan salah satu 
cara. 
 

1. Buka lembar kerja SPSS atau file data (tabel 11.3) 
2. Klik Analyze  Pilih Regression kemudian klik Linear. 

 

 
 

3. Pada kotak Independent isikan variabel independennya yaitu variabel X1 
s.d X5. Pada kotak Dependent isikan variabel dependent (Y).  
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4. Kemudian klik pada kotak Save, sehingga muncul kotak dialog seperti 
dibawah ini 

 

 

 
5. Klik Unstandarized pada kota Residuals 

6. Pilih Continue lalu klik OK. 

 
Ulangi langkah tersebut sebanyak variabel independennya dan setiap sampai 

langkah 2, gantikan x1 dengan x2 dan seterusnya sampai dengan x5. Untuk 
variabel Y (dependen) tidak perlu diganti. Dengan melakukan tahapan 
sebagaimana dikemukakan di atas maka variabel yang ada di dalam SPSS akan 
bertambah sebanyak 5 varibel (X1 – X5) Variabel yang ditempatkan di sebelah 
kanan dengan nama res_1 sampai dengan res_5 (lihat pada SPSS Data Editor). 
Variabel baru tersebut dapat juga dilihat pada daftar variabel yang ada di kotak 
dialog Linear Regresion berikut ini. 
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Setelah tahapan di atas selesai, maka nilai residual semua variabel 
independen masuk dalam layar SPSS. Langkah selanjutnya yaitu merubah 
seluruh nilai residual tersebut menjadi angka mutlak, dengan cara sebagai 
berikut: 

 
1. Pilih dan klik menu Transform kemudian pilih dan klik pada bagian 

Compute.  Dengan cara ini akan diperoleh tampilan sebagai berikut. 
 

 
 

2. Pilih dan klik ABS (numerxprs) yang ada pada kotak Functions. 
Kemudian klik tanda panah ke atas hingga ABS (numerxprs) masuk ke 
dalam kotak Numeric Expression.  

 
3. Pilih dan klik Unstandardized Residual (res_1) yang ada pada kotak 

Functions. Kemudian klik tanda panah ke atas hingga ABS (numerxprs) 
masuk ke dalam kotak Numeric Expression masuk dalam kotak Numeric 
Expression dan berada di dalam kurung. sampai pada langkah ini, ABS 
(num-exprs) akan berubah menjadi ABS (res_1). 

 
4. Pilih dan klik pada kotak Target Variabel:  ketikan ax1 sebagai nama 

variabel yang baru untuk menempatkan hasil mengabsolutkan nilai 
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res_1. Sampai pada langkah ini akan merubah tampilan menjadi sudah 
terisi lengkap sebagaimana yang terlihat pada kotak dialog dibawah ini; 

 

 
 

5. Pilih dan klik pada bagian Ok. 
 

Ulangi langkah 1-5 tersebut sebanyak variabel independennya dan 
setiap kali mengulangi jangan lupa pada kotak Numeric Expression gantikan 
res_1 dengan res_2 dan pada kotak Target Variable gantikan aX1 dengan 
aX2, seterusnya sampai selesai, yaitu variabel res_5 (sebanyak variabel 
independen yang dicari residunya) 

Apabila variabel res_1 sampai dengan variabel res_5 selesai 
diabsolutkan, maka variabel yang ada di dalam SPSS Data Editor akan 
bertambah sebanyak 5 variabel, dengan nama variabel ax1 sampai ax6 (anda 
dapat melihatnya di dalam SPSS Data Editor). Dengan demikian selanjutnya 
dapat dilakukan uji heteroskedastisitas menggunakan korelasi dari Spearman 
dengan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut. 

 
Menghitung Koefisien Korelasi Spearman: 

 
1. Pilih dan klik menu Analysis, pilih Correlate, pilih dan klik Bivariate. 

Akan muncul kotak dialog Bivariate Correlations yang digunakan untuk 
menguji heteroskedastisitas sebagai berikut. 
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2. Pada kotak variabel isikan variabel X1 s.d X5 dan variabel ax1 s.d ax5 
secara bersamaan, sehingga pada kotak tersebut berisi 12 variabel yang 
akan dilihat hubunganya. 

 
3. Pada Correlation Coefficients pilih dan aktifkan Spearman dengan cara 

mengklik pada kotak yang berada di depannya. 
 
4. Pada test of Significance pilih salah satu, Two-tailed (uji dua sisi, yaitu 

sisi kiri dan sisi kanan) atau One-tailed (uji satu sisi). 
 
5. Pada kotak Flag significant correlations dapat diaktifkan lalu klik OK, 

dengan langkah 5 ini diikuti dengan benar, maka akan diperoleh 
tampilan sebagaimana yang terlihat dibawah ini. 

 

 
 

Apabila tahapan-tahapan tersebut di atas diikuti dengan benar, maka 
dengan menggunakan contoh data diatas akan diperoleh output berikut ini. 

 
Correlations 

  X1 X2 X3 X4 X5 aX1 aX2 aX3 aX4 aX5 

X1 Pearson Correlation 1 -.054 .245 .280 .049 .183 -.008 -.046 -.161 -.102 

Sig. (2-tailed)  .850 .378 .312 .862 .513 .979 .870 .567 .719 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X2 Pearson Correlation -.054 1 .328 .218 .326 .102 .367 -.572* .112 .037 

Sig. (2-tailed) .850  .233 .435 .236 .716 .179 .026 .691 .896 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X3 Pearson Correlation .245 .328 1 .004 .048 .613* .501 .042 .240 .141 

Sig. (2-tailed) .378 .233  .988 .866 .015 .057 .881 .389 .615 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X4 Pearson Correlation .280 .218 .004 1 .367 -.062 .416 -.413 -.046 .536* 

Sig. (2-tailed) .312 .435 .988  .178 .827 .123 .126 .872 .040 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

X5 Pearson Correlation .049 .326 .048 .367 1 .172 .403 -.439 .567* .324 

Sig. (2-tailed) .862 .236 .866 .178  .540 .137 .101 .028 .240 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

aX1 Pearson Correlation .183 .102 .613* -.062 .172 1 .611* .210 .684** .471 

Sig. (2-tailed) .513 .716 .015 .827 .540  .016 .452 .005 .076 
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N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

aX2 Pearson Correlation -.008 .367 .501 .416 .403 .611* 1 -.265 .518* .537* 

Sig. (2-tailed) .979 .179 .057 .123 .137 .016  .339 .048 .039 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

aX3 Pearson Correlation -.046 -.572* .042 -.413 -.439 .210 -.265 1 .004 -.055 

Sig. (2-tailed) .870 .026 .881 .126 .101 .452 .339  .989 .844 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

aX4 Pearson Correlation -.161 .112 .240 -.046 .567* .684** .518* .004 1 .654** 

Sig. (2-tailed) .567 .691 .389 .872 .028 .005 .048 .989  .008 

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

aX5 Pearson Correlation -.102 .037 .141 .536* .324 .471 .537* -.055 .654** 1 

Sig. (2-tailed) .719 .896 .615 .040 .240 .076 .039 .844 .008  

N 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah terjadi 
heteroskedastisitas atau tidak diantara data pengamatan tersebut ada dua 
alternatif ukuran yang dapat digunakan. Dari ke dua alternative dapat dipilih 
salah satu. Kedua ukuran ada tidaknya heteroskedastisitas tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut; 
1. Menggunakan koefisien signifikansi (probabilitas), pilih salah satu two-

tailed atau one-tailed. Koefisien signifikasi (nilai probabilitas) harus 
dibandingkan dengan tingkat alpha yang ditetapkan sebelumnya, missal: 
5%. Apabila koefisien signifikansi lebih besar dari alpha yang ditetapkan, 
maka dapat dinyatakan tidak terjadi heteroskedas-tisitas diantara data 
pengamatan tersebut. Bila koefisien signifikansi lebih kecil dari alpha 
yang ditetapkan maka terjadi heteroskedastisitas diantara data 
pengamatan. Sesuai dengan hasil pembuktian hipotesis dengan 
pendekatan rank korelasi dari Spearman, maka hasilnya dapat diringkas 
dan disimpulkan seperti tabel di bawah. 

 
Tabel 11.5.  Ringkasan Hasil  Analisis Heterokedastisitas Dan Simpulannya 

Berdasarkan Koefisien Alpha 
 

Keterangan Signifikansi Alpha Kriteria Kesimpulan 

BiayaPromosi_X1 – aX1 0,513 0,05 Sig>Alp Tidak terjadi  

heterokedastisitas 

BiayaTraining_X2  – aX2 0,179 0,05 Sig>Alp Tidak terjadi  

heterokedastisitas 

Tin gkatlnflasi_X3 – aX3 0,881 0,05 Sig>Alp Tidak terjadi  

heterokedastisitas 

BiayaBonus_X4 – aX4 0,872 0,05 Sig>Alp Tidak terjadi  

heterokedastisitas 

Income_X5 – aX5 0,240 0,05 Sig>Alp Tidak terjadi  

heterokedastisitas 

 

Dari tabel di atas menunjukan bahwa nilai probabilitas hubungan 
antara variabel bebas dengan residual absolutnya jauh di atas taraf 
signifikasi yang ditetapkan, yaitu 5%. Oleh karena itu, dinyatakan tidak 
ada hubungan antara variabel bebas dengan residual absolutnya diterima. 
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Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak terdapat adanya 
heteroskedastisitas.  

BAB 12 
STATISTIK NON PARAMETRIK  
 

 

 

 

A. Statistik Non-Parametrik dalam Penelitian 
Pada Bab sebelumnya telah dibahas mengenai Statistik Parametrik. Apa 

perbedaan statistik parametrik non parametrik? Statistik Parametrik seperti 
perbandingan rata-rata, korelasi, regresi dan yang lainnya digunakan jika peneliti 
sudah mengetahui model yang lainnya digunakan yaitu model matematis dari 
distribusi populasi suatu data yang akan diuji. Sedangkan Statistik Non 
Parametrik, digunakan jika peneliti belum mengetahui model matematis dari 
distribusi populasi data yang akan diuji. Sebagai tambahan, berikut adalah 
beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai dasar penggunaan statistik 
Non Parametrik: tidak terpenuhinya asumsi-asumsi yang bersifat parametrik, 
hipotesis yang diuji tidak melibatkan parameter populasi dan skala yang 
digunakan dalam penelitian lebih lemah dari skala prosedur parametrik. 

Analisis dengan Statistik Non Parametrik memiliki beberapa kelebihan dan 
kekurangan diantaranya; perhitungan yang digunakan umumnya mudah, 
meskipun secara manual dan prosedur yang digunakan pun lebih mudah 
dipahami oleh semua pihak, prosedurnya dapat digunakan meskipun dengan 
skala pengukuran yang terendah sekalipun dan kemungkinan kesalahan pada 
penggunaan adalah minimum karena asumsi yang digunakan jumlahnya 
minimum. Kelemahan statistik non-parametrik adalah meskipun 
perhitungannya sederhana tetapi umumnya penggunaan statistik nonparametrik 
menjemukan peneliti dan untuk beberapa kasus sebenarnya lebih tepat jika 
menggunakan prosedur-prosedur statistik parametrik. 

 
B. Panduan Menggunakan Statistik Non-Parametrik 

Terdapat dua macam teknik statistik infersial yang dapat digunakan untuk 
menguji hipotesis penelitian. Yaitu statistik Parametrik dan statistik 
Nonparametrik. Keduanya bekerja dengan data sampel, dan pengambilan sampel 
harus dilakukan secara random. Statistik Parametris lebih banyak digunakan 
untuk menganalisis data yang berbentuk interval ratio. Dengan dilandasi 
beberapa persyaratan tertentu antara lain misalnya: data variabel yang akan 
dianalisis harus berdistribusi normal. Sedangkan statistik Nonparametrik 
digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk nominal dan ordinal dan 
tidak dilandasi persyaratan data harus berdistribusi normal. Untuk menentukan 
teknik statistik Nonparametris mana yang akan digunakan untuk pengujian 
hipotesis, perlu diketahui terlebih dulu bentuk data yang akan dianalisis (normal 
ordinal) dan bentuk hipotesis (deskriftif, komparatif). Tabel berikut merupakan 
pedoman umum yang dapat digunakan untuk menentukan teknik statistik 
Nonparametrik yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian. 
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Tabel 12.1. Jenis Data dan Pemilihan Metode  
Statistik Parametrik dan Non-Parametrik. 

 

JENIS 
DATA 

HIPOTESIS 
Deskriptif 

(1 
variabel) 

Komparatif 
(2 sample) 

Komparatif 
(> sample) 

Asosiatif 

Related Independen Related Independen  
 
Nominal 

Binomial  
Mc 
Nemar 

Fisher Exact 
probability 

X2 for k 
sample, 
Cochranch-
Q 

X2 for k 
sample,  

Contingency 
Coeficient C 

X2 test  
(1 sample) 

X2 test  
(2 sample) 

 
 
 
 
 
Ordinal 

 
 
 
 
 
Run test 

 
 
 
Sign test 

Median test  
 
Friedman 
Two Way 
Anova 

Median 
Extension 

 
Spearman 
Rank 
Correlation 

Mann-
Whitteny U 
Test 

Wilcoxon 
matched 
pairs 

Kolmogorov-
Smirnov 

Kruskal Aallis 
One-way 
Anova 

 
Kendal Tau 

Wald-
Woldfowitz 

 
 
Interval 
Ratio 

 
t test 

 
t test of 
related 

 
t test 
independent 

One-wa 
Anova 

One-wa 
Anova 

Pearson 
Product 
Moment 
Partial 
Correlation 

Two-way 
Anova 

Two-way 
Anova 

Multiple 
Correlation 
Regression 

 

Dari tabel di atas dalam bab ini hanya akan dibahas sebagian saja, namun 
menyeluruh dari berbagai jenis non-paramterik. 

 
1. Untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel bila datanya berbentuk 

nominal, maka digunakan teknik statistik diantaranya metode  

 Binomial 

 Chi kuadrat satu sampel 
 

2. Untuk menguji hipotesis deskriptif dua sampel yang berpasangan bila 
datanya berbentuk ordinal, maka dicontohkan teknik statistik  

 Run Test 
 

3. Untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan bila 
datanya berbentuk nominal, maka dicontohkan  teknik statistik: 

 Mc Nemar 
 

4. Untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berpasangan bila 
datanya berbentuk ordinal, maka dicontohkan  teknik statistik: 

 Sign Test 

 Wilcoxon matched pairs 
 

5. Untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya 
berbentuk nominal, maka dicontohkan teknik statistik: 

 Fisher exact probability 

 Chi kuadrat dua sampel  
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6. Untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya 
berbentuk ordinal, maka dicontohkan teknik statistik: 

 Median test 

 Mann-Whitteny U-Test 

 Kolmogorov-Smirnov 

 Wald-Woldfowitz 
 

7. Untuk menguji hipotesis komparatif k sampel yang berpasangan bila datanya 
berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik: 

 Cochranch-Q 
 

8. Untuk menguji hipotesis komparatif k sampel yang berpasangan bila datanya 
berbentuk ordinal, maka dicontohkan teknik statistik: 

 Friedman Two-way Anova 
 

9. Untuk menguji hipotesis komparatif k sampel independen bila datanya 
berbentuk nominal, maka dicontohkan teknik statistik: 

 Chi Kuardrat k sampel 
 

10. Untuk menguji hipotesis komparatif k sampel independen bila datanya 
berbentuk ordinal, maka dicontohkan teknik statistik: 

 Median Extension 

 Kruskal Aallis One-way Anova 
 

11. Untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan (korelasi) bila datanya 
berbentuk nominal, maka digunakan teknik statistik: 

 Koefisien Kontengensi 
 

12. Untuk menguji hipotesis asosiatif/hubungan (korelasi) bila datanya 
berbentuk ordinal, maka digunakan teknik statistik: 

 Spearman Rank Correlation 

 Korelasi Kendal Tau 
 

Selanjutnya diberikan contoh aplikasi pengujian hipotesis statistik non-
parametrik yang sudah dijelaskan di atas dengan program komputer SPSS. 
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Gambar 12.1. Pedoman Penggunaan Statistik Non Parametrik 
 

 

C. Keunggulan dan Kelemahan Statistik Non Parametrik 
Singgih Santoso (2010) kelebihan daripada metode Non Parametrik adalah 

dapat digunakannya sebagai metode pada data yang tidak bisa diproses dengan 
prosedur parametrik. Jadi, pada bentuk data apapun, tipe data apapun, jumlah 
data berapapun, metode Non Parametrik bisa digunakan! Metode Non 
Parametrik dapat dipakai untuk inferensi pada data dengan distribusi normal 
ataupun tidak normal, pada data nominal, ordinal, interval maupun rasio, pada 
data berjumlah seratus ataupun sepuluh. Walaupun statistik Non Parametrik 
jauh lebih fleksibel karena tidak memerhatikan berbagai persyaratan yang cukup 
ketat seperti pada statistik parametrik, namun penggunaan statistik parametrik 
tetaplah diutamakan. Sehingga jika berdistribusi normal, atau bertipe rasio, atau 
ada dalam jumlah besar, pilihan statistik parametrik haruslah didahulukan. 

Kekurangan atau kelemahan dari prosedur statistik Non Parametrik justru 
terkait dengan kelebihannya. Karena bisa digunakan dengan asumsi yang 
minimal sekalipun untuk memproses data, maka kesimpulan yang diambil 
dengan metode nonparametrik akan lebih lemah, dibandingkan jika 
menggunakan metode parametrik dengan catatan jika asumsi terpenuhi. Contoh 
sederhana adalah Ujian Masuk pada sekolah A dan B. Jika sekolah A 

MULAI 

Tipe Data 

Distribusi 
Data 

Jumlah 
Data 

Statistik 
Parametrik 

Nominal Ordinal 

Interval/Rasio 

Normal 

Tidak Normal Statistik 
Non Parametrik 

bisa dipakai uji t 
jika distribusi populasi 
pasti normal 

Besar (>30) 
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menerapkan syarat masuk yang ketat, maka mungkin hanya 30 orang yang 
diterima. Sedangkan sekolah B yang lebih longgar persyaratannya, mereka yang 
tidak diterima di sekolah A bisa masuk ke sekolah B, dan jumalhnya bisa lebih 
dari 30 orang, namun kualitas siswa tentu tidak sebaik pada sekolah A. 

 
D. Contoh Analisis Statistik Non Parametrik dengan SPSS 

Singgih Santoso (2010) program komputer digunakan untuk membantu 
mempercepat proses pengolahan data dan ketepatan output. Pada data yang 
jumlahnya cukup banyak, ataupun metode yang digunakan cukup kompleks jika 
dilakukan secara manual, peran komputer sangat berarti untuk memproses data 
hingga didapat output yang benar. Dengan kata lain, komputer tentu tidak harus 
digunakan untuk proses data nonparametrik, namun penggunaan komputer 
sangat dianjurkan untuk memperoleh hasil yang cepat dan akurat. 

Program SPSS digunakan karena secara realita, program SPSS adalah 
program statistik terapan yang paling populer saat ini, baik di Indonesia maupun 
dunia. Selain itu, program SPSS telah dilengkapi dengan berbagai pilihan 
penggunaan metode statistik nonparametrik yang memadai, termasuk persiapan 
penghitungan metode statistik nonparametrik diantaranya melakukan sorting 
data, compute dengan rumus tertentu, seleksi data dan sebagainya. Untuk 
penggunaan SPSS pada statistik nonparametrik, karena beberapa ciri metode 
tersebut, pengguna perlu memahami terlebih dahulu beberapa menu di SPSS 
yang dapat digunakan untuk proses data nonparametrik. Pada beberapa metode 
nonparametrik, data yang ada perlu disiapkan terlebih dahulu agar dapat 
diproses dengan metode nonparametrik tertentu. dalam praktek hal ini berarti 
mengubah atau mentransformasi data pada bentuk tertentu sehingga memenuhi 
syarat pengolahan data menggunakan metode nonparamterik. 

 

1. Contoh Pengujian Hipotesis Non-Parametrik 
 

a. Analisis Binomial. 
Pengujian Hipotesis Deskriptif (1 Sampel) Analisis binomial 

merupakan suatu uji distribusi yang ditemukan oleh James Bernouli. Uji 
binomial bertujuan untuk membuktikan dua kejadian yang 
berkomplemen dan dilakukan berulangkali, dengan kesimpulan seperti; 
kepala atau ekor, cacat atau baik, berhasil atau gagal. Analisis binomial 
dalam penerapannya selalu memiliki beberapa ciri, antara lain; 
1) Peristiwa dari percobaan yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh 

percobaan-percobaan di luar percobaan yang dilakukan dalam suatu 
penelitian. 

2) Suatu percobaan dalam suatu penelitian hanya memiliki dua 
keputusan, seperti baik-buruk, acak-tidak acak, sipit-lebar, berhasil-
gagal. 

3) Probabilitas terjadinya suatu peristiwa adalah sama, dan tidak 
berubah-rubah untuk setiap percobaan dalam penelitian. 

4) Jumlah sampel data percobaan merupakan sampel kecil di bawah 30. 
 

Langkah-langkah Uji Binomial menggunakan program SPSS 
1) Buka lembar kerja program SPSS. 
2) Klik Variable View 
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3) Klik Name baris pertama dan isi dengan Nama. Untuk Type, Pilih 
String dengan karakter disesuaikan jumlah hurufnya, misalnya 8. 
Label diisi nama murid (atau peristiwa ke).  

4) Klik Name baris kedua, isi dengan Badan. Untuk Type, pilih Numeric 
dengan Width diisi seragam dengan karakter 8. Decimals Place diisi 0. 
label diisi Berat Badan kemudian klik Add. Selanjutnya value diisi 
dengan 1, Value label diisi Badan Gemuk kemudian klik Add untuk 
yang lain abaikan. 
 

 
 

 
 

 
 

 

5) Klik Data View. Isi data sesuai hasil percobaan yang dilakukan dalam 
penelitian 
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6) Pilih Analyze klik Nonparametrik Test 
 

 
 

7) Klik Binomial sehingga muncul kotak kerja Binomial Test 
8) Klik Name Variabel (Berat Badan) lalu masukan ke kotak kerja Test 

Variabel List dengan menekan tanda panah. 
 

 
 

9) Klik Cut Point dan isi dengan angka 0. Klik OK. 
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Interprestasi output Uji Binomial: bekaitan kasus tersebut untuk 
mengetahui apakah pemilihan murid sebanyak 10 orang berbadan gemuk 
dan berbadan kurus untuk mewakili sekolah mereka dilakukan secara acak 

atau tidak dengan level of significant () 5%.  
 

Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut; 
Ho  =  Pemilihan murid berbadan Kurus dan berbadan Gemuk dilakukan 

secara acak 
Ha  =  Pemilihan murid berbadan Kurus dan berbadan Gemuk dilakukan 

tidak secara acak 
 

Binomial Test 

  Category N Observed Prop. Test Prop. Exact Sig. (2-tailed) 

Berat Badan Group 1 <= 0 4 .40 .50 .754 

Group 2 > 0 6 .60   

Total  10 1.00   

 
Output program SPSS pada Binomial Test tersebut menunjukan jumlah sampel pada 

kolom N sebanyak 10 yang terdiri dari murid berbadan kurus sebanyak 4 orang dan murid 

yang berbadan gemuk sebanyak 6 orang. Sedangkan dilihat secara persentase pada kolom, 

Observed Prop 40% merupakan jumlah murid berbadan kurus dan 60% jumlah murid 

berbadan gemuk.  

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis nol 

(Ho) yang diusulkan: 

 

1) Ho diterima jika nilai p-value pada kolom exact sig (2-tailed) > level of 

significant () 

2) Ho ditolak jika nilai p-value pada kolom exact sig (2-tailed) < level of 

significant (). 

 

Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis jika hipotesis 

alternatif (Ha) yang diusulkan: 

 

1) Ha diterima jika nilai p-value pada kolom exact sig (2-tailed) > level of 

significant () 

2) Ha ditolak jika nilai p-value pada kolom exact sig (2-tailed) < level of 

significant (). 

 

Output SPSS Binomial Test tersebut menunjukan nilai exact sig (2-tailed) 0,754 > 0,05 

level of significant (). Jadi hipotesis nol (Ho) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak. 

Itu berarti pemilihan murid berbadan kurus dan berbadan gemuk dilakukan secara acak. 

 

2.  Uji Satu Sampel (Uji Runs Test) 
Alat statistik ini pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah sampel 

yang mewakili sebuah populasi telah diambil secara acak (random). Jika 
tidak, maka sampel tersebut tidak bisa digunakan untuk perlakuan lebih 
lanjut, seperti untuk menggambarkan isi populasi. Untuk memahami cara 
kerja alat ini, akan dijelaskan pemahaman mengenai arti ‘RUN’ yang bisa 
digambarkan dengan serentetan data berikut:   + + + + - - - + - - -. 

Dari deretan tanda + dan – tersebut, terlihat ada 4 tanda + secara 
berurutan, kemudian diikuti 3 tanda – secara berurutan sebelum tanda 
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berubah, lalu satu tanda +, yang berubah lagi menjadi tiga tanda -. Setiap 
rentetan data yang berkelompok disebut sebagai satu RUN. Dengan 
demikian deretan tanda di atas terdiri dari 4 RUN, yakni run pertama terdiri 
dari 4 tanda +, lalu run kedua terdiri dari tiga tanda - , dan seterusnya. Dari 
jumlah RUN bisa diketahui apakah sebuah data yang berurutan adalah 
bersifat acak atau tidak. Jika jumlah run sedikit, bisa diduga sampel tidak 
acak. Sebaliknya, semakin besar jumlah run, bisa diduga sampel diambil 
secara acak, yang juga berarti sampel diambil secara bebas. Seperti diketahui, 
jika ternyata sampel diambil secara bebas (tanda + dan tanda – tampil 
bergantian secara sangat banyak), bisa dikatakan sampel sudah bisa 
dianggap mewakili populasinya. 

 
Contoh Kasus 

Dalam proses pembuatan roti, Manajer Produksi mendapat informasi 
bahwa terdapat beberapa roti yang jelek dan terpaksa dibuang. Manajer 
Produksi ingin mengetahui apakah terjadinya produk roti yang jelek secara 
kebetulan (acak), ataukah karena proses produksi yang tidak benar. Jika 
kerusakan roti bersifat acak, hal itu masih bisa ditolerir, namun jika 
kerusakan tidak acak, maka proses produksi perlu dievaluasi. Untuk itu, 
diambil sampel 20 produk roti yang dicatat secara berurutan, dengan hasil 
seperti berikut. 

 

Sampel 
ke 

Hasil  Sampel 
ke 

Hasil 

1 Bagus  11 Bagus 
2 Bagus  12 Bagus 
3 Bagus  13 Bagus 
4 Bagus  14 Bagus 
5 Bagus  15 Jelek 
6 Bagus  16 Bagus 
7 Jelek  17 Bagus 
8 Bagus  18 Bagus 
9 Bagus  19 Bagus 
10 Jelek  20 Bagus 

 

 

Penjelasan Data 
Input data dengan kode 0 untuk Jelek, dan kode 1 untuk Bagus. 
 
Sampel ke 1 menghasilkan roti yang bagus, demikian juga dengan sampel roti 
ke 2 sampai 6. Untuk sampel ke 7 ternyata didapat roti yang jelek dan tidak 
memenuhi standar. Demikian seterusnya untuk data yang lain. Oleh karena 
delapan data di atas dianggap tidak berdistribusi normal, serta jumlah 
sampel di bawah 30, maka perlu dilakukan uji non parametrik. Untuk itu, 
ikuti langkah-langkah berikut. 

 
1) Buka file Runs 
2) Pilih menu Analyze > Nonparametric Test > Runs... 
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3) Dalam kotak Test Variable List, masukkan variabel Produk. 
4) Pada pilihan Cut Point, karena data berjenis nominal (kode bagus dan 

jelek), sebaiknya menggunakan perhitungan statistik Median atau Modus, 
untuk itu biarkan kotak Median aktif. 

5) Abaikan bagian lain, dan tekan OK 
 

NPar Tests 

Runs Test 

 Produk 

Test Valuea 1.00 

Cases < Test Value 3 

Cases >= Test Value 17 

Total Cases 20 

Number of Runs 7 

Z .381 

Asymp. Sig. (2-tailed) .703 

a. Median 

 

Analisis: 
Dari tebel Runs Test didapat untuk nilai uji 1 (kode Bagus), dari 20 data 

didapat 3 data mempunyai nilai di bawah 1 (berarti nilai 0 atau kode Jelek), 
sedangkan 17 data adalah bernilai 1 atau diatasnya (kode 1 atau kode Bagus). 
Jika data pada input diurutkan ke kanan, dengan setiap terjadi pergantian 
kode dilakukan pemisahan seperti gambar berikut ini: 
 
B B B B B B J B B J B B B B J B B B B B 
 
Keterangan: B untuk Bagus dan J untuk Jelek. 
 

Dari urutan di atas terlihat ada tujuh rangkaian (Runs), yaitu B berturut-
turut sampai 6 kali, kemudian satu kali J, dan seterusnya sampai tujuh 
rangkaian. Hasil itulah yang dicantumkan pada Number Of Runs pada 
output. 
 
Proses pengambilan keputusan adalah: 

 Ho : Kerusakan Roti bersifat random (acak) 

 Hi : Kerusakan Roti tidak bersifat random 
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Dasar pengambilan keputusan : 

 Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

 Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 
 
Keputusan: 

Oleh karena angka pada kolom EXACT. SIG adalah 0,703 yang adalah > 
0,05, maka Ho diterima. Hal ini berarti terjadinya kerusakan roti pada proses 
produksi masih bisa dimaklumi karena kerusakan bersifat acak, bukan 
karena adanya kesalahan proses produksi atau unsur kesengajaan. 

 

 

3.  Uji Dua Sampel (Uji Kolmogorov-Smirnov) 
Kasus berikut masih menjelaskan penggunaan salah satu alat statistik 

non parametrik untuk uji dua sampel yang bebas, yakni Kolmogorov-
Smirnov. 
 
Kasus 

Manajer Pemasaran Duta Makmur dalam upaya mempromosikan roti 
produk yang terbaru, dalam sebulan telah melakukan promosi di dua media 
cetak, yakni di sembilan koran daerah, dan enam koran nasional. Adapun 
biaya promosi yang telah dikeluarkan pada kedua jenis media cetak adalah: 

 

Koran Promosi (ribuan 
Rupiah/bulan) 

Daerah 350 
Daerah 315 
Daerah 330 
Daerah 326 
Daerah 379 
Daerah 278 
Daerah 289 
Daerah 298 
Daerah 300 

Nasional 391 
Nasional 327 
Nasional 386 
Nasional 335 
Nasional 328 
Nasional 372 

 

Penjelasan Data: 

 Input variabel koran berupa kode, dengan kode 1 untuk Koran Daerah 
dan kode 2 untuk Koran Nasional. 

 Input variabel promosi berupa data numerik 
 

Sampel ke 1 adalah Koran Daerah, perusahaan telah menghabiskan dana 
promosi sebesar Rp. 350.000,- per bulan. Demikian seterusnya untuk data 
yang lain. Proses uji Kolmogorov Smirnov menggunakan kotak dialog dari 
Menu 2 Independent Sample yang sama, berikut analisisnya menggunakan 
program SPSS. 
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1) Buka file kolmogorov-smirnov  
2) Pilih menu Analyze > Nonparametric Test > 2 Independent samples. 

 

 
 

3) Pada kotak Test Variable List, masukkan variabel promosi. 
4) Dalam kotak Grouping Variable, masukkan variable koran. 
5) Kemudian klik pada Define Groups. 
6) Sesuai kode pada kota, untuk Group 1 ketik angka 1 (daerah) dan Group 2 

ketik angka 2 (nasional). 
7) Tekan tombol Continue untuk kembali ke kotak dialog sebelumnya 
8) Pada pilihan Test Type, aktifkan Kolmogorov-Smirnov Z 

Catatan. Sekarang non aktifkan pilihan MANN WHITNEY (jika masih 
aktif) 

9) Abaikan bagian lain dan tekan OK 
 
Hasil output terlihat seperti berikut.  

 
Test Statisticsa 

  promosi 

Most Extreme Differences Absolute .667 

Positive .667 

Negative .000 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.265 

Asymp. Sig. (2-tailed) .082 

a. Grouping Variable: koran 

 

Analisis Proses perhitungan Kolmogorov-Smirnov adalah: 
 

Langkah pertama.  
Kedua data dari dua kota digabung, dan kemudian diurutkan (dari terkecil ke 
terbesar) sebagai berikut: 
  

Koran 
Promosi 

(ribuan Rupiah/bulan) 

Promosi 

(ribuan Rupiah/bulan) 

Daerah 278 - 

Daerah 289 - 

Daerah 298 - 

Daerah 300 - 

Daerah 315 - 

Daerah 326 - 
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Nasional - 327 

Nasional - 328 

Daerah 330 - 

Nasional - 335 

Daerah 350 - 

Nasional - 372 

Daerah 379 - 

Nasional - 386 

Nasional - 391 

 
Perhatikan urutan berdasarkan besaran angka promosi, dimulai dari 

angka terkecil sampai terbesar. Sedangkan kode Daerah atau Nasional 
mengikuti angka promosi. Seperti pada enam baris pertama, karena 
kebetulan semua angka adalah dari kode Daerah, maka semua terletak di 
sebelah kiri. Kemudian pada baris ketujuh, angka adalah dari kode Nasional, 
sekarang angka ada pada sebelah kanan. Demikian seterusnya penempatan 
angka tergantung kode yang bersangkutan. 

 
Langkah kedua melakukan proses perhitungan S1(X) – S2(X)  
Dimana : 
S1(X) adalah proporsi dari kode 1 (daerah). Karena data daerah ada 9, maka 
proporsi secara kumulatif adalah 1/9,2/9,3/9,...9/9. 
 
S (X) adalah proporsi dari kode 2 (nasional). Karena data daerah ada 6, maka 
proporsi secara kumulatif adalah 1/6,2/6,3/6,...6/6. 

 

Perhitungan S1(X) – S2(X) dilakukan per baris, dari baris ke baris berikutnya 
ada penambahan proporsi sesuai data yang ada. 

 
Hasilnya terlihat seperti berikut. 
 

Koran Promosi Promosi S1(X) – S2(X) 

Daerah 278 - 1/9-0=0,111 

Daerah 289 - 2/9-0=0,222 

Daerah 298 - 3/9-0=0,333 

Daerah 300 - 4/9-0=0,444 

Daerah 315 - 5/9-0=0,555 

Daerah 326 - 6/9-0=0,666 

Nasional - 327 6/9-1/6=0,5 

Nasional - 328 6/9-2/6=0,333 

Daerah 330 - 7/9-2/6=0,444 

Nasional - 335 7/9-3/6=0,278 

Daerah 350 - 8/9-3/6=0,389 

Nasional - 372 8/9-4/6=0,22 

Daerah 379 - 9/9-4/6=0,33 

Nasional - 386 9/9-5/6=0,167 

Nasional - 391 9/9-6/6=0 

 

Keterangan: 

 Pada baris pertama, karena isi hanya dari variabel Daerah, yang berlaku 
adalah S1(X), dan karena ini data pertama dari Daerah, maka proporsi 
adalah 1/9. Sedangkan S2(X) otomatis bernilai 0 karena tidak ada data di 
baris tersebut.  
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Dengan demikian: 
 

S1(X) – S2(X) = 1/9-0=1/9 atau 0,111 
 

 Pada baris kedua, karena isi hanya dari variabel Daerah, sekali lagi yang 
berlaku adalah S1(X), dan karena ini data kedua dari Daerah, proporsi 
adalah 1/9+1/9=2/9. Sedangkan S2(X) otomatis bernilai 0 karena tidak 
ada data di baris tersebut. Dengan demikian: 

 

S1(X) – S2(X) = 2/9-0=2/9 atau 0,222 
 

Demikian seterusnya sampai baris keenam dengan pertambahan terus 
dari S1(X) sampai 6/9. 
 

 Pada baris ketujuh, karena isi hanya dari variabel Nasional, maka yang 
berlaku adalah S2(X), dan karena ini data pertama dari Nasional, maka 
proporsi adalah 1/6. Sedangkan S1(X) otomatis bernilai 6/9 sesuai angka 
kumulatif pada perhitungan sebelumnya. Dengan demikian: 
 

S1(X) – S2(X) = 6/9-1/6=1/2 atau 0,5 
 

 Pada baris kedelapan, karena isi hanya dari variabel Nasional, maka yang 
berlaku adalah S2(X), dan karena ini data kedua dari Nasional, proporsi 
adalah 1/6+1/6=2/6. Sedangkan S1(X) otomatis tetap bernilai 6/9 sesuai 
angka kumulatif pada perhitungan sebelumnya. Dengan demikian: 
 

S1(X) – S2(X) = 6/9-2/6=1/3 atau 0,333 

 

Demikian Seterusnya dilakukan perhitungan S1(X) – S2(X) sesuai data 
yang ada, baris demi baris. Pada akhir perhitungan, secara logika hasil 
pasti NOL, karena semua bermuara pada angka kumulatif total kedua 
variabel (9/9 dan 6/6). 

 

Langkah ketiga adalah mencari angka S1(X) – S2(X) yang terbesar. 
Dari tabel di atas terlihat angka S1(X) – S2(X) terbesar adalah 0,666 atau 

dibulatkan 0,67. Perhatikan output Test Statistics pada bagian Most Extreme 
Absolute yang adalah 0,67. Angka ini adalah angka Kolmogorov-Smirnov 
hitung. 

 
Proses pengambilan keputusan: 

 Ho : Biaya Promosi di Koran Daerah sama saja dengan Biaya Promosi di 
Koran Nasional. 

 Hi : Biaya Promosi di Koran Daerah berbeda secara signifikan dengan 
Biaya Promosi di Koran Nasional. 

 
Ada dua cara pengambilan keputusan: 
Cara pertama adalah dengan membandingkan angka Kolmogorov-Smirnov 
hitung dan Kolmogorov-Smirnov tabel: (a) Jika Kolmogorov-Smirnov hitung 
< Kolmogorov-Smirnov tabel, maka Ho diterima, (b) Jika Kolmogorov-
Smirnov hitung > Kolmogorov-Smirnov tabel, maka Ho ditolak. Kemudian 
mencari Kolmogorov-Smirnov hitung, yaitu 0,67. Untuk tingkat kepercayaan 
95% dan uji dua sisi (standar untuk perhitungan di SPSS), Kolmogorv-
Smirnov tabel bisa dihitung dengan rumus: 
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D = 1,36 √
𝑚+𝑛

𝑚.𝑛
 

 

Dimana: 
M = Jumlah sampel pertama, dalam kasus adalah 9 
N = Jumlah sampel kedua, dalam kasus adalah 6 
 
Maka nilai D adalah: 

 

D = 1,36 √
9+6

9.6
 = 0,716 

 

± 0,716 

 

 
 

Keputusan: 
Karena Kolmogorov-Smirnov hitung atau D hitung terletak di daerah Ho 

diterima, keputusan adalah menerima Ho, atau tidak ada perbedaan berarti 
antara Biaya Promosi di Koran Daerah dengan Koran Nasional yang selama 
ini dikeluarkan oleh perusahaan dalam mempromosikan Roti. 
 

Cara kedua adalah dengan melihat angka probabilitas: 
Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 
Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 
 
Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan: angka pada kolom 
Asymp. Sig adalah 0,082 yang jauh di atas 0,05, maka Ho diterima. Hal ini 
berarti Biaya Promosi pada Koran Daerah relatif sama dengan Biaya Promosi 
pada koran Nasional. 
 

4.  Uji Dua Sampel Berpasangan (Uji Wilcoxon) 
Pengujian dua sampel berhubungan pada prinsipnya ingin menguji 

apakah dua sampel yang berpasangan satu dengan yang lain berasal dari 
populasi yang sama. Jika benar demikian, ciri-ciri kedua sampel (rata-rata, 
median dan lainnya) relatif sama untuk kedua sampel ataupun populasinya. 
Berpasangan atau berhubungan yang dimaksud adalah subyek yang diukur 
sama, namun diberi dua macam perlakuan. Sebagai contoh, 15 orang akan 
diukur berat badannya sebelum mereka diberi obat pelangsing dan setelah 
mereka diberi obat pelangsing. Dalam hal ini 15 orang tersebut mendapat 
dua macam perlakuan, yakni perlakuan pertama sebelum diberi obat, 
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kemudian diberi obat. Hal ini berbeda jika dua sampel bebas, yang berarti 
ada 30 orang, setengahnya tidak diberi obat, sedang sisanya diberi obat. Jika 
data sampel bertipe interval atau rasio, serta distribusi data mengikuti 
distribusi normal, bisa dilakukan uji parametrik untuk dua sampel 
berhubungan, seperti uji t paired. Namun jika salah satu syarat tersebut tidak 
terpenuhi, yakni: (a) Data bertipe Nominal atau Ordinal, dan (b) Data bertipe 
Interval atau Rasio, namun tidak berdistribusi normal. Maka uji t paired 
harus diganti dengan uji statistik non parametrik yang khusus digunakan 
untuk dua sampel berhubungan. Kasus berikut menjelaskan penggunaan 
salah satu alat uji dua sampel berhubungan (berpasangan) yang digunakan 
secara luas dalam praktek, yakni Wilcoxon. 

 
Kasus 

Untuk meningkatkan kemampuan para salesman dalam memasarkan 
roti, Manajer Pemasaran mengikut-sertakan 15 salesman pada sebuah 
Pelatihan Wiraniaga. Setelah itu Manajer Pemasaran membandingkan 
kinerja penjualan roti dari para salesman sebelum dan sesudah mengikuti 
pelatihan, dengan hasil seperti berikut. 

 

Salesman Sebelum Sesudah 
1 525.00 554.00 
2 550.00 550.00 
3 560.00 587.00 
4 450.00 489.00 
5 400.00 450.00 
6 435.00 425.00 
7 450.00 478.00 
8 445.00 490.00 
9 345.00 375.00 
10 336.00 380.00 
11 327.00 350.00 
12 329.00 329.00 
13 547.00 549.00 
14 355.00 357.00 
15 520.00 525.00 

 

Penjelasan Data: 
Data baris pertama: Salesman 1 sebelum program pelatihan mampu 

menjual 252 roti setiap bulan, dan setelah mengikuti pelatihan mampu 
menjual lebih banyak, yakni 554 roti sebulan. Demikian seterusnya untuk 
data yang lain. Oleh karena lima belas data di atas dianggap tidak 
berdistribusi normal, serta jumlah sampel dii bawah 30, maka digunakan uji 
non parametric, dan berikut ini analisis dengan program SPSS. 

 
1) Buka file Wilcoxon 
2) Pilih menu Analyze > Nonparametric Test > 2 Related Samples... Muncul 

kotak dialog Two Related Sample Tests. 
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3) Untuk memasukkan variabel ke kotak Test Pair(s)List, lakukan; 

 Klik pada variabeel sebelum kemudian tekan tombol Shift 

 Klik pada variabel sesudah. Terlihat kedua variabel berubah 
warnanya (telah terblok). 

 Masukkan ke kotak Test Pair(s)List. 
4) Pada pilihan Test Type, aktifkan pilihan Wilcoxon 
5) Abaikan bagian lain dan tekan OK 

 
Hasil output terlihat seperti berikut: 

 
Ranks 

  N Mean Rank Sum of Ranks 

sesudah - sebelum Negative Ranks 1a 3.50 3.50 

Positive Ranks 11b 6.77 74.50 

Ties 3c   

Total 15   

a. sesudah < sebelum 

b. sesudah > sebelum 

c. sesudah = sebelum 

 
Test Statisticsb 

 sesudah - sebelum 

Z -2.787a 

Asymp. Sig. (2-tailed) .005 

a. Based on negative ranks. 

b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Analisis: 
Proses perhitungan Wilcoxon: 

 
Sebelum Sesudah Selisih Tanda Ranking 

525 554 29 Positif 7 

550 550 0 Ties (sama) - 

560 587 27 Positif 6 

450 489 39 Positif 9 

400 450 50 Positif 12 

435 435 0 Ties (sama) - 

450 445 -5 Negatif 3.5 

445 490 45 Positif 11 

345 375 30 Positif 8 
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336 380 44 Positif 10 

327 350 23 Positif 5 

329 329 0 Ties (sama) - 

547 549 2 Positif 1.5 

355 357 2 Positif 1.5 

520 525 5 Positif 3.5 

 

Dari tabel Ranks (Wilcoxon menggunakan ranking dari selisih data) didapat: 
 

 Negative Differences atau selisih antara ‘sesudah’ dan ‘sebelum’ yang 
bernilai negatif, dalam artian angka ‘sesudah’ lebih kecil dari ‘sebelum’. 
Di sini ada satu data negatif, yaitu -5. Jumlah angka negatif adalah 3,5 
(sesuai tanda negatif yang hanya satu). Rata-rata (Mean rank) untuk 
tanda negatif, karena hanya satu data, rata-rata sama dengan 3,5. 

 

 Positive Differences atau selisih antara ‘sesudah’ dan ‘sebelum’ yang 
bernilai positif, dalam artian angka ‘sesudah’ lebih besar dari ‘sebelum’ 
yang ada 11 data pada output. Jumlah ranking yang positif (lihat kolom 
paling kanan dari tabel, yaitu 7+6+9 da seterusnya kecuali tanda rank 
untuk -5) adalah 74,5. Sedang Mean Rank atau rata-rata nilai positif 
adalah 74,5/11 atau 6,77. Perhatikan pembagian adalah jumlah yang 
positif saja. 

 

 Ties atau data ‘sesudah’ dan ‘sebelum’ yang bernilai sama. Karena hasil 
adalah 3, maka ada tiga data ‘sesudah’ dan ‘sebelum’ yang sama 
angkanya. 

 
Oleh karena ada tiga data yang sama dan bernilai selisih 0, maka untuk 

perhitungan selanjutnya, tiga data tersebut dibuang, sehingga sekarang total 
ada 12 data. Sebagai pedoman akan digunakan jumlah selisih yang paling 
kecil. Karena selisih negatif Cuma 1, maka akan dilakukan uji Wilcoxon 
dengan angka 1 tersebut. 

 

Proses pengambilan keputusan: 
 

Hipotesis: 

 Ho : d=0 atau penjualan para salesman sebelum dan sesudah pelatihan 
wiraniaga tidak ada bedanya. 

 Hi : d=0  atau penjualan para salesman sebelum dan sesudah pelatihan 
wiraniaga berbeda secara nyata. 

 
Dasar pengambilan keputusan ada dua cara, yaitu : 

 Dengan membandingkan angka z hitung dan z tabel. 
- Jika z hitung < z tabel, maka Ho diterima 
- Jika z hitung > z tabel, maka Ho ditolak 

 Dengan membandingkan angka z hitung dan z tabel. 
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Mencari z hitung dengan rumus: 
 

z = 
𝑇−{

1

4𝑁
 𝑁+1 }

√1/24 𝑁  𝑁+1  2𝑁+1 
 

 

Dimana : 
T :   Selisih terkecil, atau dalam hal ini adalah 3,5 (tanda tidak perlu 

disertakan). 
N :   Jumlah sampel, dalam hal ini adalah 12 (bukan 15, karena angka 

sama telah dihilangkan). 
Maka : 
 

z = 
3,5−{1/4.12. 12+1 }

√1/24 12  12+1  2.12+1 
 

 

didapat z = -2,78 (lihat z hitung pada output) 

 

Mencari z tabel 
Untuk tingkat kepercayaan 95% dan uji dua sisi (standar untuk perhitungan 
di SPSS), didapat nilai z tabel adalah ± 1,96. 

 

 
 

Keputusan: 
Karena z hitung terletak di daerah Ho ditolak, maka keputusan adalah 

menolak Ho, atau pelatihan wiraniaga benar-benar meningkatkan kinerja 
penjualan para salesman. 

 
Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan: 

 Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

 Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 
 

Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan: 
Karena angka pada kolom EXACT.SIG adalah 0,005 yang jauh dibawah 

0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti program pelatihan efektif untuk 
peningkatan kinerja salesman. Dari perhitungan z hitung didapat nilai z 
adalah 2,787 (tanda – tidak relevan, karena hanya menunjukkan arah). Dari 
tabel z untuk angka z=2,78 didapat angka kumulatif sebesar 0,997 
(pembulatan). Hal ini berarti probabilitas adalah 1-0,997 atau 0,003. 
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Karena uji dua sisi, maka probabilitas (asymp. Sig) adalah 2x 0,003 atau 
0,006. Perbedaan antara 0,006 dan 0,005 karena pembulatan pada 
pembacaan tabel. 
 

5.  Uji Lebih Dari Dua Sampel 
 

Uji Friedman (Uji n Sampel Berhubungan)  
Pengujian ‘n sampel berhubungan’ pada prinsipnya ingin menguji 

apakah n sampel (lebih dari dua sampel) yang berpasangan satu dengan yang 
lain berasal dari populasi yang sama. Sebagai contoh, pada sebuah toko yang 
sama menjual 4 macam jamu (jamu A, B, C, dan D) dan ingin diuji apakah 
penjualan keempat jamu relatif sama. Karena toko adalah sama (hanya satu), 
dan menjual empat jamu, maka disebut sampel berhubungan, karena 
‘terhubung’ dengan toko yang sama, dan karena empat jenis jamu adalah 
empat macam sampel, maka digunakan pengujian n sampel yang lebih dari 
dua sampel. Jika data yang akan diuji adalah (1) data bertipe Nominal atau 
Ordinal, (b) data bertipe Interval atau Rasio, namun tidak berdistribusi 
normal, dan (c) data nerjumlah sedikit (di bawah 30), maka bisa digunakan 
uji statistik non parametrik khusus untuk n sampel berhubungan. Kasus 
berikut menjelaskan penggunaan salah satu alat uji n sampel berhubungan 
(berpasangan) yang digunakan secara luas dalam praktek, yakni Friedman. 

 
Kasus 

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pekerja, Manajer Produksi PT 
Duta Makmur memberi sepuluh pekerja (sebagai sampel) kondisi kerja yang 
berbeda, yakni: (a) Saat bekerja diberi penerangan (lampu) yang memadai, 
(b) Saat bekerja diberi alunan music, (c) Saat bekerja diberi kesempatan 
menonton televise, dan (d) Saat bekerja diberi kesempatan mendengarkan 
radio. Jika mampu mencapai produksi tertentu, seorang pekerja akan 
mendapat bonus. Perlakuan diberikan bergantian. Pada minggu pertama 
diberi tambahan lampu, kemudian minggu kedua lampu tambahan 
ditiadakan dan diganti alunan musik. Demikian seterusnya kelima macam 
perlakukan dilakukan kepada sepuluh pekerja. Kemudian supervisor 
menghitung produktivitas roti yang dihasilkan untuk tiap perlakuan dengan 
hasil seperti pada tabel berikut. 

 
Pekerja Lampu Musik Televisi Radio Bonus 
ANTON 12.00 11.00 21.00 21.00 35.00 
ANDY 11.00 19.00 25.00 19.00 34.00 
ANITA 15.00 18.00 28.00 14.00 39.00 

ANTONY 12.00 17.00 24.00 15.00 32.00 
ANIK 15.00 16.00 21.00 16.00 35.00 

ANTISA 14.00 18.00 29.00 20.00 28.00 
ANNY 16.00 19.00 25.00 21.00 21.00 

ANDRE 12.00 15.00 22.00 24.00 30.00 
AMIR 11.00 19.00 26.00 21.00 21.00 
AMIN 10.00 19.00 24.00 20.00 19.00 

 
Dari baris pertama, pekerja bernama ANTON dengan kondisi 

penambahan lampu menghasilkan roti 12 buah, dengan kondisi diberi musik 
menghasilkan 11 buah, diberi kesempatan menonton televisi saat bekerja 
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menghasilkan 21 buah, diberi kesempatan mendengarkan radio saat bekerja 
juga menghasilkan 21 buah, dan diberi kesempatan mendapat bonus jika 
melampaui target produksi menghasilkan roti 35 buah. Demikian seterusnya 
untuk data pekerja lainnya. Karena jumlah sampel di bawah 30, dan tidak 
diketahui apakah distribusi data normal ataukah tidak normal, digunakan uji 
non parametrik. Berikut ini perbedaan produksi pada lima kondisi kerja yang 
dianalisis dengan program SPSS. 

 
1) Buka file friedman 
2) Pilih menu Analyze > Nonparametric Test > k-Related Samples... Muncul 

kotak dialog Tests for Several Related Samples. 
3) Pada kotak Test Variables, masukkan variabel lampu, musik, televisi, 

radio dan bonus. 

 
 

4) Pada kotak Test Type, karena yang dilakukan adalah uji Friedman, 
aktifkan pilihan Friedman. 

5) Abaikan bagian lain dan tekan OK 
 

Hasil output terlihat seperti berikut. 
 

Ranks 

 Mean Rank 

lampu 1.20 

musik 2.25 

televisi 4.25 

radio 2.95 

bonus 4.35 

 
Test Statisticsa 

N 10 

Chi-Square 29.649 

df 4 

Asymp. Sig. .000 

a. Friedman Test 

 
Analisis: 

Pertama, dilakukan pengurutan per baris. Jadi pengurutan (ranking) 
dilakukan untuk pekerja ANTON, kemudian ANDY dan seterusnya. 
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Pekerja Lampu Musik Televisi Radio Bonus 
ANTON 2.00 1.00 3.50 3.50 5.00 
ANDY 1.00 2.50 4.00 2.50 5.00 
ANITA 2.00 3.00 4.00 1.00 5.00 
ANTONY 1.00 3.00 4.00 2.00 5.00 
ANIK 1.00 2.50 4.00 2.50 5.00 
ANTISA 1.00 2.00 5.00 3.00 4.00 
ANNY 1.00 2.00 5.00 3.50 3.50 
ANDRE 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 
AMIR 1.00 2.00 5.00 3.50 3.50 
AMIN 1.00 2.50 5.00 4.00 2.50 

 
Keterangan hasil Ranking: 

ANTON ternyata paling sedikit produksi rotinya jika ia diberi alunan 
musik (rankin 1 yang terkecil), namun jika diberi harapan mendapat bonus, 
ia mampu memproduksi paling banyak (ranking 5 yang terbesar). Pada kasus 
ini karena ada dua angka sama (ties), yakni pada kondisi diberi televisi atau 
radio), maka perlu dilakukan rata-rata, yakni: (urutan 3 + urutan 4)/2 atau 
3,5. Demikian seterusnya untuk hasil pengurutan per baris yang lain. 
Kemudian dilakukan penjumlahan angka ranking dan rata-rata untuk tiap 
kolom, dengan hasil sebagai berikut. 
 

Pekerja Lampu Musik Televisi Radio Bonus 
ANTON 2.00 1.00 3.50 3.50 5.00 
ANDY 1.00 2.50 4.00 2.50 5.00 
ANITA 2.00 3.00 4.00 1.00 5.00 
ANTONY 1.00 3.00 4.00 2.00 5.00 
ANIK 1.00 2.50 4.00 2.50 5.00 
ANTISA 1.00 2.00 5.00 3.00 4.00 
ANNY 1.00 2.00 5.00 3.50 3.50 
ANDRE 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 
AMIR 1.00 2.00 5.00 3.50 3.50 
AMIN 1.00 2.50 5.00 4.00 2.50 
JUMLAH 12 22.5 42.5 29.5 43.5 
RATA-RATA 1.2 2.25 4.25 2.95 4.35 

 
Perhatikan angka rata-rata (Mean Rank) yang sama dengan angka pada 

tabel Rank di output. Dari rata-rata di atas terlihat produktivitas pekerja 
paling meningkat jika diberi bonus (4,35), kemudian diberi fasilitas televisi 
(4,25) dan paling sedikit jika hanya diberi tambahan penerangan (1,2). 
Namun apakah perbedaan produktivitas benar-benar signifikan? Hal inilah 
yang akan dibahas berikut ini dengan metode Friedman. Nilai Friedman bisa 
didekati dengan nilai Chi-Square (𝜒2) dengan rumus: 

 

𝜒2 = (
12

𝑛𝑘 𝑘+1 
 [ ∑𝑅𝑗2] − 3𝑛 [𝑘 + 1] 

 

Dimana: 
n : Jumlah data tiap variabel, dalam kasus ini adalah 10 pekerja 
k : Jumlah variabel, dalam kasus adalah 5 kondisi 
Rj : Jumlah ranking tiap variabel 
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Angka 𝜒2  

 

𝜒2 = (
12

10.5 5+1 
 [(122)+(22,52)+(42,52)+(29,52)+(43,52)] -3.10[5+1] 

 

=  28,76 

 

Koreksi angka 𝜒2 karena adanya angka ranking yang sama (ties) 
 

Rumus koreksi:  1 – 
∑ Tin

i=1

n.k k2- 1 
 

 

dimana:     Ti = ∑𝑡3 − ∑ 𝑡 
 

dimana:  t = Jumlah angka yang sama dalam satu baris (pekerja) 
 

Jika dilihat pada tabel ranking di atas, ada 6 pekerja yang mempunyai 
nilai ranking yang sama, yaitu: 

 
Pekerja Lampu Musik Televisi Radio Bonus 
ANTON 2.00 1.00 3.50 3.50 5.00 
ANDY 1.00 2.50 4.00 2.50 5.00 
ANIK 1.00 2.50 4.00 2.50 5.00 
ANNY 1.00 2.00 5.00 3.50 3.50 
AMIR 1.00 2.00 5.00 3.50 3.50 
AMIN 1.00 2.50 5.00 4.00 2.50 

 
Perhitungan T: 
 
Untuk pekerja ANTON, ada dua angka yang sama (3,5 dan 3,5), maka t 
adalah 2 :  
T = 23 – 2 = 6 

 

Catatan. Perhatikan t adalah jumlah angka yang sama dalam satu baris 
tertentu, dan bukannya angka itu sendiri. 
 
Untuk pekerja ANDY, ada dua angka sama (2,5 dan 2,5) maka t adalah 2 : 
T = 23 – 2 = 6 
 

Untuk pekerja ANIK, ada dua angka yang sama (2,5 dan 2,5) maka t adalah 2 
: 
T = 23 – 2 = 6 
 

Untuk pekerja ANY, ada dua angka yang sama (3,5 dan 3,5), maka t adalah 2 
: 
T = 23 – 2 = 6 
 

Untuk pekerja AMIN, ada dua angka yang sama (2,5 dan 2,5), maka t adalah 
2 : 
T = 23 – 2 = 6 
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Dengan demikian, total T = 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 36, dan faktor koreksi adalah: 
1 – (36/[10.5(25-1)]) = 1 – 0,03 = 0,97. Sehingga 𝜒2 koreksi adalah: 28,76/0,97 = 29,649 

 

 

Proses pengambilan keputusan: 

 Ho : Perbedaan kondisi kerja tidak mengakibatkan perbedaan 
produktivitas yang signifikan. 

 Hi : Perbedaan kondisi kerja tidak mengakibatkan perbedaan 
produktivitas yang signifikan. 

 
Dasar pengambilan keputusan: 
Membandingkan chi square hitung dengan chi square tabel. 

 Jika chi square hitung < chi square tabel, maka Ho diterima 

 Jika chi square hitung > chi square tabel, maka Ho ditolak 
 

Mencari Chi Square tabel: 
Untuk tingkat kepercayaan 95% dan derajat kebebasan = k-1 atau 5-1=4, 

didapat nilai chi-square tabel adalah 9,488. 
 

 

 
 

Keputusan: 
Oleh karena H hitung terletak di daerah Ho ditolak, maka keputusan 

adalah menolak Ho, atau perbedaan kondisi kerja memang mengubah 
produktivitas kerja pada pekerja. 
 
Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan: 

 Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

 Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 
 

Karena angka pada kolom ASYMP. SIG adalah 0,000 yang jauh di bawah 
0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarto ada perbedaan produktivitas yang 
jelas pada lima kondisi kerja yang berbeda. 

 
Perluasan: 

Jika pada kasus di atas jelas terlihat perbedaan produktivitas di antara 
lima kondisi, masalah selanjutnya adalah kondisi mana yang berbeda dan 
mana yang sebenarnya sama saja?  
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Untuk itu, bisa digunakan pedoman: 

 

[Rj – Rj] > z √
𝑛.𝑘 𝑘+1 

6
 

  

di mana: 
Rj dan Rj’ = Jumlah ranking untuk dua variabel tertentu yang akan 
dibandingkan. 

 
n = Jumlah pekerja (10) 
k = Jumlah variabel (5) 
z = Nilai z yang dicari z tabel, dengan kriteria: 

 
𝛼

𝑘  𝑘−1  
   

 

Dalam kasus ini, tingkat signifikansi (𝛼) adalah 5% atau 0,05, maka: 
 

0,05/(5.4) = 0,0025 

 

Dengan demikian z tabel untuk luas daerah di bawah kurva 1-0,0025 atau 
0,9975 adalah 2,81. 

 

[Rj – Rj’] > 2,81 √
10.5 5+1 

6
 

 

atau [Rj – Rj’] > 19,95 

 

Hal ini berarti perbedaan dua variabel dengan nilai di atas 19,95 adalah 
berbeda secara signifikan. Sedangkan jika kurang dari 19,95, hal ini berarti 
tidak berbeda secara signifikan.  
 
Sebagai contoh: 

 
Variabel lampau dan bonus: 
[Total Ranking Lampu-Total ranking Bonus] = 12 – 43,5 atau 31,5 

 

Perhatikan karena ada pemutlakan, tanda – dianggap + oleh karena 31,5 
> 19,5, produktivitas pekerja pada kondisi diberi bonus dengan kondisi diberi 
fasilitas lampu jelas berbeda, dalam artian bonus akan meningkatkan 
produktivitas dibanding pekerja hanya diberi fasilitas lampu tambahan. 
 
Variabel musik dan radio: 
[Total Ranking Musik – Total Ranking Radio] = 22,5 – 29,5 atau 7 

 

Perhatikan karena ada pemutlakan, tanda – dianggap + karena 7 < 19,5, 
maka produktivitas pekerja pada kondisi diberi alunan musik dengan kondisi 
diberi fasilitas radio adalah sama saja. Demikian seterusnya bisa dilakukan 
perbandingan kondisi lainnya. 
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6.  Korelasi Data Nominal 
 

Korelasi Cramer dan Koefisien Kontingensi   
Korelasi pada prinsipnya adalah prosedur statistik yang bertujuan untuk 

menguji apakah ada hubungan atau asosiasi antara dua variabel, seperti 
apakah ada hubungan antara banyaknya makan seseorang dengan berat 
badannya, antara promosi dengan penjualan, dan sebagainya. Ada dua hal 
yang dibahas pada analisis korelasi, yaitu besar koefisien korelasi, yang 
besarnya antara 0 sampai 1 (dan tentunya bisa -1 sampai 0), dan apakah 
besaran korelasi sudah signifikan. Walaupun korelasi bisa juga diterapkan 
pada prosedur statistik non parametrik, namun jika data yang ada adalah 
bertipe nominal atau ordinal, pengukuran koefisien korelasi tidak bisa 
menggunakan Product Moment atau Person seperti pada statistik 
parametrik. Jika data adalah nominal atau kategorikal, korelasi bisa diukur 
dengan metode Cramer, Koefisien Kontingensi, atau Phi. Kasus berikut 
menjelaskan pengukuran dengan kedua metode pertama, beserta pengujian 
signifikansi hasil korelasi. Sedangkan metode Phi digunakan untuk keadaan 
khusus, yaitu korelasi untuk tabel kontingensi berukuran 2 x 2, atau dua 
baris dan dua kolom, yang tidak dibahas di sini. 
 
Kasus : Hubungan Kota Responden dengan Sikap Responden 

Untuk mengetahui sikap konsumen roti produk Duta Makmur di Jawa 
Timur, Marketing Supervisor Duta Makmur di Jawa Timur menjaring 32 
responden yang ada di tiga kota, yakni Surabaya, Malang dan Kediri. Tabel 
berikut memperlihatkan data pendapat responden 

 
Kota Sikap Gender 

Surabaya Suka Pria 
Surabaya Tidak Suka Pria 

....dst ....dst ....dst 
Kediri Suka Wanita 

 
Keterangan: 

Oleh karena data adalah nominal, pemasukan ke SPSS dalam bentuk 
kodifikasi (pemberian kode): 

 Variabel Kota mempunyai 3 kode, dengan kode 1 untuk Surabaya, kode 2 
untuk Malang dan kode 3 untuk Kediri 

 Variabel Sikap mempunyai 2 kode, dengan kode 1 untuk Suka dan kode 2 
untuk Tidak Suka 

 Variabel Gender mempunyai 2 kode, dengan kode 1 untuk Pria dan kode 
2 untuk Wanita. 

 
Untuk mengetahui rincian kode, buka Variabel View yang ada di kiri 

bawah layar, lalu buka bagian Values. Dengan demikian, baris pertama 
adalah seorang responden yang berdomisili di Surabaya, seorang Pria dan 
menyukai roti produk dari Duta Makmur. Demikian juga untuk data yang 
lainnya. 
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Dari data di atas, akan dicari apakah ada hubungan antara variabel Kota 
dengan Sikap, atau apakah tempat tinggal seseorang mempengaruhi sikap 
orang tersebut. Lakukan langkah-langkah berikut ini. Karena data bertipe 
nominal (kategori), akan dilakukan perhitungan korelasi untuk statistik non 
parametrik. 

 
1) Buka file korelasi nominal 
2) Pilih menu Analyze > Descriptive Statistics > Crosstab...Muncul kotak 

dialog Correlates. 
 

 
 

3) Pada kotak Row(s), masukkan variabel kotak 
4) Pada kotak Column(s), masukkan variabel sikap 
5) Klik pada Celss, hingga di layar muncul kotak dialog Crosstabs: Cell 

Display. Kotak dialog ini digunakan untuk membantu perhitungan Chi-
Square. 

6) Pada kotak Counts, aktifkan pilihan Expected. Dengan demikian, selain 
Observed yang merupakan pilihan default, akan dihitung pula frekuensi 
harapan (expected). 

 

 
 

7) Tekan Continue untuk kembali ke kotak dialog sebelumnya 
8) Selanjutnya klik kotak Statistics... hingga di layar muncul kotak dialog 

Crosstabs: Statistics. Kotak dialog ini menampilkan pilihan-pilihan untuk 
menghitung korelasi. 
 



190  Statistika Penelitian Manajemen 

 

 
 

9) Oleh karena data bertipe nominal, aktifkan pilihan Contingency 
Coefficient dan Phi and Cramer’s V 

10) Tekan Continue untuk kembali ke kotak dialog sebelumnya 
11) Dari kotak dialog Crosstab yang muncul, abaikan bagian lain dan tekan 

OK. 
 
Hasil output terlihat seperti berikut. 

 

kota * sikap Crosstabulation 

   sikap 

Total    SUKA TIDAK SUKA 

kota SURABAYA Count 3 7 10 

Expected Count 6.3 3.8 10.0 

MALANG Count 8 2 10 

Expected Count 6.3 3.8 10.0 

KEDIRI Count 9 3 12 

Expected Count 7.5 4.5 12.0 

Total Count 20 12 32 

Expected Count 20.0 12.0 32.0 

 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi .455 .037 

Cramer's V .455 .037 

Contingency Coefficient .414 .037 

N of Valid Cases 32  

 

 

Analisis Proses perhitungan korelasi: 
 
Menghitung Chi Square (𝜒2) dari tabel kontingensi, dengan rumus: 
 

𝜒2 = ∑
 𝑂−𝐸 2

𝐸
 

 

di mana: 

 O   = Nilai observasi, dalam output Crosstabulation adalah Count. 

 E   = Nilai harapan, dalam output Crosstabulation adalah Expected      

 Count. 
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Sehingga perhitungan dilakukan sebanyak jumlah sel yang ada (6 sel), bisa 
dimulai dari baris 1 ke baris 2, atau kolom1 ke kolom 2, dengan hasil: 

 

𝜒2 = ∑
 3−6,3 2

6,3
+ 

 7−3,8 2

3,8
+ ⋯+ 

 12−12 2

12
= 0,037 

 

Menghitung korelasi Contingency Coefficient: 
 

C = √
𝜒2

𝑛+ 𝜒2
 

 

Dimana n adalah jumlah kasus, atau dalam kasus di atas berjumlah 32. 
 
Besar korelasi koefisien kontingensi: 

 

C = √
6,613

32+6,613
= 0,414 

 

Perhatikan besar koefisien kontingensi yang sama dengan output. 
 
Menghitung korelasi Cramer’s V. 

 

C = √
𝜒2

𝑛 𝑙−1 
 

 

Dimana: 
n  = Jumlah kasus, dalam kasus di atas berjumlah 32 
l  =  Jumlah baris atau kolom, mana yang lebih kecil. Dalam kasus di atas 

ada 3 baris dan 2 kolom, maka diambil angka 2 yang lebih kecil. 
 

Besar korelasi koefisien Cramer’s V : 
 

C = √
6,613

32 2−1 
= 0,4545 

 

Perhatikan besar koefisien Cramer yang sama dengan output (dengan 
pembulatan menjadi 0,455). Di sini tidak dilakukan perhitungan korelasi 
PHI, karena korelasi ini berlaku untuk tabel kontingensi 2 x 2. Walaupun 
demikian, pada banyak kasus, angka Phi dan Cramer hampir sama. 
 
Proses pengambilan keputusan: 

 Ho : C = 0, atau kedua variabel (Kota dengan Sikap) adalah independen 
satu dengan yang lain 

 Hi : C ≠0, atau kedua variabel (Kota dengan Sikap) mempunyai 
hubungan yang nyata. 

 
 
 
Dasar pengambilan keputusan: 
Dengan membandingkan Chi-Square Hitung dengan Chi Square tabel: 
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 Jika Chi Square Hitung < Chi Square tabel, Ho diterima 

 Jika Chi Square Hitung > Chi Square tabel, Ho ditolak 
 

Keputusan: 
Perbandingan Chi Square Hitung dengan Chi Square tabel: 
Dari perhitungan Chi Square didapat angka 6,613 
 

Mencari Chi Square Tabel: 
Derajat kebebasan (df)=(baris-1)x(kolom-1) atau (3-1)x(2-1)=2 

Tingkat kepercayaan = 95%, berarti tingkat signifikansi 100%-95% = 5% 

Pada 𝜒2 (0,05;2) didapat angka 5,991 

 

 

 
 

 

Karena Chi Square hitung (𝜒2) > Chi Square tabel, maka Ho ditolak. 
 
Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan: 

 Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

 Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 
 

Karena angka pada kolom APPROX.SIG adalah 0,037 yang adalah < 0,05, 
maka Ho ditolak. 

 
Kedua cara menghasilkan keputusan yang sama, yaitu Ho ditolak. Hal ini 

berarti ada hubungan antara tempat tinggal responden dengan sikap 
responden. Dalam arti, responden yang tinggal di Surabaya bisa saja 
mempunyai sikap yang berlainan dengan responden yang tinggal di Malang 
atau Kediri, serta kemungkinan yang lain. 

Logika angka Probabilitas 0,037. Angka 0,037 berasal dari tabel Chi 
Square, dengan prosedur pencarian: Angka 0,037 sebenarnya adalah angka 
signifikan (𝛼), yang untuk kasus ini ada diantara 0,025 dan 0,05. Untuk itu 
cari pada tabel Chi Square untuk df=2 dan tingkat signifikansi (𝛼) 2,5% serta 
5%. 

 
 
 
 
 
Pada tabel Chi Square didapat hasil: 
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Df 
Alfa_2.5 

𝛼 = 2,5% 
𝛼 = ?% 

Alfa_5 

𝛼 = 5% 
2 7,378 6,613 5,991 

 

Perhatikan angka 6,613 berasal dari perhitungan Chi Square sebelumnya, 
yang ada pada 𝛼 tertentu. 

 
Untuk mencari 𝛼 tersebut bisa dilakukan proses interpolasi : 

 

2.5% + [ 
 7,378−6,613 

 7,378−5,991 
∗  5% − 2,5% ] 𝑠𝑒𝑘𝑖𝑡𝑎𝑟 4% 

 

Perbedaan 4% dengan 3,7% karena range yang diambil cukup besar, yakni 
2,5% sampai 5%. Jika range diperkecil tentu hasil akan semakin tepat. 

 

 

7.  Korelasi Spearman  
Pada pengukuran korelasi untuk dua data nominal, bisa digunakan 

metode Cramer, Lambda dan sebagainya. Namun jika data yang digunakan 
tidak semuanya nominal, penggunaan metode tersebut tidaklah tepat. Untuk 
data dengan tipe Ordinal (mempunyai urutan, seperti Sikap Suka, Cukup 
Suka, Tidak Suka), ukuran korelasi yang digunakan bisa berupa Korelasi 
Spearman, Kendall, Somers, Gamma dan sebagainya. 
 
Kasus : Hubungan Test dengan Prestasi 

Manajer Personalia PT Duta Makmur ingin mengetahui apakah ada 
hubungan yang signifkan dan erat antara Nilai Test masuk seorang karyawan 
dengan Motivasi Kerja mereka, Prestasi Kerja mereka dan jumlah Absensi 
selama sebulan kerja. 

Untuk diambil sampel 11 orang karyawan yang kemudian dinilai Motivasi 
dan Prestasi Kerja mereka (dengan angka skor 0 sampai 100), serta dicatat 
ketidakhadiran mereka (absen) selama sebulan kerja. 
Berikut adalah data yang ada: 

 
Pekerja Test Prestasi Motivasi Absen 

1 78,00 79,00 84,00 3,00 
2 77,00 75,00 88,00 2,00 
3 75,00 69,00 84,00 2,00 
4 79,00 81,00 82,00 3,00 
5 82,00 83,00 70,00 1,00 
6 85,00 88,00 59,00 1,00 
7 86,00 90,00 59,00 1,00 
8 70,00 75,00 64,00 4,00 
9 80,00 84,00 68,00 2,00 
10 69,00 71,00 91,00 4,00 
11 67,00 70,00 59,00 4,00 

 

 

 

Penjelasan data: 
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Input variabel Test, Prestasi dan Motivasi adalah data ordinal, dengan 
penilaian skor 0 (sangat jelek) sampai 100 (sangat bagus). Sebagai contoh 
untuk pekerja 1, saat masuk bekerja mempunyai skor test calon karyawan 
sebesar 78. Skor ini lebih bagus dibanding pekerja nomor 2,3 dan 4, namun 
masih kalah dengan skor test pekerja nomor 5 yang bernilai 82. Demikian 
pula untuk penafsiran skor dari Prestasi Kerja dan Motivasi Kerja. Karena 
skor adalah data ordinal, sebagai contoh, jika prestasi pekerja 1 mempunyai 
skor 30 dan prestasi pekerja 2 mempunyai skor 60, maka tidak bisa 
dikatakan pekerja 2 berprestasi dua kali lebih bagi dari pekerja 1. Namun 
hanya bisa dikatakan pekerja 2 lebih bagus prestasinya dibandingkan pekerja 
1. Data variabel absen adalah data rasio, dalam arti angka 2 berarti seorang 
pekerja benar-benar 2 kali tidak masuk bekerja dalam sebulan. 

Dari data di atas, akan diketahui apakah ada hubungan antara skor test 
dengan prestasi kerja seorang pekerja, dan jika ada, seberapa jauh hubungan 
tersebut? Oleh karena dua variabel bertipe Ordinal, serta jumlah sampel di 
bawah 30, maka perlu dilakukan uji non parametrik. 

 
1) Buka file spearman 
2) Pilih menu Analyze > Correlate > Bivariate... Muncul kotak dialog 

Bivariate Correlation. 
 

 
 

3) Pada kotak Variables, masukkan variabel yang akan diuji, yaitu variabel test dan 

prestasi. 

4) Pada kotak Correlation Coefficient, aktifkan pilihan spearman sebagai koefisien 

korelasi yang akan digunakan. 

5) Klik pilihan Pearson untuk menonaktifkannya 

6) Abaikan bagian lain dan tekan OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil output terlihat seperti berikut. 
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Correlations 

   test prestasi 

Spearman's rho test Correlation Coefficient 1.000 .936** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 11 11 

prestasi Correlation Coefficient .936** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 11 11 

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

 

Analisis 
Proses perhitungan Korelasi Spearman dengan melakukan proses ranking 
untuk setiap variabel, dengan hasil seperti berikut ini. 
 

Test Prestasi Ranking 
Test 

Ranking 
Prestasi 

78,00 79,00 6 6 
77,00 75,00 5 5 
75,00 69,00 4 1 
79,00 81,00 7 7 
82,00 83,00 9 8 
85,00 88,00 10 10 
86,00 90,00 11 11 
70,00 75,00 3 5 
80,00 84,00 8 9 
69,00 71,00 2 3 
67,00 70,00 1 2 

 

Perhatikan proses ranking untuk variabel Test tidak berkaitan dengan 
ranking variabel Prestasi. Dari ranking Test terlihat pekerja kesebelas 
mempunyai skor test terkecil, yang berdampak pada prestasi dia yang juga 
nomor 2 paling rendah. Sedangkan pekerja nomor 6 dan 7 baik ranking test 
maupun ranking prestasi sama persis, yaitu 10 dan 11. Kemudian dilakukan 
selisih antara kedua ranking, dan dilakukan pengkuadratan dan 
penjumlahan hasil kuadrat: 

 
Ranking Test Ranking Prestasi D (selisih) D2 

6 6 ,00 ,00 

5 5 ,00 ,00 

4 1 3,00 9,00 

7 7 ,00 ,00 

9 8 1,00 1,00 

10 10 ,00 ,00 

11 11 ,00 ,00 

3 4 -1,00 1,00 

8 9 -1,00 1,00 

2 3 -1,00 1,00 

1 2 -1,00 1,00 

Total   14,00 

 

 

 

Rumus untuk Spearman: 
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rs = 1 – 
6 ∑𝑑𝑖2

𝑛 𝑛2− 1 
 

 

Dimana n adalah jumlah data, dalam kasus ini adalah 11 pekerja. Dengan 
demikian didapat Korelasi Spearman: 

 

rs = 1 – 
6.14

 112− 1 
 = 0,936 

 

Perhatikan hasil r, yang sama dengan hasil pada output. Namun hasil 
korelasi di atas belum bisa digunakan untuk menafsir keeratan hubungan 
antara test dengan prestasi, karena harus dilakukan uji signifikansi antara 
kedua variabel, yang dilakukan di bawah ini. 

 

Proses pengambilan keputusan: 

 Ho : Kedua variabel tidak ada hubungan satu dengan yang lain 

 Hi : Kedua variabel ada hubungan yang signifikan satu dengan yang lain 
 

Dasar pengambilan keputusan: 
Dengan membandingkan z hitung dengan z tabel: 

 Jika z hitung < z tabel, maka Ho diterima 

 Jika z hitung > z tabel, maka Ho ditolak 
 
Keputusan : 
Dengan membandingkan z hitung degan z tabel 
 
Mencari z hitung: 

 

z = rs √𝑛 − 1 

 

dengan r = 0,936 dan n = 11, didapat z hitung; 
 

z = 0,936.√11 − 1 = 2,9484 

 

Mencari z tabel: 
Dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% (ini adalah 
standar dari SPSS), dengan uji dua sisi, akan dicari luas kurva 50% - 2,5%. 

Dari tabel z didapat z tabel 1,96. Karena dua sisi, maka tingkat signifikansi 
5% juga dibagi 2, menghasilkan 2,5%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Keputusan: 
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Karena z hitung (2,9484) > z tabel (1,96), maka Ho ditolak. 
Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan: 

 Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

 Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 
 

Dengan melihat angka probabilitas 
Karena angka pada bagian Sig. (2-Tailed) adalah 0,000 yang adalah < 

0,05, maka Ho ditolak. Hal ini berarti hasil Test seorang pekerja memang 
mempengaruhi prestasi kerja pekerja tersebut. 
 
Logika angka Probabilitas Sig. (2-Tailed) adalah 0,000: 

Dari perhitungan sebelumnya didapat angka z hitung adalah 2,9484 atau 
dibulatkan 2,95. Dari tabel z, dengan angka 2,95 (dicari dengan baris 2,9 dan 
kolom 0,05) didapat luas wilayah di bawah kurva normal (kumulatif) adalah 
0,998. Hal ini berarti kemungkinan salah menolak Ho adalah 1 – 0,998 = 
0,002 atau praktis dianggap 0,000. Karena kemungkinan salah mengambil 
keputusan, yakni menolak Ho, adalah hanya 0,002 (02%), maka tolak saja 
Ho, toh kesalahannya dibawah 5%. Dengan demikian, ada hubungan antara 
kedua variabel, dan hubungan tersebut adalah Erat, karena nilai rs yang 
mendekati 1 (korelasi sempurna), yakni 0,936. Nilai rs adalah positif, berarti 
semakin bagus nilai test seorang calon pekerja, maka diperkirakan prestasi 
kerja orang tersebut juga akan semakin bagus. Demikian sebaliknya. 

 

8.  Korelasi Parsial Kendall  
Pada modul modul korelasi sebelumnya, dijelaskan bahwa korelasi 

adalah pengukuran keeratan hubungan antar dua variabel. Namun dalam 
praktek, disadari bahwa sebuah variabel tidak terkait dengan hanya satu 
variabel, namun bisa dengan beberapa variabel lainnya. Seperti sebuah 
tanaman akan berkembang tidak hanya erat hubungannya dengan 
banyaknya pupuk, namun juga pada banyaknya sinar matahari, banyaknya 
air yang diperoleh, jenis tanah dan sebagainya. Hal ini menyebabkan 
perlunya memperhatikan adanya variabel lain saat menghitung korelasi dua 
variabel tertentu, yang diaplikasikan dengan penggunaan korelasi Parsial. 
Korelasi Parsial menghitung korelasi dua buah variabel seperti penghitungan 
korelasi pada umumnya, namun dengan menganggap sebuah variabel 
(ketiga) menjadi konstan. Seperti saat menghitung keeratan hubungan 
antara perkembangan tanaman dengan jumlah pupuk yang diperolehnya, 
disadari adanya pengaruh banyaknya air yang diberikan, namun variabel 
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banyaknya air dibuat konstan saat perhitungan korelasi dua variabel. 
Penghitungan korelasi secara per bagian (parsial) ini bertujuan untuk 
mengetahui efek variabel ketiga pada keeratan hubungan dua variabel yang 
dikorelasi. Dalam contoh, apakah banyaknya air berpengaruh pada 
hubungan pupuk dengan perkembangan sebuah tanaman. Jika tidak, maka 
sedikit banyaknya air tentu tidak berpengaruh pada kinerja pupuk untuk 
menumbuhkan sebuah tanaman. Kasus berikut akan menjelaskan 
penggunaan korelasi parsial menggunakan variabel yang ada pada modul-
modul sebelumnya. 

 
Kasus: Hubungan Test dengan Prestasi dengan Variabel Kontrol 
Motivasi 

Berikut adalah data Nilai Test Calon Karyawan Duta Makmur, Prestasi 
Kerja Mereka, Motivasi bekerja mereka dan Tingkat Absensi Pekerja. 

 
Pekerja Test Prestasi Motivasi Absen 

1 78,00 79,00 84,00 3,00 
2 77,00 75,00 88,00 2,00 
3 75,00 69,00 84,00 2,00 
4 79,00 81,00 82,00 3,00 
5 82,00 83,00 70,00 1,00 
6 85,00 88,00 59,00 1,00 
7 86,00 90,00 59,00 1,00 
8 70,00 74,00 64,00 4,00 
9 80,00 84,00 68,00 2,00 
10 69,00 71,00 91,00 4,00 
11 67,00 70,00 59,00 4,00 

 

Kasus di atas membahas korelasi yang parsial, yaitu korelasi dua variabel 
dengan membuat sebuah variabel ketiga konstan (tetap). Kemudian akan 
dibandingkan besar dan arah korelasi jika tanpa kehadiran variabel ketiga 
dengan jika variabel ketiga dibuat konstan. 

 
1) Buka file korelasi_kendall  
2) Pilih Analyze > Correlate > Bivariate... Muncul kotak dialog Bivariate 

Correlation. 
 

 
 

3) Pada kotak Variables, masukkan variabel test, prestasi dan motivasi. 



Statistika Penelitian Manajemen       199 

 

4) Pada pilihan Correlation Coefficient, klik mouse pilihan kendall’s tau-b. 
5) Nonaktifkan pilihan Pearson jika tampak aktif 
6) Abaikan bagian lain dan tekan OK 

 

Hasil output terlihat seperti berikut. 
 

Correlations 

   test prestasi motivasi 

Kendall's 
tau_b 

test Correlation Coefficient 1.000 .855** -.359 

Sig. (2-tailed) . .000 .133 

N 11 11 11 

prestasi Correlation Coefficient .855** 1.000 -.434 

Sig. (2-tailed) .000 . .069 

N 11 11 11 

motivasi Correlation Coefficient -.359 -.434 1.000 

Sig. (2-tailed) .133 .069 . 

N 11 11 11 

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

 

Analisis: 
Proses perhitungan Korelasi Parsial 𝜏 Kendall: Perhatikan output 

Correlations atau korelasi antar ketiga variabel. Dari output ini terlihat 
bahwa: 

 Korelasi antara Test dengan Prestasi adalah + 0,855 

 Korelasi antara Test dengan Motivasi adalah – 0,359 

 Korelasi antara Prestasi dengan Motivasi adalah – 0,434 
 

Catatan. Perhatikan kedua korelasi terakhir yang bertanda negatif semuanya 
tidak signifikan (p di atas 0,05) 

 
Korelasi Parsial dihitung dengan rumus: 

 

𝜏 xy.z = 
𝜏𝑥𝑦− 𝜏𝑥𝑧− 𝜏𝑦𝑧

√[1− 𝜏𝑥𝑧
2 ] [1− 𝜏𝑦𝑧

2 ]
 

 

Dimana x dan y adalah variabel yang akan diuji, dalam kasus ini adalah 
variabel Test dan Prestasi. Sedangkan z adalah variabel pengontrol yang 
dibuat konstan, dalam kasus ini adalah variabel Motivasi. Dengan demikian 
didapat Korelasi Parsial Kendall: 

 

𝜏xy.z = 
0,855− −0,359−0,434 

√ 1−[−0,359]2 . 1−[−0,434]2 
 

 

             =  0,8315 
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Pengujian hasil korelasi: 

 Ho : Hubungan kedua variabel (Test dan Prestasi) bebas dari keterkaitan 
dengan variabel ketiga (Motivasi). 

 Hi : Hubungan kedua variabel (Test dan Prestasi) tidak bebas dari 
keterkaitan dengan variabel ketiga (Motivasi), atau hubungan 
kedua variabel dipengaruhi oleh variabel ketiga. 

 
Dasar pengambilan keputusan: 
Untuk sampel besar, yakni di atas 10 buah, bisa dengan membandingkan z 
hitung dengan z tabel: 

 z hitung < z tabel, Ho diterima 

 z hitung > z tabel, Ho ditolak 
 

Keputusan: 
Karena n adalah 11 (diatas 10 buah), bisa digunakan perbandingan z hitung 
dengan z tabel. 
 
Mencari z hitung: 

 

z = 
3𝜏𝑥𝑦.𝑧 √𝑛 𝑛−1 

√2 2𝑛+5 
 

 

dengan 𝜏𝑥𝑦.𝑧 = 0,8313 dan n = 11, didapat z hitung: 

 

z = 
3.0,8315.√11 11−1 

√2. 2.11+5 
 

 

Mencari z tabel 
Dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% (ini adalah 
standar dari SPSS), dengan uji dua sisi, akan dicari luas kurva 50%-2,5% = 
47,5%. Dari tabel z didapat z tabel 1,96. 
 
Keputusan : 

 

 
 

Berdasarkan gambar di atas z hitung (3,55) > z tabel (1,96), maka Ho ditolak. 
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Perhatikan angka korelasi dengan tanpa adanya variabel pengontrol 
motivasi adalah 0,855. Sedangkan setelah memperhitungkan adanya variabel 
Motivasi yang kemudian dibuat konstan, korelasi turun menjadi 0,8315. 
Dengan demikian, sebenarnya hubungan kedua variabel dipengaruhi oleh 
variabel ketiga. Namun karena besar korelasi awal dan korelasi akhir tidak 
begitu besar, maka bisa dikatakan variabel motivasi tidak berpengaruh secara 
nyata pada hubungan antara variabel test dengan variabel prestasi. 

Dengan mengerjakan korelasi parsial untuk non parametrik, Anda tidak 
bisa menggunakan pilihan menu Analyze > Correlate > Partial... Hal ini 
disebabka pilihan Partial dalam SPSS digunakan untuk perhitungan korelasi 
parsial dari pearson. Sedangkan koefisien korelasi Pearson atau Product 
Moment digunakan hanya untuk parametrik atau untuk data rasio/interval 
dan data berdistribusi normal. Untuk prosedur non parametrik, mencari 
korelasi parsial dilakukan dengan perhitungan manual seperti di atas. 
Prosedur korelasi menggunakan Spearman, proses perhitungan korelasi 
parsial untuk Spearman sama persis dengan rumus untuk mencari korelasi 
parsial Kendall, hanya terjadi pergantian simbol, yakni simbol 𝜏𝑥𝑦.𝑧 diganti 

dengan 𝑟𝑥𝑦.𝑧. Namun demikian, dalam praktek lebih sering digunakan 

korelasi parsial dengan Kendall daripada dengan Spearman 
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Glosarium 
 

A 
1. Analisis adalah proses menganalisa sebuah data yang ada 
2. Analisis data adalah menentukan arti yang sebenarnya dan signifikan dari data 

yang telah diorganisasikan dalam satu pola yang logis. Proses yang berisi usaha 
secara formal untuk menemukan tema-tema, merumuskan hipotesis kerja (ide) 
seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan 
pada tema dan hipotesis kerja tersebut. 

3. Analisis data deskriptif adalah proses pengolahan data hasil penelitian dengan 
tujuan agar kumpulan data menjadi bermakna 

 
D 

1. Data adalah rincian dari sejumlah informasi numerik 
2. Data inferensial adalah pengolahan data untuk menguji hipotesis untuk 

generalisasi dari sampel ke populasi 
3. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat/tulisan.  
4. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan 
5. Diagram adalah gambar berupa grafik yang memperlihatkan suatu skema, bagan 

 
E 

1. Estimasi adalah perencanaan dari sebuah data 
 

F 
1. Frekwensi adalah jumlah persekon dari fenomena periodic 

 
G 

1. Grafik adalah diagram yang menujukkan hubungan antara beberapa kelompok, 
jumlah mengenai suatu data 

 
H 

1. Histogram adalah diagram balok, karena frekwensi yang disajikan berbentuk 
balok 

2. Hipotesis adalah suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar, merupakan 
kemungkinan jawaban atas masalah dari sebuah penelitian 

 
I 

1. Indikator adalah segala sesuatu yang menunjukkan sebuah ciri tertentu 
2. Interprestasi adalah perkiraan, penafsiran, tafsiran 
 

K 
1. Konstruk adalah sifat yang akan dipelajari 
2. Konsep adalah ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret 

 
M 

1. Median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai 
yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya 

2. Modus adalah suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul 
 

P 
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1. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-
benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian 

2. Parameter adalah nilai yang menyajikan ciri populasi 
 

R 
1. Rata-rata adalah merupakan nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan semua 

nilai data dan membaginya dengan jumlah data 
2. Random adalah suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari populasi untuk 

menjadi anggota sampel, pemilihan dilakukan sedemikian rupa sehingga pada 
setiap elemen mendapat kesempaan yang sama untuk dipilih menjadi anggota 
sampel 

 
S 

1. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan 
menginterprestasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan 
keputusan 

2. Statistik adalah penyajian data sampai pengambilan keputusan 
3. Statistic deskriptif adalah kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana 

memperoleh dan menyajikan data atau informasi agar mudah dipahami oleh 
pihak lain yang berkepentingan. 

4. Statistik inferensial adalah berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang 
karakteristik populasi yang dikaji 

5. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertetu yang menjadi perhatian 
6. Sampling adalah cara pengumpulan data dan yang diselidiki adalah sebuah 

sampel dari sebuah populasi 
7. Signifikan adalah bermakna, penting 
8. Statistik parametric adalah bagian dari statistic yang parameter dari populasinya 

mengikuti suatu distribusi tertentu, seperti distribusi normal, dan memiliki 
varians yang homogen 

9. Statistik non-parametrik adalah bagian dari statistic yang parameternya dari 
populasinya mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang 
bebas dari persyaratan dan variansnya tidak perlu homogeny 

 
T 

1. Teori adalah perangkat dari preposisi yang mempunyai korelasi yang telah 
terbukti 

 
V 

1. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi, atau apa yang menjadi titik 
perhatian suatu penelitian  
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9. Motimorphosis, Motivasi Menuju Perubahan 
10. Intisari Teori Kepemimpinan 
11. Metode SEM untuk Penelitian Manajemen (AMOS, LISREL, PLS) 
12. Perbandingan Aplikasi Metode Penelitian Manajemen 
13. Statistika Penelitian Bisnis dan Manajemen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lampiran Tabel 
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1. Tabel Kurva Normal 
 

 
 
 
 
2. Tabel t 
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3. Tabel r Product Moment 
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4. Tabel F 
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