
Tugas Metode Statistika II 

Petunjuk pengerjaan:  

1. Kerjakan di kertas folio A4 bergaris, tulis Nama, NIM dan Tanda Tangan di pojok kiri 

atas kertas.  

2. Lembar jawaban tugas dikumpulkan sesaat sebelum ujian dimulai kepada pengawas. 

3. Sifat ujian open rumus 1 lembar folio tetapi dilarang pinjam meminjam catatan pada 

saat ujian berlangsung.   

Soal 

1. Apa yang anda ketahui tentang :  

a. Distribusi sampling 

b. Pengujian hipotesis statistik 

c. Hipotesei Nol 

d. Kesalahan Type I dan kesalahan tipe II 

e. Tingkat signifikansi 

2. Rektor Universitas Islam Indonesia ingin mengetahui berapa persen mahasiswa UII 

yang datang ke kampus dengan mengendarai mobilnya sendiri. Untuk itu telah diteliti 

sebanyak 250 orang mahasiswa yang dipilih secara acak, ternyata ada 90 orang yang 

datang ke kampus dengan mengendarai mobilnya sendiri. Dengan menggunakan 

tingkat kepercayaan 95% buatlah pendugaan interval persentase mahasiswa trisakti 

yang datang ke kampus dengan mengendarai mobilya sendiri ? 

3. Seorang pengusaha di Jakarta ingin mendirikan pasar swalayan, dengan anggapan 

bahwa 70% dari para ibu yang berbelanja senang pergi ke pasar swalayan, dengan 

alternatif lebih kecil dari itu. Untuk itu, dia minta kepada seorang konsultan untuk 

menguji pendapat/anggapan tersebut. Ada 600 ibu rumah tangga yang dipilih secara 

acak. Ternyata ada 406 yang mengatakan senang berbelanja di pasar swalayan. 

Dengan menggunakan  = 0,01, ujilah pendapat tersebut ! 

4. Seorang pejabat Badan Koordinasi Penanaman Modal mempunyai pendapat bahwa 

rata-rata modal perusahaan nasional adalah sebesar Rp. 65 juta dengan alternatif lebih 

besar dari itu. Standar deviasi diketahui sebesar Rp. 2,93 juta. Untuk menguji 

pendapat tersebut kemudian dilakukan penelitian terhadap 100 perusahaan yang 

dipilih secara acak, dan menghasilkan rata-rata perkiraan modal Rp. 67,45 juta. 

Dengan menggunakan kesalahan tipe I sebesar 5%, ujilah pendapat tersebut. 

Kemudian buatlah perkiraan interval rata-rata modal dengan confidence level sebesar 

95% dan 99%. 

5. Ada pendapat yangmengatakan bahwa rata-rata upah karyawan perusahaan sebesar 

Rp. 400 ribu dan dengan alternatif tidak sama dengan itu. Untuk menguji pendapat 

tersebut, dilakukan penelitian terhadap 10 orang karyawan, dan diperoleh jawaban, 

bahwa upahnya dalam ribuan rupiah adalah sebagai berikut: 405, 415, 420, 390, 425, 

395, 430, 435, 410, dan 420. 

a. Dengan menggunakan  = 1 %, ujilah pendapat tersebut. 

b. Dengan menggunakan confidence level 99%, buatlah perkiraan interval rata-rata 

upah karyawan. 


