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tatistik merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu dan 
teknologi pangan. Dalam industri pangan dibutuhkan perhitungan-

perhitungan yang tepat mengenai data, seperti karakteristik, mutu, evaluasi 
sensori bahan pangan hingga perilaku konsumen. Data yang diperoleh tidak 
hanya berasal dari laboratorium, namun juga melalui survei. Untuk 
memperoleh informasi dari data-data tersebut perlu adanya suatu metode yang 
jelas. Croxton dan Cowden menyatakan suatu metode untuk “mengerjakan dan 
“memanipulasi” agar data-data tersebut berbicara disebut dengan statistik. 
Menurut Wilks, statistik merupakan metode untuk mengumpulkan, mengolah, 
menyajikan dan menganalisis data kuantitatif secara deskriptif.  

Statistik sendiri memiliki arti penduga parameter, namun secara luas 
statistika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dan mengusahakan agar 
data mempunyai makna (Matttjik, 2002). Statistik sendiri dibedakan menjadi 
dua macam, yaitu statistik deskriptif dan inferensial. Statistik inferensial 
dibedakan lagi menjadi statistik parametrik dan nonparametrik. Statistik 
deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis hasil 
penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. 
Statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 
sampel, dan hasilnya digeneralisasikan (diinferensikan) untuk populasi di 
mana sampel diambil. 

Pada Modul 1 akan diberikan sedikit pengantar tentang review statistik. 
Salah satu bagian dalam review statistik ini adalah metode pengumpulan data. 
Kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan 
mengakibatkan proses analisis menjadi sulit. Selain itu, kesalahan dalam 
metode pengumpulan data akan mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan 
kesimpulan. Pada modul ini akan dibahas menjadi dua kegiatan belajar, yaitu: 
 
 

S 
 PENDAHULUAN 



1.2  Rancangan Percobaan untuk Teknologi Pangan  

Kegiatan belajar 1  : Pentingnya Statistik dalam Teknologi Pangan 
Kegiatan belajar 2  : Statistik Inferensia: Dasar-dasar Pengujian Hipotesis dan 

Penarikan Kesimpulan 
 
Setelah mempelajari modul ini, mahasiswa dapat menjelaskan statistik 

secara umum baik dalam definisi, peranan, teknik pengujian, dan penarikan 
kesimpulannya. Secara khusus kompetensi mahasiswa setelah mempelajari 
modul ini, yaitu dapat:  
1. menjelaskan pentingnya statistik dalam Teknologi Pangan; 
2. melakukan teknik pengumpulan data melalui survei di lapangan dan 

penelitian di laboratorium; 
3. melakukan teknik analisis deskripsi dan eksplorasi data; 
4. melakukan penarikan kesimpulan melalui pengujian hipotesis dalam 

statistik inferensia. 
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Kegiatan Belajar 1 
 

Pentingnya Statistik dalam Teknologi 
Pangan 

 
tastistik pasti akan digunakan dalam proses penelitian dalam bidang 
teknologi pangan. Penggunaan statistik dalam penelitian akan 

memudahkan peneliti dalam pengumpulan data dan untuk penarikan 
kesimpulan yang valid. Statistik dalam teknologi pangan dapat berfungsi 
sebagai alat komunikasi, sebagai alat atau metode deskripsi, alat atau metode 
regresi, alat atau metode korelasi dan alat atau metode kompasasi. Dengan 
statistika, peneliti dapat mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena 
tertentu dengan lebih sederhana, mengambil kesimpulan dengan tingkat 
kepercayaan tertentu, dapat melakukan efisiensi biaya melalui sampling, 
membuat permodelan dari sebuah permasalahan, mengetahui apa saja faktor 
yang berhubungan dengan sebuah permasalahan, mengetahui efek dari sebuah 
variabel dan untuk melakukan peramalan data untuk masa mendatang. Salah 
satu hal yang mendasar untuk statistika dalam teknologi pangan adalah teknik 
pengumpulan data. 
 
A. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 
Sebelum melakukan penelitian, diperlukan teknik pengumpulan data yang 

tepat agar mendapatkan data yang valid. Terdapat langkah yang harus diikuti 
dalam teknik pengumpulan data. Tujuan mengikuti langkah dalam teknik 
pengumpulan data adalah demi mendapatkan data yang valid, reliabilitas atau 
keterandalan data tidak diragukan lagi. Untuk menentukan teknik 
pengumpulan data, perlu diketahui jenis data yang dibutuhkan dalam 
penelitian dan jumlah sampel yang ingin digunakan. Jumlah sampel yang ingin 
digunakan harus dapat merepresentasikan populasi; mempertimbangkan 
sumber dana, waktu dan personil; keragaman populasi; metode analisis; dan 
persyaratan instrumentasi statistika lainnya, seperti tingkat kepercayaan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan sangat bergantung pada hasil 
dan data yang ingin didapatkan. Teknik pengumpulan data dapat bersifat 
langsung maupun tidak langsung. Teknik pengumpulan data secara langsung, 
seperti wawancara, menggunakan kuesioner, observasi, dan lain-lain, 

S 
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sedangkan pengumpulan data secara tidak langsung adalah seperti studi 
literatur.  

Data yang diperoleh dapat berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Data 
kualitatif dapat berupa kalimat, kata atau gambar. Sedangkan data kuantitatif 
adalah data dalam bentuk angka. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi:  
1. Data diskrit adalah data yang didapatkan dari hasil menghitung, bukan 

mengukur (contoh: jumlah apel ada 10).  
2. Data kontinum biasanya diperoleh dari penelitian dan dikelompokkan 

menjadi data ordinal, data interval dan data rasio. 
3. Data ordinal adalah data yang berjenjang atau berperingkat (contoh: juara 

I, II, III). 
4. Data interval adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak memiliki nilai 

nol absolut atau mutlak (contoh: 0 °C = ada nilainya, walaupun angka 0).  
5. Data rasio adalah data yang jaraknya sama dan memiliki nilai nol absolut 

(contoh: 0 kg = tidak ada berat). 
 

B. ANALISIS DESKRIPSI DAN EKSPLORASI DATA 
 
Statistik deskripsi atau deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui 
sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa adanya analisis lanjutan. 
Terdapat berbagai cara dalam menyajikan data pada statistik deskriptif. Cara-
cara penyajian data berupa tabel, distribusi frekuensi, grafik, diagram 
lingkaran, pengukuran gejala pusat (modus, median, mean) serta variasi 
kelompok melalui rentang dan simpangan baku. Peneliti perlu menyajikan data 
yang jelas, menarik dan komunikatif agar data dapat mudah dipahami. 

 
1. Tabel 

Penyajian data menggunakan tabel merupakan bentuk penyajian data yang 
paling sering digunakan. Hal ini dikarenakan penggunaan tabel dianggap lebih 
efisien dan cukup komunikatif. Penyajian dalam bentuk tabel dikelompokkan 
menjadi tabel nominal, tabel ordinal, dan tabel interval.  

 
2. Tabel Distribusi Frekuensi 

Tabel distribusi frekuensi digunakan bila data yang ingin disajikan cukup 
banyak dan jika dibuat menjadi tabel biasa akan menjadi terlalu panjang dan 
kurang efisien dan komunikatif. Tabel distribusi memiliki beberapa kelas, dan 
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pada setiap kelasnya terdapat interval atau panjang kelas. Di setiap interval 
memiliki frekuensi. 

 
3. Grafik 

Selain tabel, bentuk penyajian data yang banyak digunakan juga adalah 
grafik. Bentuk grafik yang paling umum adalah grafik garis (polygon) dan 
grafik batang (histogram). Suatu grafik digunakan untuk menunjukkan 
hubungan antara dua variabel. Grafik garis biasanya digunakan untuk 
menunjukkan perkembangan dari suatu keadaan. Grafik batang selain 
menunjukkan perkembangan suatu keadaan juga digunakan untuk 
membandingkan antar variabel. 

 
4. Diagram Lingkaran 

Diagram lingkaran digunakan untuk membandingkan data dari berbagai 
kelompok. Pada pembuatan diagram lingkaran, data biasanya disajikan dalam 
bentuk persen. 

 
5. Pengukuran Gejala Pusat (Central Tendency) 

Pengukuran gejala pusat adalah salah satu cara penyajian data yang 
memberikan penjelasan data secara kuantitatif. Teknik statistik dalam 
pengukuran gejala pusat adalah modus, median, dan mean.  
a. Modus merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan pada 

nilai yang paling sering muncul.  
b. Median adalah teknik penjelasan kelompok yang menunjukkan nilai 

tengah dari suatu kelompok yang datanya sudah diurutkan dari yang 
terkecil sampai yang terbesar atau sebaliknya.  

c. Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang menunjukkan nilai 
rata-rata dari seluruh data dalam kelompok. Nilai mean atau rata-rata 
didapatkan dengan menjumlahkan seluruh data dan membagi dengan 
jumlah data yang ada dalam kelompok tersebut. Nilai mean dihitung 
dengan rumus sebagai berikut: 
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Mean = 
Σ 𝑥𝑥𝑖𝑖

n
 

 
 
 
 
 

 
d. Variasi Kelompok 
 Pengukuran variasi kelompok didasarkan pada tingkat variasi kelompok 

data yang terjadi pada kelompok tersebut. Tingkat variasi suatu kelompok 
dilihat dari rentang data dan standar deviasi (simpangan baku) dari suatu 
kelompok data. Rentang data dapat diketahui dengan mengurangi data 
terbesar dan data terkecil dalam kelompok tertentu. Standar deviasi 
digunakan untuk mengetahui homogenitas kelompok. Standar deviasi 
untuk sampel dihitung dengan rumus: 

 

s =  �
Σ(xi − x�)2

𝑛𝑛(n − 1)  

 
 

 
 
 

 
 
Contoh soal : 

 Dari sebuah pengamatan didapatkan hasil pengamatan dengan nilai 
sebagai berikut : 2, 3, 8, 10, 3, 3,5, dan 7. Tentukan nilai modus, mean,  
median, rentang, dan standar deviasi dari data tersebut! 

  
1) Modus : nilai yang paling sering muncul adalah 3 

2) Mean : 2+3+3+3+5+7+8+10
8

= 41
8

= 5,125 

3) Median : nilai tengahnya adalah 4 
Urutan data : 2,3,3,3,5,7,8,10 

Posisi median : (8+1)/2 = 4,5 

Median = (3+5)/2 = 4 

Σ = Jumlah 
xi = Nilai x ke i sampai ke n 
n = Jumlah data 

s = Standar deviasi 
Σ = Jumlah 
xi = Nilai x ke i sampai ke n 
�̅�𝑥 = Rata-rata 
n = Jumlah data 
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4) Rentang: selisih pengamatan terkecil dan terbesar adalah 8 
Rentang: 10-2 =8  

5) Standar deviasi 

Xi Xi2  
2 4  
3 9  
3 9  
3 9  
5 25  
7 49  
8 64  

10 100  
Sum= 41 Sum = 269 n=8 

 

s = �(8)(269)−(41)(41)
(8)(7)

 = 2,90 

 

 
 
 
 
Hasil observasi umur pegawai di Departemen X adalah: 20, 45, 60, 56, 45, 45, 
20, 21, 57, 45, 45, 51, 35. Carilah nilai modus, median, mean, rentang dan 
standar deviasi dari data tersebut!  
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
1) Urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. 
2) Tentukan nilai modus dan median, kemudian hitung nilai rata-ratanya. 
3) Hitung rentang dan standar deviasi dengan rumus yang sudah tersedia. 
 
 
 
 

LATIHAN 

 
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latihan berikut! 
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Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

tergantung dengan data yang ingin didapatkan. Teknik pengumpulan data 
penting dipertimbangkan untuk mendapatkan data yang valid. Analisis 
deskriptif adalah salah satu cara dalam penyajian data. Cara-cara 
penyajian data secara deskriptif antara lain menggunakan tabel, grafik, 
diagram, pengukuran gejala pusat serta pengukuran variasi kelompok. 
 
 

 
    

 
1) Jenis data yang memiliki jarak yang sama dan nilai 0 mutlak adalah .... 

A. interval 
B. nominal 
C. rasio 
D. ordinal 
 

2) Data yang tersedia pada tabel distribusi frekuensi, kecuali .... 
A. kelas interval 
B. kelas 
C. rata-rata 
D. frekuensi 

 
3) Manfaat mengetahui standar deviasi adalah mengetahui .... 

A. rata-rata 
B. range 
C. homogenitas data 
D. modus 
 

4) Di antara ini yang merupakan cara pengumpulan data adalah .... 
A. tabel 
B. observasi 
C. pengukuran gejala pusat 
D. pengukuran variasi 

 
 
 
 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 1 
 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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5) Cara penyajian data yang hanya menunjukkan perkembangan suatu 
keadaan adalah .... 
A. grafik garis 
B. grafik batang 
C. diagram lingkaran 
D. tabel distribusi frekuensi 

 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang 
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, 
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap 
materi Kegiatan Belajar 1. 

 
 

 
 
 
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 
                                          70 -  79%  = cukup 
                                               < 70%  = kurang 
 
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tingkat penguasaan =  
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal

×
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Kegiatan Belajar 2 
 

Statistik Inferensia: Dasar-dasar Pengujian 
Hipotesis dan Penarikan Kesimpulan 

 
 

tatistik inferensia adalah statistika yang bertujuan mengambil kesimpulan 
data populasi berdasarkan sebagian data yang disebut sampel. Statistik 

inferensia disebut juga statistik induktif yang hasilnya akan digeneralisasikan 
pada populasi tempat pengambilan sampel. Terdapat dua macam statistik 
inferensia, yaitu statistik parametrik dan nonparametrik. Statistik parametrik 
digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk interval atau rasio (terukur) 
yang parameternya harus memenuhi persyaratan tertentu. Statistik 
nonparametrik digunakan untuk menganalisis data dalam bentuk nominal atau 
ordinal (tidak dapat diukur) yang parameternya tidak perlu memenuhi 
persyaratan tertentu. Contoh statistik parametrik adalah melihat pengaruh 
antara lamanya pendinginan terhadap laju respirasi sayur, sedangkan untuk 
statistik nonparametrik contohnya adalah melihat besar kepuasan konsumen 
terhadap produk pangan X. 
 
1. Dasar-dasar Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian didefinisikan sebagai jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian. Dalam statistik dan penelitian, terdapat 
dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol (H0) 
diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antar variabel atau sampel, dan 
hipotesis alternatif (H1) adalah kebalikannya. Terdapat tiga bentuk rumusan 
hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan hubungan. 
a. Hipotesis deskriptif  

Hipotesis deskriptif digunakan untuk menduga nilai suatu variabel secara 
mandiri tanpa membuat perbandingan atau hubungan.  

b. Hipotesis komparatif digunakan untuk menduga nilai satu atau lebih 
variabel dan membandingkannya.  

c. Hipotesis hubungan (asosiatif) digunakan untuk menunjukkan dugaan 
tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. 

 

S 
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Penyusunan hipotesis perlu didasari oleh teori yang sudah baku yang 
berhubungan dengan permasalahan penelitian, fakta-fakta empirik dari 
penelitian terdahulu dan/atau konsep atau teori imajinatif peneliti (asumsi) 
yang dimunculkan dalam rangka melengkapi teori dan data empirik untuk 
menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan rumusan hipotesis alternatif, 
arah hipotesis dibedakan atas dua, yaitu hipotesis dua arah dan hipotesis satu 
arah.  
a. Hipotesis dua arah menyatakan ada hubungan atau perbedaan, tetapi tidak 

melihat urutan, contohnya ”ada perbedaan tekanan darah laki-laki dengan 
perempuan”.  

b. Hipotesis satu arah menyatakan hubungan atau perbedaan dengan melihat 
urutannya, contohnya ”tekanan darah perempuan lebih rendah dari 
tekanan darah laki-laki”. 

 
Membuat hipotesis pada dasarnya adalah menaksir sampel. Dalam 

membuat taksiran, ada yang disebut dengan confidence interval atau yang 
lebih dikenal dengan selang kepercayaan. Semakin besar selang kepercayaan 
maka taraf kesalahan dalam menaksir akan semakin kecil. Dalam menaksir 
sampel, terdapat dua jenis kesalahan. Kesalahan tipe I yang dinyatakan sebagai 
α terjadi ketika menolak hipotesis nol (H0) yang benar (seharusnya diterima) 
dan kesalahan tipe II yang dinyatakan sebagai β terjadi ketika menerima 
hipotesis nol (H0) yang salah (seharusnya ditolak).   
 
2. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan jenis statistik dan hipotesis 
yang digunakan. Statistik parametrik digunakan untuk data interval dan rasio 
sehingga cara penarikan kesimpulan yang digunakan adalah t-test, Anova, 
korelasi dan regresi linier yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Penarikan 
kesimpulan pada statistik parametrik juga didasarkan pada jumlah variabel. 
Statistik nonparametrik digunakan untuk data dalam bentuk nominal atau 
ordinal sehingga cara penarikan kesimpulan yang digunakan Chi Square, U 
man Whitney, Kruskal Wallis, uji WilCoxon, dan korelasi Spearman yang 
akan dibahas pada bab selanjutnya.  
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1) Sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk hipotesis dalam penelitian! 
2) Apa yang dimaksud dengan kesalahan tipe I dan kesalahan tipe II dalam 

penelitian hipotesis? 
 
Petunjuk Jawaban Latihan 
 
Baca kembali tentang konsep 
1) Jenis dan bentuk hipotesis 
2) Tipe kesalahan dalam penelitian hipotesis 
 
 
 

Terdapat dua macam statistik pada statistik inferensia, yaitu statistik 
parametrik (terukur) dan nonparametrik (tidak terukur). Bentuk rumusan 
hipotesis dikelompokkan menjadi hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif 
dan hipotesis hubungan. Terdapat dua kesalahan dalam menaksir sampel, 
yaitu kesalahan tipe I dan tipe II. Dalam menarik kesimpulan, perlu 
dipertimbangkan data yang digunakan termasuk statistik parametrik atau 
nonparametrik serta cara merumuskan hipotesisnya. 
 
 

    
 
 
1) Berikut ini adalah langkah-langkah dalam statistika inferensia, kecuali …. 

A.  menghitung mean, median, modus      
B.   membuat hipotesis 
C.   menentukan selang kepercayaan  
D.  penarikan kesimpulan 
 

2) Hal perlu dipertimbangkan dalam penarikan kesimpulan adalah .... 
 A. selang kepercayaan 
 B. jenis data 
 

LATIHAN 

 
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, 
kerjakanlah latihan berikut! 
 

RANGKUMAN 

TES FORMATIF 2 
 
Pilihlah satu jawaban yang paling tepat! 
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 C. hipotesis 
 D. semua benar 
 
3) Terdapat beberapa rumusan hipotesis, kecuali hipotesis .... 
 A. deskriptif 
 B. inferensia 
 C. komparatif 
 D.  hubungan 
 
4) Berikut ini adalah salah satu cara analisis untuk statistik parametrik .... 
 A. T-test 
 B. Chi-square 
 C. Kruskal Wallis 
 D. Korelasi Spearman 
 
5) Berikut ini adalah salah satu cara analisis untuk statistik nonparametrik.. 
 A. T-test 
 B. Chi-square 
 C. Anova 
 D. Regresi linear 
 

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang 
terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, 
gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap 
materi Kegiatan Belajar 2. 

 
 

 
 
 
 
Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali 

                                          80 -  89%  = baik 
                                          70 -  79%  = cukup 
                                               < 70%  = kurang 

 
Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat 

meneruskan dengan modul selanjutnya. Bagus! Jika masih di bawah 80%, 
Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang 
belum dikuasai. 

Tingkat penguasaan =  
Jumlah Jawaban yang Benar

100%
Jumlah Soal

×
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Kunci Jawaban Tes Formatif 
 

Tes Formatif 1 
1) A 
2) C 
3) C 
4) B 
5) A 

Tes Formatif 2 
1) A 
2) D 
3) B 
4) A 
5) B 
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Glosarium 
 

Hipotesis : Jawaban sementara terhadap rumusan 
masalah penelitian. 

Mean : Nilai rataan. 
Median : Nilai tengah. 
Modus : Nilai yang paling sering muncul. 
Statistik inferensia : Statistika untuk mengambil kesimpulan data 

populasi berdasarkan sampel. 
Statistik nonparametrik : Menganalisis data dalam bentuk nominal atau 

ordinal (tidak dapat diukur). 
Statistik parametrik : Menganalisis data dalam bentuk interval atau 

rasio (terukur). 
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