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Populasi dan Sampel 

Unit adalah entitas (wujud) tunggal, biasanya 
orang atau suatu obyek, yang diinginkan 
karakternya. 
Populasi adalah himpunan pengukuran (atau 
catatan beberapa sifat kualitatif) yang 
berhubungan dengan seluruh koleksi unit tentang 
informasi yang dicari. 
Sampel adalah himpunan bagian dari 
pengukuran, yang terdiri dari beberapa unit, yang 
dihimpun dalam suatu penelitian/ investigasi. 
Variabel adalah sembarang karakteristik dari unit. 



CONTOH 1 

POPULASI UNIT VARIABEL 

Daftar Pemilih Tetap (DPT) 
Pilpres 2014 

Seorang pemilih -Umur 
- Jenis kelamin 
- Alamat 
- Tingkat pendidikan 

Notebook yang digunakan 
oleh mahasiswa statistika 
UII 

Sebuah notebook -Processor 
- Hard disk 
- Ukuran layar 



Populasi dan Sampel 

Populasi 
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Karakteristik dari suatu populasi 
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Variabel Random  
(Variabel Acak) 

Definisi Variabel Random 
Suatu fungsi yang nilainya berupa bilangan nyata yang ditentukan 
oleh setiap unsur dalam ruang sampel 
Definisi Ruang Sampel 
Bila suatu ruang sampel mengandung jumlah titik contoh yang 
terhingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir 
tetapi yang sama banyaknya dengan bilangan cacah, maka ruang 
itu disebut ruang sampel. 

Percobaan Variabel Acak 
Kemungkiinan Nilai-
nilai Variabel Acak 

Penjualan Mobil Jenis Kelamin Pembeli 
0 Jika Laki-laki 
1 jika perempuan 

Isi botol minuman jadi 
(Maksimum 600 ml) 

Jumlah mililiter 0  x  600 



Sampling  
(Penarikan Sample) 

Statistika 

Statistika 
Deskriptif 

Statistika Inferensia 
(Induktif) 

Metode Statisitika I 

Tujuan :  
Untuk memperoleh informasi tentang suatu populasi 
berdaasarkan informasi yang diperoleh dari sampel 



Penarikan Sampel Acak Sederhana 

Definisi dari penarikan sampel acak sederhana 
dan proses pemilihan sampelnya bergantung 
pada apakah populasinya terbatas atau tak 
terbatas. 

 

Populasi Terbatas 
Seluruh Mahasiswa UII Angkatan 
2014, seluruh karyawan Bank 
Indonesia tahun 2014 

Populasi Tak Terbatas 
Proses produksi dari waktu ke waktu, 
proses penjualan, proses 
pelemparan mata uang logam 



Penarikan Sampel dari Populasi Terbatas 

Definisi 

Sebuah sampel acak sederhana berukuran n dari 
populasi terbatas berukuran N adalah sampel 
yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap 
kemungkinan sampel berukuran n memiliki 
probabilitas yang sama untuk terpilih. 

 

 



Penarikan Sampel dari Populasi Tak Terbatas 

Sebuah sampel acak sederhana dari populasi tak terbatas 
adalah sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga 
kondisi berikut terpenuhi :  
1. Setiap elemen yang terpilih berasal dari populasi yang 

sama. 
2. Setiap elemen dipilih secara independen 
 
Contoh:  
Kita ingin memperkirakan rata-rata waktu tunggu antara 
pemesanan makanan dan menerima makanan bagi 
pelanggan di sebuah restoran selama jam makan siang. 



Distribusi Sampling 

Dalam bab inferensi statistik akan membahas tentang 
generalisasi  dan prediksi dari sebuah data.  
Contoh. 

Kita mungkin menyatakan, berdasarkan hasil 
wawancara dengan orang di jalan, bahwa dalam 
pemilihan mendatang 60% pemilih di kota A lebih 
menyukai calon tertentu. 
Kita mungkin menyatakan bahwa biaya rata-rata 
membangun sebuah rumah di Kota Yogyakarta 
antara Rp. 290 – Rp. 350 Juta 



Statistik merupakan suatu variabel random yang hanya 
bergantung pada sampel yang diamati. 
 
Definition 
The probability distribution of a statistics is called a 
sampling distribution 
 
Distribusi probabilitas bagi 𝑋  disebut distribusi sampling 
bagi nilai tengah 
 
Distribusi sampling suatu statistik akan bergantung pada 
ukuran populasi, ukuran sample, dan metode 
pengambilan sample. 



Nilai Harapan dari 𝑥  

Nilai harapan dari 𝑥  menyatakan rata-rata dari 
seluruh kemungkinan nilai-nilai 𝑥 . Dalam hal ini 
nilai harapan dari rata-rata disimbolkan dengan 
𝐸(𝑥 ). 



Varians dan Standar Deviasi dari 𝑥  

Varians dari 𝑥  

Populasi Terbatas 
𝜎2𝑥 =

𝑁− 𝑛

𝑁 − 1
 
𝜎2

𝑛
 

Populasi Tak Terbatas 
𝜎2𝑥 = 

𝜎2

𝑛
 

Standar Deviasi dari 𝑥  

Populasi Terbatas 

𝜎2𝑥 =
𝑁− 𝑛

𝑁 − 1
 
𝜎

𝑛
 

Populasi Tak Terbatas 𝜎2𝑥 =
𝜎

𝑛
 



Contoh 

Berikut ini adalah contoh pengambilan sampel acak 
sederhana tanpa pengembalian. Misalkan ada 5 
orang karyawan suatu perusahaan yang ditanya 
mengenai upah mingguan yang mereka terima, X = 
upah mingguan dalam ribuan rupiah. 

X1 = 5, X2 = 3, X3 = 4, X4 = 6, X5 = 7 

Suatu sampel acak dengan n = 3 diambil dari 
populasi tersebut dengan pengambilan sampel 
tanpa pengembalian. Hitunglah 𝜇, 𝜇𝑋 , 𝜎

2 dan 𝜎𝑋 . 



Distribusi Sampling untuk Rata - rata 

Contoh 
Kita akan mengambil sampel dari sebuah populasi seragam diskret yang terdiri atas 
nilai – nilai 0, 1, 2, dan 3. Jelas bahwa, keempat pengamatan itu menyusun populasi 
nilai –nilai variabel acak X yang memiliki distribusi peluang 

f(x) = ¼, untuk x = 0, 1, 2, 3 
Dengan rata-rata 

𝜇 = 𝐸 𝑋 =  𝑥𝑓 𝑥 =
0 + 1 + 2 + 3

4
=
3

2

3

𝑥=0

 

Dan varians 

𝜎2 = 𝐸 𝑋 − 𝜇 2 =  𝑋 − 𝜇 2𝑓 𝑥 =
5

4

3

𝑥=0

 

Untuk satu sampel 



Misal diambil kembali beberapa kemungkinan dengan ukuran 2, yang diambil dengan 
pengembalian, dan untuk semua sampel dihitung nilai rata-rata nya. Maka ke – 16 
kemungkinan dapat dilihat pada tabel berikut 

No Sampel 𝒙  No Sampel 𝒙  

1 0,0 0 9 2,0 1 

2 0,1 0.5 10 2,1 1.5 

3 0,2 1 11 2,2 2 

4 0,3 1.5 12 2,3 2.5 

5 1,0 0.5 13 3,0 1.5 

6 1,1 1 14 3,1 2 

7 1,2 1.5 15 3,2 2.5 

8 1,3 2 16 3,3 3 

𝒙  f f(𝒙 ) 

0 1 1/16 

0.5 2 2/16 

1 3 3/16 

1.5 4 4/16 

2 3 3/16 

2.5 2 2/16 

3 1 1/16 

Untuk dua sampel dapat dihampiri dengan 
baik oleh suatu kurva normal 



Teorema Limit Central 
Bila semua kemungkinan sampel acak berukuran n 
diambil dengan pengembaliandari suatu populasi 
berhingga berukuran N yang mempunyai nilai tengah  
dan simpangan baku , maka untuk n yang cukup besar 
distribusi sampling bagi rata-rata 𝑋  akan menghampiri 
distribusi normal dengan rata-rata 𝜇𝑥 = 𝜇  dan 
simpangan baku 𝜎𝑥 = 𝜎/ 𝑛 dengan demikian 

𝑍 =
𝑥 − 𝜇

𝜎/ 𝑛
 

Merupakan suatu nilai bagi variabel random normal 
standart Z 



Contoh 

1. Suatu perusahaan penerbangan ingin menghitung probabilitas 
bahwa rata-rata berat badan para penumpang dalam salah satu 
jet akan melebihi 155 pon, apabila semua tempat duduk sebanyak 
81 buah penuh (merupakan sampel, jadi n = 81).Suatu pendapat 
mengatakan bahwa kalau seluruh penumpang jet diselidiki satu 
per satu (sensus), maka akan diperoleh rata-rata sebenarnya 
sebesar 𝜇= 150 pon dengan simpangan baku 𝜎 = 21 pon. 
Berdasarkan keterangan ini, hitunglah berapa besarnya nilai 
probabilitas bahwa rata-rata berat badan para penumpang jet 
lebih dari 155 pon. 

2. Sebuah perusahaan memproduksi bohlam. Bila umur bohlan itu 
menyebar normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan 
baku 40 jam, hitunglah peluang bahwa suatu sampel acak 16 
bohlam akan mempunyai umur rata – rata yang lebih besar 
daripada 775 jam tetapi lebih kecil dari 800 jam. 



 
 

“Semangatlah dalam hal yang bermanfaat untukmu, minta tolonglah pada Allah, dan 
jangan malas (patah semangat).” (HR. Muslim no. 2664). 


