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DISTRIBUSI FREKUENSI

Ringkasan Teori

Menurut Hasan, distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-

kelas tertentu (2005: 41). Sedangkan menurut Suharyadi dan Purwanto, distribusi frekuensi

adalah pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data

dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih

kategori (2003: 25). Pengelompokan data tersebut dilakukan dengan cara mendistribusikan

data dalam kelas atau selang dan menetapkan banyaknya nilai yang termasuk dalam tiap

kelas yang disebut frekuensi kelas. Menurut Anto Dajan, istilah distribusi frekuensi

umumnya dipergunakan bagi distribusi frekuensi dari hasil pengukuran yang dikelompokkan

(grouped measurement).

Tujuan distribusi frekuensi ini, yaitu :

1. Memudahkan dalam penyajian data, sehingga data yang biasanya terdapat dalam

jumlah yang besar menjadi lebih mudah dipahami, dan dibaca sebagai bahan

informasi.

2. Memudahkan dalam menganalisa/menghitung data, membuat tabel, grafik.

Berdasarkan jenis kelasnya, distribusi frekuensi terbagi dua macam, yaitu :

a) Distribusi frekuensi categorical adalah distribusi frekuensi yang pembagian

kelas – kelasnya berdasarkan atas macam – macam data, atau golongan data

yang dilakukan secara kwalitatif.

b) Distribusi frekuensi numerical adalah distribusi frekuensi yang pembagian

kelas – kelasnya dinyatakan dalam angka.

Jenis-Jenis Distribusi Frekuensi

a) Distribusi Frekuensi Distrik, yaitu distribusi frekuensi yang diantara tiap dua

kelas yang berurutan terdapat celah 1 unit / satuan

b) Distribusi Frekuensi Kontinu, yaitu distribusi frekuensi yang diantara tiap kelas

yang berurutannya terdapat celah sebesar 0 atau bilangan yang mendekati

c) Distribusi Frekuensi tertutup, yaitu distribusi frekuensi yang seluruh batas

kelasnya dinyatakan dengan bilangan tertentu

d) Distribusi Frekuensi terbuka, yaitu distribusi frekuensi yang tidak seluruh batas

kelasnya dinyatakan dengan bilangan tertentu, terdiri atas
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 DF terbuka atas, adalah DF yang batas bawah kelas terakhirnya tidak

dinyatakan dengan bilangan melainkan dengan keterangan “ kurang dari “

 DF terbuka bawah, adalah DF yang batas atas kelas terakhirnya tidak

dinyatakan dengan bilangan melainkan dengan keterangan “ lebih dari “

 DF terbuka atas bawah, adalah DF yang batas bawah kelas pertama dan

batas atas kelas terakhirnya masing–masing tidak dinyatakan dengan bilangan

melainkan dengan keterangan “ kurang dari “ dan “ atau lebih “

e) Distribusi Frekuensi Relatif, yaitu distribusi frekuensi yang frekuensinya

dinyatakan dengan bilangan–bilangan tertentu yang berbentuk ratio atau persentase

yang jumlah seluruh frekuensinya selalu sama dengan 1 atau 100%

1. dalam bentuk rasio

2. dalam bentuk persentase

Bagian Distribusi Frekuensi

1. Kelas (Class)

Pengelompokan individu atau item dari data (Class) yang diobservasi

kedalam batas–batas nilai tertentu

2. Batas kelas (Class limit)

Bilangan –bilangan yang membatasi kelas –kelas (class limit) tertentu, yang

memiliki 2 macam pengertian :

a. Batas Kelas / ujung kelas ( State Class Limit ) yaitu bilangan-bilangan

yang tertera didalam suatu distribusi frekeuensi yang membatasi kelas–

kelas tertentu yang terdiri dari:

i. Batas bawah kelas / Ujung bawah kelas (Lower State Class limit/

LCL)

Adalah bilangan yang paling kecil yang membatasi kelas tertentu

ii. Batas atas kelas/Ujung atas kelas (Upper State Class limit/ UCL)

Bilangan yang paling besar yang membatasi kelas tertentu
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b. Batas kelas sebenarnya / Tepi kelas (Class Boundaries) yaitu bilangan–

bilangan yang membatasi antara tiap dua kelas yang berurutan, yang

terdiri dari :

1.1.1. Batas bawah kelas sebenarnya/tepi bawah kelas (Lower

Class Boundaries / LCB)

Bilangan yang diperoleh dari rata-rata ujung atas kelas

sebelumnya dengan ujung bawah kelas yang bersangkutan

1.1.2. Batas atas kelas sebenarnya/tepi atas kelas ( Upper Class

Boundaries / UCB)

Bilangan yang diperoleh dari rata-rata ujung atas kelas yang

bersangkutan dengan ujung bawah kelas yang berikutnya

3. Panjang kelas /Lebar kelas / Ukuran Kelas ( Class interval / Class Size ) → Ci

Bilangan–bilangan yang menunjukkan panjang / lebar / ukuran dari tiap–tiap kelas

yang diperoleh dengan cara mengurangkan batas bawah kelas berikutnya dengan

batas kelas yang bersangkutan

4. Frekuensi ( Frequency )→ f

Frekuensi tiap – tiap kelas diartikan sebagai jumlah dari data – data yang sudah

dimasukkan kedalam masing – masing kelas. Selanjutnya semua data pengamatan

pada masing – masing kelas dihitung dengan menggunakan sistem Tally (tanda :

////). Frekuensi kelas adalah jumlah dari tanda yang diperoleh.

5. Nilai tengah/ titik tengah/tanda kelas ( Midpoint / Class Mark ) → X

Bilangan–bilangan yang dapat mewakili kelas–kelas tertentu yang diperoleh

dengan jalan atau cara merata–ratakan batas kelas yang bersangkutan.

X  =

Contoh :

DATA USIA KARYAWAN PT. ANGIN RIBUT AMBULU
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Batas Kelas Tepi Kelas Nilai Tengah Frekuensi

25 - 29 24,5 - 29,5 27 16

30 - 34 29,5 - 34,5 32 15

35 - 39 34,5 - 39,5 37 7

40 - 44 39,5 - 44,5 42 2

Jumlah 40

LCL                   UCL            LCB        UCB                   X f            f

Tahapan untuk menyusun suatu distribusi frekuensi

Setelah mendapatkan data dan ingin disusun dalam bentuk table distribusi frekuensi, maka

langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Menyusun urutan ( array ) dari data yang di observasi

Array : data yang disusun berdasarkan urut-urutan

2) Menentukan nilai maksimum ( terbesar ) dan nilai minimum ( terkecil ) dari data

mentah, kemudian hitunglah sebaran / rentang/jangkauan/ Range dengan

menggunakan rumus :

R = Xmaksimum – Xminimum

3) Menentukan banyaknya kelas ( k ) dengan rumus Sturges :

k= 1 + 3,322 Log N atau k = 1 + 3,322 log n

N = banyaknya anggota populasi;

n = banyaknya anggota sampel

4) Menentukan interval kelas atau panjang/lebar/ukuran dari tiap–tiap kelas dengan

rumus :

Ci = =
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Keterangan : Interval atau panjang kelas adalah bebas, kelas dapat berinterval 3, 5,

10, dsb.

5) Menentukan batas–batas kelas serta memasukkan setiap individu/item dari data

yang diobservasi kedalam kelas yang bersangkutan

6) Menyusun suatu distribusi frekuensi secara jelas dan lengkap berdasarkan tabel

pada tahap 5

Macam–Macam Grafik Distribusi Frekuensi

Setelah menyusun data ke dalam table distribusi frekuensi, data tersebut dapat disajikan

dalam bentuk grafik sebagai berikut :

1. Histogram ( Hystogram )

0.0. Suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan batang–batang

yang disusun secara berderet tanpa jarak yang menggambarkan tinggi

frekuensi tiap kelas

2. Poligon ( Polygon )

0.1. Suatu bentuk grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah–patah

yang menghubungkan titik tengah histogram tiap kelasnya

3. Ozaiv ( Ogive )

0.2. Suatu bentuk Grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis patah–

patah yang menghubungkan tinggi frekuensi kumulatif dari tiap–tiap

kelasnya.

4. Kurva Frekuensi ( Frequency Curve / Smoothing Curve)

1. Suatu bentuk Grafik distribusi frekuensi yang merupakan garis lengkung

yang juga merupakan penghalusan dari bentuk poligon sedemikian rupa

sehingga luas daerah dibawahnya sama dengan luas daerah dibawah p
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a. Histogram

b. Poligon

c. Ozaiv d. Kurva Frekuensi

6

a. Histogram

b. Poligon

c. Ozaiv d. Kurva Frekuensi

6

a. Histogram

b. Poligon

c. Ozaiv d. Kurva Frekuensi
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Rumus

Contoh Soal

Diberikan data mentah tentang gaji bulanan 50 pegawai honorer di PT. STA Coorporation

(dalam ribuan Rupiah).

138 164 150 132 144 125 149 157 118 124

144 152 148 136 147 140 158 146 128 135

168 165 126 154 138 118 178 163 137 143

135 140 153 135 147 142 173 146 146 150

142 150 135 156 145 145 161 128 155 162

Dari data diatas, buatlah daftar distribusi frekuensi dari gaji tersebut.

Untuk menjawab soal diatas, langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai

berikut.

1) Menentukan array, data diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar

118 128 135 138 143 146 148 152 157 164

118 128 135 140 144 146 149 153 158 165

124 132 136 140 144 146 150 154 161 168

125 135 137 142 145 147 150 155 162 173

126 135 138 142 145 147 150 156 163 178
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2) Menentukan Range (R).

Range (R) = Data terbesar – data terkecil

= 178 – 118

= 60

3) Menentukan Jumlah Kelas (k).

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

k = 1 + 3.322 log 50 = 1 + 3,322 (1,6989700043) = 6,644 dibulatkan 7 kelas

4) Menentukan interval kelas

Maka interval kelas (i) = R : k = 60 : 7 = 8,57 dibulatkan menjadi 9

5) Menentukan batas-batas kelas.

Dalam menentukan kelas, diharapkan semua data yang ada dapat masuk

keseluruhan. Data terkecil harus masuk pada kelas pertama, dan data terbesar dapat

masuk pada kelas terakhir. Dari persoalan diatas, dapat dibuat interval – interval

kelas sebagai berikut.

Kelas I = dimulai dengan 118, mengingat panjang kelas = 9, maka

Kelas II = dimulai dengan 127

Kelas III = dimulai dengan 136

Kelas IV = dimulai dengan 145

Kelas V = dimulai dengan 154

Kelas VI = dimulai dengan 163

Kelas VII = dimulai dengan 172

6) Menghitung Frekuensi Kelas.

Jika semua langkah dipenuhi, maka dari soal diatas dapat dibuat tabel distribusi

frekuensi sebagai berikut.

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI GAJI BULANAN

50 PEGAWAI HONORER

KELAS
GAJI

( Dalam Ribuan )
TALLY FREKUENSI

I

II

III

IV

118 – 126

127 – 135

136 – 144

145 – 153

////

//// //

//////// /

//////// ////

5

7

11

14
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V

VI

VII

154 – 162

163 - 171

172 – 180

//// //

////

//

7

4

2

TOTAL 50

TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI, FREKUENSI RELATIF,

FREKUENSI KUMULATIF DAN FREKUENSI KUMULATIF RELATIF

GAJI BULANAN 50 PEGAWAI HONORER

KELAS GAJI FREKUENSI

FREKUENSI KUMULATIF

Nilai fk kurang dari Nilai fk lebih dari

< 118 0 > 118 50

I 118 – 126 5 < 127 5 > 127 48

II 127 – 135 7 < 136 12 > 136 44

III 136 – 144 11 < 145 23 > 145 37

IV 145 – 153 14 < 154 37 > 154 23

V 154 – 162 7 < 163 44 > 163 12

VI 163 – 171 4 <172 48 > 172 5

VII 172 – 180 2 < 181 50 > 181 0

TOTAL 50
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SOAL DISTRIBUSI FREKUENSI

1. Berikut ini adalah daftar nilai UAS Statistika I dari 33 orang mahasiswa dan mahasiswi

didik Pak Joko.

Nama Nilai UAS

Anita Kezia 73

Farhatunisa 70

Lois Jessica 73

Karina Megasari 73

Catra Evan 70

Nina 79

Siti Hudaepah 70

Rudolf Purba 71

Taufik N. Rachman 65

Karina Indri 75

Deasy 73

Alya Fauziah 90

Ahmad Hamdi 73

Yessica Sardina 70

Dita 65

Kore Yessica 65

Irsyad 70

Yusti 65

Meisa 80

Tiara 83

Yasyir 70

Ardina 70

Heni 95

Nurul Fajriyah 75

Rino Kurniawan 85

Ruli Yantika 70

Saphira 65

Sepzuda N. 65
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Cindy Nainggolan 73

Sundari Tri Utami 75

Tyas Asih 75

Winda Pratiwi 85

Sumber:penulis

a. Suatu saat, Pak Joko ingin memberikan reward kepada mahasiswa / mahasiswi

pemegang nilai tertinggi dan punishment kepada pemegang nilai terendah.

Siapakah yang mendapatkan reward dan punishment tersebut?

b. Susunlah data tersebut dalam suatu tabel distribusi frekuensi

Jawab :

a. Yang mendapatkan nilai UAS Statistika I tertinggi adalah Heni (95)

Yang mendapatkan nilai UAS Statistika I terendah adalah Taufik, Dita, Kore,

Yusti, Saphira, dan Sepzuda dengan masing-masing nilai 65.

b. Membuat tabel distribusi frekuensi

1) Membuat array

65 70 73 75

65 70 73 79

65 70 73 80

65 70 73 83

65 70 73 85

65 70 75 85

70 71 75 90

70 73 75 95

2) Rentang kelas  = Xmax-Xmin

= 95 – 65

= 30

3) Banyak kelas :

k = 1 +  3,322 log (32)

= 1 + 3,322 (1,5051499783)

= 1 + 5,000108228
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= 6,000108228 (Banyak kelas dibulatkan menjadi 6)

4) Panjang kelas

p = = 5

5) Batas bawah kelas pertama : nilai data terendah, yaitu 65

6) Tabel distribusi frekuensi

Nilai UAS
Jumlah Mahasiswa /

Mahasiswi

65 – 69 6

70 – 74 15

75 – 79 5

80 – 84 2

85 – 89 2

90 – 94 1

≥95 1

JUMLAH 32

2. Mr. Budi, one of lecturer in Padjadjaran University is collecting data  100 student’s

mid exam score in his Friday class. These are the results

97 97 23 100 87 90 90 90 90 63

47 47 50 33 53 60 60 63 63 65

80 83 73 73 75 65 65 65 65 73

85 85 77 77 77 65 70 70 73 75

93 93 83 83 83 73 75 75 75 83

43 73 87 87 87 77 80 80 80 57

40 75 93 95 95 43 43 45 45 63

57 57 60 83 83 55 55 55 55 65

63 65 65 97 97 97 80 80 57 73
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67 67 67 55 55 57 85 85 63 77

Sumber : Penulis

a) Please make the frequency distribution table, so Mr. Budi can see it ore

clearly.

b) Graph an ogive from the data.

c) Students who get score of less than 75 must take the remedial test. If there

are more than half of class who must join remedial test, Mr. Budi should

make a remedial teaching. Based on the ogive, please determine if Mr.

Budi should make the remedial teaching or no?

Jawab :

a)

1. Menentukan array

23 50 57 63 65 73 77 83 85 93

33 53 57 63 67 73 77 83 87 93

40 55 57 65 67 73 77 83 87 95

43 55 60 65 67 75 77 83 87 95

43 55 60 65 70 75 80 83 87 97

43 55 60 65 70 75 80 83 90 97

45 55 63 65 73 75 80 83 90 97

45 55 63 65 73 75 80 85 90 97

47 57 63 65 73 75 80 85 90 97

47 57 63 65 73 77 80 85 93 100

2. R = Xmaks – Xmin = 100 – 23 = 77

3. k = 1 + 3.322 log n

Banyak data = n = 100

k = 1 + 3.322 log 100 = 1 + 6.644 = 7.644

Panjang kelas = 77/8 = 9.6
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Panjang kelas dibulatkan ke atas = 10

4. Menentukan kelas

batas bawah kelas pertama = 21

b)

1. Membuat distribusi frekuensi kumulatif

Nilai Kurang dari Nilai
Lebih

dari

<21 0 >21 100

<31 1 >31 89

<41 3 >41 70

<51 11 >51 46

<61 26 >61 26

<71 46 >71 11

<81 70 >81 3

<91 89 >91 1

<101 100 >101 0

2. Membuat Ogive
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3. Menarik Kesimpulan

 There are 70 (more than half of class) get score below 75. So, Mr. Budi

has to make a remedial teaching to the class.

3. Berikut ini adalah tabel distribusi frekuensi persentase pendapatan dan penduduk tani

di 8 desa dengan 240 usaha tani padi di Jawa Tengah musim tanam 1973 / 1974.

% petani yang dikumulasikan dari

golongan pendapatan terendah

sampai dengan golongan pendapatan

tertinggi

Jumlah pendapatan dari

tanaman padi sebagai %

dari pendapatan

keseluruhan

% kumulatif

Golongan 20% pertama 2,7 ...
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Golongan 20% kedua 6,6 ...

Golongan 20% ketiga 10,8 ...

Golongan 20% keempat 18,1 ...

Golongan 20% kelima 61,8 ...

JUMLAH 100,0

Sumber : Pengantar Metode Statistik Jilid 1 (Anto Dajan)

a. Isilah bagian yang kosong dalam tabel di atas.

b. Dengan sumbu Y adalah “Jumlah pendapatan dalam % dari seluruh pendapatan

masyarakat secara kumulatif” dan sumbu X adalah “jumlah penduduk sebagai %

dari keseluruhan masyarakat secara kumulatif”, buatlah kurva Lorenz dari data

pendapatan di atas!

c. Kesimpulan apa yang dapat ditarik dari kurva tersebut?

Jawab :

a. Isi tabel

% petani yang dikumulasikan

dari golongan pendapatan

terendah sampai dengan

golongan pendapatan tertinggi

Jumlah pendapatan dari

tanaman padi sebagai %

dari pendapatan

keseluruhan

% kumulatif

Golongan 20% pertama 2,7 2,7

Golongan 20% kedua 6,6 9,3

Golongan 20% ketiga 10,8 20,1

Golongan 20% keempat 18,1 38,2

Golongan 20% kelima 61,8 100,0

JUMLAH 100,0
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b. Kurva Lorenz

c. Dilihat dari Kurva Lorenznya (kurva yang jauh dari garis ), distribusi pendapatan

pada 8 desa tersebut masih belum merata, karena sebagian besar dari

pendapatannya masih dikuasai oleh sebagian kecil golongan atas.

4. The following table reports all the patients’ weight (in kg) that come to visit Rumah

Sakit Damai Sejahtera on Friday, 27th of December 2013.

Mid Point Frequency

34,5 2

44,5 3

54,5 11

64,5 20

74,5 32

84,5 25

94,5 7

Jumlah 100
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Sumber : Pengantar Metode Statistik Jilid 1 (Anto Dajan)

a. Make the initial frequency distribution table.

b. Graph the histogram  dan polygon from the data above.

c. Graph the ogive.

Jawab :

a. p = Mid point 2 – Mid point 1 = 44,5 – 34,5 = 10

Class 1 à - UCL1 – LCL1 + 1 = 10 .................................. (1)

- Mid point 1 ( = 34,5   = à = 30........(2)

Substitusi (1) ke (2) :  = 39

Weight Frequency

30-39 2

40-49 3

50-59 11

60-69 20

70-79 32

80-89 25

90-99 7

Jumlah 100

b. Gambar histogram dan polygon
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c. Gambar Ogive

5. Dalam bukunya yang berjudul Outline of Biometrics Analysis, Treolar mengemukakan

distribusi berat bayi yang baru dilahirkan sebagai berikut :

Berat badan (dalam ons) Jumlah Bayi

77-84,5 2

85-92,5 20

93-100,5 45

101-108,5 74

109-116,5 85

117-124,5 62

125-132,5 61

133-140,5 26
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Berat badan (dalam ons) Jumlah Bayi

141-148,5 13

149- 156,5 9

157-164,5 4

165-172,5 1

JUMLAH 402

Sumber : Pengantar Metode Statistik Jilid 1 (Anto Dajan)

a. Buatlah sebuah histogram dan poligon dari data di atas

b. Apakah data di atas diskrit (discrete)? Mengapa?

c. Dapatkah Saudara memberi contoh mengenai interval kelas, batas kelas,

dan tepi kelas dari data di atas?

Jawab :

a. Gambar Histogram dan Poligon

Cont...
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b. Tidak, data di atas berbentuk kontinu (continues), karena berat badan

merupakan data yang dapat diukur, bukan dihitung.

c. Contoh mengenai interval kelas, batas kelas, dan tepi kelas :

Batas Kelas Tepi Kelas Jumlah Bayi

77 - 84,5 76,75 - 84,75 2

85 - 92,5 84,75 - 92,75 20

Batas kelas bawah       Batas kelas atas         Tepi kelas bawah        Tepi kelas atas

(LCL)                            (UCL)                       (LCB)                         (UCB)

Interval kelas = 85 – 77 = 8

6. One day, students of FEB Unpad took an election to choose a head commitee of P5, an

event to welcome new students in 2014. The following table shows the tally system

results written on the board :

Name Number of people choosing

Anto ||||   ||||   ||||   ||||

Budi ||||   ||||   ||||   |

Viva ||||   ||||   ||||   ||||   ||||   ||||

Mira ||||   ||||   |||

Agus ||||   ||||   ||||   ||||   ||||    ||

JUMLAH ...

Sumber : Penulis

a. How many students who participated in that election?

b. Arrage the data above into a proper categorial frequency distribution table.

c. Graph a histogram.

d. Who was the winner and what percentage of participants who voted for

him / her?
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Jawab :

Name Frequency

Anto 20

Budi 16

Viva 30

Mira 13

Agus 27

JUMLAH 106

a. There were 106 students who participated in that election

b. Here is the distribution frequency table.

Name Frequency

Anto 20

Budi 16

Viva 30

Mira 13

Agus 27

JUMLAH 106

c. Histogram :

d. The winner was Viva, who got 28,30% voters ( x 100%)
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7. Berikut  ini  adalah  data  mengenai akumulasi  nilai  dari pertandingan Thomas Cup

2013.

Sumber : Modul Praktikum Statistika I tahun 2012 soal no. 7

a. Buatlah array dari data di atas.

b. Buatlah Distribusi Frekuensinya ?

c. Berapa banyak peserta yang akan lolos kejuaraan jika akumulasi nilai  minimal

adalah 38 ?

d. Berapa  banyak   peserta  kejuaraan  yang  memiliki  akumulasi  nilai kurang dari

49 dan lebih dari 54 ?

e. Berapa batas kelas ke 4? batas atas kelas ke 5? tepi bawah kelas ke 1? tepi atas

kelas ke 6 ?

Jawab :

a. Menyusun array

b. R = X maks – X min = 55 – 30 = 25

k= 1+3,322 log n = 1+ 3,322 log 45 = 6,491971970 ~ 6

Ci = R/k = 25/6 = 4,166666 ~ 4

Batas bawah kelas pertama Xmin = 3
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Distrubusi Frekuensi Akumulasi Nilai Pada Thomas Cup 2013

Akumulasi Nilai (Interval Kelas) Jumlah Peserta (f)

30-33 5

34-37 6

38-41 9

42-45 7

46-49 8

50-53 9

54-57 1

JUMLAH 45

c. Jumlah  peserta  yang  akan  lolos  seleksi   jika  akumulasi  nilai minimalnya 38

adalah sebanyak = 9 + 7 +8+9+1 = 34 orang.

f. Banyak peserta kejuaraan yang memiliki akumulasi nilai kurang dari 46 dan lebih

dari 54 adalah 27 ( 7 +9+6+5 ) + 1 = 28 orang.

g. Berapa batas  bawah kelas ke 4 = 42 batas atas kelas ke 5 = 49

tepi bawah kelas ke 1 = 30 – 0,5 = 29,5

tepi atas kelas  ke 6 = 53 + 0,5 = 53,5

h. Berapa batas  bawah kelas ke 4 = 42 batas atas kelas ke 5 = 49

tepi bawah kelas ke 1 = 30 – 0,5 = 29,5

tepi atas kelas  ke 6 = 53 + 0,5 = 53,5

i. Distribusi  Frekuensi  Kumulatif  Akumulasi  Nilai  Pada  Thomas Cup 2013
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Ogive :

8. Thirty AA batteries were tested to determine how long they would last. The results, to

the nearest minute, were recorded as follows:

423, 369, 387, 411, 393, 394, 371, 377, 389, 409, 392, 408, 431, 401, 363, 391, 405,

382, 400, 381, 399, 415, 428, 422, 396, 372, 410, 419, 386, 390

Source : http://www.statcan.gc.ca

a. Manager of PT AA in Indonesia states that if a battery has a life span more

than the mean value, it will be exported to USA. From those 30 batteries, how

many batteries that will be exported?

b. Using class interval of 10, make a poper frequency distribution table

c. Batteries that have life span below 370 minutes will be discarded. How many

batteries (in %) that should be discarded? And how much the loss if the cost is

Rp3000,00 per battery?

d. Draw a polygon and show in which group of life time we can find the most

batteries!

Jawab :

a. Mean = 397,13
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There are 14 batteries that can be exported to USA because they have more

than 397,13 minutes life span.

b. Membuat tabel distribusi frekuensi dengan interval 10, batas bawah kelas

pertama = 360

c. Membuat tabel frekuensi relatif (persen)

 Based on table above, 7% from 30  batteries producted must be discarded

because they don’t have required standard of production. The loss will be

Rp6000, 00 (= 2 x Rp3000,00).

d. Poligon :
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From the polygon above, we can found the most batteries in life time span

between 390 – 399 minutes.

9. Dari hasil survey jumlah pekerja kasar di Majalaya diperoleh data sebagai berikut :

Usia Jumlah Pekerja

Pria Wanita

1-14 28 24

14-19 37 23

20-24 94 28

25-34 268 72

35-44 246 64

45-54 125 37

55-64 55 18

>65 35 9

Usia yang tidak diketahui 2 1

JUMLAH 290 276

Sumber : Pengantar Metode Statistik Jilid 1 (Anto Dajan)

Sudah benarkah penyajian data di atas? Berikan komentar saudara.

Jawab

Belum.
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Pada kelas II, batas bawah kelas harusnya dimulai dari angka 15. Selain itu, penyusunan

kelas belum baik karena interval kelas berbeda-beda, contohnya antara kelas ke III dan

ke IV

Terlebih lagi, tidak semua kelompok usia masuk ke dalam kelas.

Harusnya, dibuat kelompok usia yang lebih dari 65 ke dalam kategori kelas.

10. The  following  are 50  students’  grades  in Statistics  I at  the  University of Padjadjaran

Semester II 1997.

Source : Modul Praktikum Statistika I tahun 2012 no. 3

a. How many people who scored between 44-52 and 80-82?

b. What percentage of people who scored between 53-61and 89-97?

c. How many people who scored less than 44 and less than 71?

Jawab :

a. Tabel: Nilai Statistika II 50 mahasiswa Unpad semester II tahun1997

Jadi, Banyaknya mahasiswa yang mendapat nilai antara 44 – 52 adalah 2 orang dan

antara 80 – 88 adalah 13 orang.
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b. Tabel: Distribusi frekuensi relatif nilai statistika II mahasiswa Unpad tahun 1997

Jadi, mahasiswa yang mendapat nilai antara 53 – 61  adalah  6  %  dan  yang

mendapat nilai antara 89 – 97 adalah 18 %

c. Tabel : Distribusi frekuensi kumulatif kurang dari

Jadi, banyaknya mahasiswa yang nilainya kurang dari 44 adalah 3 orang, dan yang

kurang dari 71 adalah 15 orang.
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UKURAN GEJALA PUSAT

Pengertian

Ukuran Gejala Pusat (UGP), dapat diartikan sebagai nilai yang cukup representatif

bagi penggambaran nilai – nilai yang terdapat dalam data yang bersangkutan. Rata – rata

sedemikian itu dapat dianggap sebagai nilai sentral dan dapat digunakan sebagai

pengukuran lokasi sebuah distribusi frekuensi (sumber: Anto Dayan, 1986). Dengan

demikian, UGP adalah bilangan atau keterangan yang dapat mewakili deretan bilangan atau

deretan keterangan tertentu atau suatu nilai yang mewakili suatu kelompok data yang pada

umunya mempunyai kecenderungan terletak di tengah – tengah dan memusat dalam suatu

kelompok data yang disusun menurut besar kecilnya nilai data.

Macam – Macam Penggolongan UGP Meliputi :

1. Mayor mean, yang terdiri dari ;

a. Rata – Rata hitung

b. Median

c. Modus

2. Minor Mean, Terdiri dari :

a. Rata – Rata Ukur ( Geometric Mean )

b. Rata – Rata Harmonis ( Harmonic Mean )

1. Mayor Mean

1.a. Rata – Rata Hitung

Dapat diartikan sebagai hasil penjumlahan nilai – nilai hasil pengamatan (X1,

X2,..., Xn) dibagi jumlah observasinya n. (sumber: Anto Dayan, 1986)

Sifat – sifat dari Rata – Rata hitung, median, dan modus :

a. Mudah dihitung,

Mudah dan sederhana guna diintepretasikan hasilnya,

b. Mengikutsertakan semua niai – nilai observasi dalam proses

menghitungnya,

c. Tidak mudah dipengaruhi oleh nilai – nilai observasi ekstrim,

d. Fluktuasi dari sampel ke sampel relatif sedikit. (sumber: Anto Dayan,

1986)

Untuk menghitungnya, digunakan rumus – rumus sebagai berikut :
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Data Tidak Berkelompok

Ungroupped Data

Data Berkelompok

Groupped Data

Rata – rata Hitung (μ atau )

Populasi Sampel Populasi Sampel

μ = ∑ ̅ = ∑ Cara Panjang:

μ = ∑ . Cara Panjang:̅ = ∑ .
Cara Pendek:

μ = Xo + ∑ .
Ci

Cara Pendek:̅ = Xo +
∑ .

Ci

Rata – rata Tertimbang (Wm)

Populasi Sampel Populasi Sampel

Wm =
∑∑

Rata – rata dari Rata – rata (M )

Populasi Sampel Populasi Sampel

M ̅= ∑∑
Keterangan :

X = Nilai data yang diobservasi N :Banyaknya data pada   populasi

W = Weighted ( timbangan ) n : Banyaknya data pada sampel/

Jml Frekuensi

Xi = Nilai tengah / mid point xo : Nilai tengah pada kelas u = 0

Ui = Skala arbiter pada kelas ke-i Ci : Interval kelas

μ = rata – rata populasi

1.b. Median ( Me )

Merupakan nilai sentral dari sebuah distribusi frekuensi. Nilai sedemikian itu

merupakan nilai sentral dari yang berhubungan dengan posisi sentral yang

dimilikinya dalam sebuah distribusi. Secara teoritis, median membagi seluruh

jumlah observasi atau pengukuran kedalam 2 bagian yang sama. (sumber: Anto

Dayan, 1986)
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Rumus – Rumus Median

Data Tidak Berkelompok

Ungroupped Data

Data Berkelompok

Groupped Data

Median

Populasi Sampel Populasi Sampel

Letak Me :1 2 (N + 1)

Letak Me :1 2 (n + 1)

Letak Me :1 2 N

Letak Me :1 2 n

Nilai Me :

Data ke 1 2 (N + 1)

Nilai Me :

Data ke 1 2 (n + 1)

Nilai Me :

Me = Tbme +
.

. Ci

Nilai Me :

Me = Tbme+
.

. Ci

Keterangan:

Tbme : Tepi kelas bawah kelas median

F : Frekuensi kumulatif sebelum Kelas media

Fme : Frekuensi sebenanrnya kelas median

Ci : Interval Kelas

Dari pengertian Median diatas dapat dikembangkan menjadi :

i. Kuartil ( Qi )

Secara teoritis merupakan Xi yang ordinatnya membagi seluruh distribusi

kedalam 4 bagian yang sama. (sumber: Anto Dayan, 1986)

ii. Desil ( Di )

Merupakan nilai - nilai Xi yang ordinatnya membagi seluruh distribusi

kedalam 10 bagian yang sama. (sumber: Anto Dayan, 1986)

iii. Persentil ( Pi )

Merupakan nilai - nilai Xi yang ordinatnya membagi seluruh distribusi

kedalam 100 bagian yang sama. (sumber: Anto Dayan, 1986)
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Rumus – Rumus Kuartil , Desil dan Persentil:

Data Tidak Berkelompok

Ungroupped Data

Data Berkelompok

Groupped Data

Kuartil (Qi); i=1,2,3

Populasi Sampel Populasi Sampel

Letak Qi:

(N + 1)

Letak Qi :

(n + 1)

Letak Qi :

N

Letak Qi :

n

Nilai Qi :

Data ke (N + 1)

Nilai Qi :

Data ke (n + 1)

Nilai

Qi = TbQi + . Ci

Nilai

Qi =TbQi + . Ci

Desil (Di); i=1,2,3,...9

Populasi Sampel Populasi Sampel

Letak Di:

(N + 1)

Letak Di :

(n + 1)

Letak Di :

N

Letak Di :

n

Nilai Di :

Data ke (N + 1)

Nilai Di :

Data ke (n + 1)

Nilai

Di = TbDi + . Ci

Nilai

Di = TbDi + . Ci

Persentil (Pi); i=1,2,3,...99

Populasi Sampel Populasi Sampel

Letak Pi:

(N + 1)

Letak Pi :

(n + 1)

Letak Pi :

N

Letak Pi :

n

Nilai Pi :

Data ke (N + 1)

Nilai Pi :

Data ke (n + 1)

Nilai

Pi = Tbpi + . Ci

Nilai

Pi = Tbpi + . Ci

1.c. Modus ( Mo )

Merupakan nilai dari variabel atau observasi yang memiliki frekuensi

tertinggi. (sumber: Anto Dayan, 1986)
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Rumus – Rumus Modus :

Data Tidak Berkelompok

Ungroupped Data

Data Berkelompok

Groupped Data

Modus

Populasi Sampel Populasi Sampel

Mo = nilai data yang sering muncul Mo = Tbmo + . Cimo

Keterangan :

Tbmo : Tepi bawah kelas modus

d1   : Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus

d2   : Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah kelas modus

Hubungan Rata – Rata Hitung, Median, dan Modus

Hubungan yang bersifat empiris dari ketiga statistik ukur yaitu rata – rata hitung,

median, dan modus telah dikemukakan oleh Karl Pearson yaitu sebagai berikut:

Hubungan antara ketiga ukuran nilai pusat, penting sekali bagi pegukuran

kemencengan yang memberikan gambaran bentuk kurva. (sumber: Anto Dayan, 1986)

Hubungan antara ketiga ukuran nilai pusat ialah sebagai berikut:

 Jika rata – rata hitung, medain dan modus memiliki nilai yang sama maka kurvanya

berbentuk simetris. Pada kurva simetris sempurna, nilai rata – rata hitung, median

dan modus terletak pada suatu titik di tengah – tengah absis dan ketiganya

berimpitan.

 Jika nilai rata – rata hitung lebih besar daripada nilai median dan lebih besar dari

pada nilai modus maka kurvanya menceng ke kanan.

 Jika nilai rata – rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan lebih kecil dari

pada nilai modus maka kurvanya menceng ke kiri.

Rata - rata hitung – Modus = 3 (Rata – rata hitung – median)̅- Mo=3 ( ̅- Me)
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(sumber: Anto Dayan, 1986)

2. Minor Mean

2.a. Rata – Rata Ukur ( Geometric Mean / GM)

 Rata – rata ukur umumnya digunakan untuk mengukur tingkat perubahan

atau pengrata – rataan rasio. Jika rumus dibawah digunakan untuk mengrata

– ratakan serangkaian data, maka tujuannya adalah mengurangi bias yang

disebabkan oleh komponen Xi yang ekstrim. (sumber: Anto Dayan, 1986)

Rumus Rata – Rata Harmonis :

Data Tidak Berkelompok

Ungroupped Data

Rata – rata Ukur

Populasi Sampel

GM = √ 1. 2. 3… ,
Atau

GM
2 = ∏

GM = √ 1. 2. 3… ,
Atau

GM
2 = ∏

Data Berkelompok

groupped Data

Rata – rata Ukur

Populasi Sampel

GM = 1 . 2 … . ,
Atau

Log GM =
∑ ∑

GM = 1 . 2 … . ,
Atau

Log GM =
∑ ∑

̅,Me,Mo Mo,     Me, ̅ ,Me,    Mo
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Dari pengertian rata – rata ukur dapat dikembangkan menjadi :

1.b. Rata – rata ukur sebagai tingkat pertumbuhan (growth) ( Pn )

Populasi dan sampel : Pn = Po (1 + r)n

Ket:

P0 = Jumlah pokok yang akan dibungakan pada periode awal (t0)

r = Tingkat bunga

n = Jumlah periode uang tersebut dibungakan

Pn = Jumlah uang pada akhir periode n (sumber: Anto Dayan, 1986)

2.b. Rata – Rata Harmonis ( Harmonic Mean )

Rata – rata harmonis merupakan suatu keadaan ketika distribusi memiliki nilai

– nilai observasi yang positif X1, X2, ..., Xn sejumlah n, rata – rata harmonis

serangkaian nilai – nilai observasinya diatas ialah n dibagi dengan hasil

penjumlahan dari seluruh . (sumber: Anto Dayan, 1986)

Sifat – sifat Rata – Rata Harmonis ( Harmonic Mean) :

 Rata – rata harmonis sangat baik untuk menghitung rata – rata dari data per

unit tertentu dengan syarat hasil kali antara banyaknya unit dengan nilai data

tersebut konstan.

 Rata-rata harmonis lebih sesuai bila digunakan pada data atau observasi

yang unit pembilanngnya tetap, sedangkan unit penyebutnya berubah-ubah

(bervariasi).

 Rata – rata harmonis tidak dapat digunakan untuk menghitung rata-rata dari

data kualitatif ataupun data yang berbentuk distribusi frekuensi terbuka.

Rumus Rata – Rata Harmonis :

Data Tidak Berkelompok

Ungroupped Data

Data Berkelompok

Groupped Data

Rata – rata Harmonis

Populasi Sampel Populasi Sampel

HM = ∑ HM = ∑ HM = ∑ HM = ∑
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Contoh Soal :

1. Berikut ini jumlah pembeli tiket travel dalam 6 hari terakhir di kota Bandung

300, 1005, 945, 732, 1005, 1384

a) Tentukanlah rata – rata pembeli tiket travel di Kota Bandung tersebut!

b) Tentukanlah Median dan Modusnya!

Penyelesaian :

Diketahui : n = 7

X1 = 300, X2 =1005, X3 = 945, X4 = 732, X5 = 1005, X6 = 1384

Ditanya : a). ̅b). Me   c). Mo

Jawab :

a) ̅ = ∑ = = 895,167

Jadi, rata – rata pembeli tiket travel di Kota Bandung selama 6 hari terakhir ini adalah

895 pembeli.

b) Urutkan data dari yang terkecil hingga data yang terbesar

300, 732, 945, 1005, 1005, 1384

Median = Data ke ½ ( n + 1) = ½ ( 6 + 1) = 3,5 berarti Me terletak diantara data

ke 3 dan ke 4, sehingga mediannya = (945 + 1005 ) / 2 = 975

Jadi, median dari pembeli tiket travel di Kota Bandung selama 6 hari terakhir ini

adalah 975 pembeli.

Modus = Data yang sering muncul = 1005

Jadi, modus dari pembeli tiket travel selama 6 hari terakhir ini adalah sebesar 1005

pembeli.

2. Berikut ini adalah distribusi frekuensi banyaknya barang yang harus dikirimkan oleh

TiKi ke 50 kota yang berhasil dikumpulkan oleh suatu lembaga di Provinsi ‘A’ pada

tahun 2013

Distribusi Frekuensi

Banyaknya barang yang harus dikirim TiKi ke 50 kota, tahun 2013

Jumlah surat yang harus dikirim Banyaknya kota

20 – 29 5

30 – 39 8
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40 – 49 12

50 – 59 6

60 – 69 7

70 – 79 10

80 – 89 2

Jumlah 50

a) Hitunglah rata – rata dengan cara pendek dan cara panjang ?

b) Tentukan nilai tengah dan nilai yang paling sering muncul ?

c) Tentukan kuartil 2 ?

d) Tentukan Desil 9 dan Persentil 65 ?

Penyelesaian :

Diketahui : n = 50, Ci = Lcl2 - Lcl1 = 30 – 20 = 10

Kelas Frekuensi Xi fi.xi ui fi.ui

20 – 29 5 24,5 122,5 -3 -15

30 – 39 8 34,5 276 -2 -16

40 – 49 12 44,5 534 -1 -12

50 – 59 6 54,5 327 0 0

60 – 69 7 64,5 451,5 1 7

70 – 79 10 74,5 745 2 20

80 – 89 2 84,5 169 3 6

Jumlah 50 2625 -10

Ditanya : a) ̅
b) Me, Mo,

c) Q3

d) D9 dan P65

Jawab :

a) Cara Panjang̅= ∑ .
= = 52,5

Cara Pendek̅= X0 +
∑ .

. Ci = 54,5 + . 10 = 52,5
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Jadi, baik dengan cara panjang maupun cara pendek menunjukkan bahwa rata –

rata barang yang harus dikirm TiKi ke 50 kota di Provinsi ‘A’ pada tahun 2013

adalah 53 buah barang.

b) Letak Me = ½ n = ½ . 50 = 25 → data ke 25 terletak pada kelas 40-49

Tbme = = = 39,5

Me = Tbmo + . Ci = 39,5 + . 10 =49,5

Letak Mo = pada kelas 40 – 49 (karena memiliki frekuensi terbanyak)

d1 = 12 – 8 = 4

d2 = 12 – 6 = 6

Mo = Tbmo + . Cimo = 39,5 + . 10 =43,5

Jadi, berdasarakan hitungan diatas, terlihat bahwa barang yang paling banyak

diterima kota di Provinsi ‘A’ pada tahun 2013 adalah berkisar 44 buah barang

dengan median atau ½ dari kota – kota tersebut menerima barang kurang dari 50

dan sebagian kota lagi menerima lebih dari 50 barang.

c) Letak Q3 = ¾ n = ¾ 50 = 37,5 → data ke 37,5 terletak di kelas 60 – 69

TbQ3 = = = 59,5

Q3 = TbQ3 + . Ci = 59,5+ . 10 = 68,7857

Jadi, ¾  atau 75 % dari kota – kota di provinsi A pada tahun 2013 menerima

barang berkisar sebesar 68,7857 buah surat. Sedangkan sisanya menerima lebih

dari 68,7857 barang.

d) Letak D9 = i/10 n = 9/10 . 50 = 45 → data ke 45 terletak dikelas 70 – 79

Tbd9 = = = 69,5

Tbd9+ . Ci = 69,5+ . 10 = 76,5
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Jadi, 0,9 kota – kota di Provinsi A pada tahun 2013 menerima barang berkisar

kecildari 77 buah barang ( desil 9 = 77 buah barang), sedangkan sisanya

menerima barang lebih dari 77 buah barang.

Tbp65 = = = 59,5

Tbp65+ . Ci = 59,5+ . 10 = 61,6429

Jadi, 65/100 dari kota –kota di Provinsi A pada tahun 2013 menerima barang

berkisar kecil dari 62 buah barang, sedangkan sisanya menerima surat lebih dari

62 buah barang.
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SOAL UKURAN GEJALA PUSAT

1. A person invested with interest at rate of 7% in the first year. He put his profit in the first

year together with his capital of origin and then, he invested again with interest at rate of

9% in the second year. In a similarway, inthe third year the moneyinvestedwithinterest at

rate of 10%, in the fourth year12% and15% in the fifth year. How much the mean of

interest rate during five periods?

Given: X1 =7%, X2 =9%, X3 =10%, X4 =12%, X5 =15%,

=
∑

= % = 10,6%

So, the mean of interest rate during 5 periods is 10,6%.

2. Setelah dilakukannya penelitian terhadap 2 perusahaan, didapat bahwa rata – rata gaji

yang diterima pada 2 perusahaan tersebut adalah $ 3.200 perbulan, pada Perusahaan

A,rata – rata gaji yang didapat oleh karyawannya sebesar $ 3.450 perbulannya,

sedangkan Perusahaan B menerima gaji sebesar $3.100 per bulan. Tentukanlah

perbandingan banyaknya karyawan pada 2 perusahaan tersebut dan beri kesimpulan!

Penyelesaian:

Diket: ̅A = $ 3.450̅B = $ 3.100̅= $ 3.200

Ditanya: perbandingan n1 dan n2

Jawab:̅n =
∑ .∑

$3.200 =
$ . . . .

$3.200 n1 + $3.200 n2 = $3.450 n1 + 3.100 n2

$100 n2 = $ 250 n1

n2 = 2,5 n1

Jadi, perbandingan banyaknya jumlah karyawan perusahaan A dengan karyawan

perusahaan B adalah 1 : 2,5.

3. The following data represent the salary data of CEO in US in billion Dollar USA ($)

Salarys Amount of CEO

11 – 20 13
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21 – 30 25

31 – 40 21

41 – 50 23

51 – 60 20

61 – 70 27

71 – 80 31

Calculate: a) Mean, median, mode of CEO’s salary in US

b) Determine quartile 1, quartile 2, quartile 3

Solution:

Given n = 160Ci = Lcl2 – Lcl1 = 20 – 10 = 10

Class Frecuency (fi) Xi Xi . fi

11 – 20 13 15,5 201,5

21 – 30 25 25,5 637,5

31 – 40 21 35,5 745,5

41 – 50 31 45,5 1046,5

51 – 60 20 55,5 1110

61 – 70 27 65,5 1768,5

71 – 80 23 75,5 2340,5

Jumlah 160 7850

Asked: a) Mean, median, mode

b) Q1, Q2, Q3

c) D7 and what it means

Solution:

a) Mean = ̅= ∑ .
= = 49,0625

Situation of Median = Me = ½ n = 80

Me = ½ (160 +1) = 80,5

Me = Lme + . Ci

= 40,5 + . 10

= 40,5 + 6,7742

= 47,2742

Letak Mo = pada kelas 41 – 50 (karena memiliki frekuensi terbanyak)
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d1 = 31 – 21 = 10

d2 = 31 – 20 = 11

Mo = Tbmo + . Cimo

= 40,5 + . 10

= 40,5 + 4,76190

= 45,2619

So, mean, median and mode of CEO’s salary in billion US$ is $49,06, $47,27, and

$45,26.

b) situation of Q1 = ¼ . n = ¼ 160 = 40

Q1= TbQ1 + . Ci = 30,5+ . 10 = 31,4524

situation of Q2 = ½ . n = ½ 160 = 80

Q2= TbQ2 + . Ci = 40,5 + . 10 = 47,2742

situation of Q3 = 1 3 . n = 1 3 . 160 = 53,3333

Q3= TbQ3 + . Ci = 40,5 + . 10 = 47,8014

So, the result of Q1, Q2, and Q3 in billion US$ are $ 31,45, $ 47,27, and $ 47,80.

4. The data below is represent of student height at  faculty of economics in 2013:

Height Number of Students

160 – 162 45

163 – 165 20

166 – 168 17

169 – 171 33

172 – 174 15

a) Find the arithmetic mean and mode of student height at  faculty of economics in 2013

b) Byusing thearithmetic mean, median, andmode relationship, proposed byKarlPearson,

determine the median of student height at  faculty of economics in 2013

Tinggi Badan (cm) Frekuensi (f) Titik Tengah

(Xi)

f . Xi

160 – 162 45 161 7245

163 – 165 20 164 3280

166 – 168 17 167 2839
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169 – 171 33 170 5610

172 – 174 15 173 2595

Jumlah 130 21569

a) Mean = ̅= ∑ .∑ = = 165,9154

So, the arithmetic meanof students height at  faculty of economics in 2013 is

165,9154cm.

Kelas Modus adalah kelas ke-4 sehingga

Tb = 168,5 d1 = 33 – 17 = 16d2 = 33 – 15 = 18Ci = 3

Mo = Tbmo + . Cimo = 168,5 + . 3 = 169,9118

So, the mean of students height at  faculty of economics in 2013 is 169,91 cm.

b) arithmetic mean, median, and mode relationship

rata – rata hitung – modus = 3 (rata – rata hitung – median)

165,9154 - 169,9118     = 3 (165,9154 – median)

-3,9964 = 497,7462 – 3.Me

3.Me = 497,7462 + 3,9964

Me = 167,2475

So, by using thearithmeticmean, median, andmode relationship proposed by Karl

Pearson, the median of student height at  faculty of economics in 2013 is 167.25cm.

5. Dalam tahun 1949, perusahaan – perusahaan asuransi kecelakaan mobil di Amerika

Serikat telah membayar sebanyak 715,673 permintaan yang besarnya $ 100 atau kurang,

rata - ratanya $ 33,91, juga mereka telah membayar sebanyak 157,879 permintaan yang

besarnya $ 101 sampai dengan $ 1000 dengan rata – rata $ 216,89 dan sejumlah 1707

permintaan yang besarnya melebihi $ 1000 dengan rata – rata $ 1635,09. Tentukanlah

permintaan rata – rata dari keseluruhan ?

Permintaan Banyaknya (ni) Rata – rata (Xi) Ni . Xi

Kurang dari $100 715,673 33,91 24.268.471,43

$101 - $1000 157,879 21,89 34.242.376,31

Lebih dari $1000 1,707 1635,09 2.791

Jumlah 875,256 61.301.946,36

Permintaan rata – rata =
. . ,, = $ 70,04

Jadi, rata – rata permintaan dari keseluruhan Asurandi adalah $ 70,04.
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6. Berikut ini ditampilkan data hasil nilai ujian statistika I tahun ajaran 2010/2011:

Nilai Ujian F

30 – 39 5

40 – 49 8

50 – 59 15

60 – 69 37

70 – 79 25

80 – 89 10

Dari data diatas, tentukanlah:

a. Rata – rata hitung dari hasil nilai ujian statistika I tahun ajaran 2010/2011

b. Nilai tengah dari hasil nilai ujian statistik I tahun ajaran 2010/2011

c. Kuartil 3, Desil 6, dan Persentil 10 dari hasil nilai ujian statistik I tahun ajaran

2010/2011

d. Nilai yang paling sering muncul dari hasil nilai ujian statistik I tahun ajaran 2010/2011

e. Rata – rata ukur dari hasil nilai ujian statistik I tahun ajaran 2010/2011

Penyelesaian:

Nilai Ujian f Xi Xi . f fk log Xi f . log Xi

30 – 39 5 34,5 172,5 5 1,537819 7,689095

40 – 49 8 44,5 356,0 13 1,64836 13,18688

50 – 59 15 55,5 817,5 28 1,736397 26,04595

60 – 69 37 65,5 2386,5 65 1,80956 66,95371

70 – 79 25 75,5 1862,5 90 1,872156 46,80391

80 – 89 10 85,5 845,0 100 1,926857 19,26857

Jumlah 100 6440,0 179,9481
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a. Rata – rata Hitung

=
∑ .∑ = = 64,4

Maka, rata - rata hitung dari hasil nilai ujian statistika I tahun ajaran 2010/2011

adalah 64,4.

b. Letak Median = Me = ½ n = 50

Me = Lme + . Ci

= 59,5 + . 10

= 59,5 + 5,946

= 65,446

Jadi, median dari hasil nilai ujian statistik I tahun ajaran 2010/2011 adalah 65,446.

c. Letak Q3 = 3 4 . n = 3 4 . 100 = 75

Q3= TbQ3 + . Ci = 69,5 + . 10 = 73,5

Letak D9 = i/10 n = 9/10 . 50 = 45

D9 = Tbd9+ . Ci = 59,5+ . 10 = 68,15

Letak P10 = i/100 n = 10/100 . 100 = 10

P10 = TbP10+ . Ci = 39,5+ . 10 = 45,75

Jadi, kuartil 3, desil 9, dan persentil 10 dari hasil nilai ujian statistika I tahun ajaran

2010/2011 secara berurutan adalah 73,5; 68,15; dan 45,75.

d. Tb = 59,5 d1 = 37 – 15 = 22d2 = 37 – 25 = 12Ci = 10

Mo = Tbmo + . Cimo = 59,5 + . 10 = 65,97

Jadi, modus dari hasil nilai ujian statistik I tahun ajaran 2010/2011 adalah 65,97.

e. Rata – rata ukur (GM)

GM = 1 . 2 … . ,
log GM =

∑ ∑
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log GM =
,

= 1,799481

GM = 63,02.

Jadi, rata – rata ukur dari hasil nilai ujian statistik I tahun ajaran 2010/2011 adalah

63,02.

7. The population of Indonesia according to the 1971 census, is 119.208.229 peoples. And

then, in 1980,The population of Indonesia increased to 147.490.298 peoples. How much

the growth of population in Indonesian per year?

Given:

P0 =  119.208.229

Pn = 147.490.298

n = 9

Asked: r?

Solution:

Pn = Po (1 + r)n

(1 + r)n =

r = / - 1

= 147.490.298/119.208.229 - 1

= √1,237249 – 1

= 1,0239365 – 1

r = 0,0239365 or 2,39%.

so, the growth of population in Indonesia is2.39%per year.

8. Harga pembelian bensin campuran per liter di beberapa tempat di Pulau Jawa bervariasi

harganya. Di Banten, harga bensin campuran per liter adalah Rp 500,-. Di Jakarta dan di

Bandung secara berurutan adalah Rp 750,- dan 600,-. Sedangkan di  Yogyakarta adalah

Rp 450,-. Tentukan berapa rata – rata pembelian bensin per liter di beberapa tempat di

Pulau Jawa tersebut ?

Dik: n= 4 X1= 500 X2= 750 X3= 600 X4= 450

Dit: HM

Jawab:
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HM = ∑ = = , , , , = , = 557,8800/liter ≈

558/liter

Jadi, rata – rata pembelian bensin per liter di beberapa tempat di Pulau Jawa tersebut

adalah Rp 558,-/liter.
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UKURAN DISPERSI

Pengertian

Ukuran dispersi atau ukuran penyebaran adalah suatu bilangan yang dapat

menunjukkan besarnya penyimpangan nilai sesuatu data terhadap rata-ratanya.atau dari

nilai-nilaipusatnya.

Kegunaan Ukuran Dispersi

- Sebagai pelengkap dari ukuran gejala pusat dalam membandingkan dua ataulebih

kelompok bilangan. Pada ukuran gejala pusat, nilai rata-rata sepertimean atau median

hanya menitikberatkan pada pusat data, tapi tidakmemberikan informasi tentang

sebaran nilai pada data tersebut.

- Untuk membandingkan sebaran data dari dua informasi distribusi nilai.

(Statistika Teori dan Aplikasi, J. Supranto)

Macam-macam ukuran dispersi

1. Dispersi absolute

Dispersi absolut adalah suatu ukuran disperse yang tidak dapat dibandingkan dengan

ukuran deskriptif lainnya. Ukuran disperse absolute digunakan untuk membandingkan

dua atau lebih data yang mempunyai satu ukuran yang sama.

Ukuran dispersi absolut adalah ukuran dispersi yang hanya dapat digunakan untuk

melihat penyimpangan-penyimpangan nilai yang terdapat pada suatukumpulan data,

bukan untuk beberapa kumpulan data.

Ukuran dispersi absolute terdiri dari:

1. Rentang atau sebaran (range(R))

Rentang atau sebaran adalah selisih antara data yang bernilai terbesar dengan data

yang nilainya terkecil. Semakin besar range suatu data. Maka data tersebut

semakin tidak merata.

Rumusnya sebagai berikut.

a. Data yang tidak berkelompok (ungrouped data (UD))

Untuk populasi dan sampel menggunakan rumus yang sama:

R = Xmax - Xmin

b. Data berkelompok (grouped data (GD))
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Untuk populasi dan sampel menggunakan rumus yang sama dengan

ungrouped data (UD) :

Catatan : Xmax dalam grouped data (GD) merupakan nilai tengah kelas

terakhir, sedangkan Xmin merupakan nilai tengah kelas pertama.

2. Sebaran antar kuartil (inter quartile range (IQR)) / rentang antar kuartil

Sebaran antar kuartil (IQR) adalah selisih antara nilai kuartil ketiga (Q3) dengan

kuartil pertama (Q1). Semakin besar IQR suatu data, maka data tersebut semakin

tidak merata.

Rumusnya sebagai berikut.

a. Data yang tidak berkelompok (ungrouped data (UD))

Untuk populasi dan sampel menggunakan rumus yang sama:

IQR = Q3 – Q1

b. Data berkelompok (grouped data (GD))

Untuk populasi dan sampel menggunakan rumus yang sama dengan

ungrouped data (UD) :

IQR = Q3 – Q1

3. Simpangan kuartil (quartile deviation (QD) atau semi inter quartile range)

Adalah setengah dari selisih antara kuartil ketiga (Q3) dengan kuartil pertama

(Q1).

Rumusnya sebagai berikut.

a. Data yang tidak berkelompok (ungrouped data (UD))

Untuk populasi dan sampel menggunakan rumus yang sama:

QD =

b. Data berkelompok (grouped data (GD))

Untuk populasi dan sampel menggunakan rumus yang sama dengan

ungrouped data (UD) :

QD =

4. Rata-rata simpangan (average deviation (AD))
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Simpangan rata-rata (average deviation (AD)) adalah rata-rata hitung dari nilai

mutlak penyimpangan antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya.

Semakin besar AD suatu data, maka data tersebut memiliki fluktuasi yang

semakin besar atau tidak stabil dan risiko yang tinggi.

Rumusnya sebagai berikut.

a. Data yang tidak berkelompok (ungrouped data (UD))

Populasi : AD =
∑ | |

Sampel : AD =
∑ | ̅|

b. Data berkelompok (grouped data (GD))

Populasi : AD =
∑ | |

Sampel :      AD =
∑ | ̅|

5. Simpangan baku (standard deviation ( ))
Simpangan baku (standard deviation ( )) adalah standar rata-rata

penyimpangan suatu data terhadap nilai rata-ratanya. Semakin besar atau
suatu data, maka data tersebut memiliki fluktuasi yang semakin besar atau tidak

stabil. Dalam dunia usaha, simpangan baku sering dijadikan sebagai ukuran

risiko. Semakin besar simpangan baku, maka semakin besar risiko yang dihadapi.

Rumusnya sebagai berikut.

a. Data yang tidak berkelompok (ungrouped data (UD))

Populasi := ∑( )
atau = ∑ − ∑

Sampel :

N > 30 s =
∑( ̅)

N≤ 30 s =
∑( ̅)

b. Data berkelompok (grouped data (GD))

Populasi :
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= ∑ ( )
atau = ∑ − ∑

Atau

= ∑ − ∑
Sampel :

N > 30 :        s =
∑ ( ̅)

atau = ∑ − ∑
Atau

s =
∑ − ∑

n ≤ 30 :

s =
∑ ( ̅)

atau = ∑ − ∑( )
atau

s =
∑ − ∑( )

Keterangan:

c : panjang kelas

u = =

d = X - M

X = nilai tengah

M = rata-rata hitung sementara

6. Varians (variance (V))

Varians (variance (V)) adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data

terhadap rata-rata hitungnya atau merupakan bentuk kuadrat dari simpangan baku.

Rumusnya sebagai berikut.

a. Data yang tidak berkelompok (ungrouped data (UD))

Populasi :   V =

Sampel :   V =

b. Data berkelompok (grouped data (GD))
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Populasi :   V =

Sampel :   V =

2. Ukuran dispersi relatif

Ukuran dispersi relative adalah suatu ukuran dispersi yang dibandingkan dengan

ukuran deskriptif lainnya. Ukuran disperse relative digunakan untuk membandingkan

dua data atau lebih yang mempunyai satuan ukuran yang sama atau yang berbeda.

Ukuran disperse relative dapat digunakan untuk membandingkan dispersi atau variasi

dari beberapa kumpulan data.

Dispersi relatif =

Ukuran disperse relative terdiri dari :

1. Koefisien variasi (coefficient of variation (CV))

Koefisien variasi (coefficient of variation (CV)) hasil bagi antara simpangan

baku suatu data dengan rata-rata hitungnya, dinyatakan dalam bentuk presentase.

CV digunakan sebagai ukuran perbandingan antara dua data atau lebih (terutama

jika simpangan baku tidak bisa dijadikan ukuran perbandingan). Semakin kecil

CV, maka data tersebut lebih homogen atau lebih merata (lebih baik).

Rumusnya sebagai berikut.

a. Data yang tidak berkelompok (ungrouped data (UD))

Populasi :   CV = x 100%

Sampel :   CV = ̅ x 100%

b. Data berkelompok (grouped data (GD))

Populasi :   CV = x 100%

Sampel :   CV = ̅ x 100%

2. Koefisien variasi kuartil (coefficient of quartile variation (CVQ))

Koefisien variasi kuartil (coefficient of quartile variation (CVQ))  hasil bagi

antara selisih nilai kuartil ketiga (Q3) dan kuartil pertama (Q1) atau perbandingan

antara simpangan kuartil terhadap mediannya, dinyatakan dalam bentuk

persentase.

Rumusnya sebagai berikut.

a. Data yang tidak berkelompok (ungrouped data (UD))

Untuk populasi dan sampel menggunakan rumus yang sama:

CVQ = x 100% atau CVQ = x 100%
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b. Data berkelompok (grouped data (GD))

Untuk populasi dan sampel menggunakan rumus yang sama dengan

ungrouped data (UD) :

CVQ = x 100% atau CVQ = x 100%

3. Angka baku (standard score (Z))

Angka baku (standard score (Z)) bilangan yang diperoleh dari hasil bagi antara

selisih nilai tertentu suatu data dengan rata-rata hitung data tersebut dengan nilai

sempangan bakunya. Angka baku digunakan sebagai ukuran perbandingan antara

dua auat lebih. Semakin besar angka bakunya, maka data tersebut lebih baik.

Rumusnya sebagai berikut.

a. Data tidak berkelompok :

Populasi :   Z =

Sampel :   Z =
̅

b. Data berkelompok (GD) :

Populasi :   Z =

Sampel :   Z =
̅

Ukuran kemencengan (skewness (sk = ))

- Ukuran kemencengan (skewness (sk = )) suatu ukuran yang menunjukkan

menceng atau tidaknya bentuk kurva suatu distribusi  frekuensi (DF).

Batas-batas ukuran kemencengan

1. 0.0 ≤ |sk = | ≤ 0.1 berarti bentuk kurva DF nya normal atau dapat dianggap

normal.

Gambar 1. Kurva DF normal
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2. 0.1 ≤ |sk = | ≤ 0.3 berarti bentuk kurva DF nya menceng ke kiri jika nilainya

negative atau menceng ke kanan jika nilainya positif.

Gambar 2. Kurva DF menceng ke kanan

3. |sk = | ≥ 0.3 berarti bentuk kurva DF nya sangat menceng ke kiri jika nilainya

negative atau menceng ke kanan jika nialinya positif.

Gambar 3. Kurva DF sangat menceng ke kanan

Rumus-rumus yang digunakan :

1. Rumus Bowley

Untuk populasi dan sampel menggunakan rumus yang sama :sk = =
( ) ( )( ) ( atau sk = =

2. Rumus Pearson

Populasi : sk = = atau sk = =
( )

Sampel : sk = =
̅

atau sk = =
( ̅ )

3. Rumus Moment/Matematis
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Populasi : sk = =
∑ ( )

atau

sk = = ∑ − 3 ∑ ∑ + 2 ∑
Sampel : sk = = ∑ ( − ̅)
atau

sk = = ∑ − 3 ∑ ∑ + 2 ∑
Ukuran keruncingan (kurtosis (Kt = ))

Keruncingan distribusi data atau kurtosis adalah derajat atau ukuran tinggirendahnya puncak

suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data.

Berdasarkan keruncingannya kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu:

1. Leptokurtik (puncak relatif tinggi/ runcing)

2. Mesokurtik (puncak tidak tinggi dan tidak mendatar atau bisa disebut normal)

3. Platikurtik ( puncak hampir mendatar/ tumpul)

Leptokurtik

Mesokurtik

Platikurtik

Batas-batas ukuran keruncingan

1. Kt = > 3, berarti bentuk kurva DF runcing (Leptokurtic)

2. Kt = = 3, berarti bentuk kurva DF normal (Mesokurtic)

3. Kt = < 3, berarti bentuk kurva DF tumpul (Platykurtic)

Rumus-rumus yang digunakan :

Rumus moment/matematis :

Populasi :
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Kt = =
∑ ( )

atau

Kt = = ∑ − 4 ∑ ∑ + 6 ∑ ∑ − 3 ∑
Sampel :Kt = = ∑ ( ̅)

atau

Kt = = ∑ − 4 ∑ ∑ + 6 ∑ ∑ − 3 ∑
Contoh soal

Daftar berikut adalah nilai akhir praktikum statistic dari dua puluh orang praktikan yang

mengikuti praktikum :

85     55     60     73     88     74     45     93     40     53

64 69    42     86     71     66     90     91     78     57

a. Hitunglah semua ukuran disperse absolutnya!

b. Hitunglah semua ukuran disperse relatifnya kecuai angka baku!

c. Berapa ukuran kemencengan dengan rumus Bowley? Bagaimana bentuk kurva

distribusi frekuensi di atas?

d. David merupakan salah satu praktikan tersebut, berapa nilai praktikum statistiknya jika

ia memiliki angka baku 0.72?

X | − | ( − )
85 16 256

55 14 196

60 9 81

73 4 16

88 19 361

74 5 25

45 24 576

93 24 576

40 29 841

53 16 256

64 5 25

69 0 0

42 27 729

86 17 289
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a. Ukuran disperse absolute :

Range

X max = 93

X min = 40

R = Xmax – Xmin = 93 – 40 = 53

IQR

Data diurutkan menjadi :

40     42    45     53     55     57     60     64     66     69

71     73    74     78     85    86      88     90     91     93

Q1 = 55.5

Q3 = 85.75

IQR = Q3 – Q1 = 30.25

QD = =
.

= 15.125

AD =
∑| ̅|

= = 13.9

s =
∑( ̅)

= =  16.84292761

V = s2 = (16.84292761)2 = 283.6842

b. Ukuran dispersi relatifnya :

CV = ̅̅ x 100% =
.

x 100% = 24.41%

CVQ = x 100% =
. .. . x 100% = 21.41593%

c. Skewness dengan rumus Bowley :

Q2 = 2/4 (n+1) = 2/4 (20+1) = 10.5

Q2 = (69 + 71) / 2 = 70

71 2 4

66 3 9

90 21 441

91 22 484

78 9 81

57 12 144

1380 278 5390
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sk = =
( ̅ ) = ( ). = −0.1781163031

Sk < 0 (negative) dan

0,1 ≤ (Sk = α 3) < 0,3 bentuk kurva distribusinya menceng.

berarti bentuk kurva DF menceng ke kiri

d. Angka baku 0.72, maka nilai praktikum David adalah :

0.72 = .
12.12690788 = X – 69

X = 81.12690788

X ≈ 81

Cara software Minitab :

1. Buka software Minitab

2. Masukan data pada worksheet 1

3. Ketik “nilai” pada kolom C1 lalu masukan data
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4. Klik stat basic statistics display descriptive statistics.
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5. Pada box display descriptive statistics, klik statistic, lalu akan muncul :

6. Pilih descriptive statistics yang dibutuhkan. Kemudian klik OK.

Hasilnya yang akan ditampilkan sebagai berikut.

Descriptive Statistics : C1

Variable   Mean   StDev   Variance   CoefVar      Sum   Minimum    Q1     Median

C1             69         16.84    283.68      24.41          1380  40.00 55.5   70

Variable   Q3       Maximum   Range    IQR

C1 85.75  93.00 53          30.25
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SOAL UKURAN DISPERSI

1. Di bawah ini terdapat hasil pengukuran berat badan dari 100 mahasiswa

Berat badan (kg) Banyaknya mahasiswa (f)

41-45 7

46-50 27

51-55 45

56-60 15

61-65 6

Dari hasil pengukuran tersebut :

a. Hitunglah semua ukuran disperse absolutnya

b. Hitunglah semua ukuran disperse relatifnya kecuali angka baku

Jawab:

a. Ukuran disperse absolute :

Range : Xmax – Xmin = 63 - 43 = 20

IQR : Q3 – Q1

Letak Q3 = data ke  ¾(n) = ¾ (100) = 75  (51 – 55 )

Letak Q1 = data ke ¼(n) = ¼(100) = 25 (46-50)

Q3 = + . Ci = 50.5 +
( )

( 5 )= 55.0556

Q1 = = + . Ci =  45.5 +
( )

(5) = 48.8333

IQR = Q3 – Q1 = 55.0556 - 48.8333 = 6.2223

QD = =
.

= 3.11115

Kelas Frekuensi Xi fi.Xi |X- ̅ | f. |X- ̅ | (X- ̅)2 f. (X- ̅)2
41-45 7 43 301 9.3 65.1 86.49 605.43

46-50 27 48 1296 4.3 116.1 18.49 499.23

51-55 45 53 2385 0.7 31.5 0.49 22.05

56-60 15 58 870 5.7 85.5 32.49 487.35

61-65 6 63 378 10.7 64.2 114.49 686.94

Total 100 5230 30.7 362.4 2301
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̅ = ∑ .
= = 52.3

AD =
∑ | ̅|

=
.

= 3.624

s =
∑ ( ̅) = = 4.796873982

V= s2 = (4.796873982)2 = 23.01

b. Ukuran disperse relative :

CV = ̅ x 100% =
. . x 100% = 9.171843178%

CVQ = x 100% =
. . x 100% = 5.989379039%

2. Berikut adalah tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Australia dari tahun 1990-

1997 :

Indonesia : 6.5 7.7 7.1 -5.3 8.2 -4.7 7.5

Australia : 3.5 2.8 3.6 3.6 2.5 3 3.2

a. Hitunglah rata-rata dan simpangan baku pertumbuhan ekonomi Indonesia dan

Australia !

b. Negara manakah yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih merata? Jelaskan!

Bandingkan dengan menggunakan standar deviasi dan koefisien variasi.

Jawab:

indo =
. . . . . . .

= 3.857142857 ≈ 3.86

X (X- ) (X- )2

6.5 2.64 6.9696

7.7 3.84 14.7456

7.1 3.24 10.4976

-5.3 -9.16 83.9056

8.2 4.34 18.8356

-4.7 -8.56 73.2736

7.5 3.64 13.2496
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Total 221.4772

=
∑( ̅)

=
.

= 6.075595993

CV indo = ̅ x 100% =
. . x 100% = 157.4%

australia =
. . . . . .

=
.

= 3.171428571 ≈ 3.17

X (X- ) (X- )2

3.5 0.33 0.1089

2.8 -0.37 0.1369

3.6 0.43 0.1849

3.6 0.43 0.1849

2.5 -0.67 0.4489

3 -0.17 0.0289

3.2 0.03 0.0009

Total 1.0943

=
∑( ̅)

=
.

= 0.4270636174

CV australia = ̅ x 100% =
. . x 100% = 13.47%

Negara yang memiliki pertumbuhan lebih merata adalah negara Australia,

karena memiliki standar deviasi dan CV yang lebih kecil dibandingkan dengan

Indonesia.

Indonesia:

Langkah-langkah dengan menggunakan Minitab:

1. Buka software Minitab

2. Masukan data pada worksheet 1

3. Ketik “ekonomi” pada kolom C1, lalu masukan data
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4. Klik stat →Basic Statistic →display descriptive statistics →lalu masukan

variabel ekonomi ke kotak variabel.

5. Pilih statistics, lalu akan muncul:
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6. Pilih descriptive statistics yang dibutuhkan lalu Klik OK

7. Akan muncul output sebagai berikut:

Australia :

Langkah-langkah dengan menggunakan Minitab:

1. Buka software Minitab

2. Masukan data pada worksheet

3. Ketik “ekonomi” pada kolom C1, lalu masukan data



69

4. Klik stat →Basic Statistic →display descriptive statistics →lalu masukan

variabel ekonomi ke kotak variabel.

5. Pilih statistics, lalu akan muncul:
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6. Pilih descriptive statistics yang dibutuhkan lalu Klik OK

7. Akan muncul output sebagai berikut:

3. Median dari data yang dikelompokkan pada (30+a) saham pilihan bulan Desember

2011 adalah yaitu nilai tengah saham pilihan.

Kelas Frekuensi

10-19 5

20-29 11

30-39 A

40-49 8

50-59 4

60-69 2

a. berapa frekuensi kelas A dalam kelas antara 32-42 dari kelompok data di atas?

b. Hitung koefisien kecondongan dan keruncingan dari saham pilihan tersebut

dan jelaskan artinya!

Jawab:
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a. Me = + .
38 = 29.5 +

( )
. 10

8.5 =
( . )

. 10

0.85 a = (15 + 0.5a) – 8

0.85 a + 8 = 15 + 0.5a

0.35 a = 7

A = 2

b. Kemencengan / kecondongan :

Kelas Frekuensi f Xi fX2

10-19 5 72.5 210.25

20-29 11 269.5 600.25

30-39 2 69 1190.25

40-49 8 356 1980.25

50-59 4 218 2970.25

60-69 2 129 4160.25

Total 32 1114 11111.5

= ∑
= = 34.8125= L + . c = 19.5 + . 10= 23.5

= ∑ − ∑
=

. − = 29.40536994

Sk = =
. .. = 0.3847086441

Sk > 0 → kurva menceng ke kanan atau menceng positif

Sk = ≥ 0,3 → bentuk kurva distribusinya sangat menceng

Berarti bentuk kurvanya sangat menceng ke kanan atau sangat menceng positif

Gambar :
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Keruncingan :

Kelas Frekuensi (x - µ) (x - µ)4 F (x - µ)4

10-19 5 -20.3125 170236.83 851184.15

20-29 11 -10.3125 11309.82 124408.02

30-39 2 -0.3125 0.0095368 0.0190736

40-49 8 9.6875 8807.38 70459.04

50-59 4 19.6875 150231.94 600927.76

60-69 2 29.6875 776773.69 1553547.38

Total 32 3200526.369

=
∑ ( )

=
( . ). = 0.1337718833

< 3 kurva distribusinya tumpul (platikurtik)

4. Harga 5 bajaj  bekas, masing-masing adalah (dalam ribuan rupiah) Rp 200, Rp 250, Rp

300, Rp 275, Rp 225 dan harga 5 domba masing-masing (dalam ribuan) Rp 500, Rp

250, Rp 300, Rp 150, Rp 400. Hitunglah simpangan baku harga pesawat (sp) dan harga

domba (sd). Manakah yang lebih bervariasi (heterogen), harga pesawat atau ayam?

Jawab:

Bajaj :̅ = 250

sp =
∑ − (∑ )( ) = − ( ) =39.52847075

CV= ̅ x 100% =
.

x 100% = 15.8113883%

Domba :̅ = 320

sd =
∑ − (∑ )( ) = − ( ) = 135.0925609
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CV = ̅ x 100% =
.

x 100% = 42.21642527%

Kesimpulan : karena CV harga harga domba lebih besar dari bajaj, maka harga

domba lebih bervariasi (heterogen) dibandingkan harga bajaj.

5. Given 10 final exam scores of TataBoga subject from 50 students.  In order to know

the shape of the curve of those scores, calculate the coefficient of variation, coefficient

of Quartile variation, the skewness and kurtosis with Pearson formula !

Name Score

Nina 87

Lois 89

Anita 76

Evan 90

Farhat 82

Orri 78

Sarol 85

Arif 74

Nova 81

Nadwa 90

Answer:̅ = 83.2

s =
∑ − (∑ )( ) = − ( ) = 5.902918299

urutan :  74     76 78     81      82     85     87     89     90     90

CV = ̅ x 100% =
. . x 100% = 7.094853725%

CVQ = x 100% =
. .. . x 100% = 7.046476762%sk = =

( ̅ ) =
( . . ). = -0.1524669586

Sk < 0 →kurva menceng ke kiri atau menceng negative,

0,1 ≤ (Sk = )< 0,3 →bentuk kurva distribusinya menceng.

X (x - ) ( − )
87 83.2 3.8 208.5136
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89 83.2 5.8 1131.6496

76 83.2 -7.2 2687.3856

90 83.2 6.8 2138.1376

82 83.2 -1.2 2.0736

78 83.2 -5.2 731.1616

85 83.2 1.8 10.4976

74 83.2 -9.2 7163.9296

81 83.2 -2.2 23.4256

90 83.2 6.8 2138.1376

Total 16234.912

=
∑( ̅ )

=
( . )( . ) = 1.337158378

< 3 kurva distribusinya tumpul (platikurtik)

Langkah-langkah dengan menggunakan Minitab:

1. Buka software Minitab

2. Masukan data pada worksheet 1

3. Ketik “score” pada kolom C1, lalu masukan data
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4. Klik stat →Basic Statistic →display descriptive statistics → masukanvariabel

berat ke kotak variabel.

5. Pilih statistics, lalu akan muncul:
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6. Pilih descriptive statistics yang dibutuhkan lalu Klik OK

7. Akan muncul output sebagai berikut:

6. Data of class interval along with the frequency is as follows.

Class Interval Frequency

31-40 3

41-50 6

51-60 4

61-70 9

71-80 13

81-90 10

91-100 5

Jumlah 50

From those datas, determine :
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a. The average and standard deviation

b. Skewness with Pearson formula

Answer:

Class

Interval

Frequency Xi X2 fX fX2

31-40 3 35.5 1260.25 106.5 3780.75

41-50 6 45.5 2070.25 273 12421.5

51-60 4 55.5 3080.25 222 12321

61-70 9 65.5 4290.25 589.5 38612.25

71-80 13 75.5 5700.25 981.5 74103.25

81-90 10 85.5 7310.25 855 73102.5

91-100 5 95.5 9120.25 477.5 45601.25

Jumlah 50 3505 259942.5

a. ̅ = ∑ = = 70.1

s =
∑ − ∑

=
. − = 16.87720356

b. Mo = L + . c = 70.5 + . 10= 76.21428571

Sk =
̅

=
. .. = -0.362280735

0.362280735 > 0.3

(Sk = ) > 0,3 and Sk < 0 (negative)

berarti kurva distribusinya sangat menceng ke kiri atau sangat menceng negative

Picture :

7. The last year observation on one of the most inspirational artist in the world,  David

Archuleta got the score of 89 in People Choice Award, while in Teen Choice

Award he earned 95. There are 20 other artists to vote in both awards, in which the

average score of People Choice Award is 78 with standard deviation of 12, and the

average for Teen Choice Award is 83 with deviation standard of 20. In which

award David Archuleta got better score?
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Answer:

People Choice Award:

Z=
̅
= =  0,9166667

Teen Choice Award :

Z=
̅
= = 0,6

Conclusion : The score of Z in People Choice Award is greater than the one in Teen

Choice Award,  therefore, David Archuleta got better score in People Choice Award.

8. The controlling division of Tukang Tidur Inc. has two types of employees  with each

salary is as  follows. (in dollars)

Salaries Type A Type B

15 – 34 25 13

35 – 54 43 38

55 – 74 51 60

75 – 94 32 42

95 – 114 21 22

115 – 134 13 10

135 – 154 7 2

Total 192 187

a. Compute the average of salaries of both types of employees along with the

standard deviation!

b. Based on disperse measurement result, which type has the more equal

distribution?

Answer:

Salaries f A Xi X2 f X f X2

15 – 34 25 24.5 600.25 612.5 15006.25

35 – 54 43 44.5 1980.25 1913.5 85150.75

55 – 74 51 64.5 4160.25 3289.5 212172.75

75 – 94 32 84.5 7140.25 2704 228488

95 – 114 21 104.5 10920.25 2194.5 229325.25

115 – 134 13 124.5 15500.25 1618.5 201503.25
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135 – 154 7 144.5 20880.25 1011.5 146161.75

Total 192 13344 1117808

Type A :

Mean = ̅ = ∑ = = 69.5

Standard deviation = s =
∑ − ∑

= − =

31.49073938

Salaries f B Xi X2 f X f X2

15 – 34 13 24.5 600.25 318.5 7803.25

35 – 54 38 44.5 1980.25 1691 75249.5

55 – 74 60 64.5 4160.25 3870 249615

75 – 94 42 84.5 7140.25 3549 299890.5

95 – 114 22 104.5 10920.25 2299 240245.5

115 – 134 10 124.5 15500.25 1245 155002.5

135 – 154 2 144.5 20880.25 289 41760.5

Total 187 13261.5 1069567

Type B :

Mean = ̅ = ∑ =
.

= 70.91711

Standard deviation = s =
∑ − ∑

= − .
=

26.27494641

CV type A = ̅ x 100% =
. . x 100% = 45.31041637%

CV type B = ̅ x 100% =
. . x 100% = 37.0502216%

Conclusion : Employees with type B has more equal distribution of salary because its

coefficient of variation is lesser than type A.
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ANGKA INDEKS

Pendahuluan

Angka Indeks adalah suatu bilangan yang menunjukan besar kecilnya perubahan

nilai suatu variabel pada periode tertentu dibandingkan dengan nilai variabel tersebut pada

periode yang dijadikan sebagai periode dasar. Angka indeks dinyatakan dalam persentase.

Beberapa hal yang perlu diketahui dalam mempelajari angka indeks :

1. Tahun/periode yang diperbandingkan. Adalah tahun/periode yang akan dihitung

nilai angka indeksnya.

2. Tahun/periode dasar. Adalah tahun/periode yang dijadikan dasar perhitungan angka

indeks.

Syarat-syarat penentuan tahun/periode dasar :

a. Perekonomian pada tahun/periode yang akan dijadikan dasar tersebut dalam

keadaan stabil

b. Tahun/periode yang akan dijadikan dasar hendaknya tidak terlalu jauh dari

tahun-tahun yang akan dihitung nilai angka indeksnya

c. Berdasarkan tahun/periode yang dianggap penting, misalnya periode dimana

pemerintah baru mulai pada kebijaksanaan ekonomi yang ditekankan pada

stabilitas harga-harga

Beberapa masalah dalam penyusunan angka indeks antara lain adalah masalah

pemilihan sampel, masalah pembobotan/timbangan, pemilihan  tahun/periode dasar, dan

bagaimana mengubah tahun/periode dasar.

Macam-macam Angka Indeks

1. Angka Indeks Harga (Po/n)

Angka Indeks Harga adalah angka indeks yang dipergunakan untuk mengukur

perubahan harga barang atau jasa pada waktu tertentu. Contohnya Indeks Harga

Konsumen (IHK), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), dan lainnya.

2. Angka Indeks Kuantitas (Qo/n)

Angka Indeks Jumlah adalah angka indeks yang dipergunakan untuk mengukur

perubahan kuantitas barang pada waktu tertentu.

3. Angka Indeks Nilai (Vo/n)

Angka Indeks Nilai adalah angka indeks yang dipergunakan untuk mengukur

perubahan nilai barang atau jasa pada waktu tertentu. Dimana nilai barang atau jasa

dapat dihitung dengan V = P . Q.
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Metode Penyusunan Angka Indeks Harga

1. Angka Indeks Tidak Tertimbang

Pada metode ini, semua variabel yang akan dihitung angka indeksnya dianggap

mempunyai nilai yang sama. Metode ini adalah metode yang paling sederhana

dalam perhitungan angka indeks.

2. Angka Indeks Tertimbang

Pada metode ini, terdapat bobot yang digunakan untuk membedakan setiap

variabel. Seperti dengan adanya penimbangan kuantitas barang yang terjual untuk

bermacam jenis barang yang berbeda harganya.

Angka Indeks Tertimbang Angka Indeks Tertimbang
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Indeks
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3. Angka Indeks Rata-Rata Relatif Tertimbang

Pada metode ini, semua komponen dihitung angka indeksnya kemudian dilakukan

rata-rata dari semua angka indeks yang didapat.

Angka Indeks Rata-rata Relatif Tertimbang

Timbangannya adalah nilai

barang pada tahun dasar
100.
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WIRH

Timbangannyaadalah nilai

barang pada tahun yang

diperbandingkan 100.
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4. Angka Indeks Berantai

Pada metode ini, angka indeks dihitung secara berantai. Misalnya angka indeks

2002 dibandingkan dengan angka indeks 2001, angka indeks 2002 dibandingkan

dengan angka indeks 2001, dan seterusnya.

P
P

P
P

P
P

n

n

n
xxxP

)1(1

2

0

1
0 .....





Pergeseran tahun/periode dasar

Apabila tahun/periode dasar dengan tahun/periode tertentu sudah terlalu jauh

jaraknya, maka perlu dilakukan penyesuian tahun/periode dasar agar angka indeks yang

dihitung tetap representatif.
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100.
I
II

LD

L
B



IB = angka indeks baru setelah dilakukan pergeseran tahun/periode dasar

IL = angka indeks lama sebelum dilakukan pergeseran tahun/periode dasar

ILD = angka indeks lama yang tahun/periodenya dijadikan tahun/periode dasar baru

Penerapan Angka Indeks

1. Pendeflasian

Adalah metode untuk menghitung daya beli suatu mata uang tertentu berdasarkan

nilai nominalnya serta menghitung pendapatan nyata berdasarkan pendapatan

uangnya.

DB = daya beli mata uang tertentu

NN = nilai nominal mata uang  tertentu

PN = pendapatan nyata

PU = pendapatan uang

IHK = indeks harga konsumen

2. Perubahan Pendapatan

3. Perubahan Pendapatan Nyata

100.
0

0
0

PN
PNPPPPU n

n




4. Inflasi

100.
1

1

IHK
IHKIHK

t

ttInflasi
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NN
DB  100.

IHK

PU
PN 
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0

0
0

PU
PUPUPPU n

n
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SOAL ANGKA INDEKS

1. PNC Bank, Inc., which has its headquarters in Pittsburgh, Pennsylvania, reported

$20,446 (million) in commercial loans in 2007, $22,989 in 2008, $24,468 in 2009,

$24,685 in 2010, $18,922 in 2011, and $21,375 for 2012. Using 2007 as the base,

develop a simple index for the change in the amount of commercial loans for the years

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, and  interpret the index.

Answer :

Years Amount of commercial loans($)

2007 20,446

2008 22,989

2009 24,468

2010 24,685

2011 18,922

2012 21,375

Simple price index = 100.
0

0 P

P
P n

n


 Price index for 2007 = 100100.
446,20

446,20


 Price index for 2008 = 4376406,112100.
446,20

989,22


 Price index for 2009 = 6713294,119100.
446,20

468,24


 Price index for 2010 = 7326616,120100.
446,20

685,24


 Price index for 2011 = 54621931,92100.
446,20

922,18
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 Price index for 2012 = 543676,104100.
446,20

375,21


Angka indeks harga tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami kenaikan kecuali

pada tahun 2011. Artinya, jumlah commercial loans mengalami kenaikan selama

2008-2012 kecuali pada tahun 2011. Tahun  2008 mengalami kenaikan sebesar

12,4376404% dibandingkan tahun 2007, tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar

19,6713294% dibandingkan tahun 2007, tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar

20,7326616% dibandingkan tahun 2007, tahun 2011 mengalami penurunan sebesar

7,45378069% dibandingkan tahun 2007, tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar

4,543676% dibandingkan tahun 2007.

2. Di bawah ini adalah data produksi dari lima macam hasil pertanian di tahun 2011 dan

2012. Dalam jutaan rupiah per ton.

Jenis hasil

pertanian

2011 2012

Harga Kuantitas Harga Kuantitas

Jagung 96,71 4643 95,80 5529

Ubi 45,07 13988 38,38 14402

Ketela rambat 54,42 3960 52,25 3583

Kacang tanah 377,32 1909 379,93 1946

Kedelai 199,68 2023 210,18 2117

Hitung angka indeks harga, angka indeks kuantitas, dan angka indeks nilainya dan

berikan interpretasi dari angka indeks tersebut.

Jawab :

Jenis hasil

pertanian

2011 2012

P0 Q0 V0 Pn Qn Vn

Jagung 96,71 4643 449024,53 95,80 5529 529678,2

Ubi 45,07 13988 630439,16 38,38 14402 552748,76



87

Ketela rambat 54,42 3960 215503,2 52,25 3583 187211,75

Kacang tanah 377,32 1909 720303,88 379,93 1946 739343,78

Kedelai 199,68 2023 403952,64 210,18 2117 444951,06

Total 773,2 26523 2419223,41 776,54 27577 2453933,55

431971,100100.
2,773

54,776
100.

0
0 




P

P
P n

n

Angka indeks harga tahun 2012 adalah 100,431971%. Artinya, harga lima macam

hasil pertanian di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 0,431971%

dibandingkan dengan harga lima macam hasil pertanian di tahun 2011.

9739094,103100.
26523

27577
100.

0
0 




Q

Q
Q n

n

Angka indeks kuantitas tahun 2012 adalah 103,9739094%. Artinya, kuantitas lima

macam hasil pertanian di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 3,9739094%

dibandingkan dengan kuantitas lima macam hasil pertanian di tahun 2011.

4347637,101100.
41,2419223

55,2453933
100.

.

.

00
0 




QP

QP
V nn

n

Angka indeks nilai tahun 2012 adalah 101,4347637%. Artinya, nilai lima macam

hasil pertanian di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 1,4347637%

dibandingkan dengan nilai lima macam hasil pertanian di tahun 2011.

3. The prices ($) sold at the Lily Clothing for various items of apparel for November

2011 and November 2013 are :

Item 2011 Price 2013 Price

Dress 50 59
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Shirt 47,5 55

Jeans 64 72

Flat Shoes 42 50

Jacket 70 78

Determine the simple average of the price relatives index for November 2013, and

give the interpretation.

Answer :

Item

2011

Price

2013

Price

Price Index for 2013

Dress 50 59
118100.

50

59
100.

0
0 

P

P
P n

n

Shirt 47,5 55
79,115100.

5,47

55
100.

0
0 

P

P
P n

n

Jeans 64 72
5,112100.

64

72
100.

0
0 

P

P
P n

n

Flat Shoes 42 50
05,119100.

42

50
100.

0
0 

P

P
P n

n

Jacket 70 78
43,111100.

70

78
100.

0
0 

P

P
P n

n

Total 576,77

Simple average of the price relatives index

354,115
5

77,576
100.

0 



k

IRH P
Pn

Thus, simple average of the price relatives index in November 2013 compared to

November 2011  were 115,354%. This means there was a 15,354% increase in five

items price during in period.
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4. Berikut ini adalah data tentang harga (ribuan rupiah) dan kuantitas (pack) beberapa

macam makanan impor di Bandung.

Jenis Makanan

Harga Kuantitas

2012 2013 2012 2013

Kitkat Green Tea 37 40 1878 2387

Pocky Almond 25 28 1244 1209

Banana Milk 15 18 789 801

Chocobi 30 34 953 859

M&M Cookies 34 35 599 857

Froot Loops 45 38 674 968

Hershey’s 18 20 1395 1543

Hitunglah Angka Indeks Laspeyres, Angka Indeks Paasche, Angka Indeks

Drobisch, dan Angka Indeks Fisher.

Jawab :

Jenis Makanan

Harga Kuantitas

P0Q0 PnQ0 P0Qn PnQn2012 2013 2012 2013

Kitkat Green Tea 37 40 1878 2387 69486 75120 88319 95480

Pocky Almond 25 28 1244 1209 31100 34832 30225 33852

Banana Milk 15 18 789 801 11835 14202 12015 14418

Chocobi 30 34 953 859 28590 32402 25770 29206

M&M Cookies 34 35 599 857 20366 20965 29138 29995
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Froot Loops 45 38 674 968 30330 25612 43560 36784

Hershey’s 18 20 1395 1543 25110 27900 27774 30860

Total 216817 231033 256801 270595

 Angka Indeks Laspeyres

55668,106100.
216817

231033
100.

.

.

00

0

0





QP

QPn

LI
n

 Angka Indeks Paasche

37147,105100.
256801

270595
100.

.

.

0
0





n

nn

P QP

QP
I

n

 Angka Indeks Drobisch

96408,105
2

37147,10555668,106

2

00

0








II
I nn

n

PL

D

 Angka Indeks Fisher

9624179,10537147,10555668,106.
000

 xIII
nnn

PLF

5. Sam Electronics purchases four replacement parts for robotic machines used in its

manufacturing process. Information on the price ($) of the replacement parts and the

quantity purchased is given below.

Part

Price Quantity

2008 2012 2008 2012

CR-54 1,50 1,60 520 540

MS-67 2,20 1,90 310 330

CW50 1,85 2,00 430 450

KM18 3,45 3,80 740 770

Determine the weighted average of the price relatives index for base year period

and selected year period.
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Answer :

Part

Price Quantity

P0Q0 Pn/P0 Pn/P0(P0Q0) PnQn Pn/P0(PnQn)2008 2012 2008 2012

CR54 1,50 1,60 520 540 780
1.06666667 832 864 921.6

MS67 2,20 1,90 310 330 682
0.86363636 589 627 541.5

CW50 1,85 2,00 430 450 795,5
1.08108108 860 900 972.972973

KM18 3,45 3,80 740 770 2553
1.10144928 2812 2926 3222.84058

Total

4810,

5 4,113 5093 5317 5658,914

 Weighted average of the price relatives index for base year period

8726,105100.
5,4810

5093
100.

.

..

00

00
0 














QP

QP
P

Pn

WIRH

 Weighted average of the price relatives index for selected year period

6. Berikut ini adalah tabel data harga (Rp.) vitamin C selama tahun 2005-2013. Hitunglah

angka indeks berantainya dan berikan interpretasi.

Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Harga 3550 4760 4500 4900 5250 6000 6750 7310 7850

Jawab :

P
P

P
P

P
P

n

n

n
xxxP

)1(1

2

0

1
0 .....





Tahun Harga Angka Indeks Berantai Keterangan

2005 3550

43058,106100.
5317

914,5658
100.

.

..
0 














nn

nn
n

W QP

QP
P

P

IRH
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2006 4760 (4760/3550).100=134,0845

Mengalami kenaikan sebesar

34,0845% dari tahun

sebelumnya

2007 4500 (4500/4760).100=94,5378

Mengalami penurunan

sebesar 5,4622% dari tahun

sebelumnya

2008 4900 (4900/4500).100=108,8889

Mengalami kenaikan sebesar

8,889% dari tahun

sebelumnya

2009 5250 (5250/4900).100=107,1428

Mengalami kenaikan sebesar

7,1428% dari tahun

sebelumnya

2010 6000 (6000/5250).100=114,2857

Mengalami kenaikan sebesar

14,2857% dari tahun

sebelumnya

2011 6750 (6750/6000).100=112,5

Mengalami kenaikan sebesar

12,5% dari tahun sebelumnya

2012 7310 (7310/6750).100=108,2963

Mengalami kenaikan sebesar

8,2963% dari tahun

sebelumnya

2013 7850 (7850/7310).100=107,3871

Mengalami kenaikan sebesar

7,3871% dari tahun

sebelumnya

7. Below is price index of book import with base year 2000 :

Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Index 105,4 115,3 119,2 129,8 131,8 129,5 129,6 138,0 138,9

Shift the base to 2006.

Answer :

100.
I
II

LD

L
B
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Year Index New Index

2005 105,4 (105,4/115,3).100=91,414

2006 115,3 (115,3/115,3).100=100

2007 119,2 (119,2/115,3).100=103,382

2008 129,8 (129,8/115,3).100=112,576

2009 131,8 (131,8/115,3).100=114,310

2010 129,5 (129,5/115,3).100=112,316

2011 129,6 (129,6/115,3).100=112,402

2012 138,0 (138,0/115,3).100=119,688

2013 138,9 (138,9/115,3).100=120,468

8. Tabel dibawah ini menunjukan data pendapatan (jutaan rupiah) karyawan Jeep

Corporation dari tahun 2007 sampai tahun 2012 beserta Indeks Harga Konsumen dari

tahun 2007 sampai tahun 2012.

Tahun Pendapatan IHK

2007 21,9 108

2008 25,6 116

2009 27,8 119

2010 31,2 123

2011 35,9 129

2012 42,7 135
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a. Hitung daya beli mata uang Rp. 2.750.000,00 pada tahun 2007-2012

berdasarkan nominalnya pada tahun tersebut.

b. Hitung pendapatan nyata pada tahun 2009 dan 2011.

c. Hitung laju inflasi dari tahun 2007-2012, dan berikan analisis.

Jawab :

a. Nilai nominal Rp. 2.750.000,00

100.
IHK

NN
DB 

Tahun IHK DB

2007 108 (2.750.000/108).100=2.546.296,296

2008 116 (2.750.000/116).100=2.370.689,655

2009 119 (2.750.000/119).100=2.310.924,37

2010 123 (2.750.000/123).100=2.235.772,358

2011 129 (2.750.000/129).100=2.131.782,946

2012 135 (2.750.000/135).100=2.037.037,037

b. Pendapatan Nyata

100.
IHK

PU
PN 

 Tahun 2009

54,344.361.23100.
119

000.800.27
100. 

IHK

PU
PN

 Tahun 2011

36,457.829.27100.
129

000.900.35
100. 

IHK

PU
PN

c. Laju inflasi

100.
1

1

IHK
IHKIHK

t

ttInflasi
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Tahun IHK Inflasi

2007 108 {(108-108)/108}.100=0

2008 116 {(116-108)/108}.100=7,407

2009 119 {(119-116)/116}.100=2,586

2010 123 {(123-119)/119}.100=3,361

2011 129 {(129-123)/123}.100=4,878

2012 135 {(135-129)/129}.100=4,651

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2012

umumnya terjadi fluktuasi laju inflasi. Nilai inflasi tahun 2008 mengalami kenaikan

sebesar 7,407% dibandingkan dengan tahun 2007, nilai inflasi tahun 2009

mengalami penurunan menjadi sebesar 2,586%, pada tahun 2010 nilai inflasi

kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 3,361%, tahun 2011 nilai inflasi

mengalami kenaikan menjadi sebesar 4,878%, dan pada tahun 2012 nilai inflasi

mengalami penurunan sedikit menjadi sebesar 4,651%.



96



97

ANALISIS DERET BERKALA

Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam satu periode

waktu.(Suharyadi, Statistika : 174). Melakukan analisis deret berkala berguna untuk

mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang.

Ada beberapa sub bab dalam analisis deret berkala (Time Series) menurut Suharyadi,

antara lain:

1. Trend

2. Indeks Musim

3. Variasi Siklus

4. Variasi yang tidak tetap

1. Trend

Trend adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjangyang

diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata(atau

mulus) (Suharyadi, Statistika:176). Trend biasanya digunakan dalam

melakukanperamalan di masa yang akan datang.

 Trend Positif

Tren positif mempunyai kecenderungan nilai ramalan (Y‟) meningkatnya waktu

(X).

Persamaannya

Ŷ = a + bX

Dimana a= konstanta dan b adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik 1

satuan,maka Ŷ akan naik sebesar b satuan.

 Trend Negatif

Tren negatif mempunyai kecenderungan nilai ramalan (Y‟) menurun

denganmeningkatnya waktu (X).

Ŷ = a – bX

Dimana a= konstanta dan b adalah tingkat kecenderungan. Apabila X naik 1

satuan,maka Ŷ akan turun. sebesar b satuan.

Metode-metode dalam menghitung dan menggambarkan garis trend, antara lain:

a. Metode Setengah Rata-rata (Semi Average Method)

Metode semi rata-rata membuat trend dengan cara mencari rata-rata

kelompokdata. Langkah-langkahnya :
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1. Mengelompokan data menjadi dua bagian. Jika data ganjil, maka nilaiyang

ditengah dapat dihilangkan atau dihitung dua kali yaitu 1 bagianmenjadi

kelompok pertama dan 1 bagian menjadi kelompok kedua.

2. Menghitung rata-rata hitung kelompokK1 dan kelompok K2. K1

diletakkanpada tahun pertengahan pada kelompok 1 dan K2 diletakan

pada tahunpertengahan pada kelompok 2. Nilai K1 dan K2 merupakan

nilai konstanta(a) dan letak tahun merupakan tahun dasar. Nilai K1 dan K2

menjadiintercept pada persamaan trendnya.

3. Menghitung selisih K1 dan K2. Apabila K2-K 1 > 0 berarti tren positif

danbila K2 –K1<0, maka trendnya negatif>

4. Nilai perubahan tren (b) diperoleh dengan cara:= 2 − 1ℎ 2 − ℎ 1
5. Untuk mengetahui trendnya, tinggal memasukan nilai X pada persamaan

Y’ = a +bX yang sudah ada

b. Metode Rata-rata Bergerak (Moving Average Method)

Dalam metode ini, setelah rata-rata dihitung, diikuti oleh gerakan satu

periodeke belakang. Metode ini disebut juga rata-rata bergerak terpusat karena

rataratabergerak diletakkan pada pusat dari periode yang digunakan.Langkah-

langkah pengerjaan:

1. Menghitung rata-rata dari sejumlah data yang paling awal.

2. Melupakan nilai data yang pertama.

3. Mengulang tahap 1 dan tahap 2 sampai data yang terakhir.

Metode ini terdiri dari dua pola, yaitu:

1) Pola gerak ganjil (taraf N ganjil)

2) Pola gerak genap (taraf N genap)

Dengan menggunakan metode ini, jumlah moving averagenya

adalahjumlah data asli dikurangi satu (N-1), semakin banyak tahun

yangbersangkutan yang diambil, semakin kurang fluktuasi rata-ratanya

dansemakin halus (smooth) grafiknya.

c. Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method)

Garis Trend dalam persamaan matematik:

Yt = a + bX
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dimana untuk menemukan nilai a dan b dapat dicari dengan cara:

1) Cara panjang (X ≠ 0)

Harus ada koding, X1 = 0 (koding tahun pertama), X2 = 1 danseterusnya.

Rumusa = Σ Σ − Σ ΣΣ − (Σ ) dan b = (Σ ) − (Σ )(Σ )(Σ ) − (Σ )
2) Cara Pendek ( ÓX = 0)

Koding untuk N ganjil : ...,-2,-1,0,1,2,...

Koding untuk N genap : ...,-2,5;-1,5;-0,5;0,5;1,5;2,5...

Rumus: a = Σ b = Σ .Σ
Mengubah trend tahunan menjadi triwulan dan bulanan.

Dirumuskan :

Trend triwulanan := + . = + . + .
Trend Bulanan := + . = + . + .
Contoh :

Berikut merupakan data produksi jagung di kota Bandung dari tahun 2001-2011

Tahun Produksi (ton)

2001 3100

2002 3250

2003 3500

2004 3890

2005 4000

2006 4200

2007 4150

2008 4300

2009 4750

2010 4800

2011 4700
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Tentukan persamaan garis trendnya dengan menggunakan Least Square Method(Cara

pendek dan panjang).

Jawab :

a. Cara Pendek

Tahun Produksi (ton)

Yi

ui ui . yi ui2

2001 3100 -5 -15500 25

2002 3250 -4 -13000 16

2003 3500 -3 -10500 9

2004 3890 -2 -7780 4

2005 4000 -1 -4000 1

2006 4200 0 0 0

2007 4150 1 4150 1

2008 4300 2 8600 4

2009 4750 3 14250 9

2010 4800 4 19200 16

2011 4700 5 23500 25

 44640 0 18920 110

a = Σ = 4464011 = 4058,182
b = Σ .Σ = 18920110 = 172

maka persamaan trendnya: Yt = 4058,182 + 172X

Origin : 1 Juli 2006

Unit X : 1 tahun

Unit Y : Jumlah produksi jagung dalam satuan ton.

Cara Perhitungan Menggunakan Software SPSS

Langkah-langkah adalah sebagai berikut :

1. Buka Software SPSS

2. Pilih variabel view, lalu masukan produksi (yi) dan koding (ui)

3. Pilih data view dan masukan data untuk masing-masing variabel.
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4. Masuk ke menu bar, pilih analyze, kemudian pilih sub menu dan

pilihregression linear.

5. Masukan yi sebagai variabel dependen dan ui sebagaivariabel independen

6. Lalu masuk ke menu statistik

7. Check list estimates, dan confidence intervals..

8. Klik Ok

Hasilnya

Variables Entered/Removedb

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 uia . Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: yi

maka persamaan trendnya: Yt = 4058,182 + 172X

Origin : 1 Juli 2006

Unit X : 1 tahun

Unit Y : Jumlah produksi jagung dalam satuan ton

b. Cara panjang

Tahun Produksi (ton)

Y

x x . y x2

2001 3100 0 0 0

2002 3250 1 3250 1

2003 3500 2 7000 4

2004 3890 3 11670 9

2005 4000 4 16000 16
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2006 4200 5 21000 25

2007 4150 6 24900 36

2008 4300 7 30100 49

2009 4750 8 38000 64

2010 4800 9 43200 81

2011 4700 10 47000 100

 44640 55 242120 385

a = Σ Σ − Σ ΣΣ − (Σ ) = (385)(44640) − (55)(242120)11(385) − (55) = 3198,182
b = (Σ ) − (Σ )(Σ )(Σ ) − (Σ ) = 11(242120) − (55)(44640)11(385) − (55) = 172

maka persamaan trendnya: Yt = 3198,182+ 172X

Origin : 1 Juli 2001

Unit X : 1 tahun

Unit Y : Jumlah produksi jagung dalam satuan ton

Hasil Komputer

maka persamaan trendnya: Yt = 3198,182+ 172X

Origin : 1 Juli 2001

Unit X : 1 tahun

Unit Y : Jumlah produksi jagung dalam satuan ton

2. Indeks Musim

Apabila tren berhubungan dengan jangka panjang, maka indeks musimberhubungan

dengan perubahan atau fluktuasi dalam musim-musim tertentu atau tahunan. Dalam

perhitungan statistik, komponen musim dinyatakan dalam suatubilangan yang

dinyatakan dalam bentuk presentase yang disebut Indeks Musim.

Manfaat indeks musim antara lain:
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a. Untuk deasonalisasi

Y desasonalisasi = × 100
b. Untuk meramalkan dengan memperhitungkan pengaruh musim.

Y ramalan =
( )

Macam-macam metode untuk menghitung Indeks musim:

1. Metode Rata-rata Sederhana (Percentage Average Method)

Metode rata-rata sederhana mengasumsikan bahwa pengaruh tren dan siklusyang

tidak besar dan dianggap tidak ada. Indeks Musim hanya berdasarkanpada data

aktual dan nilai rata-ratanya saja.

Indeks Musim dirumuskan sebagai berikut :

Indeks Musim =
×

2. Metode rata-rata dengan trend

Metode rata-rata dengan trend adalah metode rata-rata yang disesuaikandengan

trend. Indeks Musim pada metode rata-rata dengan tren merupakanperbandingan

antara nilai data asli dengan nilai tren. Oleh sebab itu, nilai trend harus diketahui

lebih dahulu. Indeks musim dirumuskan:

Indeks Musim = × 100
3. Metode ratio rata-rata bergerak (Ratio to moving average method)

Metode rasio rata-rata bergerak (ratio to moving average method) adalah metode

yang dilakukan dengan cara membuat rata-rata tidak ada ketentuanberapa periode

(n). Nilai n bisa 2,3,4 atau 12 tergantung pada kondisipengaruh fluktuasi musiman.

Dirumuskan:

Indeks Musim = Nilai rasio X Faktor koreksi,

Dimana:

Nilai ratio : Data asli/data rata-rata bergerak

Faktor koreksi : (100xn)/Jumlah rata-rata ratio selama n

Contoh Soal:

Hitunglah indeks musim dengan metode ratio rata-rata bergerak untuk tiga triwulan dari data

produksi padi berikut.
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Tahun Produksi
Triwulan

I II III

2010 50 25 15 10

2011 54 28 17 9

2012 54 29 16 9

2013 53 27 15 11

Penyelesaian:

1. Membuat rata-rata bergerak dan rasio data asli dengan nilai rata-rata bergerak.

Tahun Triwulan Data

Asli

Tren bergerak 3

triwulan

Rata-rata Indeks musim

2010 I 25

II 15 25+15+10=50 16,67 89,982

III 10 15+10+28=53 17,67 56,593

2011 I 28 10+28+17=55 18,33 152,755

II 17 28+17+9=54 18,00 94,444

III 9 17+9+29=55 18,33 49,10

2012 I 29 9+29+16=54 18,00 161,111

II 16 29+16+9=54 18,00 88,889

III 9 16+9+27=52 17,33 51,933

2013 I 27 9+27+15=51 17,00 158,824

II 15 27+15+11=53 17,67 84,89

III 10

a. membuat rata-rata bergerak dengan 3 triwulan, maka dibuat penjumlahan setiap

3triwulan. Contoh penjumlahan triwulan pertama 25+15+10=50. Nilai ini

bisadiletakkan pada triwulan I , II ,III, tidak ada aturan baku. Untuk contoh ini

diletakkanpada triwulan 2 karena posisinya ada di tengah. Untuk jumlah total

triwulanselanjutnya bergerak yaitu meninggalkan triwulan I tahun 2010 dan masuk

triwulan I tahun 2011 sehingga menjadi 15+10+28=53. Hal ini diteruskan sampai

selesai.

b. membuat rata-rata bergerak. Jumlah penjumlahan selama 3 triwulan perlu dibuatrata-

ratanya dengan cara membagi jumlah pada kolom 4 dengan 3. Contoh 50/3 =16,67
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SOAL ANALISIS DERET BERKALA

1. Berikut ini disajikan data jumlah siswa yang lolos seleksi masuk perguruan tinggi

negeri di kota bandung dari tahun 2008-2013.

Tahun Jumlah siswa lolos

2007 3250

2008 4000

2009 5250

2010 3750

2011 4250

2012 5525

2013 6275

Sumber: Fiktif

Dari data tersebut tentukanlah:

a. Persamaan Trend dengan menggunakan Least Square Method Cara pendek

b. Persamaan Trend baru bila tahun dasar diganti menjadi 2012

Jawab

a. Cara pendek

Tahun Jumlah siswa lolos (Y) X(Ui) XY (Ui.yi) X2 (Ui2)

2007 3250 -3 -9750 9

2008 4000 -2 -8000 4

2009 5250 -1 -5250 1

2010 3750 0 0 0

2011 4250 1 4250 1

2012 5525 2 11050 4

2013 6275 3 18825 9

Jumlah 32300 0 11125 28

a =
∑

= = 4614.2857

b =
∑ .∑ = = 397.3214

Maka persamaan trand-nya adalah Yt = 4614.2857 + 397.3214 X

Origin : 1 Juli 2010

Unit X : 1 Tahun
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Unit Y : Jumlah siswa yang lolos

b. Persamaan trand baru dengan tahun dasar 2012

Yt = a + b (2) + bX

Yt = 4614.2857 + 397.3214 (2) + 397.3214 X

Yt = 5408.9385 + 397.3214 X

2. The following table shows demand for BK II skin care in PT white skin periode 2007-

2013

Periode 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demand/unit 330 275 455 825 500 725 800

Sumber: Fiktif

From that information please determined Trend equation use Semi Average

Method, which median is ignored and counted twice with 2008 as an origin

Jawab

 Median is ignored

Kelompok Periode Demand/unit Rata-rata X

K1

2007 330 -1

2008 275 353.33 0

2009 455 1

2010 825 2

K2

2011 500 3

2012 725 675 4

2013 800 5

a = 353.33

b =
.

= 80.4175

Maka persamaan regresinya adalah : Yt = 353.33 + 80.4175 X

Origin : 1 Juli 2008

Unit X : 1 Tahun

Unit Y : Jumlah permintaan/unit

 Median is Counted twice

Kelompok Periode Demand/unit Rata-rata X

K1 2007 330 471.25 -3
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0
2008 275 -1

2009 455 1

2010 825 3

K2

2010 825

712.5

5

2011 500 7

2012 725 9

2013 800 11

a = 471.25

b =
. .

= 34.464

Maka persamaan regresinya adalah : Yt = 471.25 + 34.464 X

Origin : 1 Januari 2009

Unit X : 1/2 Tahun

Unit Y : Jumlah permintaan/unit

3. Dibawah ini disajikan data rata-rata penjualan barang elektronik oleh toko Fadzar

Sukses Makmur  selama 10 tahun. Hasil penjualan dinyatakan dalam jutaan

rupiah/tahun

Tahun
Hasil Penjualan

(Y)

2004 275

2005 325

2006 400

2007 350

2008 275

2009 440

2010 525

2011 600

2012 725

2013 895

Sumber: Fiktif

Dari data diatas tentukanlah:

a. Persamaan Trend dengan menggunakan Least Square Method (Cara panjang)

b. Estimasi nilai penjualan pada tahun 2014, dengan menggunakan persamaan

trend yang telah diperoleh
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Jawab

Tahun Hasil Penjualan (Y) X XY X2

2004 275 0 0 0

2005 325 1 325 1

2006 400 2 800 4

2007 350 3 1050 9

2008 275 4 1100 16

2009 440 5 2200 25

2010 525 6 3150 36

2011 600 7 4200 49

2012 725 8 5800 64

2013 895 9 8055 81

Jumlah 4810 45 26680 285

a. Penentuan persamaan trand dengan Least Square Method (Cara Panjang)= ∑ 2∑ − ∑ ∑∑ 2 − (∑ )2 = (285)(4810) − (45)(26680)10(285) − (45)2 = 1370850 − 12006002850 − 2025= 170250825 = 206.36
= ∑ − (∑ )(∑ )∑ 2 − (∑ )2 = 10(26680) − (45)(4810)10(285) − (45)2 = 266800 − 2164502850 − 2025= 50350825 = 61.03

maka persamaan trand-nya: Yt = 206.36 + 61.03
Origin : 1 Juli 2004

Unit X : 1 Tahun

Unit Y : Hasil penjulan dalam Jutaan rupiah

b. Estimasi hasil penjualan rata-rata tahun 2014

Yt = 206.36 + 61.03
Yt = 206.36 + 61.03 (10)
Yt = 206.36 + 610.3
Yt = 816.66
Origin : 1 Juli 2004

Unit X : 1 Tahun

Unit Y : Hasil penjulan dalam Jutaan rupiah
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4. The following table shows list total value of Tuna sales on PT Tuna Segar since 2009-

2013 (In Ton).

Periode
Triwulan

I II III

2009 15 25 27

2010 35 30 33

2011 56 45 52

2012 40 55 47

2013 35 40 43

Sumber: Fiktif

Determine the typical seasonal pattern for sales using Ratio to Moving Average

Method

Jawab

Periode Semester Sales Total Average Seasonal Index

2009 I 15

II 25 67 22.333 111.940

III 27 87 29.000 93.103

2010 I 35 92 30.667 114.130

II 30 98 32.667 91.837

III 33 119 39.667 83.193

2011 I 56 134 44.667 125.373

II 45 153 51.000 88.235

III 52 137 45.667 113.869

2012 I 40 147 49.000 81.633

II 55 142 47.333 116.197

III 47 137 45.667 102.920

2013 I 35 122 40.667 86.066

II 40 118 39.333 101.695

III 43
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Seasonal Index

Periode
Triwulan

I II III

2009 111.94 93.103

2010 114.13 91.837 83.193

2011 125.373 88.235 113.869

2012 81.633 116.197 102.92

2013 86.066 101.695

Rata-rata 101.8005 101.9808 98.2713

So The seasonal index:

Triwulan I : 101.8005

Triwulan II: 101.9808

Triwulan III: 98.2713

5. The following table shows list total value of sales on PT Kimpo island that produce a

toothbrush in million rupiah.

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Januari 215 300 500 200 425 600

Februari 275 225 300 330 550 725

Maret 300 325 225 720 625 800

April 400 300 425 430 425 925

Mei 425 420 550 560 400 900

Juni 470 470 720 770 500 1250

Juli 515 500 770 885 775 725

Agustus 585 550 850 925 850 890

September 680 620 900 975 725 980

Oktober 715 720 825 1250 800 1500

Nopember 750 770 1000 950 1250 1550

Desember 800 845 825 975 1500 1600

Sumber: Fiktif

From that information please determined a typical seasonal index using

Percentage Average Method for each of the month.
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Jawab

 Tahap 1

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Januari 215 300 500 200 425 600

Februari 275 225 300 330 550 725

Maret 300 325 225 720 625 800

April 400 300 425 430 425 925

Mei 425 420 550 560 400 900

Juni 470 470 720 770 500 1250

Juli 515 500 770 885 775 725

Agustus 585 550 850 925 850 890

September 680 620 900 975 725 980

Oktober 715 720 825 1250 800 1500

Nopember 750 770 1000 950 1250 1550

Desember 800 845 825 975 1500 1600

Jumlah 6130 6045 7890 8970 8825 12445

Rata-rata 510.83 503.75 657.50 747.50 735.42 1037.08

 Tahap 2

Bulan 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Rata-rata

Januari 42.08837 59.55335 76.04563 26.75585 57.79011 57.85475 53.34801

Februari 53.83396 44.66501 45.62738 44.14716 74.7872 69.90782 55.49475

Maret 58.72795 64.51613 34.22053 96.32107 84.98545 77.13966 69.31847

April 78.30394 59.55335 64.63878 57.52508 57.79011 89.19273 67.834

Mei 83.19793 83.37469 83.65019 74.91639 54.39069 86.78212 77.71867

Juni 92.00713 93.30025 109.5057 103.01 67.98836 120.5307 97.7237

Juli 100.8163 99.25558 117.1103 118.3946 105.382 69.90782 101.8111

Agustus 114.5195 109.1811 129.2776 123.7458 115.5802 85.81787 113.0204

September 133.1167 123.0769 136.8821 130.4348 98.58312 94.49609 119.4316

Oktober 139.9683 142.928 125.4753 167.2241 108.7814 144.6369 138.169

Nopember 146.8199 152.8536 152.0913 127.0903 169.9709 149.4581 149.714

Desember 156.6079 167.7419 125.4753 130.4348 203.9651 154.2793 156.4174
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So the seasonal Index for each month is

Bulan Seasonal Index

Januari 53.34801

Februari 55.49475

Maret 69.31847

April 67.83400

Mei 77.71867

Juni 97.72370

Juli 101.81110

Agustus 113.02035

September 119.43162

Oktober 138.16899

Nopember 149.71401

Desember 156.41738

6. Berikut ini disajikan data penjualan rumah tipe menengah tahun 2008-2013. Data

disajikan dalam semester:

Semester

Tahun I II

2008 120 110

2009 230 220

2010 425 440

2011 300 350

2012 400 550

2013 600 725

Dari Informasi tersebut hitunglah indeks musimnya dengan menggunakan

Ratio to Moving Average Method

Jawab

Semester
Jumlah Rata-rata

Tahun I II

2008 120 110 230 115

2009 230 220 450 225

2010 425 440 865 432.5
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2011 300 350 650 325

2012 400 550 950 475

2013 600 725 1325 662.5

Semester

Tahun I II

2008 104.3478261 95.65217391

2009 102.2222222 97.77777778

2010 98.26589595 101.734104

2011 92.30769231 107.6923077

2012 84.21052632 115.7894737

2013 90.56603774 109.4339623

Jumlah 571.9202006 628.0797994

Rata-rata 95.32003344 104.6799666

Maka Indeks musimannya adalah

Semester I : 95.32003344

Semester II : 104.6799666

7. Berikut ini merupakan jumlah pelanggan PT. Telkom

Tahun Jumlah Pelanggan

(juta orang)

2008 4,2

2009 5,0

2010 5,6

2011 6,1

2012 6,7

2013 7,2

Buat persamaan dan hitung perkiraan pelanggan PT. Telkom tahun 2014!

Menggunakan semi average method!

Jawab :

Kelompok 1 tahun 2008-2010

K1 = a1= (4,2+5,0+5,6)/3 = 4,93

Kelompok 2 tahun 2011-2013
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K2 = a2= (6,1+6,7+7,2)/3 = 6,67

= 2 − 1ℎ 2 − ℎ 1 = 6,67 − 4,932012 − 2009 = 0,58
Jadi : Y’ = 4,93 + 0,58 x untuk tahun dasar 2009

Origin : 1 Juli 2009

Unit X : 1 Tahun

Unit Y : Jumlah pelanggan dalam jutaan orang

Y’ = 6,67 + 0,58 x untuk tahun dasar 2012

Origin : 1 Juli 2012

Unit X : 1 Tahun

Unit Y : Jumlah pelanggan dalam jutaan orang

Untuk tahun 2014 dengan tahun dasar 2009

X = 5   Y’= 7,82 juta

Untuk tahun 2014 dengan tahun dasar 2012

X = 2   Y’= 7,82 juta
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PROBABILITAS (PELUANG)

Teori Probabilitas sering kali disebut sebagai ilmu ketidakpastian. Probabilitas

adalah suatu nilai antara 0 sampai dengan 1 yang menunjukkan kemungkinan suatu

peristiwa tertentu akan terjadi. Sebuah probabilitas sering kali dinyatakan dalam sebuah

desimal. Akan tetapi, probabilitas juga dapat dinyatakan dalam pecahan. Jika probabilitas

semakin mendekati 0, semakin tidak mungkin peristiwa itu akan terjadi. Jika semakin

mendekati angka 1, semakin yakin kita bahwa peristiwa itu akan terjadi. (Lind ; Teknik-

teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi)

Terdapat istilah dalam mempelajari probabilitas, diantaranya adalah sebagai

berikut;

1. Percobaan (experiment) adalah pengamatan atas beberapa kegiatan atau suatu

pengukuran.

2. Hasil (outcome) adalah keluaran tertentu dari sebuah eksperimen.

3. Kejadian (event) adalah kumpulan satu hasil atau lebih dari sebuah eksperimen.

Pendekatan untuk Menentukan Probabilitas

Dua pendekatan untuk menentukan probabilitas dalam sebuah kejadian yang akan

dibahas adalah sudut pandang objektif dan subjektif.

1. Probabilitas objektif (objective probability)

a. Probabilitas Klasik (classical probability)

Didasarkan pada asumsi bahwa hasil-hasil dari sebuah eksperimen semuanya

memiliki peluang sama besar.

( ) =
Dimana : P(A) = Peluang kejadian A

x = Banyaknya kejadian A

n = Jumlah seluruh kejadian yang mungkin

Contoh : Pelamar pekerjaan terdiri dari 6 orang pria dan 3 orang wanita. Jika

pelamar yang diterima hanya 1 orang, berapa peluang bahwa pelamar

yang diterima adalah wanita?
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( ) = 39 = 13
Jadi peluang bahwa pelamar yang diterima wanita adalah sebesar 1/3

b. Probabilitas Relatif (relative probability)

Didasarkan pada jumlah kemunculan suatu kejadian sebagai sebuah proporsi

dari sejumlah percobaan yang telah diketahui.

( ) = ( )
Dimana : P(A) = Peluang kejadian A

f(A) = Frekuensi munculnya kejadian A

N = Frekuensi secara keseluruhan

Contoh : Dari hasil penelitian diketahui bahwa 10 orang karyawan akan

terserang flu pada musim dingin. Apabila diadakan lokakarya di

Puncak, berapa probabilitas 1 orang sakit flu dari 200 orang

karyawan yang ikut?

( ) = 10200 = 120 = 0,05
Jadi peluang 1 orang sakit flu dari 200 orang karyawan yang ikut

serta dalam lokakarya adalah 0,05

2. Probabilitas Subjektif (subjective probability)

Merupakan suatu kemungkinan munculnya suatu kejadian tertentu yang ditentukan

oleh seseorang berdasarkan informasi apapun yang tersedia.

Contoh : Seorang buruh meyakini bahwa terdapat peluang sebesar 0.20 untuk

melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Peluang ini didasarkan pada

pandangan seseorang, yang tentunya akan berbeda dengan pandangan orang lain

Faktorial

Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang bisa dihasilkan dari n objek

yang berbeda, dilambangkan dengan n! (n faktorial).
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Contoh : bila terdapat 4 pengunjung yang ingin  membeli tiket  masuk kebun binatang,

berapa cara antrian yang bisa dihasilkan?

! = 4! = 1 × 2 × 3 × 4 = 24
Jadi terdapat 24 cara yang bisa dihasilkan

Permutasi

Permutasi adalah kemungkinan susunan unsur-unsur yang berbeda dalam urutan tertentu.

Permutasi sangat memperhatikan susunan letak dari obyek, sehingga ≠
Rumus : = !( )!
Dimana : n = jumlah obyek

r = jumlah obyek yang dipilih

Contoh : Dari 10 orang yang melamar menjadi pegawai Koperasi, hanya akan dipilih 2

orang (sekertaris dan bendahara). Berapakah kemungkinan cara yang ditempuh

untuk menempati 2 lowongan tersebut?= !( )! =90 cara

Apabila terdapat n obyek dimana n1 merupakan obyek jenis kesatu, n2 merupakan obyek

jenis kedua,…., nk merupakan obyek jenis k, dan , n1+ n2+ n3+.....+ nk=n maka;

Rumus : , , … = !( ! × ! × …..× !)
Contoh : Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata

“GELANGGANG”?

Jawab : terdapat 10 huruf pada kata GELANGGANG ( n = 10), terdiri dari 4 huruf G (

n1=4), 2 huruf A (n2=2), 2 huruf N (n3=2), 1 huruf E (n4=1) , dan 1 huruf L (n5=1)

Maka banyaknya susunan huruf yang dapat dibuat adalah :

10 4,2,2,1,1 = 10!(4! × 2! × 2! × 1! × 1!) = 37800
Kombinasi

Kombinasi merupakan banyaknya kemungkinan yang dihasilkan saat melakukan

pengambilan sebanyak r obyek dari n yang tersedia tanpa memerhatikan letak susunannya.
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Rumus : = !( )! !
Dimana : n = jumlah obyek

r = jumlah obyek yang dipilih

Contoh : Grup penari suatu Universitas terdiri atas 7 mahasiswa. Setiap pasang penari terdiri

atas 2 orang yang dipilih secara acak. Berapa banyak pasangan penari yang dapat

dibentuk?

Jawab : n = 7, r = 2

= 7!(7 − 2)! 2! = 21
Jadi pasangan penari yang bisa dibentuk adalah 21 pasang

Macam - Macam Kejadian (Event)

1. Kejadian Terpisah (Mutually Exclusive)

Munculnya satu kejadian berarti tidak ada satupun kejadian lainnya yang dapat muncul

pada waktu yang bersamaan, atau munculnya kejadian A menghilangkan peluang

munculnya kejadian B, sehingga ( ∩ ) = 0

Rumus : ( ∪ ) = ( ) + ( )
Contoh : Sebuah kantong berisi 10 kelereng biru, 8 kelereng kuning, dan 2 kelereng

merah. Jika sebuah kelereng diambil secara acak dari kantong, peluang

terambilnya kelereng biru atau kuning adalah..

Jawab  : (biru ∪ kuning) = (biru) + (kuning)
= 1020 + 820 = 1820

2. Kejadian Bukan Terpisah (Inclusive)

Terjadinya peristiwa bukan menghilangkan peristiwa yang lain, tapi kejadian yang ada

mungkin memiliki sifat gabungan dari kejadian yang lain.

A B
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Rumus : ( ∪ ) = ( ) + ( ) − ( ∩ )
Contoh : Sebuah dadu dilempar, maka berapa peluang munculnya mata dadu genap

atau 6?.

Jawab : angka genap pada dadu (A) = 2, 4, 6 angka mata dadu enam (B) = 6

Sifat gabungan(A)= 6 ( ∪ ) = ( ) + ( ) − ( ∩ )
( ∪ ) = 36 + 16 − 16 = 36

3. Kejadian Bebas

Munculnya satu kejadian tidak berpengaruh pada probabilitas munculnya kejadian lain.

Konsep saling bebas adalah menganggap bahwa kejadian A dan B terjadi pada waktu

yang berbeda.

Rumus : ( ∩ ) = ( ) × ( )
Contoh : Peluang mahasiswa A dan B lulus mata kuliah Statistik berturut-turut adalah

0,98 dan 0,95. Peluang siswa A lulus mata kuliah Statistik dan B tidak lulus

adalah..

Jawab : ( lulus ∩ tidak lulus) = 0,98 × 0,05 = 0,049
4. Kejadian Tak Bebas

Probabilitas munculnya suatu peristiwa, dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi.

Rumus : ( ∩ ) = ( ) × ( | ) atau( ∩ ) = ( ) × ( | )
Dimana P ( B|A) adalah peluang munculnya kejadian B setelah munculnya kejadian A,

begitu pula sebaliknya untuk P (A / B)

A B
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Rumus : ( ∪ ) = ( ) + ( ) − ( ∩ )
Contoh : Sebuah dadu dilempar, maka berapa peluang munculnya mata dadu genap

atau 6?.

Jawab : angka genap pada dadu (A) = 2, 4, 6 angka mata dadu enam (B) = 6

Sifat gabungan(A)= 6 ( ∪ ) = ( ) + ( ) − ( ∩ )
( ∪ ) = 36 + 16 − 16 = 36

3. Kejadian Bebas

Munculnya satu kejadian tidak berpengaruh pada probabilitas munculnya kejadian lain.

Konsep saling bebas adalah menganggap bahwa kejadian A dan B terjadi pada waktu

yang berbeda.

Rumus : ( ∩ ) = ( ) × ( )
Contoh : Peluang mahasiswa A dan B lulus mata kuliah Statistik berturut-turut adalah

0,98 dan 0,95. Peluang siswa A lulus mata kuliah Statistik dan B tidak lulus

adalah..

Jawab : ( lulus ∩ tidak lulus) = 0,98 × 0,05 = 0,049
4. Kejadian Tak Bebas

Probabilitas munculnya suatu peristiwa, dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi.

Rumus : ( ∩ ) = ( ) × ( | ) atau( ∩ ) = ( ) × ( | )
Dimana P ( B|A) adalah peluang munculnya kejadian B setelah munculnya kejadian A,

begitu pula sebaliknya untuk P (A / B)

119

Rumus : ( ∪ ) = ( ) + ( ) − ( ∩ )
Contoh : Sebuah dadu dilempar, maka berapa peluang munculnya mata dadu genap

atau 6?.

Jawab : angka genap pada dadu (A) = 2, 4, 6 angka mata dadu enam (B) = 6

Sifat gabungan(A)= 6 ( ∪ ) = ( ) + ( ) − ( ∩ )
( ∪ ) = 36 + 16 − 16 = 36

3. Kejadian Bebas

Munculnya satu kejadian tidak berpengaruh pada probabilitas munculnya kejadian lain.

Konsep saling bebas adalah menganggap bahwa kejadian A dan B terjadi pada waktu

yang berbeda.

Rumus : ( ∩ ) = ( ) × ( )
Contoh : Peluang mahasiswa A dan B lulus mata kuliah Statistik berturut-turut adalah

0,98 dan 0,95. Peluang siswa A lulus mata kuliah Statistik dan B tidak lulus

adalah..

Jawab : ( lulus ∩ tidak lulus) = 0,98 × 0,05 = 0,049
4. Kejadian Tak Bebas

Probabilitas munculnya suatu peristiwa, dengan ketentuan peristiwa lain telah terjadi.

Rumus : ( ∩ ) = ( ) × ( | ) atau( ∩ ) = ( ) × ( | )
Dimana P ( B|A) adalah peluang munculnya kejadian B setelah munculnya kejadian A,

begitu pula sebaliknya untuk P (A / B)
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Contoh : Sebuah kotak berisi 2 bola merah, 3 bola biru, dan 5 bola kuning. Jika diambil

2 bola secara berturut-turut dari kotak tersebut tanpa pengembalian, maka

berapa peluang terambilnya yang pertama warna merah dan yang kedua warna

biru?

Jawab : (merah ∩ biru) = × =
Teknik Pengembalian

1. Dengan Pengembalian

Suatu cara pengambilan yang pengambilan berikutnya dilakukan setelah

mengembalikan terlebih dahulu pengambilan sebelumnya.

Contoh : Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola hijau. Dilakukan

pengambilan 3 bola dari kotak tersebut secara acak dengan pengembalian.

Berapakah peluang terambilnya 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-

turut?

Jawab : ( ∩ 1 ∩ 2) = × × =
2. Tanpa Pengembalian

Suatu cara pengambilan yang pengembalian berikutnya dilakukan tanpa

mengembalikan terlebih dahulu pengambilan sebelumnya.

Contoh : Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 2 bola putih, dan 3 bola hijau. Dilakukan

pengambilan 3 bola dari kotak tersebut secara acak tanpa pengembalian.

Berapakah peluang terambilnya 1 bola merah dan 2 bola hijau berturut-

turut?

Jawab : ( ∩ 1 ∩ 2) = × × =
Teorema Bayes

Teorema Bayes adalah metode untuk mengubah probabilitas, dengan syarat ada informasi

tambahan yang diperoleh. Untuk dua kejadian tidak terikat satu sama lain dan membentuk

kumpulan kejadian lengkap.

Rumus : ( | ) = ( )× ( | )( )× ( | ) ( )× ( | ) ⋯ ( )× ( | )
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Contoh :Sebuah perusahaan mempunyai dua pilihan tempat untuk memasarkan produknya

yaitu di daerah A dan B dengan masing-masing peluang 0.55 dan 0.45. Bila produk

dipasarkan di daerah A maka peluang terjadi kerugian adalah 0.05, peluang

terjadinya kerugian di daerah B adalah 0.07.  Berapa peluang perusahaan tersebut

bila telah memasarkan produknya di daerah B?

Dik : A1 = Pemasaran produk di daerah A

A2 = Pemasaran produk di daerah B

B   = Terjadinya kerugian

P(A1) = 0.55 (Probabilita pemasaran produk di daerah A)

P(A2) = 0.45 (Probabilita pemasaran produk di daerah B)

P(B|A1) = 0.05 (Probabilita terjadinya kerugian di daerah A)

P(B|A2) = 0.07 ((Probabilita terjadinya kerugian di daerah B)

Dit : P(A2|B)

Jawab : : ( | ) = ( )× ( | )( )× ( | ) ( )× ( | )( | ) = , × ,( , × , ) ( , × , ) = 0,533898305

Jadi probabilita pemasaran produk di daerah B adalah 0,533898305 atau 53,39%

Harapan Matematis / Mathematical Expectation (ME)

Rumus : = ∑ ×
Dimana : ME = Nilai harapan matematis

Pi = Peluang terjadinya kejadian

Xi = Besarnya nilai kejadian

Contoh : Sebuah perusahaan ingin melakukan ekspansi operasional, maka perlu diadakan

pemilihan tempat yang baru untuk mendirikan cabang perusahaan tersebut. Andaikan daerah

A memiliki keuntungan Rp 4.500.000 dengan probabilita 0,65 dan modal yang digunakan

sebesar Rp 500.000. untuk daerah B dibutuhkan modal sebesar Rp 250.000, dengan

probabilita 0,6 keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 5.000.000. Dimanakah sebaiknya

perusahaan tersebut membuka cabang?
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Asumsi : 1 = Untung , 2 = Rugi

Dik : Daerah A

P1 = 0,65 P2 = 0,35

X1 = Rp 4.500.000 X2 = - Rp 500.000

Daerah B

P1 = 0,6 P2 = 0,4

X1 = Rp 5.000.000 X2 = - Rp 250.000

Dit : A atau B

Jawab : = ( × ) + ( × )= (0,65 × 4.500.000) + 0,35 × (−500.000) = 2.750.000
= ( × ) + ( × )= (0,6 × 5.000.000) + 0,4 × (−250.000) = 2.900.000

Jadi sebaiknya perusahaan membuka cabang di daerah B dengan keuntungan

Rp2.900.000
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SOAL PROBABILITAS

1. Dua buah dadu dilempar secara bersama-sama. Berapakah peluang munculnya :

a. Jumlah mata dadu 9 atau 10

b. Mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5

Jawab :

a. n(S) = 6 x 6 = 36

kejadian munculnya dadu berjumlah 9 = {(3,6), (4,5), (5,4), (6,3)} = 4

kejadian munculnya dadu berjumlah 10 = {(4,6), (5,5), (6,4)} = 3

( ∪ ) = ( ) + ( ) = 436 + 336 = 736 = 0,19444
Jadi besar peluang munculnya jumlah mata dadu 9 atau 10 adalah sebesar 0,19444

b. kejadian muncul mata dadu pertama 3 ={(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6)} = 6

kejadian muncul mata dadu kedua 5 = {(1,5), (2,5), (3,5), (4,5), (5,5), (6,5)} = 6

( ∩ ) = ( ) × ( ) = 636 × 636 = 361296 = 136 = 0,027778
Jadi besar peluang munculnya mata dadu pertama 3 dan mata dadu kedua 5 adalah

0,027778

2. The Indonesia adult population by age is as follows. The data are in millions of people.

Age Number

18 to 25 50,2

26 to 35 48,8

36 to 45 33,5

46 to 55 40,5

56 and over 33

Assume that a person will be randomly chosen from this population.

a. What is the probability the person  is 18 to 25 years old?

b. What is the probability the person  is 18 to 35 years old?

c. What is the probability the person  is 46 or older?

Jawab :

a. P( 18 < < 25) = , = 0,24368932
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b. P( 18 < < 35) = = 0,480582524
c. P( x ≥ 46) = , = 0,357281553

So the probability the person is 18 to 25 years old, 18 to 35 years old, and 46 or older is

0,2437, 0,4806, and 0,3573

3. Sebuah kotak berisi 3 bola merah , 2 bola putih, 10 bola biru. Diambil 2 bola secara

berturut-turut bola merah dan putih, berapa peluang  apabila:

a. Bola dikembalikan setelah pengambilan

b. Bola tidak dikembalikan setelah pengambilan

Jawab :

a. ( ∩ ) = × = = = 0,026667
Jadi besarnya probabilitas pengambilan bola pertama adalah merah, kedua

putih dengan pengembalian adalah 0,026667

b. ( ∩ ) = × = = = 0,028571428
Jadi besarnya probabilitas pengambilan bola pertama adalah merah, kedua

putih tanpa pengembalian adalah 0,028571428

4. The quality control process in which an inspector selects two of five parts to inspect for

defects.

a. How many permutations may be selected?

b. If  sample randomly selects, How many combinations of two parts can be

selected?

Jawab :

a. = !( )! = 20
b. = !( )! ! = 10
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5. Assume that we have two events, A and B, that are mutually exclusive. Assume further

that we know P(A) =0,30 and P(B) = 0,40.

a What is P(A B)?

b What is P(A | B)?

Jawab :

a. P(A B) = 0,30 x 0,40 = 0,12

b. ( | ) = ( ∩ )( ) = , , = 0,40
6. Berapa banyak garis yang dapat dibuat dari 8 titik yang  tersedia dengan tidak ada 3

titik yang segaris?

Jawab:

= 8!(8 − 2)! 2! = 28
Jadi banyak garis yang dapat dibuat adalah 28 garis

7. A manufacturing firm that receives shipments of parts from two different suppliers. Let

A1 denote the event that a part is from supplier 1 and A2 denote the event that a part is

from supplier 2. Currently, 65% of the parts purchased by the company are from

supplier 1 and the remaining 35% are from supplier 2. Historical data suggest that the

quality ratings of the two suppliers are as shown in below :

Percentage Good Parts Percentage Bad Parts

Supplier 1 98 2

Supplier 2 95 5

What is the probability of randomly selecting an parts is bad from supllier 1?

Jawab :

P(A1) = 0,65 P(B|A1) = 0,02

P(A2) = 0,35 P(B|A2) = 0,05

( | ) = ( ) × ( | )( ) × ( | ) + ( ) × ( | )
( | ) = 0,65 × 0,02(0,65 × 0,02) + (0,35 × 0,05) = 0,4262
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So, the probability of  randomly selecting an parts is bad from supllier 1 is 0,4262

8. Dalam sebuah permainan dadu,  seorang pemain mendapat hadiah Rp20.000  jika

muncul angka 2, Rp40.000 jika muncul angka 4, membayar Rp30.000 jika muncul

angka 6, dan membayar Rp1.000 jika muncul angka ganjil. Berapakah harapan

kemenangannya?

Dik :

P1 = X1 = Rp20.000

P2 = X2 = Rp40.000

P3 = X3 = - Rp30.000

Angka ganjil : 1,3,5

P4 = X3 = - Rp1.000

Dit : ME

Jawab : = ∑ ×
= 16 × 20.000 + 16 × 40.000 + 16 × (−30.000) + 36 × (−1.000) = 4.500

Jadi harapan kemenangannya adalah sebesar Rp 4.500
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DISTRIBUSI PELUANG TEORITIS

Sejauh ini teori peluang yang kita bicarakan hanya sebatas pada suatu peristiwa

tertentu atau tentang kemungkinan terjadinya peristiwa dengan nilai peluang tertentu.

Padahal masih ada nilai-nilai peluang dari peristiwa lainnya yang bias ditentukan. Nilai-nilai

peluang tambahan yang demikian bisa membentuk suatu distribusi yang disebut sebagai

distribusi peluang. Sebagai contoh ketika melempar sebuah dadu kita bias menghitung

peluang dari seluruh peristiwa yang mungkin, yakni munculnya angka 1,2,3,4,5, dan 6 yang

masing-masing mempunyai peluang 1/6.

Distribusi peluang bias diturunkan dari peluang logis maupun dari frekuensi relatif.

Variabel Acak

Variabel yang nilainya diperoleh dari suatu percobaan. Variabel acak dapat

diklasifikasikan ke dalam variabel acak diskret dan variabel acak kontinu.

(1) Variabel acak diskrit berhubungan dengan hasil sebuah peristiwa yang ruang

sampelnya terhingga dan terhitung.

Contoh :  Jumlah kendaraan yang melewati persimpangan jalan

Jumlah kecelakaan per minggu

(2) Variabel acak kontinu didefinisikan sebagai suatu variabel yang nilai-nilainya

berada dalam ruang sampel tak terhingga.

Contoh : Tinggi badan para buruh di suatu wilayah

1. Distribusi Binomial

Distribusi peluang binomial merupakan salah satu distribusi peluang diskrit yang

banyak menjelaskan mengenai proses bisnis dan fenimena fisika.

- Proses dan peristiwa harus dapat didefinisikan hanya memiliki dua dan hanya

dua peristiwa yang saling eksklusif dan lengkap

- Peluang terjadinya peristiwa harus sama untuk setiap percobaan dan tidak boleh

berubah-ubah karena waktu dan jumlah percobaan

- Setiap percobaan harus independen dengan percobaan yang lain

- Jumlah percobaan harus bersifat diskrit.

Rumus distribusi binomial:
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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

Parameter dalam distribusi binomial:

Rata-rata (µ) = .
Standar deviasi (σ) = . .

(Sumber: Drs. Bambang S.Soedibyo, M.Eng. Sc dan R. Reni Syafariani,.M.Stat

dalam STATISTIKA 2013)

2. Distribusi Multinomial

Perluasan dari distribusi binomial ialah distribusi multinomial. Misalkan sebuah

eksperimen menghasilkan peristiwa-peristiwa E1, E2, ..., Ek dengan peluang π1 =

P(E1), π2 = P(E2), ..., πk = P(Ek) dengan π1 + π2 + ... + πk = 1. Terhadap

eksperimen ini kita lakukan percobaan sebanyak n kali, maka peluang akan terdapat

x1 peristiwa E1, x2 peristiwa E2, ..., xk peristiwa Ek di antara N, ditentukan oleh

distribusi multinomial berikut:

(Sumber: Sudjana. 1997. Metoda Statistika Edisi Keenam. Bandung: Tarsito)

3. Distribusi Poisson

Distribusi Poisson ditemukan oleh S.D. Poisson di awal abad ke-19. Seperti distribusi

binomial, distribusi Poisson juga termasuk ke dalam proses Bernaouli, akan tetapi

tidak ada konsep yang membedakan secara jelas dalam percobaan Poisson.

- Proses yang diamati harus berbentuk “dua peristiwa” atau Bernouli

- Hrus ada bilangan rata-rata dari peristiwa tertentu per pengamatan baik waktu

maupun ruang, yang tidak berubah selama terjadinya proses

- Proses harus bersifat kontinu, artinya tidak ada percobaan tunggal.
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Keterangan:

λ = rata-rata = n.p

x = jumlah sukses

e = 2,718281828

(Sumber: Drs. Bambang S.Soedibyo, M.Eng. Sc dan R. Reni Syafariani,.M.Stat

dalam STATISTIKA 2013)

4. Distribusi Hipergeometrik

Distribusi hipergeometrik sangat erat kaitannya dengan distribusi binomial.

Perbedaannya antara distribusi hipergeometrik dengan binomial adalah bawa pada

distribusi hipergeometrik, percobaan tidak bersifat independen. Untuk mencari

probabilitas x sukses dalam ukuran sampel n, kita harus memperoleh x sukses dari r

sukses dalam populasi, dan n-x gagal dalam N-r gagal. Sehingga fungsi probabilitas

hipergeometrik dapat dituliskan sebagai berikut:

Keterangan:

r = jumlah unit/elemen dalam populasi yang berukuran N

x = jumlah elemen berlabel diantara n unit

N = jumlah observasi dalam populasi

n = jumlah observasi dalam sampel

(Sumber: Supranto, Johanes. 2001.  Statistik : Teori dan Aplikasi. Jakarta: Penerbit

Erlangga)
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SOAL-SOAL DISTRIBUSI PELUANG TEORITIS

1. Dari 150 buah lampu pijar untuk mobil di pabrik A ternyata 18 buah akan putus

sebelum masa jaminan berakhir, berapakah peluang jika diambil secara acak 20 buah

lampu pijar terdapat paling banyak 4 buah lampu yang putus sebelum masa jaminan

berakhir?  Hitung pula rata-rata lampu yang putus dan standar deviasinya!

Dik:  p = probabilitas lampu putus = 18/150  = 0,12

q = pobabilitas lampu tidak putus = 132/150 = 0,88

n = 20

Dit: P(x ≤ 4)  µ dan σ

Jawab:

Jadi, peluang jika diambil secara acak 20 buah lampu pijar terdapat paling banyak 4

buah lampu yang putus sebelum masa jaminan berakhir adalah 0,917280621 atau

91,7280621%.

2. Diketahui bahwa 20% bola lampu yang diproduksi oleh sebuah mesin adalah rusak.

Sebuah pemeriksaan dilakukan dengan mengambil 4 bola lampu secara acak. Dari 4

bola lampu ini tentukan peluang jumlah yang rusak adalah

a. 1 bola lampu

b. 0 bola lampu
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c. Kurang dari 2 bola lampu

Dik:  p = 20% = 0,2 q = 1-p = 0,80

Jawab:

a. P(x=1) = ( )(0,2) (0,8) = 0,4096

b. P(x=0) = ( )(0,2) (0,8) = 0,4096

c. P(x<2) = P(x=1) + P(x=0) = 0,4096 +0,4096 = 0,8192

Jadi, peluang jika diambil secara acak 4 buah lampu terdapa kurang dari 2 bola lampu

yang rusak adalah 0,8192 atau 81,92 %.

3. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola  putih , dan 3 bola biru. Sebuah bola dipilih

secara acak dari kotak, warnanya dicatat, dan kemudian bolanya dimasukkan

kembali. Tentukan peluang bahwa dari 6 bola yang diambil secara acak dengan cara

ini, 3 diantaranya berwarna merah, 2 adalah putih, dan 1 biru.

Jawab:

P(merah pada sembarang pengambilan) = 5/12

P(putih pada sembarang pengambilan) = 4/12

P(biru pada sembarang pengambilan) = 3/12 n = 3 + 2 + 1 = 6

P(3 merah, 2 putih, 1 biru)  = f(3, 2, 1; 5/12. 4/12, 3/12, 6)

( , , ) = 6!3! 2! 1! 512 412 ( 312) = 6255184 = 0,12056327
Jadi, peluang bahwa dari 6 bola yang diambil secara acak dengan cara ini, 3

diantaranya berwarna merah, 2 adalah putih, dan 1 biru adalah 12,07 %

4. Sekelompok orang terdiri dari 50 orang dan 3 orang diantaranya lahir pada tanggal 31

Desember. Bila secara acak dipilih 5 orang, berapa peluang orang yang terpilih itu:

berapa peluang orang yang terpilih itu:

(a) tidak terdapat yang lahir pada tanggal 31 Desember

(b) tidak lebih dari 1 orang yang lahir pada tanggal 31 Desember

Dik: N = 50 r = 3 n = 5
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(a). ( = 0) = = 0,724
(b). ( = 1) = = 0,253( ≤ 1) = ( = 0) + ( = 1)( ≤ 1) = 0,724 + 0,253 = 0,977
Jadi peluang orang yang terpilih tidak ada yang lahir di 31 Desember adalah 0,724

dan kurang dari 1 orang yang lahir di 31 Desember adalah 0,977.

5. Menurut penelitian, probabilitas seseorang untuk sembuh dari penyakit antraks dengan

pemberian obat tertentu adalah sebesar 60%. Jika diambil 10 orang yang terjangkit

secara acak, hitunglah :

a. Probabilitas tidak lebih dari 3 orang sembuh

b. Sedikitnya 5 orang sembuh

c. Rata-rata dan simpangan baku pasien sembuh

Jawab

n = 10, p = 60% = 0.6, q = 1 – p = 40% = 0.4

a. Tidak lebih dari 3 orang dapat sembuh

p(x ≤ 3) = Σ n= 0..3 b (x : 10 : 0.6)

= p (0 : 10 : 0.6) + p (1 : 10 : 0.6) + p (2 : 10 : 0.6) + p (3 : 10 : 0.6)

= 0.0001 + 0.0016 + 0.0106 + 0.0425

= 0.548

b. Sedikitnya 5 orang dapat sembuh

p(x ≥ 5) = 1 – (Σ n= 0..3 b (x : 10 : 0.6) + b (4 : 10 : 0.6))

= 1 – (0.548 + 0.1114)

= 0.3406

c. Rata-rata, ragam dan simpangan baku pasien dapat sembuh

Rata-rata µ = 10 (0.6) = 6

Simpangan baku, δ = √ 10. 0.6 . 0.4 = 1.55
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6. Dalam pemilu legislatif, para konstituen mempunyai pilihan mencoblos 3 partai politik

dengan probabilitas pilihan : PAN 0.5, Partai Demokrat 0.3, GOLKAR 0.2. berapa

probabilitas bahwa di antara 10 konstituen sebanyak 4 konstituen memilih PAN, 3

konstituen memilih PD dan 3 konstituen memilih GOLKAR

Jawab

Kita daftar kejadian yang mungkin

E1 = 4 konstituen memilih PAN

E2 = 3 konstituen memilih PD

E3 = 3 konstituen memilih GOLKAR

Setiap ulangan dengan probabilitas masing-masing, p1 = 0.5, p2 = 0.3 dan p3 = 0.2 oleh

karena x1=4, x2=3 dan x3=3, distribusi multinomial adalah

( , , ) = 10!4! 3! 3! (0,5) (0,3) (0,2) = 0,057
Jadi probabilitas bahwa di antara 10 konstituen sebanyak 4 konstituen memilih PAN,

3 konstituen memilih PD dan 3 konstituen memilih GOLKAR adalah 0,057.

7. Sebuah anggota komite terdiri dari 5 orang, dimana 3 adalah wanita dan 2 laki- laki.

Misalkan 2 orang dari 5 anggota komite tersebut dipilih untuk mewakili delegasi dalam

sebuah konvensi/pertemuan. Berapa probabilitas bahwa dari pemilihan secara acak

didapat 2 orang wanita?

Dik: r = 3    n = 2   x = 2    N = 5 Dit: P(x=2)

( ) = = 0,3
Jadi, probabilita bahwa dari pemilihan secara acak didapat 2 orang wanita yang

terpilih mewakili delegasi dalam sebuah konvensi adalah 0,3 atau 30%.

8. PT Shark, sebuah perusahaan radio, sedang melakukan pengawasan kualitas terhadap

1000 unit radio yang akan dipasarkan. Berdasarkan data historis, 500 dari 100.000 unit
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radio yang diperiksa dalam kondisi rusak. Berapa probabilitas: a. Memperoleh 1 unit

radio rusak b. Memperoleh kurang dari 4 buah radio rusak dari pemeriksaan tersebut c.

Hitunglah rata-rata dan standar deviasi dari distribusi di atas

Dik: n = 1000

p = 0,005

Dit: a. P(x = 1)

b. P(x < 4)

c. µ dan σ

λ = 1000 x 0,005 = 5

e = 2,718281828

(a)

Jadi, probabilitas dari 1000 unit radio yang akan dipasarkan diperoleh 1 unit radio

rusak adalah 0,033689735 atau 3,3689735%.

(b)

Jadi, probabilitas dari 1000 unit radio yang akan dipasarkan diperoleh kurang dari 4

buah radio rusak dari pemeriksaan tersebut adalah 0,265025914 atau 26,5025914%.

9. Management of PT Bureau is considering to increase the capacity of telephone service.

based on a three-day survey of the number of calls, the data obtained:

Day Number of Hours Number of Calls
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Monday 8 696

Wednesday 8 640

Saturday 6 644

From these data, it is known that the current telephone service capacity is 2 calls per

minute. Based on these data, give the best advice to the director of PT Bureau to add or

not the capacity of telephone service!

Given: λ (average of incoming calls) = total no. of calls / total no. of hours

= 1980 / 22 = 90 / hours = 1,5 / minute

Telephone service capacity = 2 calls/minute (It means if at a certain minute has

more than 2 incoming calls in phone line, then forced to reject one of them because

full service capacity already)

Asked: Give the best advice to the director of PT Bureau to add or not the capacity of

telephone service.

Probability reject the calls:

So, probability incoming calls that is not served is 19,115317%, it means that there is

19 out of 100 calls that are not served. This is relatively large amount, so the capacity

of telephone service should be added.

10. A boxcontains 4 small redballs, 5 green ballsand 3yellow balls. Other identifying

homogeneous(same). A ball is drawn at random, see color, then put it back in the box.
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Determine probability among five balls to be loaded there are 2 red balls, 2 yellow

balls, 1 green ball!

Given: x1 = red ball = 2

x2 = green ball = 1

x3 = yellow ball = 2

π1 =  4/12 π2 =  5/12 π3 = 3/12

n = 5

Asked: P(1,2,3)

Solution:

So, the probability among five balls to be loaded there are 2 red balls, 2 yellow balls, 1

green ball is 0,08680555 or 8,6805555%.
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DISTRIBUSI NORMAL DAN PENDEKATAN DISTRIBUSI

BINOMIAL OLEH DISTRIBUSI NORMAL

Distribusi Normal

Distribusi normal atau sering distribusi distribusi Gauss merupakan salah satu distribusi

probabilitas yang penting dalam analisis statistik. Distribusi ini merupakan distribusi

peluang teoritis dengan variabel random continue yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

Bentuk Lonceng (bell-shaped) dan memiliki satu puncak pada bagian tengah

distribusi. Rata-rata, modus dan mediannya sama dan terletak di pusat distribusi.

Luas total dibawah kurva normal adalah 1. Setengah dari luas dibawah kurva

normal ada di sebelah kanan dari titik pusatnya dan setengah yang lain ada di

sebelah kirinya.

Bentuk Kurva Simetris (symmetrical)dengan sumbu disekitar nilai rata-rata. Jika

kita memotong vertical kurva normal pada titik pusatnya, kedua bagiannya akan

menjadi pencermin satu sama lain.

Kurva ini menurun secara halus pada kedua arah dari bagian tengah. Jadi

distribusinya asimtotik. Kurva mendekati sumbu X tetapi tidak pernah sampai

menyentuhnya. Dengan kata lain, perpanjangan ekor kurva tak hingga dikedua

arahnya.

Lokasi sebuah distribusi normal ditentukan oleh rata-rata. Dispersi atau sebenarnya

ditentukan oleh standar deviasi.

Bentuk Kurva Distribusi Normal
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Pada dasarnya distribusi normal dapat dbedakan dari distribusi normal yg lain atas

perbedaan rata-rata (μ) dan variansnya (σ) atau kedua-duanya. Berikut akan

diperlihatkan bagaimana  μ dan σ dapat menentukan bentuk dari distribusi normal.

Rata-rata sama, Varians berbeda Varians sama, Rata-rata berbeda

Perhitungan probabilita pada distribusi normal pada umumnya dihitung dengan

menggunakan standar baku dimana variabel randomnya ialah Z dengan μz = 0 dan σ2
z = 1

(Anto Dajan, 1974:173)

Penyelesaian persoalan distribusi normal dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

Z =

Pendekatan Distribusi Binomial Oleh Distribusi Normal

Jika distribusi binomial memiliki jumlah sample (n) yang besar (n ≥ 30), maka

distribusi binomial tersebut dapat disesuaikan sehingga dapat didekati dengan distribusi

normal standar.

Dengan menggunkan distribusi normal (distribusi continue) sebagai penngganti

distribusi binomial (distribusi diskrit) akan sangat beralasan karena ketika n meningkat,

maka distribusi binomial akan mendekati distribusi normal.

Pendekatan distribusi binomial oleh distribusi normal dapat dilakukan dengan syarat

sebagai berikut:

1. Terpenuhinya persyaratan dari distribusi normal

2. n.p dan n.q > 5

3. Terdapat faktor koreksi atau penyesuaian variabel random diskrit menjadi variabel

random continue menggunakan faktor penyesuaian sebesar 0.5 dengan ketentuan

sebagai berikut:
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Faktor Koreksi

Variabel Random Diskrit Variabel Random Continue= − 0.5 ≤ ≤ + 0.5< < + 0.5 ≤ ≤ − 0.5≤ ≤ − 0.5 ≤ ≤ + 0.5
Rumus distribusi normal standar

 Z =

Dengan:

 =
 = (1 − )
Catatan: =

Contoh Soal Distribusi Normal

1. Dalam sebuah uji coba terhadap suatu merk mobil yang diproduksi oleh PT. L diketahui

bahwa rata-rata kecepatan mobil tersebut adalah 120 Km/jam dengan standar deviasi 25

Km/jam, jika kecepatan mobil diasumsikan berdistribusi nomal, maka hitunglah

peluang bahwa mobil tersebut memiliki kecepatan antara 100-150 Km/Jam

Jawaban:

Dik : = 120= 25
Dit : (100 < < 150)
Jawab: (100 < < 150)

Z1 = = = - 0.8 Z2 = = = 1.2

m

Z1 0 Z2

Luas Z1 – 0 = 0.2881

Luas 0 - Z2 = 0.3849 +

Luas Z1 - Z2 0.6730
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Jadi peluang bahwa kecepatan mobil itu akan 100-150 Km/jam adalah sebesar

67.30 %

Contoh Soal Pendekatan Distribusi Binomial Oleh Distribusi Normal

1. Sebuah toko kosmetik merek ternama yakin bahwa dengan menerapkan suatu sistem

marketing tertentu penjualannya akan meningkat sebesar 15%. Untuk keperluan

penelitian diambil sampel sebanyak 90 calon pembeli. Dari informasi tersebut maka

hitunglah berapa kemungkinan setidaknya terdapat 20 orang yang membeli kosmetik

tersebut?

Dik : π = 15 % = 0.15

1 – π = 0.85

n = 90

Dit : ( ≥ 20)= π = 90 x 0.15 = 13.5= (1 − ) = 90 0.15 (1 − 0.15)= 3.387476937≥ 20 kemudian dicontinuekan menjadi ≥ 19.5
Z = =

. – .. = 1.77

Jadi, kemungkinan terdapat paling tidak 20 orang yang akan membeli produk

kosmetik perusahaan tersebut adalah sebesar 0.0384 atau 3.84%

Luas kanan 0 = 0.5000

Luas 0 - Z = 0.4616 -

Luas kanan Z 0.0384
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Soal Distribusi Normal dan Pendekatan Distribusi Binomial oleh

Distribusi Normal

1. Sebuah perusahaan penghasil lampu penerangan jalan berencana untuk melakukan

pengujian tentang daya tahan produknya tersebut. Setelah mengantongi izin dari

pemerintah daerah setempat perusahaan tersebut kemudian melakukan pemasangan

lampu sebanyak 500 buah di salah satu jalan yang telah ditunjuk pada tanggal 1

September 2013. Jika diasumsikan daya tahan lampu tersebut berdistribusi normal

dengan rata-rata 345 hari dan standar deviasi 15 hari, maka berapa peluang dan jumlah

lampu yang harus diganti maksimal pada tanggal 30 September 2014?

Jawab:

Dik : = 345= 15

Dit : ( ≤ 365)
Z = = = 1.33

\

Jadi peluang lampu yang harus diganti pada tanggal 30 September 2014 adalah

sebesar 0.9082 atau 90.82 % dan jumlah lampu yang harus diganti adalah500 0.0918 = 454.1 ≈ 454 buah
2. In 2012 the average speed of the car is more than 220 km/hours. While in 2011 average

speed of the car is equal 215 km/hours. To increase its quality, this company has added

more capital to make their production better. In the end of 2013 average speed of the

cars tested is 225 km/hours, with the standard error 20 km/hours. From that information

please calculate the probability of:

a. Car’s speed in the end of 2013 is more than 220 Km/hours?

b. Car’s speed in the end of 2013 between 200 - 240 Km/hours?

Jawab:

Luas kanan 0 = 0.5000

Luas 0 - Z = 0.4082 -

Luas kiri Z 0.9082
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0Z1 Z2

Dik : = 225= 20

Dit : a. ( > 220)
b. ( 200 ≤ ≤ 240)

a. Z = = = -0.25

So The probability car’s speed in the end of 2013 is more than 220

Km/hours is 0.5987 or 59.87 %

b. Z1 = = = -1.25

Z2 = = = 0.75

So  the probability car’s speed in the end of 2013 between 200-240

Km/hours is 0.6578 or 65.78 %

3. Bisnis taman hiburan bagi anak terutama yang berada di kota besar seperti Bandung

kian menguntungkan setiap tahunnya. Hal ini didukung oleh permintaan yang cukup

tinggi terutama pada saat libur sekolah maupun akhir pekan. Untuk kepentingan

penelitian, dilakukan wawancara terhadap salah seorang  pemilik taman hiburan anak di

Kota Bandung, pemilik tersebut mengklaim bahwa setiap akhir pekan, jumlah

pengunjung yang datang ke taman hiburan yang dikelolanya mengalami peningkatan

Luas kanan 0 = 0.5000

Luas  Z - 0 = 0.0987 -

Luas kiri Z 0.5987

Luas Z1 - 0 = 0.3944
Luas 0 – Z2 = 0.2734 +

Luas Z1 - Z2 0.6578
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sebesar 30%. Jika pengunjung pada akhir pekan ini jumlahnya 150 orang, maka

hitunglah:

a. Peluang pada akhir pekan yang akan datang terdapat paling sedikit 100

orang yang datang ke taman hiburan tersebut?

b. Peluang pada akhir pekan yang akan datang jumlah pengunjung akan datang

kurang dari 40 orang

Jawab:

Dik: π = 0.31 − π = 0.70= π = 150 x 0.3 = 45= (1 − ) = 150 0.3 (1 − 0.3) = 5.61248608

Dit:

a. ( ≥ 100)≥ 100 kemudian dicontinuekan menjadi ≥ 99.5
Z = =

.. = 9.17

Jadi peluang ada akhir

pekan

Peluang terdapat paling sedikit 100 orang pengunjung yang datang ke

taman hiburan tersebut adalah 0%

b. P ( < 40 )< 40 kemudian dicontinuekan menjadi ≤ 39.5
Z = =

.. = - 0.98

Luas kanan 0 = 0.5000

Luas 0 - Z = 0.5000 -

Luas kanan Z 0.0000

Luas Kiri 0 = 0.5000

Luas Z - 0 = 0.3365 -

Luas kanan Z = 0.1635
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Jadi peluang ada akhir pekan terdapat paling lebih dari 40 orang

pengunjung yang datang ke taman bermain tersebut adalah 0.1635 atau 16.35 %

4. Corruption is one of the biggest problem in Indonesia for recent year. After The

Indonesian Corruption Eradiction Commision or better known as KPK was established

in 2003, several number of corruption case was revealed. According to some reliable

sources, in 2013, the number of corrupt goverments increased by 15% from the

previous year. We take 350 samples of governments. Please calculate the probability:

a. More than 50 of corrupt goverments

b. Less than 60 of  corrupt governments

Jawab:

Dik: π = 0.15 1 − π = 0.85= π = 350 x 0.15 = 52.5= (1 − ) = 350 0.15 (1 − 0.15) = 6.680194608

Dit:

a. ( > 50)> 50 kemudian dicontinuekan menjadi ≥ 50.5
Z = =

. .. = -0.3

So probability More than 50 of corrupt goverments is 0.6179 or 61.79 %

b. ( < 60)< 60 kemudian dicontinuekan menjadi ≤ 59.5
Z = =

. .. =  1.05

Luas kanan 0 = 0.5000

Luas  Z - 0 = 0.1179-

Luas kiri Z 0.6179
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So probability less than 60 corrupt goverments is 0.1469 or 14.69%

5. X = N (75; 15); Please calculate the probability:

a. ( = 15)
b. ( > 80)
c. ( < 25)
d. (65 < < 82)

Jawab

Dik: = 75
= 15

Dit: . ( = 15). ( > 80). ( < 25). (65 < < 82)
Jawab

a. ( = 15)
Z1 = = .

= - 4.03 Z2 = = .
= - 3.97

Luas 0 – Z1 = 0.5000

Luas 0 – Z2 = 0.5000-

Luas Z1-Z2 0.0000

Luas kanan 0 = 0.5000

Luas 0 - Z = 0.3531 -

Luas kiri Z 0.8531
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Z

So probability when = 75 = 15 and = 15 ( ( = 15)) is 0%

b. ( > 80)
Z = = = 0.33

So probability when = 75 = 15 > 80 ( ( > 80) ) is 37.07%

c. ( < 25)
Z = = = - 3.33

So probability when = 75 = 15 < 25 ( ( < 25) ) is 0.04%

d. (65 < < 82)
Z1 = = = - 0.67 Z2 = = =  0.47

Luas kanan 0 = 0.5000

Luas 0 - Z = 0.1293-

Luas kanan Z = 0.3707

Luas kiri 0 = 0.5000

Luas  Z - 0 = 0.4996-

Luas kiri Z 0.0004

Luas Z1 - 0 = 0.2486

Luas 0 – Z2 = 0.1808 +

Luas Z1 – Z2 0.4294
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So probability when = 75 = 15 65 < < 82 ( (65 < <82) ) is 42.94%

6. Seorang pemilik toko pakaian disebuah pusat perbelajaan menyatakan bahwa 27%

pengunjung yang datang ke tokonya lebih memilih untuk membeli barang-barang impor

dibandingkan dengan barang produksi dalam negeri. Untuk keperluan penelitian maka

diambil sampel sebanyak 125 orang pengunjung toko untuk melihat preferensi mereka

terhadap barang impor tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh maka hitunglah:

a. Peluang bahwa tidak lebih dari 15 orang yang memilih barang impor

b. Peluang bahwa pengunjung toko yang akan memilih barang impor adalah antara

25-50 orang.

Jawab

Dik: : π = 0.27 1 − π = 0.73= π = 125 x 0.27 = 33.75= (1 − ) = 125 0.27 (1 − 0.27)= 4.96361763

Dit: a. ( ≤ 15)
b. ( 25 ≤ ≤ 50)

Jawab

a. ( ≤ 15)≤ 15 kemudian dicontinuekan menjadi ≤ 15.5
Z = =

. – .. = - 3.68

Jadi peluang bahwa tidak lebih dari 15 orang yang memilih barang impor

ditoko tersebut adalah 0.00 atau 0%

b. ( 25 ≤ ≤ 50)( 25 ≤ ≤ 50) dicontinuekan menjadi ( 24.5 ≤ ≤ 50.5)
Z1 = =

. – .. = - 1.86

Luas Kiri 0 = 0.5000

Luas Z - 0 = 0.5000 -

Luas kiri Z = 0.0000
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Z2 = =
. – .. = 3.38

Jadi peluang bahwa pengunjung toko yang akan memilih barang impor

adalah antara 25-50 orang adalah sebesar 0.9686 atau 96.86%

7. Sebuah lembaga penerbangan melakukan uji coba take off terhadap pesawat yang baru

saja dibelinya dari Jerman. Setelah dilakukan uji coba diketahui bahwa rata-rata waktu

yang dibutuhkan pesawat tersebut untuk take off adalah 24 menit dengan standar deviasi

5 menit. Jika waktu yang dibutuhkan untuk take off diasumsikan berdistribusi normal.

Maka hitunglah peluang waktu yang dibutuhkan oleh pesawat tersebut untuk take off

kurang dari 20 menit.

Jawab

Dik: = 24 Dit: P( < 20)= 5= 20
Z1 = = = -0.8

Peluang waktu yang dibutuhkan pesawat untuk take off kurang dari 20

menit adalah 0.2119 atau 21.19 %

Luas Z1 – 0 = 0.4686

Luas 0 – Z2 = 0.5000 +

Luas Z1 – Z2 0.9686

Luas Kiri 0 = 0.5000

Luas Z - 0 = 0.2881 -

Luas kiri Z 0. 2119
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8. Fadzar company is one of the major companies that produce shoes. This company could

produce 2500 pieces of the shoes in a year. If the average selling price of these shoes is

200.000/pieces with a standard deviation 50.000. from that information please calculate

the probability of :

a. selling price of the shoes is more than 180.000

b. selling price of the shoes between 155.000-210.000

Jawab

Dik: = 200.000= 50.000
Dit:

a. P( > 180.000)

b. P(155.000 ≤ ≤ 210.000)

Jawab

a. P( > 180.000)

Z = =
. .. = -0.4

So probability selling price of the shoes is more than 180.000 is 0.3445 or

34.45%

b. P(150.000 ≤ ≤ 175.000)

Z1 = =
. .. = - 0.9

Z2 = =
. .. = 0.2

So Probability selling price of the shoes between 155.000-210.000 is 0.4052 or 40.52%

Luas Kiri 0 = 0.5000

Luas Z - 0 = 0.1554 -

Luas kanan Z = 0.6554

Luas Z1 - 0 = 0.3159

Luas 0 – Z2 = 0.0793 +

Luas Z1 – Z2 0.4052
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