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• Pengukuran Dispersi Relatif

Untuk membandingkan variabilitas nilai observasi pada 2 atau
lebih kelompok data Untuk memperoleh Dispersi Relatif

biasanya dapat digunakan angka Koefisien Variasi yang 

dinotasikan sebagai berikut :
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Contoh :

Lembaga Konsumen Indonesia melakukan pengujian
terhadap beberapa sample bola lampu yang dipilih
secara random dari merek A dan B. Hasil pengujian
sample memberikan informasi sebagai berikut :

Sampel Kekuatan: Merek A Merek B

1 800 jam 810 jam

2 820              800

3 790 805

4 760         790

5 830 795

ƩX1= 4.000 ƩX2= 4.000

Menurut hasil pengujian di atas bola lampu merek
manakah yang mutunya paling baik ?



• Pengukuran Kemencengan

• Distribusi dapat berbentuk simetris, yang berarti luas
kurva disebelah kiri nilai rat-rata sama dengan luas

kurva di sebelah kanan nilai rata-rata.

a. Simetris



Distribusi simetris yang berarti luas kurva di sebelah kiri

nilai rata-rata sama dengan luas kurva di sebelah kanan

nilai rata-rata.

b. Menceng Kiri



Distribusi frekuensi dinyatakan menceng kekiri jika nilai

rata-rata observasi yang berfrekuensi rendah lebih banyak

di sebelah kiri dari rata-rata, atau “ekor”nya menjulur ke kiri

c. Menceng Kanan



Kurva ini merupakan kebalikan dari kurva menceng kanan, 

nilai rata-rata observasi nilai rendah akan lebih banyak di

sisi kanan rata-rata, atau ekor cenderung ke kanan.



• Metode Pengukuran Kemencengan

Untuk mengukur kemencengan suatu distribusi
frekuensi, dapat di gunakan rumus Koefisien Karl Person 

sebagai berikut :

Sk = sMoX /)(
_

− Keterangan :

Sk = kemencengan
_

X = mean

Mo = modus

S = deviasi standard



Sk positif artinya distribusi frekuensi menceng ke kanan, 

sk negative artinya distribusi frekuensi menceng ke kiri, 
sk=0 artinya distribusi frekuensi simetris

Diketahui rumus

Koefisien Karl Person dapat dimodifikasi sebagai berikut :
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• Angka Indeks

perbandingan antara dua buah variabel atau lebih dalam

beberapa periode waktu pengamatan.

• Notasi angka indeks

I = Angka indeks

P = Harga (price)

Q = kuantitas

O = Tahun yang dipakai sebagai tahun dasar

N = Angka indeks yng ditentukan pada tahun n



• Contoh :

Io,n = angka indeks pada tahun n dengan tahun

dasar o

I81,82 = angka indeks pada tahun 1982 dengan

tahun dasar 1981

Po,n = angka indeks harga pada tahun n dengan

tahun dasar o

P81,82 = angka indeks harga pada tahun 1982 

dengan tahun dasar 1981



• Macam-macam Angka indeks

a. Angka indeks sederhana (Simple Aggregatif

Index Number)

Rumus :
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• Keterangan :

Po,n = angka indeks harga pada tahun n dengan
tahun dasar o

ƩPn = jumlah harga pada tahun n

ƩPo = jumlah harga pada tahun o

• Contoh :Harga 5 macam merek rokok pada tahun 1981 
dan 1982 adalah :

• Hitunglah indek harga tahun 1982 dengan tahun dasar

1981/ P81,82 =….? 

250225Djarum

400300Djisamsoe

300250Wismilak

250200Bentoel

300250Gudang Garam

P 1982P 1981Merk



b. Indeks harga relative (Relatif Price Index)

• Pada index harga relative menunjukan di mana

masing-masing harga yang ada di nyatakan dengan

harga relatifnya sesuai tahun dasar yang di tentukan.

• Rumus :
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• Contoh :

250225Djarum

400300Djisamsoe

300250Wismilak

250200Bentoel

300250Gudang Garam

P 1982P 1981Merk

Hitung ideks harga relative 1982 dengan tahun dasar

1981.



c.   Indeks Harga Relatif Rata-rata (Arithmatic Mean of 

Price Relative)

• Untuk indeka ini perlu disusun suatu nilai yang berurutan

dari kecil ke besar dan Letak median

• Contoh :Carilah Indeks Harga Relatif Rata-rata

111,11 %100 %Djarum

133,3 %100 %Djisamsoe

120 %100 %Wismilak

125 %100 %Bentoel

120 %100 %Gudang Garam

P Relatuf 1982P  Relatif 1981Merk


