
Haryoso Wicaksono, halaman 1 dari 5 halaman

Lab. Statistik - Kasus 1

1. Jelaskan istilah-istilah statistik berikut :

a. sampel e. responden

b. populasi f. data kuantitatif

c. statistik sampel g. data kualitatif

d. data sensus

2. Berikan contoh dan ulasan peranan statistik dalam :

a. bidang ekonomi dan manajemen perusahaan

b. bidang pemerintahan daerah

3. Pada akhir-akhir ini, statistik makin populer di lingkungan pemerintah maupun swasta. Menurut Anda,

faktor-faktor apakah yang mendorong kepopuleran tersebut ?

Lab. Statistik – Kasus 2

1. Dalam pengolahan data dikenal berbagai jenis sampel, diantaranya sampel random, sampel sistimatis,

sampel luas (area sample) & sampel berstrata. Berikan masing-masing 2 contoh sampel-sampel diatas !

2. Sebutkan sumber primer dari data berikut :

a. Kurs valuta asing dan nilai tukar rupiah thd uang asing

b. Jumlah penduduk di Indonesia

c. Gaji karyawan di suatu perusahaan

3. Sebuah penelitian sedang dilakukan terhadap karyawan sebuah perusahaan swasta. Buatlah beberapa

pertanyaan (masing-masing 2) untuk bahan pengambilan data yang berisi tentang :

a. Kondisi kerja karyawan serta kesejahteraannya

b. Struktur gaji

4. Dalam menjawab suatu pertanyaan, khususnya kuisioner, kita bisa memberikan beberapa alternatif

model jawaban. Misal, jawaban terbuka (diisi sendiri) atau memilih (multiple choice). Jelaskan masing-

masing keunggulan dan masing-masing 2 contoh bentuk pertanyaannya !

Lab. Statistik – Kasus 3

1. Sebutkan bagian-bagian dari grafik batang (bar) !

2. Gambarkan grafik lingkaran dengan data Penjualan

Komputer di samping ini :

No Bulan Unit

1 Januari 240

2 Februari 240

3 Maret 360

4 April 300

5 Mei 420

6 Juni 240
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KEGIATAN EKONOMI 2002

Keuangan,
Persewaan & Jasa

12.78%

Pengangkutan &
Komunikasi

26.17%

Perdagangan,
Hotel & Restoran

30.04%

Bangunan
13.67%

Listrik, Gas & Air

Bersih
2.40%

Industri
Pengolahan

11.09%

Pertambangan &
Penggalian

3.85%

Interval Frekuensi

112 - 120 4

121 - 129 5

130 - 138 8

139 - 147 12

148 - 156 5

157 - 165 4

166 - 174 2

Dari grafik lingkaran di atas, bila diketahui Kegiatan Pertambangan & Penggalian senilai Rp. 12,500,000,-

/tahun, tentukan berapa nilai :

a. Sektor Pengangkutan & Komunikasi

b. Sektor Bangunan, Listrik, Gas & Air Bersih

Lab. Statistik - Kasus 4 :

1. Dari tabel 5.1.3 ttg usia 150 akseptor di 10 klinik ( materi kuliah Statistik I) buatlah distribusi frekuensi dg :

a. 6 kelas

b. jumlah kelas bebas, selain 6 kelas

Lab. Statistik - Kasus 5 :

1. Dari tabel distribusi frekuensi dengan 6 kelas di soal kasus 4, tentukan :

a. rata-rata

b. standar deviasi

c. median, dengan tepi batas bawah

d. median, dengan tepi batas atas

2. Dari tabel distribusi frekuensi dikanan ini, tentukan :

a. rata-rata

b. standar deviasi

c. median, dengan tepi batas bawah & tepi batas atas
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Lab. Statistik - Kasus 6

1. Tentukan nilai kemungkinan

a. sisi "muka" berada diatas jika sebuah mata uang dilempar

b. bayi yang akan dilahirkan seorang ibu adalah laki-laki

2. Sebuah dadu dilemparkan sekali. Tentukan nilai kemungkinan dadu

a. menunjukkan angka 5

b. menunjukkan angka 3 atau lebih

3. Diambil sebuah kartu dari selengkap (set) kartu bridge yg dikocok. Tentukan nilai kemungkinan

terambilnya kartu :

a. as

b. raja (king)

c. hati (heart)

4. Dari baskom yang berisi 7 bola merah, 5 bola biru dan 3 bola hitam, diambil sebuah diantaranya.

Tentukan nilai kemungkinan bola yg diambil berwarna :

a. merah d. biru atau hitam

b. biru e. biru dan hitam

c. hitam

5. Bila sebuah dadu setimbang dilemparkan 2 kali, tentukan nilai kemungkinan :

a. hasil lemparan pertama bilangan GENAP dan kedua GANJIL

b. hasil lemparan pertama dan kedua SAMA

c. Hasil lemparan pertama dan kedua GANJIL

Lab. Statistik - Kasus 7

1. Hitunglah permutasi dan kombinasi berikut :

a. 4P2

b. 5P3

c. 10P6

d. 5C2

e. 7C3

f. 12C5

2. Empat macam ANGGREK jenis LOKAL akan disilangkan dg 3 macam ANGGREK jenis IMPORT. Ada

berapa macam & sebutkan kemungkinan menyilangkan kedua macam ANGGREK tsb !

3. Tuliskan dalam notasi himpunan dengan 2 cara, yaitu cara daftar dan kaidah dg syarat, yaitu :

a. himpunan semua bilangan bulat positip yang lebih kecil atau sama dengan 10

b. himpunan semua bilangan yang memenuhi x2 - x - 6 = 0
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c. himpunan semua bilangan bulat yang memenuhi x2 - 9 < 0

d. himpunan semua bilangan asli

4. Bila sebuah dadu dilempar dua kali, apa yang Anda ketahui tentang kejadian A dan B berikut & tentukan

probabilitasnya P(AUB) :

a. A dan B adalah kejadian yang saling bertentangan

 A adalah jumlah angka yang muncul adalah 7

 B adalah jumlah angka yang muncul adalah 9

b. A dan B adalah kejadian yang saling bebas

 A adalah hasil lemparan pertama angka 5

 B adalah hasil lemparan kedua angka 5

c. A dan B adalah kejadian yang ber-komplementer

 A adalah hasil lemparan pertama angka 1 atau 6

 B adalah hasil lemparan pertama angka 2 atau 3 atau 4 atau 5

d. A dan B adalah kejadian yang saling bebas

 A adalah hasil lemparan pertama dan kedua sama

 B adalah hasil lemparan pertama angka 3

Lab. Statistik - Kasus 8

1. Sejumlah tentara sukarela terdiri dari 50% sukarelaWAN dan 50% sukarelaWATI. Dan 60%

sukarelaWAN dan 20% sukarelaWATI adalah MAHASISWA (terdiri atas mahasiswa laki-laki dan

perempuan). Untuk suatu tugas tertentu KOMANDAN menunjuk seseorang secara acak. Berapa nilai

kemungkinan bahwa yang ditunjuk adalah :

a. Seorang sukarelaWATI atau seorang MAHASISWA

b. Seorang sukarelaWAN atau bukan seorang MAHASISWA

2. Bila dua buah kartu diambil berturut-turut dari setumpuk kartu bridge dan bila kartu pertama dikembalikan

sebelum kartu kedua diambil, berapa nilai kemungkinan kartu pertama bukan kartu jantung dan kartu

kedua adalah As ?

Lab. Statistik - Kasus 9

1. Fungsi probabilitas variabel random diskrit disajikan sbb. :

x 1 2 3 4

f(x) 1/8 2/8 3/8 2/8

Tentukan rata-ratanya (), variansnya (2) dan deviasi standartnya () !
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2. Seorang peternak ayam mengharapkan tahun depan ayamnya akan menghasilkan 10000 kg telur.

Setelah dihitung dengan mempertimbangkan harga dipasaran, ia memperkirakan akan mendapat

keuntungan paling banyak Rp 60,- / kg atau akan rugi Rp 20,- / kg, dengan nilai kemungkinan, sbb. :

Keuntungan Rp / kg 60 40 20 0 -20

Besarnya kemungkinan 0,20 0,50 0,20 0,06 0,04

Tentukan ekspektasi keuntungan yang akan diperoleh per kg dan keuntungan seluruhnya

Lab. Statistik - Kasus 10

1. Variabel random X memiliki fungsi kepadatan probabilitas,sbb. :

f(x) = 2.x2 + 2 ; 0 < x < 1

= 0 ; lainnya

a. tentukan p ( 1/5 < x < 4/5 )

b. tentukan p ( -1 < x < 1/2 )

2. Variabel random X memiliki fungsi kepadatan probabilitas,sbb. :

f(x) = 2.(1 - x ) ; 0 < x < 1

= 0 ; lainnya

Tentukan rata-rata (), varians (2) dan deviasi standartnya () !


