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1. Berikut ini disajikan data banyaknya siswa yang lewat di depan kelas yang 
diambil secara sistematis dengan interval waktu pengamatan 1 menit. 

 
2 4 3 4 3 6 5 3 4 2 
3 5 2 3 5 2 2 4 4 5 
2 2 2 2 2 3 4 3 2 4 
4 2 4 2 2 3 2 2 6 2 
5 2 2 5 3 4 3 3 2 3 

 
a. Tentukan nilai rata-rata contoh banyaknya siswa yang lewat per menit. 
b. Tentukan juga simpangan baku contohnya. 
 

2. Dari dua angkatan peserta program S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di sebuah 
perguruan tinggi diperoleh data nilai akhir Statistika Pendidikan seperti di bawah 
ini. 

 
58 75 73 69 65 67 66 67
90 60 89 63 55 74 66 65
97 63 82 78 70 66 59 76
69 95 72 69 77 69 66 69
68 64 83 65 64 61 78 55
52 92 76 93 73 54 68 66

 
a. Tentukan nilai rata-rata ujian Statistika Pendidikan dari kedua angkatan 

tersebut. 
b. Tentukan juga ragamnya. 
 

3. Dari observasi terhadap laporan keuangan 50 siswa S2 pendidikan Bahasa 
Indonesia, diperoleh laporan data pengeluaran per bulan dalam ribuan rupiah 
untuk keperluan pendidikan, sebagai berikut:  

 
69 70 72 61 73 66 63 99 57 49
59 71 54 52 66 71 83 71 91 52
57 41 76 92 72 61 69 68 47 96
42 67 89 65 65 51 55 89 79 58
81 93 73 84 76 69 66 72 91 67

a. Buatlah diagram tangkai daun dari data diatas. 
b. Buatlah distribusi frekuensi dari data diatas menjadi k kelas yang sama 

lebarnya.  Gunakan kriteria 2k ≥ n. 
c. Tentukan nilai rata-rata data yang telah dikelompokkan. 
d. Tentukan median data yang telah dikelompokkan. 
e. Tentukan modus data yang telah dikelompokkan. 
f. Tentukan simpangan baku data yang telah dikelompokkan. 
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4. Suatu campuran BBM baru diuji cobakan pada 80 mobil berukuran sedang.  Rata-

rata kilometer per liter dicatat seperti di bawah ini : 
8,5 10,1 6,8 7,5 8,4 10,0 6,3 8,3
9,6 6,9 8,6 7,4 10,3 9,4 8,7 7,9
8,7 9,4 9,1 8,8 7,4 8,4 9,0 9,6
7,1 5,7 8,5 9,7 6,8 9,7 10,4 9,8
7,9 9,2 9,0 10,4 6,9 8,1 8,4 7,8
6,9 8,0 9,8 9,1 7,6 6,4 8,3 8,5
5,6 6,4 10,4 9,3 8,4 8,3 9,2 9,7
8,6 7,1 6,4 6,9 6,1 6,4 9,3 8,8
7,4 9,6 8,6 8,1 7,9 9,2 7,4 6,9
8,9 7,8 9,2 7,9 8,0 6,4 8,5 10,0

 
a. Buatlah diagram tangkai daun dari data diatas. 
b. Buatlah distribusi frekuensi dari data diatas menjadi k kelas yang sama 

lebarnya.  Gunakan kriteria 2k ≥ n. 
c. Tentukan nilai rata-rata data yang telah dikelompokkan. 
d. Tentukan median data yang telah dikelompokkan. 
e. Tentukan modus data yang telah dikelompokkan. 
f. Tentukan simpangan baku data yang telah dikelompokkan. 
 

5. Berikut ini adalah data contoh yang diambil oleh Kanca X berukuran 55 orang 
nasabah Kupedes di wilayahnya.  Nilai omzet dalam jutaan rupiah. 

45 56 45 63 72
65 57 54 56 57
49 60 66 49 53
49 49 53 50 40
63 71 48 76 60
51 62 79 61 49
57 53 31 50 54
64 56 50 54 77
65 54 64 58 55
67 61 46 74 55
50 79 64 60 56

 
a. Buatlah tabel batang-daun dari data diatas. Tuliskan hasil yang telah 

diurutkan saja 
3  
4  
5  
6  
7  
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b. Lengkapi tabel frekuensi berikut 
  Batas   Frekuensi Frekuensi 
Interval Bawah Atas Frekuensi Kumulatif Relatif 

1 28,5 37,5  
2 37,5 46,5  
3 46,5 55,5  
4 55,5 64,5  
5 64,5 73,5  
6 73,5 82,5  

 
c. Hitunglah rata-rata (mean) dan simpangan baku dengan menggunakan 

informasi yang diperoleh pada b. 
d. Hitunglah median dan modus dari data yang sudah dikelompokkan 

dengan menggunakan informasi yang diperoleh pada b. 
 

 
6. Dengan menggunakan Tabel Sebaran Normal Baku, tentukan  

a. z0,0344 
b. z0,3121 
c. z0,9803 
d. z0,8133 
e. z0,9032 
f. z0,1446 
g. z0,0222 
h. z0,1112 

i. P(Z<2,17) 
j. P(Z>1,64) 
k. P(Z<-1,96) 
l. P(Z>-0,45) 
m. P(-1,96<Z<1,96) 
n. P(0,25<Z<1,25) 
o. P(|Z| > 1,645) 
p. P(|Z-0,5|<1,0) 

 
7. Misalkan pengeluaran per bulan keluarga di desa Suka Maju untuk keperluan 

pendidikan anak-anaknya menyebar menurut sebaran normal dengan rata-rata Rp. 
250 ribu dan simpangan baku Rp. 100 ribu.  Tentukan: 

a. Peluang seseorang di desa tersebut memiliki pengeluaran untuk 
pendidikan anaknya per bulan sebesar Rp. 300 ribu atau lebih. 

b. Peluang seseorang di desa tersebut memiliki pengeluaran untuk 
pendidikan anaknya per bulan sebanyak-banyaknya Rp. 175 ribu. 

c. Peluang seseorang di desa tersebut memiliki pengeluaran untuk 
pendidikan anaknya per bulan antara Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu. 
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8. Dengan menggunakan Tabel Sebaran t-Student, tentukan 
a. t10; 0,050 
b. t8; 0,001 
c. t17; 0,025 
d. t24; 0,005 
e. t30; 0,975 
f. t20; 0,990 
g. t5; 0,900 
h. t12; 0,995 

i. P(t19 > 2,093) 
j. P(t6 > 3,707) 
k. P(t8 > -1,397) 
l. P(t12 < 2,681) 
m. P(t14 < -1,761) 
n. P(|t23| > 1,714) 
o. P(|t29| < 2,756) 
p. P(-2,120 < t16 < 1,746) 

 
9. Dengan menggunakan tabel kai-kuadrat, tentukan 

a.  2
950,0;14χ

b.  2
005,0;6χ

c.  2
001,0;17χ

d.  2
025,0;9χ

e.  2
050,0;4χ

f.  2
950,0;24χ

g.  2
025,0;18χ

h.  2
005,0;27χ

i.  )401,41( 2
21 >χP

j.  )167,2( 2
7 >χP

k.  )214,2( 2
12 <χP

l.  )344,1( 2
8 ≤χP

m.  )141,29571,6( 2
14 << χP

n.  )547,8601,4( 2
15 << χP

o.  )860,14( 2
4 >χP

p. )575,4( 2
11 >χP

 
10. Seorang yang bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan donut layanan cepat 

ingin melakukan estimasi pendapatan yang hilang tahunan secara nasional yang 
dikarenakan penggunaan tak benar sistem cash register yang baru dipasang.  
Sistem tersebut secara otomatis mencatat biaya tiap item bilamana tombol item 
ditekan.  Karena belum ada catatan sebelumnya, teknisi tersebut merencanakan 
pengambilan dua contoh acak – yang pertama untuk mengestimasi atau menduga 
nilai π, fraksi masukan (entri) data yang tidak tepat, dan yang lainnya untuk 
mengestimasi atau menduga μe, rata-rata ukuran kesalahan tiap masukan (entri) 
data yang tidak tepat e.  Dengan demikian, rata-rata kehilangan yang dimaksud 
adalah  μ = (jumlah entri) x (fraksi tidak tepat) x (kesalahan per entri)   atau μ = 
(jumlah entri) x (nilai estimasi π) x (nilai estimasi μe) 

a. Bila selang kepercayaan yang diinginkan adalah 95%, serta presisi 
perbedaan 0,2% untuk π dan 1¢ untuk μe.  Tentukan ukuran contoh yang 
harus diambil untuk menentukan proporsi entri yang tidak tepat (nπ) dan 
rata-rata kesalahan tiap entri (ne) jika contoh awal berukuran 500 entri, 
terdapat 5 entri yang tidak tepat dan simpangan baku kesalahan 4,7¢. 

b. Jika nilai estimasi bagi π adalah 0,012 dan μe adalah 6,2¢ per entri, 
tentukan rata-rata kehilangan tahunan secara nasional jika dalam setahun 
terjadi 548 juta entri.  [Catatan : 100 ¢ = 1 $] 
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11. Seseorang yang bekerja di perusahaan konsultan manajemen ingin mempelajari 
kecenderungan besarnya sewa bulanan apartemen.  Ia ingin mengestimasi rata-
rata sewa bulanan μ dalam dolar dan fraksi penyewa yang membayar sewa diatas 
$ 300 per bulan (π). Dalam contoh awal berukuran 10 penyewa diperoleh bahwa 
rata-rata biaya sewa per bulan yang dikeluarkan adalah $ 250 dengan simpangan 
baku $ 47, dan fraksi yang membayar diatas $ 300 per bulan ada  20%.  Dengan 
menggunakan selang kepercayaan 90% dan presisi $ 10 per bulan untuk μ dan 4 
% untuk π, tentukan ukuran contoh yang harus diambil untuk menduga rata-rata 
dan proporsi dimaksud. 

 
12. Menurut sebuah survai dengan contoh berukuran 64 keluarga, diperoleh rata-rata 

tabungan di sebuah negara sebesar $ 82500.  Jika populasi tingkat tabungan 
rumah tangga di negara tersebut berdistribusi normal dengan simpangan baku 
sebesar $ 25700, tentukan Selang Kepercayaan 90% untuk menduga rata-rata 
tingkat tabungan seluruh keluarga di negara tersebut. 

 
13. Apabila sebuah sampel yang diambil dari sebuah populasi yang memiliki sebaran 

normal menghasilkan rata-rata contoh 21,50 dan simpangan baku contoh 3,9. 
a. Tentukan Selang Kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi dengan 

asumsi bahwa n = 25. 
b. Tentukan  Selang Kepercayaan 99% untuk rata-rata populasi dengan 

asumsi bahwa n = 25 
c. Tentukan Selang Kepercayaan 95% untuk rata-rata populasi dengan 

asumsi bahwa n = 40 
 

14. Suatu ujian akuntansi diberikan pada 50 siswa perempuan dan 75 siswa laki-laki.  
Siswa-siswa perempuan mencapai rata-rata 76, sedangkan siswa-siswa laki-laki 
memperoleh rata-rata 82.  Diperoleh keterangan bahwa simpangan baku nilai 
siswa laki-laki 6, sedangkan simpangan baku nilai siswa perempuan 8.  Tentukan 
selang kepercayaan 96% bagi beda rata-rata ujian akuntansi siswa laki-laki dan 
perempuan yang mungkin mengambil ujian ini. 

 
15. Untuk mempelajari perbedaan rata-rata simpanan nasabah Simpedes di dua BRI 

Unit, diambil contoh secara acak berukuran 12 nasabah Simpedes dari BRI Unit 
A dan 10 nasabah Simpedes dari BRI Unit B.  Dari contoh yang diambil di BRI 
Unit A diperoleh rata-rata simpanan Simpedes 850 ribu rupiah dengan simpangan 
baku 40 ribu rupiah.  Sedangkan dari contoh yang diambil di BRI Unit B 
diperoleh rata-rata simpanan Simpedes 810 ribu rupiah dengan simpangan baku 
50 ribu rupiah.   Tentukan selang kepercayaan 90% bagi selisih antara kedua nilai 
rata-rata simpanan nasabah Simpedes di BRI A dan BRI B secara keseluruhan. 
Asumsikan bahwa kedua populasi simpanan Simpedes di kedua BRI Unit 
menghampiri sebaran normal dengan rata-rata yang sama. 

 
16. Catatan selama 15 tahun terakhir menunjukkan bahwa laju datangnya nasabah di 

minggu pertama tiap bulan antara jam 8 sampai jam 11 di Kanca A adalah 4,93 
orang per menit dengan simpangan baku 1,14 orang.  Di kanca B, catatan serupa 
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selama 10 tahun terakhir menunjukkan rata-rata 2,64 orang per menit dengan 
simpangan baku 0,66 orang.  Bila diasumsikan bahwa kedua pengamatan tersebut 
berasal dari dua populasi normal dengan ragam yang berbeda, tentukan selang 
kepercayaan 95%. 

 
17. Data berikut berupa besarnya kredit yang diambil oleh nasabah BRI di dua BRI 

Unit yang berbeda.  
 

Buat selang kepercayaan 90% bagi selisih rata-rata besarnya kredit yang diambil 
di kedua BRI Unit.  Asumsikan bahwa besarnya kredit mempunyai sebaran yang 
menghampiri normal dengan ragam yang tidak sama. 

 
18. Dinyatakan bahwa suatu diet baru dapat mengurangi bobot badan seseorang 

secara rata-rata 4,5 kilogram dalam dua minggu.  Berikut ini dicantumkan bobot 
badan wanita sebelum dan sesudah mengikuti program diet selama 2 minggu 
tersebut. 
 
 
 
 
 
Ujilah pernyataan diatas dengan menghitung selang kepercayaan 95% bagi rata-
rata pengurangan berat badan yang sesungguhnya, bila sebaran bobot badan itu 
menghampiri sebaran normal. 

 
19. Dari suatu contoh acak 500 orang yang makan siang di sebuah restoran selama 

beberapa hari Jum’at, diperoleh informasi bahwa 160 orang menyukai seafood.  
Tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi sesungguhnya orang yang 
menyukai makanan laut untuk makan siangnya pada hari Jum’at di restoran ini. 

 
20. Suatu jajak pendapat dilakukan terhadap penduduk kota dan sekitar kota untuk 

menyelidiki kemungkinan diajukannya rencana pembangunan Mall.  Bila 2400 di 
antara 5000 penduduk kota dan 1200 di antara 2000 penduduk sekitar kota yang 
diwawancarai setuju akan rencana tersebut, buat selang kepercayaan 90% bagi 
selisih proporsi sebenarnya yang menyetujui rencana tersebut. 

 
21. Sebuah perusahaan rokok menghasilkan dua jenis rokok A dan B.  Perusahaan itu 

mengatakan bahwa penjualan rokok cap A 8% lebih besar daripada rokok cap B.  
Bila ternyata 42 di antara 200 perokok lebih menyukai cap A dan 18 di antara 150 
diantara 150 perokok lebih menyukai cap B, buat selang kepercayaan 94% bagi 
selisih antara persentase penjualan rokok kedua cap tersebut.  Simpulkan apakah 
selisih sebesar 8% yang disebutkan diatas dapat diterima atau tidak ? 

 

 Besarnya kredit (Rp. Juta) 
BRI Unit A 10,3 9,4 11,0 8,7 9,8   
BRI Unit B 9,7 8,2 12,3 9,2 17,5 8,8 12,8 

Wanita Bobot 1 2 3 4 5 6 7 
Sebelum 58,4 60,3 61,7 69,2 64,0 62,6 56,7 
Sesudah 60,0 54,8 58,1 62,1 58,5 59,9 54,4 
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22. Data berikut ini berupa volume, dalam desi liter, 10 kaleng buah manggis hasil 
produksi sebuah perusahaan di desa Pantang Mundur :  44,6   46,1  48,5  47,0  
46,1  45,9  45,8  46,9  45,2 dan 46,0.   Buat selang kepercayaan 95% bagi ragam 
volume kaleng buah manggis hasil perusahaan di desa Pantang Mundur tersebut, 
bila diasumsikan volume kaleng menyebar normal. 

 
23. Suatu pabrik aki mobil menyatakan bahwa aki produksinya, secara rata-rata, akan 

mencapai umur 3 tahun dengan ragam 1 tahun.  Bila 5 aki diambil secara acak 
dari produksi perusahaan tersebut dan mencapai umur  1,8   2,5   3,0  3,4 dan 4,3 
tahun, maka berdasarkan data tersebut buatlah selang kepercayaan 95% bagi 
ragam produksi aki perusahaan tersebut.  Simpulkan pernyataan pabrik bahwa 
ragm 1 tahun dapat diterima atau tidak.  Asumsikan bahwa populasi umur aki 
perusahaan tersebut menyebar normal. 

 
24. Sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sintetik, 

yang dikatakan memiliki kekuatan dengan rata-rata 8 kilogram dan simpangan 
baku 0,5 kilogram.  Ujilah hipotesis bahwa rata-rata kekuatan batang pancingnya 
8 kilogram lawan tidak sama dengan 8 kilogram bila suatu contoh acak berukuran 
50 batang pancing itu setelah di tes memberikan rata-rata kekuatan 7,8 kilogram.  
Gunakan taraf nyata pengujian 1%. 

 
25. Suatu contoh acak 100 catatan kematian di Amerika Serikat selama tahun lalu 

menunjukkan umur rata-rata 71,8 tahun, dengan simpangan baku 8,9 tahun.  
Apakah ini menunjukkan bahwa harapan umur sekarang ini lebih dari 70 tahun ?  
Gunakan taraf nyata pengujian 5%. 

 
26. Waktu rata-rata yang diperlukan oleh seorang nasabah Britama di Kanca BRI X 

untuk bertransaksi adalah 2,6 menit.  Seorang teller baru sedang melakukan uji 
coba, dan dari sebanyak 12 nasabah Britama, diperoleh rata-rata waktu layanan 
nasabahnya 2,4 menit dengan simpangan baku 1 menit. Ujilah bahwa teller baru 
tersebut dapat melayani lebih cepat.  Gunakan taraf nyata 5% dan asumsikan 
bahwa populasi waktu yang diperlukan menghampiri sebaran normal. 

 
27. Seorang auditor ingin menguji asumsi bahwa nilai rata-rata dari semua rekening 

yang diterima dalam perusahaan adalah $ 250.  Untuk keperluan tersebut, contoh 
sebanyak 24 orang diambil dan diperoleh rata-rata contoh $ 230 dengan 
simpangan baku sebesar $ 45.  Ujilah asumsi diatas dengan menggunakan taraf 
nyata pengujian 5%. 

 
28. Sebuah pelajaran Statistika diberikan kepada 12 siswa dengan metode pengajaran 

biasa.  Kelas lain terdiri atas 10 siswa diberi pelajaran yang sama tetapi dengan 
menggunakan metode terprogram.  Pada akhir semester murid kedua kelas itu 
diberikan ujian yang sama.  Kelas pertama mencapai nilai rata-rata 85 dengan 
simpangan baku 4 dan kelas kedua memperoleh nilai rata-rata 81 dengan 
simpangan baku 5.  Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar Statistika itu 
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sama, dengan menggunakan taraf nyata pengujian 0,10.  Asumsikan bahwa kedua 
populasi itu menghampiri sebaran normal dengan ragam yang sama. 

 
29. Sebuah perusahaan taksi ingin menentukan apakah penggunaan ban radial 

dibanding ban biasa dapat menghemat bahan bakar atau tidak.  Dua belas mobil 
dilengkapi dengan ban radial dan kemudian dicoba pada suatu rute yang telah 
ditentukan lebih dahulu.  Tanpa mengganti pengemudinya, ban-ban mobil yang 
sama kemudian diganti dengan ban biasa dan dicoba sekali lagi pada rute yang 
sama.  Konsumsi bahan bakarnya, dalam kilometer per liter tercatat sebagai 
berikut:  

Kilometer per liter Mobil 
Ban Radial Ban Biasa 

1 9,2 9,1 
2 9,7 9,9 
3 11,6 11,2 
4 12,0 11,9 
5 11,7 11,8 
6 9,5 9,4 
7 10,7 10,7 
8 11,0 10,8 
9 12,4 11,9 
10 9,9 9,7 
11 11,1 11,0 
12 10,2 9,9 

   
Pada taraf nyata 0,025, dapatkah kita simpulkan bahwa mobil dengan ban radial 
lebih hemat bahan bakar daripada mobil dengan ban biasa ?  Asumsikan kedua 
populasi itu menyebar normal. 

 
30. Direktor personalia di perusahaan Maju Terus meminta Saudara untuk melakukan 

verifikasi atau pengujian bahwa ketidakhadiran karyawan pada hari Senin dua kali 
lebih banyak daripada hari-hari kerja lainnya (Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum’at).  
Apabila diperoleh catatan ketidakhadiran karyawan selama tiga bulan terakhir, 
mencakup 890 hari-orang tidak hadir seperti tertera di bawah ini, ujilah 
pernyataan diatas.  Gunakan taraf nyata pengujian 5%. 

Hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
Hari tidak hadir 304 176 139 141 130 

 
31. Dalam suatu penelitian, dikumpulkan data untuk menentukan apakah proporsi 

produk yang cacat oleh pekerja yang bertugas pagi, sore, dan malam hari sama 
atau tidak.  Data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 Waktu Kerja 
 Pagi Siang Malam 

Cacat 45 55 70 
Tidak cacat 905 890 870 
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Gunakan taraf nyata 0,025 untuk menentukan apakah proporsi produk yang cacat 
sama untuk ketiga waktu kerja. 

32. Konsultan manajemen suatu perusahaan ingin mengetahui hubungan antara 
kepuasan kerja karyawan perusahaan tersebut dengan tingkat ketidakhadirannya.  
Untuk keperluan tersebut, data dikumpulkan dari contoh sebanyak 400 karyawan, 
dan diperoleh hasil seperti berikut: 

Jumlah Ketidak 
hadiran Indeks Kepuasan Kerja 

 < 4 4 - 7 > 7 
< 6 14 59 100 

6 – 12 22 80 57 
> 12 41 18 9 

Catatan: Indeks Kepuasan Kerja dicatat dalam skala 1 sampai dengan 10.  Nilai 1 
adalah nilai kecil, dan nilai 10 adalah nilai besar.   Dengan menggunakan taraf 
nyata pengujian 5%, uji apakah Jumlah ketidak hadiran dan Indeks Kepuasan 
Kerja saling independen (bebas). 
 

33. Seorang manajer pemasaran ingin mengetahui perkembangan data penjualan 
perusahaan dimana ia bekerja dalam satu tahun terakhir. Dibawah ini adalah data 
dan grafik yang menggambarkan antara periode dan besarnya penjualan. 

 
 

0
5

10
15
20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Periode

Pe
nj

ua
la

n 
($

 0
 0

00
)

 
 

Periode Penjualan 
1 15,2 
2 19,4 
3 14,5 
4 18,4 
5 13,9 
6 12,4 
7 16,7 
8 15 
9 18,1 

10 10,3 
11 9,8 
12 11,4 

a. Tentukan persamaan regresi, jika model yang digunakan adalah Yi = β0 + 
β1Xi + εi. 

b. Bagaimana interpretasi dari ? 1β̂
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34. Data dibawah ini menunjukkan nilai ujian statistika dan akutansi dari 12 siswa 
PCP Muda 2 yang diambil secara acak. 

 
Tentukan koeffisien korelasinya. No Statistika Akutansi 

1 74 81 
2 93 86 
3 55 67 
4 41 35 
5 23 30 
6 92 100 
7 64 55 
8 40 52 
9 71 76 

10 33 24 
11 30 48 
12 71 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35. Sebuah penelitian dilakukan oleh seorang pedagang eceran untuk menentukan 
hubungan antara biaya pemasangan iklan per minggu dan hasil penjualannya.  
Data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Biaya Iklan ($) Penjualan ($) 
40 385 
20 400 
25 395 
20 365 
30 475 
50 440 
40 490 
20 420 
50 560 
40 525 
25 480 
50 510 

 
a. Tentukan persamaan garis regresi untuk meramalkan penjualan mingguan 

berdasarkan pengeluaran untuk iklan. 
b. Dugalah besarnya penjualan mingguan bila pengeluaran untuk iklan 

sebesar $ 35. 
c. Tentukan koeffisien korelasi antara biaya iklan dan penjualannya. 
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36. Dalam suatu penelitian mengenai banyaknya curah hujan dan banyaknya polusi 
udara yang hilang terbawa hujan, diperoleh data sebagai berikut: 

Curah Hujan 
(0,01 cm) 

Debu terbawa 
(μg per m3) 

4,3 126 
4,5 121 
5,9 116 
5,6 118 
6,1 114 
5,2 118 
3,8 132 
2,1 141 
7,5 108 

 
a. Tentukan persamaan garis regresi untuk meramalakna debu yang terbawa 

berdasarkan besarnya curah hujan. 
b. Dugalah banyaknya debu yang terbawa hujan bila curah hujannya 4,8 

satuan. 
c. Tentukan koeffisien korelasi antara curah hujan dan debu yang terbawa. 
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