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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari, statistika telah banyak digunakan. 

Pertanyaan-pertanyaan seperti : setiap hari terjadi lebih dari 10 kasus kriminal, 

pendapatan rumah tangga setiap bulan Rp. 1.500.000,- Lumpur Lapindo 

menenggelamkan lebih dari 20 desa, bencana longsor menewaskan 5 orang 

penduduk, dan sebagainya yang sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari 

(Barnabas,2008:5). Pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil 

pembangunan masa lalu dan untuk membuat rencana masa datang. Pimpinan 

mengambil manfaat dari kegunaan statistika untuk melakukan tindakan-tindakan 

yang perlu dalam menjalankan tugasnya, diantaranya : jumlah pendapatan 

perusahaan setiap tahun, keuntungan perusahaan setiap tahun, perlunya 

penambahan barang, perlunya perubahan sistem dalam perusahaan, dan 

sebagainya. Kajian statistika semata-mata dari segi penggunaannya. Aturan-

aturan, rumus-rumus, sifat-sifat dan sebagainya yang telah diciptakan oleh 

statistika teoretis, diambil dan digunakan bagian yang dipandang perlu dalam 

berbagai bidang pengetahuan. Sudjana (2004, dalam Riduwan dan Sunarto, 2007) 

mendefinisikan statistika sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara-

cara pengumpulan fakta, pengolahan serta pembuatan keputusan yang cukup 

beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan.  

Dengan semakin berkembangnya teknologi pada banyaknya aplikasi-

aplikasi komputer yang saat ini sedang digunakan, juga akan mempermudah 

dalam membantu pekerjaan manusia lebih khusus digunakan dalam hal 

perhitungan data, pengolahan data ataupun sampai pada proses analisis data. 

Untuk itu digunakanlah sebuah aplikasi komputer yang digunakan untuk 

mengolah atau menghitung data tersebut.  Pada hakekatnya asal dari Komputer 

berasal dari kata ‘Computare’ dalam bahasa Yunani yang artinya menghitung. 

Dengan demikian, komputer memang dibuat untuk melakukan pengolahan data 

yang didasarkan pada operasi matematika (x,/,+,-) dan operasi logika (<,>,=). Di 

lain sisi, ilmu statistik, baik statistik deskriptif maupun statistik inferensi, pada 
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dasarnya adalah ilmu yang “penuh” pula dengan perhitungan 

matematika.khusunya pada pengolahan data agar terolah dengan rapi. Data yang 

terolah adalah data ‘mentah’ yang kemudian mengalami proses pengolahan data. 

Misal data berat badan sekelompok orang (dalam satuan kilogram). Dengan 

proses klasifikasi, data mentah tersebut akan dijadikan distribusi frekuensi, yang 

diikuti deskripsi beberapa angka statistik yang penting, seperti varians, standar 

deviasi, rata-rata dan lainnya.  

Dengan bantuan aplikasi yang terdapat pada komputer banyak manfaat 

yang dapat digunakan didalamnya. Salah satu dari aplikasi komputer yang 

digunakan adalah menggunakan software aplikasi komputer yakni MATLAB. 

MATLAB merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh the 

Mathwork. Inc. program ini telah berkembang menjadi sebuah lingkungan 

pemrograman yang canggih yang berisi fungsi-fungsi built-in untuk melakukan 

tugas pengolahan sinyal, aljabar linier, dan kalkulasi matematis lainnya. 

MATLAB sangat berguna bagi operasi statistik dalam suatu proyek yang besar. 

Misalnya, pada saat membuat klasifikasi sinyal atau gambar proyek, mula-mula 

menghitung ciri atau karakteristik dari sinyal atau gambar menggunakan toolbox 

MATLAB, diikuti dengan aplikasi dari prosedur pendekatan klasifikasi statistik. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mudah apabila pengguna dapat menggunakan 

bahasa pemrograman MATLAB. Adapun kegunaan MATLAB secara umum 

adalah untuk; Matematika dan Komputasi, Analisis data, dan beberapa bentuk 

data statistik lainnya. Kemudahan dalam penggunaan MATLAB pada penerapan 

analisis data khususnya pada analisis deskriptif ini lebih cepat mengetahui nilai 

dari uji yang akan dilakukan, sehingga dari langkah tersebut dapat langsung 

mengarah pada proses analisis data yang lainnya. Statistika deskriptif dalam 

MATLAB memiliki beberapa fungsi yaitu ; mengukur lokasi, mengukur 

penyebaran, fungsi dalam pengelompokkan data, dan fungsi data dengan variabel-

variabelnya. 

Beberapa aplikasi statistik yang dapat diselesaikan dengan pemrograman 

MATLAB antara lain ; Distribusi Probabilitas, Statistika Deskriptif, Model Linear 

dan Model non-linear, pengujian hipotesis, Statistika multivariate, Plotting, proses 
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control dalam statistik, Model Hidden Markov, Desain eksperimen, serta 

sejenisnya. Dari beberapa jenis penerapan yang dapat digunakan pada aplikasi ini 

maka sangat banyak sekali manfaat yang didapat menggunakan program 

MATLAB ini. Oleh karena itu tulisan ini mengangkat judul “Analisis Statistika 

Deskriptif Dengan Menggunakan MATLAB untuk pengujian Hipotesis 

Deskriptif”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang atau pokok pemikiran diatas maka dapat dibuat 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara melakukan pengujian Hipotesis Deskriptif untuk menentukan 

uji-t dengan menggunakan MATLAB ? 

2. Bagaimana cara melakukan pengujian Hipotesis Deskriptif untuk menentukan 

uji-z dengan menggunakan MATLAB ? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada tulisan ini, penulis membatasi masalah pada penentuan nilai uji-t 

dan uji-z untuk melakukan sebuah analisis dalam proses pengujian hipotesis 

deskriptif. 

 

D. Tujuan Penulisan 

Tujuan dalam penulisan ini, dengan menggunakan program MATLAB 

dapat digunakan untuk menghitung nilai uji-t dan uji-z, sehingga dapat melakukan 

sebuah analisis dalam proses pengujian hipotesis deskriptif. 

  

E. Manfaat Penulisan 

Manfaat dalam pembuatan tulisan ini secara teori dan aplikasinya adalah 

memberikan alternative solusi dalam menentukan permasalahan dalam melakukan 

pengujian sebuah hipotesis deskriptif, yang mana dapat digunakan dengan cara 

yang lebih cepat dengan menggunakan aplikasi MATLAB.  

 


