
O L E H  :  R I A N D Y  S Y A R I F  

PENGUJIAN HIPOTESIS 



DEFINISI HIPOTESIS 

 Hipotesis berasal dari bahasa Yunani  ; Hipo berarti 
Lemah atau kurang atau di bawah dan Thesis berarti 
teori, proposisi atau pernyataan yang disajikan sebagai 
bukti 

 Sehingga Hipotesis dapat diartikan sebagai  Pernyataan 
yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan 
atau dugaan yang sifatnya masih  sementara 

 Untuk mengetahui apakah anggapan yang telah kita buat 
benar atau salah sehingga kita menerima atau menolak 
hipotesis diperlukan pengujian dengan menolak 
hipotesis diperlukan pengujian dengan data sampel.  

 

 



PENGUJIAN HIPOTESIS 

 Pengujian Hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan 
dengan tujuan memutuskan apakah  menerima atau menolak  
hipotesis mengenai parameter  populasi  

 Oleh karena memakai sampel, maka kebenaran suatu 
hipotesis statistik tidak pernah diketahui dengan pasti. 

 Hanya ada dua keputusan tentang hipotesis yang kita buat: 
menolak atau menerimanya. 

 Menolak hipotesis artinya kita menyimpulkan bahwa 
hipotesis tersebut tidak benar. 

 Menerima hipotesis artinya tidak cukup informasi dari 
sampel untuk menyimpulkan bahwa hipotesis harus kita 
tolak. Artinya, walaupun hipotesis diterima, tidak berarti 
bahwa hipotesis tersebut benar. 
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HIPOTESIS & PENGUJIAN HIPOTESIS 
 

HIPOTESIS 

• Hipotesis adalah suatu 
pernyataan mengenai nilai 
suatu parameter populasi 
yang dimaksudkan untuk 
pengujian dan berguna untuk 
pengambilan. 

PENGUJIAN HIPOTESIS 

• Pengujian hipotesis adalah 
prosedur yang didasarkan 
pada bukti sampel yang 
dipakai untuk menentukan 
apakah hipotesis merupakan 
suatu pernyataan yang wajar 
dan oleh karenanya tidak 
ditolak, atau hipotesa tersebut 
tidak wajar dan oleh karena 
itu harus ditolak. 



Hipotesis Nol (Ho) dan hipotesis alternatif  (H1/Ha) 

 Hipotesis nol (Ho)  : hipotesis yang diartikan 
sebagai tidak adanya perbedaan antara ukuran 
populasi dan ukuran sampel 

 Hipotesis nol (Ho) merupakan hipotesis yang akan 
diuji keberlakuannya. 

 Selalu mengandung data yang ada di tingkat 
populasi 

 Selalu menggunakan notasi „sama dengan‟ (=) 

 

 

 



 Hipotesis Alternatif (H1) Lawannya Hipotesis 
Nol adanya Perbedaan data Populasi dgn data  
sampel 

 Hipotesis alternatif (H1) merupakan hipotesis yang 
akan dibuktikan kebenarannya  

 Selalu berlawanan dengan Ho 

 Selalu mengandung data di tingkat sampel 

 Menggunakan notasi ≠, < atau > 

 



Ilustrasi 

 Contoh 1 Pengujian hipotesis bahwa suatu jenis vaksin 
baru lebih efektif mencegah penyakit AIDS. Maka 
rumusan hipotesisnya adalah: 

 Hipotesis nol, H0 : vaksin baru = vaksin lama 

 Hipotesis alternatif, H1 : vaksin baru lebih efektif 
daripada vaksin lama 

 

 Contoh 2 Seorang dokter mengatakan bahwa lebih 60% 
pasien kanker adalah karena merokok  

 Hipotesis nol, H0: p = 0.6 

 Hipotesis alternatif, H1: p > 0.6 

 



3 Bentuk Rumusan Hipotesis 

 Hipotesis Deskriptif 

 Hipotesis Komparatif 

 Hipotesis Asosiatif 



Hipotesis Deskriptif 

 Pernyataan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak 
membuat perbandingan atau hubungan. Contoh 
rumusan masalah : 

 a. “Seberapa tinggi produktifitas petani karet di Sintang 
?” 

 b. “Berapa lama umur teknis alat penggilingan cabe?” 

 Rumusan Hipotesis nya sbb : 

 a. Produktifitas petani karet mencapai 8 Ton/hari 

 b. Umur teknis alat penggilangan cabe mencapai 5 Tahun 

  



Hipotesis Komparatif 

 Pernyataan yang menunjukan dugaan nilai dalam 
satu variabel atau lebih pada sampel yg berbeda. 

 Contoh rumusan masalah : 

 “ Apakah ada perbedaan produktifitas antara petani 
karet di Sintang dan Melawi?” 

 Rumusan hipotesis :  

 “Tidak terdapat perbedaan produktifitas petani karet 
di Sintang dan Melawi”  

 Ho ; µ1 = µ2                   H1 ; µ1 ≠ µ2 

 



Hipotesis Asosiatif 

 Pernyataan yang menunjukan dugaan hubungan 
antara dua variabel atau lebih. Rumusan masalah : 

 Apakah ada hubungan antara jam bangun pagi 
dengan produktifitas petani karet? 

 Hipotesis : Tidak ada hubungan antara jam bangun 
pagi dengan produktifitas petani karet. 

 Ho ; p = 0                      H1 ; p ≠ 0 



Galat/Kesalahan dari Penolakan Hipotesis 

 Statistik dari sampel (yang diambil dari populasi) 
merupakan perkiraan yang dipakai sebagai dasar 
untuk mengambil keputusan pada hipotesis nol. 

 Keputusan menolak atau menerima hipotesis nol 
mengandung suatu ketidakpastian (kekeliruan), 
artinya keputusan itu bisa benar atau salah. 

 Ketidakpastian tersebut menimbulkan suatu galat 
atau kesalahan 

 Ada dua jenis kesalahan: kesalahan tipe I dan 
kesalahan tipe II 

 

 



 Kesalahan Tipe I: Menolak hipotesis nol padahal 
hipotesis itu benar. Kita melakukan kekeliruan 
dengan menolak H0 dan mempercayai H1, padahal 
sesungguhnya H0 yang benar 

 Kesalahan Tipe II: Menerima H0 padahal 
hipotesis itu salah sehingga seharusnya H0 ditolak. 

 



Keputusan Keadaan Sesungguhnya 
Ho Benar 

Keadaan Sesungguhnya 
Ho Salah 

Menerima Ho Keputusan Salah (Kesalahan 
Tipe 1) 

Keputusan Tepat 

Menolak Ho Keputusan Tepat Keputusan Salah (Kesalahan 
Tipe 2) 



ARAH PENGUJIAN HIPOTESIS 

 Ada dua cara menguji hipotesis nol yang bergantung 
pada hipotesis alternatifnya. 

 Berdasarkan hipotesis alternatif dikenal dua 
pengujian, yaitu uji satu arah dan uji dua arah 
Misalkan parameter populasi yang diuji adalah A  

 Maka uji satu arah adalah bila hipotesis nol, H0 : A = 
1 sedangkan hipotesis alternatif  Ha : A > 1 atau Ha : 
A < 1 

 Uji dua arah adalah bila hipotesis nol, H0 : A = 1 
sedangkan  hipotesis alternatif Ha : A ≠ 1 

 

 

 



Uji Satu Arah 





Prosedur Pengujian Hipotesis 

1. • Tentukan formulasi hipotesis 

2. • Tentukan taraf nyata 

3. • Tentukan kriteria pengujian 

4. • Uji statistik 

5. • Kesimpulan 



1. Menentukan formulasi hipotesis 

 Hipotesis nol (Ho) yaitu dirumuskan sebagai 
pernyataan yang akan diuji 

 Hipotesis alternatif (H1) dirumuskan bertolak 
belakang dengan Ho 

 Ho : q = p     maka H1 : q>p atau q<p atau q ≠ p 

 Contoh : Tingkat inflasi di Kab. Sintang sebesar 6%, 
maka Hipotesisnya : 

 Ho : Inflasi = 6% 

 H1 : Inflasi > 6% atau Inflasi < 6% atau Inflasi = 6% 



2. Menentukan taraf nyata 

 Taraf nyata (α) adalah besarnya toleransi dalam 
menerima kesalahan hasil hipotesis terhadap nilai 
parameter populasinya 

 Taraf nyata dalam bentuk % umumnya sebesar 1%, 
5% dan 10% ditulis α 0,01 ; α 0,05 ; α 0,10 

 Besarnya kesalahan disebut sebagai daerah kritis 
pengujian atau daerah penolakan. 



3. Menentukan kriteria pengujian 

No Perumusan Hipotesis Kriteria Pengujian 

1. H0 : µ = µ0 H0 diterima jika Z0 < Z1 

H1 : µ > µ0 H0 ditolak jika  Z0 ≥ Z1 

2. H0 : µ = µ0 H0 diterima jika Z0 ≥ -Z1 

H1 : µ < µ0 Ho ditolak jika Zo < -Zt 

3. H0 : µ = µ0 H0 diterima jika  -Zα/2 ≤ Z0 ≤ Zα/2  

H1 : µ ≠ µ0 Ho ditolak jika  Zα/2 < Z0 > Zα/2  



4. Menentukan nilai uji statistik 

Sampel besar n>30 Sampel kecil n<30 
Standar deviasi / 

simpangan baku populasi 

diketahui 

 

 

 

 

 

 

Standar deviasi / 

simpangan baku populasi 

tidak diketahui 

Keterangan: 
S       = simpangan baku sampel           n   = Jumlah sampel 
µo     = nilai pendugaan  Ho                  Zo = Z hitung 
X      = Rata-rata Sampel                        t0 = t hitung 
σ      = Simpangan baku Populasi 



5. Membuat kesimpulan 

 Pembuatan kesimpulan merupakan penetapan 
keputusan dalam hal penerimaan atau penolakan 
hipotesis nol yang sesuai dengan kriteria 
pengujiannya 



Latihan  

 Suatu obat penenang ketegangan syaraf (O) diduga 
hanya 60% efektif. Hasil percobaan dengan obat 
baru terhadap 100 orang dewasa penderita 
ketegangan syaraf, yang diambil secara acak, 
menunjukan obat baru itu 70% efektif.  

 Jawab :  

 Ho : O = 0,6 

 H1 : O > 0,6 

 Arah pengujian : Satu arah (kanan) 

 

 

 



Tugas 

 Seorang pemilik pabrik rokok mempunyai asumsi bahwa 
rata-rata kadar nikotin (n) yang dikandung oleh setiap batang 
rokok adalah sebesar 20 mg. Dia ingin mengetahui apakah 
rokok yg diproduksinya memiliki kadar nikotin yang lebih 
kecil dari 20 mg. 

 Pimpinan bagian pengendalian mutu barang pabrik susu (s) 
ingin mengetahui apakah rata-rata berat bersih satu kaleng 
susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 
gram atau sudah lebih kecil dari itu. 

 Seorang pejabat bank yang bertanggung jawab atas 
pemberian kredit (k) mempunyai anggapan bahwa rata-rata 
modal perusahaan nasional adalah sebesar Rp100juta, Untuk 
menguji anggapannya itu, dipilih sampel secara acak 
sebanyak 81 buah perusahaan nasional, yang ternyata rata-
rata modalnya sebesar Rp105juta  
 


