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Sejarah Statistik

 Pada mulanya kata statistik diartikan
sebagai keterangan-keterangan yg
dibutuhkan oleh negara, yang umumnya
digunakan untuk memperlancar penarikan
pajak dan mobilisasi rakyat jelata ke dalam
angkatan perang

 Tiap akhir bulan desember, Caesar Agustin 
dari Romawi mengeluarkan sebuah dekrit
agar setiap orang kembali ke kota masing-
masing dan melakukan registrasi



Sejarah Statistik

 Registrasi itu meliputi keterangan mengenai
nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan
jumlah keluarga

 Pada tahun 1880, F. Galton untuk pertama
kali menggunakan korelasi dalam penelitian
ilmu biologi dan sosial

 Pada tahun 1918, R. Fisher memperkenalkan
metode statistik modern dan mengemukakan
analisis varians ke dalam literatur statistik, 
sejak saat itu metode statistik semakin
meluas ke seluruh disiplin ilmu



Definisi Statistika dan Statistik
 Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, 

menyajikan, menganalisa, dan

menginterpretasikan data menjadi informasi

untuk membantu pengambilan keputusan yang 

efektif

 Statistik adalah suatu kumpulan angka yang 

tersusun lebih dari satu angka

 Contoh :



Tabel Jumlah Penduduk Kec. Sintang

Tahun 2005 s/d 2010
No Kelurahan/ Desa 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Tertung 1.228 1.249 1.270 885 932 964 

2. Mungguk Bantuk 1.137 1.156 1.176 1.175 1.280 1.324 

3. Tanjung Puri 10.498 10.690 10.889 11.003 11.143 11.522 

4. Baning Kota 9.151 9.305 9.463 5.095 5.285 5.465 

5. Ladang 3.297 3.352 3.409 4.849 4.954 5.122 

6. Kapuas Kanan Hilir 5.182 5.269 5.359 5.730 5.781 5.977 

7. Kapuas Kanan Hulu 12.500 12.709 12.925 13.945 14.074 14.551 

8. Kapuas Kiri Hilir 2.592 2.634 2.679 2.610 2.705 2.797 

9. Kapuas Kiri Hulu 4.038 4.106 4.176 4.584 4.724 4.884 

10. Teluk Kelansam 1.653 1.681 1.710 849 891 921 

11. Sungai Ana - - - 2.850 2895 2.993 

12. Merti Guna - - - 452 528 546 

13. Tanjung Kelansam - - - 849 878 908 

14. Anggah Jaya - - - 557 599 619 

15. Lalang Baru - - - 512 548 567 

 TOTAL 52.276 53.151 54.055 55.945 57.217 59.160 

 



Landasan kerja statistik

a) Variatif, yaitu kondisi dan persoalan yang 

dihadapi peneliti selalu bervariasi

b) Reduksi, hanya sebagian dari seluruh

kejadian yang hendak diteliti

c) Generalisasi, sekalipun hanya sebagian

yang diteliti, namun kesimpulan dari

penelitian diperuntukan bagai

keseluruhan



Ciri Statistik

1. Statistik bekerja dengan angka yaitu data 

kualitatif dan data kuantitatif

2. Statistik bersifat objektif, statistik

bekerja dengan angka sehingga

mempunyai sifat objektif dan terukur

3. Statistik bersifat universal, yaitu dapat

digunakan untuk semua disiplin ilmu



Kegunaan Statistika

1. Komunikasi, yaitu sebagai penghubung

beberapa pihak yang menghasilkan data 

statistik atau berupa berupa analisis

statistik sehingga beberapa pihak tersebut

akan dapat mengambil keputusan melalui

informasi tersebut

2. Deskripsi, yaitu penyajian data dan

mengilustrasikan data misalnya mengukur

hasil produksi, laporan keuangan, tingkat

inflasi, indeks harga konsumen dll



Kegunaan Statistika

3. Regresi, yaitu meramalkan pengaruh data 

yang satu dengan data yang lainnya dan

untuk mengantisipasi kejadian yang akan

datang

4. Korelasi, yaitu mencari kuat dan

besarnya suatu hubungan dalam suatu

penelitian

5. Komparasi, yaitu membandingkan data 

dari dua atau lebih kelompok



Bidang Masalah yang dihadapi

Manajemen 1. Penentuan struktur gaji, pesangon dan tunjangan karyawan

2. Penentuan jumlah persediaan barang, barang dalam proses

dan barang jadi

3. Evaluasi produktifitas karyawan

4. Evaluasi kinerja perusahaan

Akuntansi 1. Penentuan standar audit barang dan jasa

2. Penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan jasa

3. Analisa rasio keuangan perusahaan

Pemasaran 1. Penelitian dan pengembangan produk

2. Analisa potensi pasar, segmentasi pasar dan diskriminasi

pasar

3. Ramalan penjualan

4. Efektifitas kegiatan promosi penjualan



Bidang Masalah yang dihadapi

Keuangan 1. Potensi peluang kenaikan dan penurunan harga saham, 

suku bungan dan reksa dana

2. Tingkat pengembalian investasi

3. Analisis pertumbuhan laba

4. Analisis risiko usaha

Ekonomi

Pembangunan

1. Analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga

2. Pertumbuhan penduduk,  tingkat pengangguran dan

kemiskinan

3. IHSG dan kurs



Kritik-kritik Terhadap Statistik Sosial

1. Petugas tidak mengumpulkan data apa yg
ada di lapangan, tetapi mengubahnya dengan
maksud tertentu untuk menyenangkan
pihak tertentu

2. Petugas tidak terjun ke lapangan, tetapi
cukup di belakang meja saja mengisikan
data menurut perkiraannya saja, sehingga
data yang di analisa tidak akurat

3. Pengumpul data menggunakan data yang 
sudah kadaluarsa

4. Data yg dikumpulkan tidak relevan dengan
masalah yg diteliti atau yg dilaporkan



Jenis Statistika

Statistika

Deskriptif

Metode yg digunakan
utk menggambarkan / 
ataumendekripsikan
data yang telah
dikumpulkan menjadi
suatu informasi

Induktif

Metode yg digunakan utk
mengetahui tentang
sebuah populasi
berdasarkan suatu sampel
dengan menganalisis dan
menginterpretasikan data 
menjadi sebuah
kesimpulan



Contoh Statistika Deskriptif

 Bank Rakyat Indonesia pada tahun 2007 

menyalurkan kredit sebesr Rp.90 Triliun

dengan laba operasi mencapai Rp. 4,26 Triliun

dan menjadi emiten terbaikpada tahun 2007

 Menurut PT Jasa Marga, jumlah kecelakaan di

jalan tol pada tahun 2006 mencapai 250 

kecelakaan dengan jumlah kematian 68 jiwa.

 Contoh diatas menguraikan sesuatu tanpa

menarik kesimpulan



Contoh Statistika Induktif (Inferensif)

 Pedagang jeruk mengatakan bahwa jeruk

yg dijualnya manis, untuk membuktikan

bahwa jeruknya manis maka kita

dipersilahkan untuk mencoba 1 buah. 

Setelah mencoba 1 buah ternyata jeruknya

manis sehingga kita memutuskan untuk

membeli 1 Kg yg berjumlah 9 buah.



Bagan alur Metodelogi Statistik

Identifikasi
Masalah

• Melakukan identifikasi masalah yg akan diteliti, didefinisikan, 
sifat permsalahan, luas permasalahan dan situasi

Pengumpulan
Data & Fakta

• Data-data yg tersedia (Sekunder)

• Data-data asli (Primer)

Klasifikasi
Data

• Data yg ditemukan diklasifikasikan dan disusun berdasarkan
kesamaan sifat dan kemiripan

Penyajian
Data

• Data disajikan dalam tabel, grafik dll

Analisis Data
• Data dianalisis, diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan



Konsep Matematika Dasar Statistik

1. Populasi

2. Sampel

3. Variabel Diskrit

4. Variabel Kontinu

5. Pembulatan data

6. Notasi Sigma



1. Populasi dan Sampel

 Populasi adalah keseluruhan dari karakteristik

atau unit hasil pengukuran yg menjadi objek

penelitian

 Sampel adalah bagian dari populasi yg diambil

sebagai sumber data dana dapat mewakili

seluruh populasi



Ilustrasi Populasi dan Sample

Sampel

Populasi



Contoh

• Mahasiswa Jomblo
Mahasiswa

Sms II

• Asli Sintang
Karyawan

BNI

• Menggunakan hak suara
Penduduk
Sintang



2. Variabel Diskrit

 Variabel yg selalu memiliki nilai bulat

seperti Jumlah Kepala Keluarga, jumlah

kendaraan dll

3. Variabel Kontinu

 Variabel yg bisa memiliki nilai pecahan

atau bulat, seperti panjang, jarak tempuh, 

waktu tempuh, berat dll



4. Pembulatan Data

 Dalam pengumpulan dan analisis data, sering

dilakukan pembuatan angka,  pembulatan

dilakukan untuk mempermudah kita dalam

menuliskan angka-angka

 Pembulatan dilakukan ke arah bilangan

terdekat. Pembulatan ke bawah dapat

dilakukan pada bilangan sampai dengan 5, 

selebihnya dibulatkan ke atas

 Contoh : 56,47 dibulatkan menjadi 56,5

 45,2333 dibulatkan menjadi 45,2



6. Notasi Sigma

 Notasi Sigma berarti “penjumlahan” atau

jumlah keseluruhan

 Contoh :

 Dibaca : Penjumlahan Xi dimana I dari 1 

sampai n, artinya jumlah seluruh X yg ada

di notasi di atas



Konsep Dasar Penjumlahan



1.   𝑋𝑖 + 𝑌𝑖 + 𝑍𝑖 =  𝑋𝑖 +  𝑌𝑖 +  𝑍𝑖
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Diketahui : 

𝑋1 = 3,     𝑋2 = −4,      𝑋3 = 6,      𝑋4 = −1 

𝑌1 = −2,   𝑌2 = 8,         𝑌3 = −5,    𝑌4 = 7 

Maka nilai : 
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Jika diketahui : 

𝑋1 = 3,     𝑋2 = −4,      𝑋3 = 6,      𝑋4 = −1 

𝑌1 = −2,   𝑌2 = 8,         𝑌3 = −5,    𝑌4 = 7 

Hitunglah nilai : 
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