
TEORI PENDUGAAN STATISTIK 

Oleh : Riandy Syarif 



• Pendugaan adalah proses menggunakan 
sampel (penduga) untuk menduga parameter 
(Populasi) yg tidak diketahui. 

• Ilustrasi : konferensi perubahan iklim di Bali 
Tahun 2007 menyatakan bahwa sebesar 72% 
penyebab bencana kekeringan, banjir dan 
perubahan iklim adalah dikarenakan manusia. 
Artinya 0,72 adalah penduga P 

• Titik penduga (point estimator) adalah suatu 
nilai  (suatu titik) yg digunakan untuk 
menduga suatu parameter populasi 

 



SIFAT-SIFAT PENDUGA 

3 

Penduga Tidak 
Bias 

• Unbiased 

estimator 

Penduga 
Efisien 

• Efficient 
estimator 

Penduga 
Konsisten 

• Consistent 
estimator 



 1. Penduga tidak bias 
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Penduga Tidak Bias 

• Jika di dalam sampel 

random yang 

berasal dari 

populasi, rata-rata 

atau nilai harapan 

(expexted value,      ) 

dari statistik sampel 

sama dengan 

parameter populasi 

() atau dapat 

dilambangkan 

dengan E(   ) =  

E(    ) =  
X 

E(    )     X 



• Bila nilai dugaan semakin mendekati nilai 
parameter, maka dugaannya semakin baik 

• Contoh : pencatatan inflasi kenaikan BBM tahun 
2008, dengan sampel sebanyak 5 ibu kota 
provinsi di jawa dan Sumatera menghasilkan nilai 
rata-rata inflasi sebesar 11,15%. Sedangkan 
pencatatan inflasi dengan sampel 14 kota di jawa 
dan sumatera menghasilkan angka inflasi sebesar 
10,23 %. 

• Inflasi nasional tercatat sebesar 10,03%, artinya 
pencatatan inflasi di 14 kota lebih tidak bias 
dibanding pencatatan di 5 ibu kota provinsi 

 



2. Penduga efisien 
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Penduga yang efisien adalah penduga yang tidak bias dan 

mempunyai varians terkecil (sx
2) dari penduga-penduga 

lainnya. 
 

Penduga Efisien 

sx1
2 < sx2

2 

sx1
2 

sx2
2 
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3. Penduga Konsisten 

Penduga yang konsisten adalah nilai dugaan (  ) yang semakin mendekati 

nilai yang sebenarnya  dengan semakin bertambahnya jumlah sampel 

(n).  

Penduga Konsisten 

X 

n tak terhingga 

n sangat besar 

n besar 

n kecil 



Pendugaan interval 

 
Pendugaan interval : 

suatu interval yg 

menyatakan jarak di 

mana suatu parameter 

populasi mungkin 

berada. 

 



• Dalam statistik, ketepatan digambarkan melalui 
standar deviasinya, seberapa jauh nilai-nilai 
dalam sampel tersebar dari nilai tengahnya, 
semakin kecil maka semakin baik. 

• Pendugaan interval menunjukan pada interval 
berapa suatu parameter populasi akan berada. 
Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa suatu 
nilai dugaan tidak dapat dipercaya 100%. 

• Interval keyakinan (confidence interval) yg 
dibatasi oleh dua nilai, yg disebut batas atas dan 
batas bawah lebih memungkinkan bahwa suatu 
parameter akan berada pada kisaran interval 
tersebut 



Rumus interval pendugaan 

10 

(s – Zsx < P < s + Zsx ) = C 

 
s : statistik yang merupakan penduga parameter populasi (P) 
 
P : parameter populasi yang tidak diketahui 
 
sx : standar error distribusi sampel statistik 
 
Z : suatu nilai yang ditentukan oleh probabilitas yang berhubungan   
     dengan pendugaan interval, Nilai Z diperoleh dari tabel luas  
     di bawah kurva normal 
 
C : Probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktek sudah  
     ditentukan dahulu 
 
s – Zsx  : nilai batas bawah keyakinan 
 
s + Zsx  : nilai batas atas keyakinan 



• Nilai C berada pada kisaran 0 s/d 1, apabila 
nilainya mendekati 1, maka semakin baik 
intervalnya keyakinanya. 

• Misalkan nilai C = 0,95 / 95%, dapat diartikan 
bahwa sekitar 95% dari interval yg disusun 
akan mengandung parameter yg sama dengan 
yg diduga. 

• Nilai interval keyakinan memiliki hubungan 
positif dengan parameter, atau berbanding 
lurus. 

 



Menentukan jumlah sampel tiap stratum 

Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95% terhubungkan dengan 

nilai Z antara –1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari 

rata-rata hitung sampel  akan terletak di dalam  1,96 kali standar 

deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya 

juga akan terletak di dalam  2,58 kali standar deviasinya. Interval 

keyakinan juga dapat dituliskan untuk C= 0,95 adalah   1,96x dan 

untuk C=0,99 adalah   2,58sx. 

Z =2,58 Z =-2,58 0= 

0.50 

Z=1,96 Z=-1,96 

0,50 

X 

X X X 

X X X X X X 

X X X X X X 

X X X X 

X 

95% 

99% 



Mencari nilai “Z” 
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Luas kurva adalah 1 dan simetris yaitu sisi kanan dan kiri luasnya sama yaitu 0,5. 

Nilai C= 0,95 apabila dibagi menjadi dua bagian simetris maka menjadi 0,4750 yang 

diperoleh dari 0,95/2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva normal untuk 

probabilitas 0,4750 maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk  

C= 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99/2 = 0,4950, nilai probabilitas ini 

terhubung dengan nilai Z= 2,58.  

 

Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya, maka dapat dibuat interval 

keyakinan dengan mudah misalnya untuk C= 0,95 adalah  P( – 1,96sx < µ <  + 

1,96sx) = 0,95 sedang untuk C= 0,99 adalah P(    – 2,58sx < µ <   + 2,58sx) = 0,99. 

0.50 

Z=1,96 Z=-1,96 

0,50 

0,4750 0,95/2 = 0,4750 0,95/2 = 

0,05/2  = 0,025 0,05/2  = 0,025 



Mencari Nilai Z dengan Tabel Distribusi Di Bawah Kurva Normal 
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Pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 dengan nilai rata-rata    interval 95 

dengan rata-rata      95 mengandung nilai parameternya yaitu    95 dan hanya    96 

sampai     100 atau 5% interval saja yang tidak mengandung .  

Jadi interval keyakinan C= 95 dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval 

mengandung nilai parameter aslinya yaitu  dan hanya 5% interval saja yang tidak 

mengandung parameternya.      

 

 x = –1,96sx 
 x = –1,96sx 

x1 = interval 1 mengandung  µ  

x2 = interval 1 mengandung  µ  
x95 = interval 95 mengandung µ  

x95 = interval 95—100  tidak mengandung µ  



• Contoh : buatlah rumus umum untuk interval 
keyakinan sebesar 80% dan 90%, apabila BPS 
merencanakan akan melakukan survei tingkat 
suku bunga bank di Indonesia setelah Bank 
Indonesia menaikan SBI sebanyak 25 poin dari 
8,25 menjadi 8,50 pada bulan Juni 2014. 

• Jawab : bila C = 0,80, maka nilai Z dengan 
probabilitasnya adalah 0,8/2 = 0,4000 maka nilai 
Z tabel = 1,28. sehingga interval keyakinannya 
menjadi  

• Untuk C = 90, maka Z = 0,90/2 = 0,4500, maka 
nilai Z tabel = 1,64, maka interval keyakinan 
menjadi  



 



Kesalahan standar (Standar Error) 

 
Kesalahan standar adalah 

standar deviasi distribusi sampel 
dari rata-rata 



Rumus kesalahan standar 
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Untuk populasi yang tidak 

terbatas n/N < 0,05: 

    : Standar deviasi populasi 

 

sx    : Standar error/kesalahan  

        standar dari rata-rata  

        hitung sampel  

 

n    : Jumlah atau ukuran  

        sampel 

 

N   : Jumlah atau ukuran  

        populasi 

Untuk populasi yang 

terbatas n/N > 0,05: 



• Contoh : Standar deviasi dari harga saham kelompok 
real estat pada penutupan pada tanggal 21 Juli 2015 
adalah 232. Apabila diambil sebanyak 33 perusahaan 
dari anggota real estat, berapa standar error nya? 

• Penyelesaian : jumlah sampel sebanyak 33 perusahaan 
dan tidak ada jumlah N untuk populasi sehingga 
termasuk tidak terbatas. 
Diketahui : 

σ = 232 

n = 33 

Penyelesaian : 

𝑠𝑥 =
𝜎

 𝑛
=

232

 33
= 40,42 

Jadi nilai standar error dari sampel harga saham sebanyak 33 

perusahaan real estat adalah sebesar 40,42 



• Jika diketahui bahwa jumlah keseluruhan anggota real estat  
berjumlah 508 perusahaan, maka n/N = 33/508 = 0,065 > 
0,05, merupakan dalam populasi terbatas, sehingga : 

Diketahui : 

σ = 232 

n = 33 

N = 508 

𝑛

𝑁
=

33

508
= 0,065 > 0,05 𝑚𝑒𝑟𝑢𝑝𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑎𝑡𝑎𝑠 

Penyelesaian : 

𝑠𝑥 =
𝜎

 𝑛
 
𝑁 − 𝑛

𝑁 − 1
 

𝑠𝑥 =
232

 33
 

508− 33

508− 1
= 40,42 × 0,968 = 39,13 

 

Jadi nilai standar error dari sampel harga saham sebanyak 33 dari 508 

populasi perusahaan real estat adalah sebesar 39,13 



Rumus interval keyakinan rata-rata hitung 

Untuk populasi 
yang terbatas, 
faktor koreksi 
menjadi  (N–
n)/N-1. Nilai  
merupakan rata-
rata dari sampel, 
sedangkan nilai 
Z untuk 
beberapa 

nilai C  

Menyusun Interval keyakinan rata-rata hitung 

Tingkat 
Keyakinan 

C/2 Nilai Terdekat Nilai Z 

0,99 0,495 0,4951 2,58 

0,98 0,490 0,4901 2,53 

0,95 0,475 0,4750 1,96 

0,90 0,450 0,4505 1,65 

0,85 0,425 0,4251 1,44 

0,80 0,400 0,3997 1,28 



23 

Interval keyakinan rata-rata hitung 

Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa n>30 
maka dapat disusun interval beberapa keyakinan 
sebagai berikut: 
 

•   2,58 s/n 99% 

•   2,33 s/n 98% 

•  1,96 s/n 95% 

•  1,65 s/n 90% 

•  1,44 s/n 85% 

•  1,28 s/n 80% 
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Interval keyakinan tersebut dapat juga digambarkan sebagai berikut: 

1 -  

 /2  /2 

-Z /2 Z /2  

Batas bawah Batas atas 

Nilai parameter yang sebenarnya diharapkan akan terdapat pada interval  

1 -  dengan batas bawah -Z /2 dan batas atas Z /2. 

Interval keyakinan rata-rata hitung 



Mulai Identifikasi 

masalah 

Menentukan 

sampel (n) dan 

nilai rata-rata 

 

Populasi  Tidak Terbatas 

     Z/2 s/n  

Menentukan Keyakinan(C 

atau = (1 – C) dan Nilai Z  

Populasi Terbatas 

  Z/2 s/(N - n)/N-1 

X 

X 

X 

SKEMA PROSES INTERVAL KEYAKINAN 



Distribusi Normal & Standar Deviasi 
 Populasi Diketahui 

• Contoh : selama triwulan pertama tahun 2008, 
standar deviasi dari suku bunga deposito untuk 
waktu 12 bulan adalah 0,73%. Untuk melihat 
lebih lanjut pergerakan suku bunga, maka diambil 
sampel 60 bank dari 128 bank yg ada. Bank yg 
memberikan bunga terendah adalah Bank 
Internasional Indonesia dengan bunga 
4,75%/tahun, dan tertinggi adalah Bank Central 
Asia sebesar 10,25%. Hasilnya ternyata rata-rata 
suku bunga di 60 bank adalah 7,72%. Buatlah 
selang kepercayaan untuk rata-rata populasi 
dengan tingkat kepercayaan 95% 



Diketahui : 

𝝈 = 𝟎,𝟕𝟑       𝒏 = 𝟔𝟎       𝑿 = 𝟕,𝟕𝟐        𝑪 = 𝟗𝟓      𝜶 = 𝟏 − 𝟎,𝟗𝟓 

Jumlah sampel 60 dari 128 populasi, sehingga 

𝐧

𝐍
=
𝟔𝟎

𝟏𝟐𝟖
= 𝟎,𝟒𝟔𝟖 > 𝟎,𝟎𝟓 (𝐏𝐨𝐩𝐮𝐥𝐚𝐬𝐢 𝐓𝐞𝐫𝐛𝐚𝐭𝐚𝐬) 

Penyelesaian : 

Interval keyakinan = (−𝒁𝜶/𝟐𝒔𝒙 < 𝝁 < +𝒁𝜶/𝟐𝒔𝒙) 

Nilai 𝒁𝜶/𝟐 =
𝟎,𝟓

𝟐
= 𝟎,𝟎𝟐𝟓  

Jadi Z = 0,5 – 0,025 = 0,4750 (1,96 tabel distribusi) 



Standar Error : 

𝒔𝒙 =
𝝈

 𝒏
 
𝑵− 𝒏

𝑵 − 𝟏
=
𝟎,𝟕𝟑

 𝟔𝟎
 
𝟏𝟐𝟖 − 𝟔𝟎

𝟏𝟐𝟖 − 𝟏
= 𝟎,𝟎𝟗𝟖× 𝟎,𝟓𝟒 = 𝟎,𝟎𝟓 

Interval Keyakinan : 

(7,72 – 1,96 . 0,05) < µ < (7,72 + 1,96 . 0,05) 

7,624 < µ < 7,816 

Jadi, interval tingakt suku bunga deposito pada triwulan pertama 

tahun 2008 dengan tingkat kepercayaan 95% akan berkisar antara 

7,62 % hingga 7,82 % per tahun 


