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Definisi
 Statistika

ilmu yang mempelajari tentang bagaimana
mengumpulkan, menata, mengolah, menganalisa dan
menyajikan data menjadi sebuah informasi untuk
mengambil suatu keputusan yang efektif

 Statistik

kumpulan data yang bisa memberikan gambaran
tentang suatu keadaan



Perkembangan statistika
 Pada mulanya statistika digunakan untuk menghitung

besaran kekayaan untuk menarik pajak dan
menghitung banyaknya jumla warga negara untuk
keperluan prajurit perang

 Digunakan untuk mencatat data kelahiran, kematian
dan pernikahan

 1937, mulai dikembangkan ekonomi statistik

 1950, dikembangkan teori pengambilan keputusan
(Inferensia)



Fungsi dan kegunaan Statistika
 Fungsi

sebagai alat bantu dalam beberapa hal

- meringkas laporan

- menyusun suatu perencanaan

- mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap suatu
gejala, peristiwa atau keadaan



Fungsi dan Kegunaan Statistika
 Kegunaan

- untuk menggambarkan suatu keadaan, baik secara umum maupun 
khusus

- untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan suatu hal
dari waktu ke waktu

- untuk mengetahui perbandingan (membandingkan), menguji
perbedaan dan mencari hubungan antara gejala yang satu dengan
lainnya

- untuk menjadi dasar atau pedoman dalam menarik kesimpulan, 
mengambil keputusan, serta memperkirakan terjadinya sesuatu hal 
atas dasar bahan-bahan keterangan (data) yang telah berhasil 
dihimpun

Selain itu, statiktika juga bisa digunakan untuk meramalkan keadaan
yang akan datang berdasarkan data-data masa lalu



Contoh hal yang perlu bantuan
statistika
 Pengumpulan data hasil tangkapan di wilayah

Indonesia, metode apa yang paling efisien?

 Penggunaan umpan berupa ikan dodok segar dan ikan
dodok kering pada alat tangkap bubu, mana yang 
lebih efisien?

 Penggalakan pengembangan di bidang perikanan, 
sektor mana yang dipilih?



Pengguna Statistika
 Statistika dapat digunakan dalam berbagai bidang, 

antara lain:

Pengguna Statistika 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 produktivitas karyawan
4. Evaluasi kinerja perusahaan

Akuntansi 1. Penentuan standar audit barang dan jasa
2. Penentuan depresiasi dan apresiasi barang dan

jasa
3. Analisis rasio keuangan perusahaan



Pengguna Statistika Masalah yang dihadapi

Pemasaran 1. Penelitian dan pengembangan produk
2. Analisis potensi pasar, segmentasi pasar dan

diskriminasi pasar
3. Ramalan penjualan
4. Efektifitas kegiatan promosi penjualan

Keuangan 1. Potensi peluang kenaikan dan penurunan harga
saham, suku bunga dan reksadana

2. Tingkat pengembalian investasi beberapa sektor
ekonomi

3. Analisis pertumbuhan laba dan cadangan usaha
4. Analisis resiko setiap usaha

Pengguna Statistika



Pengguna Statistika
Pengguna Statistika Masalah yang dihadapi

Ekonomi Pembangunan 1. Analisis pertumbuhan ekonomi, inflasi dan
suku bunga

2. Pertumbuhan penduduk dan tingkat
pengangguran serta kemiskinan

3. Indeks harga konsumen dan perdagangan
besar

Agribisns 1. Analisis produksi tanaman, ternak, ikan dan
kehutanan

2. Kelayakan usaha danskala ekonomi
3. Manajemen produksi agribisnis
4. Analisis ekspor dan impor produk

perikanan/pertanian



Beberapa aplikasi Statistika

 Microsoft Excel

 SPSS

 Minitab



Prosedur Analisis dalam Statistika

Data

Teknik
Deskriptif

Statistik
Deskriptif

1. Penyajian data 
(grafik&tabel)

2. Pemusatan data

3. Penyebaran data

4. Distribusi data

Teknik
Analisis

Statistik
Induktif/ 
Inferen

1. Statistik
Parametrik

2. Statistik Non 
Parametrik

3. Regresi&Korelasi
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