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1. Aturan yang telah ditetapkan negara mengenai emisi gas CO kendaraan bermotor yaitu 

50 ppm. Sebuah perusahaan otomotif melakukan pengajuan izin operasi dan akan 

diperiksa kelayakannya oleh pemerintah setempat. 

 

20 unit kendaraan roda 4 dijadikan data sampel untuk dilakukan pengujian kadar emisi 

CO-nya. Dari data yang didapatkan, nilai rata ratanya adalah 55 dan ragamnya 4.2 

dengan menggunakan taraf nyata 5%, Apakah perusahaan tersebut layak mendapatkan 

izin operasi? 

 

Jawaban: 

 

#Hipotesis yang diuji: 

H0 :  = 50 vs H1 :  < 50 

 

#Statistik uji: 

th = (55-50)/(4.2/20) = 10.91 

Daerah kritis pada taraf nyata 0.05 

Tolak H0 jika th < -t(0,05;db=19) = -1,729 

 

Kesimpulan: 

 

Tolak H0, artinya hasil pengujian emisi gas CO pada sampel mobil perusahaan tersebut 

melebihi ketetapan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga perusahaan tersebut 

tidak layak mendapatkan izin operasi. 

 

2. Perusahaan aki mobil mengatakan bahwa umur aki mobil yang diproduksinya 

mempunyai simpangan baku 0.9 tahun. Jika dilakukan pengujian menggunakan sampel 

secara acak pada 10 aki menghasilkan simpangan baku s = 1.2 tahun, apakah umur aki 

mobil benar  > 0.9 tahun? 

 

Jawaban: 

 

Contoh soal diatas menggunakan Pengujian Ragam Dua Populasi sehinga didapatkan 

bentuk Hipotesis dibawah ini : 
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3. Klub Fitness Milik Deddy Corbuzer ingin melakukan evaluasi program diet OCD pada 
anggota fitnessnya, Tim fitnes memilih secara acak 10 data sampel anggotanya untuk 
mengikuti program diet OCD tersebut selama 3 bulan. Data yang diambil adalah berat 
badan sebelum dan sesudah program diet OCD dilaksanakan, seperti yang ditunjukkan 
pada tabel dibawah ini: 
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Apakah program diet OCD yang dilakukan klub Fitnes Dedi Corbuzer tersebut dapat 
mengurangi berat badan lebih dari 5 kg? Lakukan pengujian dengan taraf nyata 5%! 
 
Jawaban: 
 
#Bentuk Hipotesis : 

 

#Deskripsi 

 

#Statistik Uji 

 

# Daerah kritis = 5% 

# Tolak H0, jika th > t(=5%,db=9)= 1.833 

#Kesimpulan: Terima  H0, artinya data belum mendukung program diet tersebut dapat 
mengurangi berat badan lebih dari 5 kg 
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