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Sejarah Statistika 

“Central Limit Theorem” Jacques Bernoulli  
(1654-1705) 

semakin besar sampel maka semakin 
tepat keakuratan suatu prediksi 

“Gerolamo Cardana  
(1505-1576) 

“Liber de Ludo Aleae (The Book 
on Games of Chance)” 

“Gottfried Achenwall (1749) 
menggunakan Statistika dalam  

bahasa Jerman untuk pertama kalinya 
sebagai nama bagi kegiatan analisis 

data kenegaraan, yaitu dengan 
mengartikannya sebagai “ilmu 

tentang negara (state)”. 

“Kemudian K pada awal abad ke-
19 terjadi pergeseran arti menjadi 
Statistika itu sendiri menjadi “ilmu 

mengenai pengumpulan dan 
klasifikasi data” 

Kemudian Dr. Zimmerman membawa 
dan memperkenalkan kata tersebut di 

daratan Inggris dan mengubahnya 
menjadi Statistics 

Dalam waktu yang lama, statistika 
diidentifikasi hanya dengan menampilkan 
data dan grafik yang berhubungan dengan 
ekonomi, demografi, dan situasi politik di 

suatu negara 



Definisi 

Kata “statistics” berasal dari kata latin “status” 
yang berarti “state” (negara) 
Statistics is the science of collecting, organizing, 
and interpreting numerical facts, which we call 
data. (Moore, D.S,  McCabe, G.P., and Craig, B, 
2007) 
Statistics as a subject provide a body of principles 
methodology for designing the process of data 
collection, summarizing and interpreting the 
data, and drawing conclusions or generalities. 
(Johnson, R.A, and Bhattarchayya, G.K, 2009) 
 
 



Arti dan Kegunaan Data 

• Menurut Webster’s New World Dictionary 
data berarti sesuatu yang diketahui dan 
dianggap, atau gambaran tentang suatu 
keadaan atau persoalan. 

• Data dapat berguna, bila diakitkan dengan 
masalah manajemen, sebagai :  

a. Dasar suatu perencanaan  

b. Alat pengendalian 

c. Dasar evaluasi 



Untuk apa Statistika ? 
Menjabarkan dan memahami suatu hubungan  

Contoh:  

Seorang wiraswasta, dengan mengumpulakn data pendapatan dan biaya, dapat 
membandingkan hasil pengembalian atas investasi (return on investment) dalam satu periode 
dengan data dari periode-periode sebelumnya. 

Mengambil keputusan yang lebih baik 

Contoh: 

Misalkan manajer perusahaan kosmetika “Selalu Cantik” mengiklankan bahwa 90% konsumen 
puas dengan produk perusahaannya. Jika seorang aktivis politik, merasa bahwa pernyataan ini 
berlebihan dan perlu ditindak secara hukum, ia dapat menggunakan teknik penyimpulan 
statistik untuk memutuskan apakah akan mengajukan tuntutan terhadap manajer tersebut 
atau tidak. 

Menangi perubahan 

Contoh 

Seorang manajer personalia telah mencatat bahwa pelamar yang mempunyai nilai tinggi 
untuk tes ketangkaasan manual cenderung berprestasi baik dalam perakitan suatu produk, 
sedangkan mereka yang lebih rendah cenderung kurang produktif. Dengan menerapkan 
teknik statistik menggunakan analisis regresi, manajer itu dapat memperkirakan atau 
meramalkan bagaimana produktivitas seorang pelamar baru dalam pekerjaannya berdasarkan 
hasil tes. 



Contoh-contoh lain 

Dalam pemerintahan: pengelolaan informasi mengenai data kondisi 
ekonomi (contoh: inflasi, ekspor-impor) dan sosial (contoh: tingkat 
pengangguran, kemiskinan, dll). 
 
Seorang politisi mengandalkan data untuk mengetahui opini publik.  
 
Praktisi ekonomi, penasihat finansial, dan pembuat kebijakan 
mempelajari data untuk membuat keputusan.  
 
Pebisnis menggunakan data mengenai pasar untuk mengetahui 
proyeksi konsumen. 
 
Perusahaan pertelevisian membutuhkan data untuk mengetahui 
jenis tayangan yang diminati masyarakat. 



Pembagian 

Secara garis besar, statistika dibagi menjadi dua: 
– Statistik deskriptif/ deduktif 
 Metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan 

penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi 
yang berguna. 

 Angka-angka yang meringkas beberapa karakteristik tentang 
suatu himpunan data (Rumsey, D., 2010) 

  
  
– Statistik Inferensial/ Induktif 
 mencakup semua metode yang berhubungan dengan analisis 

sebagian data untuk kemudian sampai pada peramalan atau 
penarikan kesimpulan mengenai populasi. 



POPULASI, SAMPEL, UNIT 
• 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 



CONTOH 2 
• Seorang penyiar radio XYZ ingin mengetahui penyanyi yang 

menjadi favorit penduduk kota Yogyakarta. Penyiar radio 
tersebut kemudian meminta pendengar radio untuk 
menelpon dan menyebutkan penyanyi favoritnya. 

 

 

 
• Seluruh penyanyi yang difavoritkan 

oleh penduduk kota Yogyakarta 
Populasi 

• Meminta pendengar radio XYZ 
menelpon 

Cara pengambilan 
sampel 

• Penyanyi yang disebutkan oleh 
penelpon 

Sampel 



Apakah sampel yang diambil oleh 
penyiar tersebut representatif? 



• Sampel yang diambil penyiar tidak 
representatif (atau terjadi bias data) karena: 

– Pendengar radio sudah merupakan kelompok 
(himpunan bagian) di populasi penduduk kota 
Yogyakarta. 

– Tidak semua pendengar radio memiliki keinginan 
untuk menelpon dan berpartisipasi. 

 

• Solusinya: 

– Nomor telepon dipilih secara random. 

 



• Untuk meminimalisasi adanya bias dalam 
data, seperti pada contoh 2, maka sampel 
ditentukan secara random. 

 

• Random: bahwa setiap unit memiliki peluang 
yang sama untuk terambil menjadi sampel.  



CONTOH 3 

• Seorang mahasiswa akhir, yang sedang 
mengerjakan skripsi, ingin mengetahui lama 
belajar (jam/ hari) mahasiwa baru UII.  

 

• Populasi? 

• Teknik mengambil sampel? 

• Sampel? 



Tujuan Statistika 

• To make inference about a population from an analysis of 
information contained in sample data. This include 
assessments of the extent of uncertainty involved in this 
inferences.  

 

• To design the process and the extent of sampling so that the 
observations form a basis for drawing valid inferences. 
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