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ABSTRAK 

 

Taufiq, Ahmad Noor. 2015. Aplikasi Parametrik Jitu Untuk Analisis 

Statistika Inferensial Parametrik Berbasis Web Dan Android Client. Tugas Akhir. 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing Utama Riza Arifudin, S.Pd., M.Cs. dan 

Pembimbing Pendamping Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 

 

Kata kunci: Aplikasi Parametrik Jitu, Statistika Inferensial Parametrik, Android 

Client. 

Alat penghitung yang efisien menjadi salah satu modal utama yang 

digunakan oleh seorang peneliti agar peneliti dapat memperoleh hasil analisis data 

yang tepat. Kebutuhan tersebut menjadi dasar setiap ahli pemrograman untuk 

menyediakan jasanya, begitu pula penulis berusaha menyajikan sebuah 

perhitungan statistika, yakni uji parametrik yang sering kali digunakan oleh 

peneliti dalam menganalisis hasil penelitiannya. Aplikasi Parametrik Jitu 

merupakan aplikasi yang dapat menghitung sekaligus menganalisis uji parametrik 

ini selain dapat diakses dengan komputer atau web browser, aplikasi ini juga 

memanfaatkan teknologi Android pada mobile untuk memudahkan akses agar 

lebih mudah dikunjungi dan akses yang lebih cepat. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana 

pembuatan aplikasi parametrik jitu untuk analisis statistika inferensial parametrik 

dengan menggunakan bahasa pemograman PHP, Android client dan MySQL 

sebagai alat pengolahan data statistika inferensial parametrik? (2) bagaimana 

ketepatan hasil analisis secara teoritis dengan hasil analisis dari aplikasi 

parametrik jitu? 

Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini dilakukan analisis 

statistika inferensial parametrik menggunakan SPSS, perancangan flowchart, 

pembuatan database dan program, implementasi program, pengujian dan 

perbaikan. Pengujian aplikasi dilakukan dengan membandingkan hasil analisis  

menggunakan SPSS dengan menggunakan data yang sama dari penelitian skripsi, 

laporan PKL dan buku referensi. 

Simpulan yang diperoleh adalah tidak terdapat perbedaan sama sekali pada 

hasil analisis menggunakan SPSS dengan menggunakan aplikasi Parametrik Jitu, 

sehingga aplikasi Parametrik Jitu dapat digunakan untuk menganalisis uji 

statistika inferensial parametrik. Peneliti menyarankan dibutuhkan pengembangan 

terhadap aplikasi yaitu untuk menganalisis uji statistika inferensial parametrik 

selain yang terdapat pada penelitian ini, dan juga dibutuhkan pengembangan 

terhadap aplikasi androidnya agar menjadi program yang lebih kompleks. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang  

Data yang akurat menjadi kebutuhan di setiap lingkungan masyarakat, 

terutama bagi kalangan akademisi. Terdapat banyak metode dalam pencarian 

data untuk kemudian diolah dan digunakan sebagai bahan penelitian atau hanya 

dijadikan sebagai informasi. Selain metode pencarian data yang beragam, 

metode untuk pengumpulan dan pengolahan data juga beragam. Setidaknya di 

kalangan akademisi telah banyak dikenal program-program untuk pengolahan 

data, diantaranya SPSS, program R, MathLab dan lain sebagainya.  

Alat penghitung yang efisien menjadi salah satu modal utama yang 

digunakan oleh seorang peneliti agar peneliti dapat memperoleh hasil analisis 

data yang tepat. Kebutuhan tersebut menjadi dasar setiap ahli pemrograman 

untuk menyediakan jasanya, begitu pula penulis berusaha menyajikan sebuah 

aplikasi perhitungan statistika, yakni aplikasi yang dapat menghitung uji 

parametrik yang sering kali digunakan oleh peneliti dalam menganalisis hasil 

penelitiannya. Uji yang dianalisis tersebut adalah uji regresi, uji korelasi, dan uji 

banding. 

Menurut Sudjana (2005:5) statistik berfungsi hanya sebagai alat bantu. 

Peranan statistik dalam penelitian tetap diletakkan sebagai alat. Artinya, statistik 

bukan menjadi tujuan yang menentukan komponen penelitian lain. Oleh sebab 
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itu, yang berperan menentukan tetap masalah yang dicari jawabannya dan tujuan 

penelitian itu sendiri. 

Hasil analisis statistik yang diperoleh berdasarkan perhitungan yang 

berupa angka-angka tersebut belum mempunyai arti apa-apa tanpa 

dideskripsikan dalam bentuk kalimat atau kata-kata di dalam penarikan 

kesimpulan. Jika tidak, maka hasil analisis tersebut tidak akan bermakna dan 

hanya tinggal angka-angka yang tidak “berbunyi”. 

Maka dari itu penulis ingin membuat sebuah aplikasi yang akan 

memudahkan para peneliti dalam menganalisis hasil penelitiannya dengan 

menggunakan aplikasi berbasis web dan android client yang berjudul “Aplikasi 

Parametrik Jitu”. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dapat menghitung 

sekaligus menganalisis uji parametrik yang dapat diakses dengan komputer atau 

web browser, aplikasi ini juga memanfaatkan teknologi Android pada mobile 

untuk memudahkan akses agar lebih mudah dikunjungi dan akses yang lebih 

cepat. Pemilihan mobile android untuk salah satu pengembangan aplikasi selain 

lebih mudah dalam pengoperasiannya dan juga sifat mobile yang fleksibel jadi 

salah satu alasannya. Aplikasi Sistem ini memakai PC (personal computer) 

dibagian server dan mobile android sebagai client. Adapun bahasa pemrograman 

yang digunakan dalam pembuatan aplikasi ini merupakan bahasa pemrograman 

JAVA, PHP dan MySQL. 

Menurut Kasman (2013: 4), android merupakan sebuah sistem operasi 

telepon seluler dan komputer tablet layar sentuh (touchscreen) yang berbasis 

Linux. Namun seiring berkembangannya android berubah menjadi platform 
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yang begitu cepat dalam melakukan inovasi. Platform android terdiri dari sistem 

operasi berbasis Linux, sebuah GUI (Graphic User Interface), web browser dan 

aplikasi end-user yang dapat di-download dan juga para pengembang dapat 

dengan leluasa berkarya serta menciptakan aplikasi yang terbaik dan terbuka 

untuk digunakan oleh berbagai macam perangkat 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dibuatlah aplikasi berbasis web dan 

android client yang berjudul “Aplikasi Parametrik Jitu Untuk Analisis Statistika 

Inferensial Parametrik Berbasis Web Dan Android Client”. 

 

1. 2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana pembuatan Aplikasi Parametrik Jitu untuk analisis 

statistika inferensial parametrik dengan menggunakan bahasa 

pemograman PHP, Android client dan MySQL sebagai alat 

pengolahan data statistika inferensial parametrik ? 

b. Bagaimana ketepatan hasil analisis secara teoritis dengan hasil analisis 

dari Aplikasi Parametrik Jitu ? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Mengetahui cara membangun Aplikasi Parametrik Jitu untuk analisis 

statistika inferensial parametrik berbasis web dan android client.  
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b. Mengetahui ketepatan hasil analisis secara teoritis dengan hasil 

analisis dari Aplikasi Parametrik Jitu. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagi Mahasiswa 

Manfaat bagi penulis adalah sebagai sarana untuk menerapkan ilmu 

yang telah didapatkan pada saat proses perkuliahan serta menambah 

bekal untuk terjun dalam dunia kerja. 

b. Bagi Pengguna 

Memperoleh Aplikasi Parametrik Jitu yang dapat memberikan solusi 

dan kemudahan dalam menghitung sekaligus menganalisis statistika 

inferensial parametrik dalam aplikasi web dan android. 

 

1. 5 Batasan Masalah 

Dalam  Tugas Akhir ini Akan dibahas tentang. 

a. Aplikasi yang dibuat hanya mengenai analisis uji parametrik yang 

meliputi uji korelasi 2 variabel, uji regresi sederhana beseta uji 

asumsinya, uji regresi ganda 2 variabel bebas beserta uji asumsi dan 

uji lanjutnya, uji T satu sampel, uji T berpasangan dan uji T tidak 

berpasangan beserta uji asumsinya. 
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b. Pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

Java, MySQL sebagai basis datanya dan ecplise untuk membuat 

aplikasi androidnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan Tugas Akhir ini terdiri atas tiga bagian, 

yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Berikut penjelasan masing-

masing bagian tugas akhir. 

a. Bagian Awal 

Bagian awal pada tugas akhir ini meliputi halaman judul, 

pernyataan, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto dan 

persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. 

b. Bagian Isi 

Pada bagian isi berisi hal-hal sebagai berikut. 

Bab I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

penulisan. 

Bab II : Landasan Teori 

Berisi uraian teoretis atau teori-teori yang mendasari 

pemecahan tentang masalah-masalah yang berhubungan 

dengan judul tugas akhir. 
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Bab III : Metode Penelitian 

Berisi tentang metode-metode yang digunakan dalam 

penelitian yang meliputi langkah kerja pembuatan program. 

Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi rancangan dan hasil dari pembuatan program 

dan simulasinya. 

Bab V : Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran yang 

diberikan peneliti berdasarkan simpulan yang diambil. 

c. Bagian Akhir 

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

yang memperkuat dasar penulisan Tugas Akhir ini. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Statistik dan Statistika 

Menurut Sudjana (2005: 2) statistik adalah kumpulan data-data 

mengenai suatu masalah, bilangan maupun non-bilangan yang disusun 

dalam tabel dan atau diagram, yang melukiskan atau menggambarkan 

suatu persoalan. Sedangkan menurut Sudjana (2005: 3) statistika 

menunjukkan suatu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara 

pengumpulan fakta, pengolahan, penganalisisan, dan penarikan 

kesimpulan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan berdasarkan 

fakta yang ada. 

Sudjana juga menjelaskan bahwa secara etimologis kata "statistik" 

berasal dari kata status (bahasa latin) yang mempunyai persamaan arti 

dengan kata state (bahasa Inggris) atau kata staat (bahasa Belanda), dan 

yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi negara. Pada 

mulanya, kata "statistik" diartikan sebagai "kumpulan bahan keterangan 

(data), baik yang berwujud angka (data kuantitatif) maupun yang tidak 

berwujud angka (data kualitatif), yang mempunyai arti penting dan 

kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun, pada perkembangan 

selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada "kumpulan bahan 

keterangan yang berwujud angka (data kuantitatif)" saja; bahan keterangan 

yang tidak berwujud angka (data kualitatif) tidak lagi disebut statistik. 
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Ada berbagai macam jenis statistika, dimana jenis statistika ini dapat 

digolongkan berdasarkan orientasi pembahasannya maupun berdasarkan 

tujuan analisisnya. 

a. Berdasarkan orientasi pembahasannya maka statistika dibedakan 

menjadi. 

1. Statistika Matematik (mathematical statistic) 

Statistika matematik atau lebih dikenal dengan statistika teoritis 

yang lebih berorientasi pada pemahaman model dan teknik-teknik 

statistika secara matematis-teoritis. 

Contoh: distribusi normal pada error regresi. 

2. Statistika Terapan (applied statistic) 

Statistika terapan lebih menekankan pembahasannya pada 

pemahaman intuitif atas konsep dan teknik-teknik statistika serta 

penggunaannya pada berbagai bidang ilmu. 

Contoh: statistika dalam bidang industri, statistika dalam bidang 

ekonomi, dll. 

b. Berdasarkan tujuan atau tahap analisis, statistika dibedakan menjadi. 

1. Statistika Deskriptif  

Statistika deskriptif adalah statistika yang dalam 

analisisnya bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang data yang 

dianalisis seperti mengumpulkan data dan  menyajikan data. 

Contoh: grafik pertumbuhan penduduk, gambaran lukisan 

monalisa, keadaan mental siswa sebelum UN. 
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2. Statistika Inferensial 

Statistika inferensial adalah statistika yang berkenaan dengan cara 

penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel 

untuk menggambarkan karakteristik atau ciri populasi. Dalam 

statistika inferensial dilakukan suatu generalisasi, sehingga terkadang 

statistika inferensial sering juga disebut dengan statistika induktif atau 

statistika penarikan kesimpulan. Pada statistika inferensial, biasanya 

dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan karakteristik populasi, 

seperti misalnya nilai rata-rata dan standar deviasi. 

Dari penjelasan di atas, ada keterkaitan antara statistika deskriptif 

dan statistika inferensial, dimana pada umumnya statistika 

deskriptif mendahului atau mengawali tahapan statistika inferensial, 

karena sebelum dilakukan penarikan kesimpulan mengenai suatu kondisi 

yang diteliti, maka datanya harus diuraikan terlebih dahulu dalam bentuk 

statistika deskriptif, sehingga diperoleh kesimpulan yang akurat guna 

memperoleh manfaat secara maksimal. Jadi statistika inferensial akan 

bermakna dan penuh arti jika didahului dengan statistika deskriptif terlebih 

dahulu. 

Selain itu, bagaimana data itu diperoleh statistika dapat juga 

dibedakan menjadi: 

 

1. Statistika parametrik  



 
 

10 
 

Statistik parametrik adalah kegiatan statistika mengolah data yang 

diperoleh dari hasil menghitung dan mengukur. 

Contoh: analisis regresi, analisis korelasi, analisis varians, dll. 

2. Statistika non parametrik. 

Statistika non parametrik adalah kegiatan statistika mengolah data 

yang diperoleh dari hasil observasi. 

Contoh: hasil observasi kepuasan pelanggan toko. 

 

2.2 Data 

Menurut Sukestiyarno (2012: 1) data adalah keterangan yang 

berbentuk kualitatif (rusak, bagus, kurang, sedang) atau berbentuk 

kuantitas (bilangan) yang merupakan hasil pengamatan, perhitungan dan 

pengukuran dari suatu variabel. Menurut Sudjana (2005: 4) jenis-jenis data 

adalah sebagai berikut. 

a. Menurut cara memperolehnya 

1. Data Primer 

Data primer, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan pertama 

dan diolah oleh organisasi atau perorangan. 

Contoh: 

Data hasil Sensus Pertanian 2013 yang dibuat oleh BPS.  

 

 

2. Data Sekunder 
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Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh suatu organisasi atau 

perorangan yang diperoleh dari pihak lain yang telah 

mengumpulkan dan mengolahnya. 

Contoh: 

Data Penumpang Kereta Api Tahun 2012, yang dipublikasikan 

oleh BPS akan tetapi pengolahannya tidak dilakukan BPS. 

b. Menurut sifatnya 

1. Data kualitatif 

Data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka. 

Contoh:  

Data mengenai kualitas suatu produk, yaitu baik, sedang, dan 

kurang. 

2. Data kuantitatif 

Data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Data 

kuantitatif dibagi menjadi dua. 

a) Data cacahan (data diskrit) adalah data yang diperoleh 

dengan cara membilang.  

Contoh: 

Pegawai di perusahaan X terdiri atas 160 laki-laki dan 70 

perempuan. 

b) Data ukuran (data kontinu) adalah data yang diperoleh 

dengan cara  mengukur.  

Contoh: 
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Panjang lintasan jalan tol X adalah 12,8 km. 

c. Menurut sumbernya 

1. Data internal 

Data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan 

didalam suatu organisasi seperti negara, perusahaan, 

departemen, dan lain-lain. 

Contoh: 

Pengusaha mencatat segala aktivitas perusahaannya sendiri, 

misalnya: keadaan pegawai, pengeluaran, keadaan barang di 

gudang, hasil jualan dan sebagainya. 

2. Data eksternal 

Data eksternal, yaitu data yang menggambarkan sesuatu di luar 

organisasi. 

Contoh: 

Sebuah perusahaan memerlukan data dari instasi lain untuk 

perbandingan. 

d. Menurut waktu pengumpulannya 

1. Cross-section data 

Cross-section data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu 

tertentu untuk menggambarkan keadaan waktu. 

Contoh: 
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Data pada suatu restoran akan terdiri dari data penjualan, data 

pembelian bahan baku, data jumlah karyawan, dan data-data 

relevan lainnya.  

2. Time-series data  

Time-series data, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke 

waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan atau 

pertumbuhan. 

Contoh: 

Data produksi minyak sawit dari tahun 2000 hingga 2009, data 

kurs Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat dari tahun 2000 – 

2006, dan lain-lain.  

Sedangkan klasifikasi data, menurut Sukestiyarno (2012: 2) jenis 

perolehanya atau pengumpulanya data diklasifikasikan sebagai berikut. 

1. Skala Nominal  

Data Nominal diperoleh dari hasil pengamatan atau 

observasi. Jadi hasilnya berbentuk kualitatif. Apabila datanya 

disimbolkan menjadi data numerik (kuantitatif) maka bilangan 

yang digunakan bersifat diskrit dan tidak mengenal urutan. Artinya 

tiap usulnya tidak mempunyai arti menurut besarnya atau 

posisinya. Datanya dapat secara bebas disusun tanpa 

memperhatikan urutan, dan dapat dipertukarkan. 

Contoh: 
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Dalam sebuah rumah sakit Daerah Istimewa Yogyakarta seorang 

peneliti ingin mengetahui jenis penyakit apakah yang paling sering 

di derita oleh  pasien dalam rumah sakit tersebut, untuk 

memudahkanya peneliti mengambil 5 jenis penyakit yang akan 

diteliti yaitu kangker, TBC, patah tulang, demam berdarah, polio. 

Untuk memudahkan proses pengolahan, peneliti meberikan angka 

1 untuk kangker, 2 untuk TBC, 3 untuk patah tulang, 4 untuk 

demam berdarah, dan 5 untuk polio.  

2. Skala Ordinal 

Data ordinal berasala dari hasil pengamatan, observasi atau 

angket berskala dari satu variabel. Hasil observasi berbentuk data 

kualitatif. Apabila datanya disimbolkan menjadi data numerik 

maka bilangan yang digunakan bersifat diskrit dan mengenal 

urutan menurut kualitas atributnya. 

Contoh: 

Penelitian mengenai kepuasan pasien  terhadap layanan rumah 

sakit mengenai kebersihan di dalam ruang tunggu rumah sakit, 

peneliti menggunakan kuesioner dengan pertanyaan “Ruang 

tunggu passien di dalam rumah sakit gueteng sangat bersih“, 

dengan opsi jawaban sangat setuju, setuju, biasa saja, kurang 

setuju, tidak setuju. Kemudian dari opsi di atas diberikan point 

terhadap jawaban dari kuesioner yang diberikan yaitu, nilai 5 untuk 
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jawaban sangat setuju, 4 untuk jawaban setuju, 3 untuk jawaban 

biasa saja, 2 kurang setuju, 1 tidak setuju.  

3. Skala kardinal 

Data kardinal berasal dari hasil membilang atau 

menghitung suatu variabel. Data berbentuk kualitatif bilangan 

diskrit, umumnya dinyatakan dalam bidang kardinal. 

Contoh: 

Jumlah pasien yang masuk kedalam ruang rawat inap dalam waktu 

tiap harinya, jumlah suntikan yang digunakan oleh dokter pada tiap 

harinya. 

4. Skala Interval  

Data interval berasal dari hasil mengukur suatu variabel. 

Data diasumsikan berbentuk bilangan kontinu mempunyai ukuran 

urutan, seperti dengan data nominal. Dalam skala interval tidak 

memiliki nol mutlak, artinya jika suatu responden variabelnya 

bernilai nol, bukan berarti tidak memiliki sibstansi sama sekali. 

Diartikan juga titik nol pada skala interval adalah posisinya. 

Contoh : 

Seorang petugas penyimpanan alat medis akan menyimpan 

peralatan medis rumah sakit, agar peralatan medis dapat selalu 

terjaga keawetanya, maka suhu ruang dalam tempat penyimpanan 

harus bersuhu minimal 10
0
 C. Suhu disini adalah contoh skala data 
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interval karena, ketika suhu menunjukan nilai 0
0
C, bukan berarti 0 

mutlak, 0
0
C merupakan kondisi dari suatu keadaan. 

5. Skala Ratio 

Data rasio berasal dari  hasil mengukur suatu variabel. Data 

diasumsikan berbentuk bilangan kontinu hampir sama dengan 

sklala interval, perbedaanya terletak pada nilai nol. Pada skala 

rasio memiliki nilai nol mutlak, artinya jika suatu responden 

variabelnya bernilai nol berarti tidak memiliki substansi sama 

sekali. Titik nol skala ratio adalah tetap. Dalam skala interval tidak 

memiliki nilai nol mutlak. Oleh karena itu tidak cocok apabila hasil 

pengukuran interval digolongkan sebagai rasio. 

Contoh : 

Dalam kegiatan posyandu di desa ada beberapa data balita yang 

harus didapatkan, diantaranya adalah mengenai tinggi badan, dan 

berat badan. Tinggi dan berat badan balita merupakan contoh dari 

skala data ratio, karena ketika hasil dari berat badan adalah 0, maka 

berarti tidak ada substansi atau bayi yang ada ditempat ukur, begitu 

juga dengan tinggi badan. 

 

2.3 Statistika Parametrik  

Menurut Sukestiyarno (2012: 5) statistik parametrik adalah ilmu 

statistik dimana kekuatan analisisnya berupa perhitungan numerik yang 

dipakai sebagai dasar menolak atau menerima hipotesis. Parametrik berarti 
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parameter. Parameter adalah indikator dari suatu distribusi hasil 

pengukuran. Indikator dari distribusi pengukuran berdasarkan statistik 

parametrik digunakan untuk parameter dari distribusi normal. Jika data 

tidak menyebar normal maka metode statistik nonparametrik dapat 

digunakan. Apa yang dapat dilakukan jika data tidak menyebar normal, 

namun statistik parametrik ingin tetap digunakan. Untuk kasus ini data 

sebaiknya ditransformasikan terlebih dahulu. Transformasi data perlu 

dilakukan agar data mengikuti sebaran normal. Transformasi dapat 

dilakukan dengan mengubah data ke dalam bentuk logaritma natural, 

menggunakan operasi matematik (membagi, menambah, atau mengali 

dengan bilangan tertentu), dan mengubah skala data dari nominal menjadi 

interval. Uji statistika inferensial parametrik yang akan digunakan dalam 

Aplikasi Parametrik Jitu adalah sebagai berikut. 

2.3.1 Uji Asumsi 

Karena jenis data statistika inferensial parametrik menggunakan 

data interval atau rasio maka untuk semua uji dalam statistika inferensial 

parametrik menggunakan uji asumsi sebagai berikut. 

a. Uji Normalitas 

Menurut Sukestiyarno (2012: 112) uji normalitas adalah suatu uji 

yang dipakai untuk mengetahui apakah sebaran data observasi berasal 

dari asumsi populasi berdistribusi normal. Hal ini dikarena data yang 

baik yaitu data yang mempunyai pola seperti Distribusi Normal. 
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b. Uji Homogenitas 

Menurut Sukestiyarno (2013: 70) uji asumsi homogenitas 

dilakukan pada error (galat). Karena asumsi galat homogenitas 

berdampak pada variabel dependen (Y), maka yang di uji homogenitas 

hanya variabel Y. Untuk menguji kesamaan beberapa buah rata-rata, 

dimisalkan populasinya mempunyai varians yang homogen, yaitu 

  
    

      
 . Demikian pula untuk menguji kesamaan dua 

rata-rata, telah dimisalkan   
    

 . Untuk mengetahui data apakah 

homogen atau tidak bisa dilihat pada nilai kurtosisnya, apabila nilai 

kurtosisnya menunjukkan nilai negatif, maka data cenderung tumpul 

karena nilai yang diperoleh mendekati nol, jadi bisa dikatakan data 

cenderung homogen. 

2.3.2 Uji T Satu Sampel 

Menurut Sudjana (2005: 219) statistik parametrik yang dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau 

rasio adalah t-test 1 sampel. Terdapat dua macam pengujian hipotesis 

deskriptif yaitu dengan uji dua pihak (two tail test) dan uji satu pihak (one 

tail test). Uji satu pihak ada dua macam yaitu uji pihak kanan dan uji pihak 

kiri. Jenis uji mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat 

hipotesis. Untuk menguji hipotesis deskriptif (satu sampel) yang datanya 

interval atau ratio menggunakan rumus berikut ini. 

   
 ̅    
 
√ 
⁄

       (2.1) 
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t = t hitung 

x = Rata-rata xi 

µo = Nilai yang dihipotesiskan 

s = Simpangan baku 

n = Jumlah anggota sampel 

 

2.3.3 Uji T Berpasangan 

Menurut Sukestiyarno (2012: 111) uji T berpasangan atau sering 

diistilakan dengan Paired Sampel t-Test, adalah jenis uji statistika yang 

bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang saling 

berpasangan. Sampel berpasangan dapat diartikan sebagai sebuah sampel 

dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran 

yang berbeda, yaitu pengukuran sebelum dan sesudah dilakukan sebuah 

perlakuan. 

Syarat jenis uji ini adalah: (a) data berdistribusi normal; (b) kedua 

kelompok data adalah dependen (saling berhubungan/berpasangan); dan 

(c) jenis data yang digunakan adalah numerik dan kategorik (dua 

kelompok). 

Rumus t-test yang digunakan untuk sampel berpasangan (paired) 

adalah: 

   
 ̅    ̅ 

√
  
 

  
 
  
 

  
   (

  

√  
)(

  

√  
) 

     (2.2) 
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 ̅  = rata-rata sampel 1 

 ̅  = rata-rata sampel 1 

   = simpangan baku sampel1 

   = simpangan baku sampel1 

  
  = varians sampel1 

  
  = varians sampel1 

r = korelasi antara dua sampel 

 

2.3.4 Uji T Tidak Berpasangan 

Menurut Sukestiyarno (2012: 113) uji T tidak berpasangan atau 

sering diistilakan dengan Independent sample t-test adalah jenis uji 

statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang 

tidak saling berpasangan atau saling bebas. Tidak saling berpasangan 

dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang 

berbeda. 

Prinsip pengujian uji ini adalah melihat perbedaan variasi kedua 

kelompok data, sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu 

harus diketahui apakah variannya sama (equal variance) atau variannya 

berbeda (unequal variance). 

Homogenitas varian diuji berdasarkan rumus: 

   
  
 

  
         (2.3) 

 



 
 

21 
 

 

F = Nilai F hitung 

  
  = varians terbesar 

  
  = varians terkecil 

Data dinyatakan memiliki varian yang sama (equal variance) bila F-

Hitung < F-Tabel, dan sebaliknya, varian data dinyatakan tidak sama 

(unequal variance) bila F-Hitung > F-Tabel. Nilai F tabel adalah pada 

taraf signifikan α dan derajat kebebasan n1 – 1, n2 – 1. Jadi F tabel adalah 

F5%,n1-1,n2-1 

Bentuk varian kedua kelompok data akan berpengaruh pada nilai 

standar error yang akhirnya akan membedakan rumus pengujiannya. 

Dalam Sugiyono (2009: 138) terdapat dua buah rumus t-test yang dapat 

digunakan. Untuk varian yang sama (equal variance) menggunakan rumus 

Polled Varians: 

   (2.4) 

Uji t untuk varian yang berbeda (unequal variance) menggunakan 

rumus Separated Varians: 

      (2.5) 
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2.3.5 Uji Korelasi Pearson Product Moment 

Menurut Sukestiyarno (2012: 51) koefisien korelasi adalah ukuran 

seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Uji hipotesis 

korelasi dengan skala pengukuran variabel numerik dengan data 

terdistribusi normal untuk mengetahui ada tidaknya hubungan, besarnya 

hubungan, dan arah hubungan. Dapat digunakan dalam pengujian validitas 

dan reliabilitas instrumen. 
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Keterangan: 

rxy = Korelasi antara variabel x dengan variabel y 

xi  = nilai variabel 1 (variabel bebas)  

yi  = niai variabel 2 (variabel terikat) 

 

2.3.6 Uji Regresi Sederhana 

Menurut Sugiyono (2009: 261) regresi sederhana didasarkan pada 

hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu 

variabel dependen. Analisis ini digunakan oleh peneliti bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen, bila ada satu variabel independen sebagai prediktor 

dimanipulasi (dinaik turunkan nilanya). Uji regresi linier sederhana 

digunakan untuk memprediksi suatu variabel Y (variabel terikat) berdasar 

satu variabel X (variabel bebas) dalam suatu persamaan linier Y= a + bX. 
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𝑎  
(∑ )(∑  

 ) (∑ )(    )

 ∑  
  (∑  )

        (2.7) 

𝑏  
 ∑     (∑  )(∑  )

 ∑  
  (∑  )

        (2.8) 

 

2.3.7 Uji Regresi Ganda 

Menurut Isparjadi (1988) regresi linear ganda merupakan metode 

yang digunakan untuk memodelkan hubungan linear antara variabel terikat 

dengan dua/lebih variabel bebas. Regresi linier untuk memprediksi 

variabel terikat dari dua atau lebih variabel bebas. 

Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti, bila peneliti 

bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel 

dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai 

prediktor dimanipulasi (dinaik-turunkan nilainya). Jadi analisis regresi 

ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. 

Persamaan regresi ganda dirumuskan  

a. Dua variabel bebas :   𝑎  𝑏    𝑏    

b. Tiga variabel bebas:   𝑎  𝑏    𝑏    𝑏    

c. Empat variabel bebas:   𝑎  𝑏    𝑏    𝑏    𝑏    

d. Untuk n variabel bebas:   𝑎  𝑏    𝑏      𝑏    

Rumus nilai persamaan untuk dua variabel bebas, 

∑Y     = a. n + b1∑X1 + b2 ∑X2     (2.9) 

∑X1Y = a.∑X1 + b1∑  
  + b2∑X1X2    (2.10) 

∑X2Y = a.∑X2 + b1∑X1X2 + b2∑  
     (2.11) 
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)  𝑏  (

∑  
 
)    (2.14) 

Koefisien determinasi ( 2R ) digunakan untuk menyatakan besarnya 

variasi Y yang dapat diterangkan oleh X menurut persamaan yang 

diperoleh dan koefisien korelasi ganda (R) digunakan untuk menyatakan 

besarnya derajat keeratan hubungan antar variabel. Nilai koefisien korelasi 

terletak  antara -1 sampai dengan +1, semakin besar nilai absolut koefisien 

korelasi akan semakin kuat hubungan liniernya, semakin lemah kekuatan 

hubungannya akan menunjukkan nilai yang mendekati nol, nilai korelasi 

positif diartikan bahwa salah satu variabel bernilai membesar maka 

variabel yang lain juga ikut membesar, dan sebaliknya (Sukestiyarno, 

2013:100). 

Untuk memperoleh hasil analisis data yang memenuhi syarat 

pengujian, maka pengujian ini menggunakan pengujian uji lanjut. Model 

regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (OLS) atau 

Ordinary Least Square. Menurut Sukestiyarno (2012: 82) uji lanjut 

tersebut terdiri dari: 

a. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model-

model regresi ditemukan adanya korelasi yang tinggi antar variabel 

independen. Untuk mendeteksi apakah model regresi ganda 
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mengalami Multikolinieritas dapat diperiksa menggunakan VIF 

(Variance Inflation Factor) untuk masing-masing variabel 

independen. Uji multikolinieritas terjadi hanya pada regresi ganda. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara 

variabel bebas. Langkah-langkah uji multikolinieritas 

1) Membuat hipotesis 

H0 : tidak terdapat multikolonieritas diantara variabel-variabel 

independen. 

H1 : terdapat multikolinieritas di antara variabel-variabel 

independen. 

2) Menggunakan statistik uji nilai toleransi dan VIF (Variance 

Inflation Factor). 

3) Menentukan batas nilai toleransi 0,1 dan batas nilai VIF 

(Variance Inflation Factor) 10. 

4) Kriteria pengujian 

Terima H0 apabila toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF (Variance 

Inflation Factor) kurang dari 10. 

5) Menentukan nilai toleransi dan VIF (Variance Inflation Factor) 

dengan rumus : 

     
 

       
     (2.15) 

Nilai toleransi    
 

   
 ; atau  

Nilai toleransi =(      
 )   (2.16) 

6) Kesimpulan 
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b. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi linier terdapat korelasi antar kesalahan pengganggu 

(error) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai 

Durbin Watson (DW). Ketentuannya jika -2   DW   2 tidak ada 

autokorelasi. Artinya bila DW diluar interval tersebut terjadi kasus 

autokorelasi. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas adalah varians residual yang tidak konstan 

pada regresi sehingga keakuratan model regresi menjadi meragukan. 

Residu pada heteroskedastisitas semakin besar apabila pengamatan 

semakin besar. 

Menurut Santoso (2000: 210) cara untuk mendeteksi 

heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai 

variabel terikat (SRESID) dengan residual (ZPRED). Jika ada pola 

tertentu, seperti titik - titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola 

yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

2.4 Konsep Dasar Aplikasi  
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Menurut Jogiyanto (2004: 4), aplikasi merupakan program yang 

berisikan perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data. Jogiyanto 

menambahkan aplikasi secara umum adalah suatu proses dari cara manual 

yang ditransformasikan ke komputer dengan membuat sistem atau 

program agar data diolah lebih berdaya guna secara optimal. Menurut 

kamus komputer eksekutif, pengertian aplikasi merupakan pemecahan 

masalah yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan 

atau diharapkan maupun pemrosesan data yang diharapkan. Aplikasi 

biasanya berupa perangkat lunak yang berbentuk software yang berisi 

kesatuan perintah atau program yang dibuat untuk melaksanakan sebuah 

pekerjaan yang diinginkan. Selain itu aplikasi juga mempunyai fungsi 

sebagai pelayan kebutuhan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh 

manusia seperti sistem untuk software jual beli, permaian atau game 

online, pelayanan masyarakat dan hampir semua proses yang dilakukan 

oleh manusia dapat dibantu dengan menggunakan suatu aplikasi. Lebih 

dari satu aplikasi jika digabungkan akan menjadi satu paket atau sering 

juga disebut dengan application suite, dimana aplikasi tersebut memiliki 

posisi antar muka yang mempunyai kesamaan sehingga dapat dengan 

mudah digunakan atau dipelajari penggunaan tiap aplikasi tersebut. 

 

2.5 Dasar Pemrograman Sistem 

2.5.1 Basis Data 



 
 

28 
 

Menurut Kadir (2008) basis data atau database adalah sekumpulan 

data yang sudah disusun sedemikan rupa dengan ketentuan atau aturan 

tertentu yang saling berelasi sehingga memudahkan pengguna dalam 

mengelolanya juga memudahkan memperoleh informasi. Selain itu 

adapula yang mendefinisikan database sebagai kumpulan file, tabel, atau 

arsip yang saling terhubung yang disimpan dalam media elektronik.  

Menurut Pakereng &Wahyono (2004), sebuah konsep database 

memiliki beberapa hal sebagai berikut. 

a. Entitas  

Entitas merupakan tempat informasi direkam, dapat berupa orang, 

tempat, kejadian dan lain-lain. Sebagai contoh dalam kasus 

Administrasi Siswa misalnya, maka terdapat entity siswa, 

matakuliah, guru, pembayaran. 

b. Atribut 

Atribut dapat juga disebut sebagai data elemen, data field, atau data 

item yang digunakan untuk menerangkan suatu entitas dan 

mempunyai harga tertentu, misalnya atribut dari entitas siswa 

diterangkan oleh nama, tanggal lahir, alamat. 

c. Data value 

Data value merupakan suatu informasi atau data aktual yang 

disimpan pada tiap data, elemen, atau atribut. Atribut nama pegawai 

menunjukan tempat dimana informasi nama karyawan disimpan, 
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nilai datanya misalnya adalah Anjang, Arif, Suryo, dan lain-lain 

yang merupakan isi data nama  pegawai tersebut. 

d. File/Table 

Merupakan kumpulan record sejenis yang mempunyai panjang 

elemen yang sama, atribut yang sama, namun berbeda nilai datanya. 

e. Record/Tuple 

Merupakan kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan 

menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Satu record 

mewakili satu data atau informasi.  

2.5.2 MySQL 

Menurut Nugroho (2004: 98), MySQL (My Structured Query 

Language) atau yang biasa dibaca mai-se-kuel adalah sebuah program 

pembuat dan pengelola database atau yang sering disebut dengan DBMS 

(Database Management System), sifat dari DBMS ini adalah open source. 

MySQL sebenarnya produk yang berjalan pada platform Linux, dengan 

adanya perkembangan dan banyaknya pengguna, serta lisensi dari database 

ini adalah Open Source, maka para pengembang merilis versi Windows.  

MySQL merupakan program database yang mengakses datanya 

bersifat jaringan, sehingga dapat digunakan untuk aplikasi Multi User 

(banyak pengguna). Kelebihan lain dari MySQL adalah menggunakan 

bahasa query (permintaan) standar SQL (Structural Query Languase). SQL 

adalah suatu bahasa permintaan yang terstruktur, SQL telah di standarkan 
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untuk semua program pengakses database seperti Oracle, Posgres SQL, 

SQLServer dan lain-lain.  

Menurut Didik Dwi Prasetyo (2004 :18). MySQL merupakan salah 

satu basis data server yang berkembang di lingkungan open source dan 

didistribusikan secara gratis dibawah lisensi GPL. Beberapa keunggulan 

MySQL sebagai berikut. 

 MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna dalam waktu yang 

bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. 

 MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti 

Windows, Linux, FreeBSD, Mac Os X Server, Solaris, Amiga, dan 

masih banyak lagi. 

 MySQL didistribusikan sebagai perangkat lunak sumber terbuka, 

dibawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan secara gratis. 

 MySQL memiliki ragam tipe data yang sangat kaya, seperti signed / 

unsigned integer, float, double, char, text, date, timestamp, dan lain-

lain. 

 MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung 

perintah Select dan Where dalam perintah (query). 

 MySQL dilengkapi dengan berbagai peralatan yang dapat digunakan 

untuk administrasi basis data, dan pada setiap peralatan yang ada 

disertakan petunjuk online. 
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 Lokalisasi. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada klien 

dengan menggunakan lebih dari dua puluh bahasa. Meski pun 

demikian, bahasa Indonesia belum termasuk di dalamnya. 

 MySQL memiliki beberapa lapisan keamanan seperti level 

subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem perizinan 

yang mendetail serta sandi terenkripsi. 

 MySQL memiliki antar muka (interface) terhadap berbagai aplikasi 

dan bahasa pemrograman dengan menggunakan fungsi API 

(Application Programming Interface). 

 

2.5.3 Bahasa Pemograman PHP (Hypertext Preprocesso) 

Menurut Presetyo (2004:76), PHP merupakan bahasa scripting 

server-side, di mana pemrosesan datanya dilakukan pada sisi server. 

Sederhananya, server yang akan menerjemahkan skrip program, baru 

kemudian hasilnya akan dikirim kepada client yang melakukan 

permintaan. Aplikasi-aplikasi yang dibangun oleh PHP pada umumnya 

akan memberikan hasil pada tampilan web browser, tetapi prosesnya 

secara keseluruhan dijalankan di server. 

Terdapat beberapa pandangan dalam mengartikan kata PHP, kurang 

lebih dapat diartiken sebagai Hypertext Preeprocesor. PHP merupakan 

bahasa pemprograman yang hanya dapat berjalan pada server dan hasilnya 

dapat ditampilkan pada Client. 



 
 

32 
 

PHP merupakan produk Open Source yang dapat digunakan secara 

gratis tanpa harus membayar untuk menggunakanya. PHP merupakan 

bahasa standar yang digunakan dalam dunia Website, PHP adalah bahasa 

pemprograman yang berbentuk skrip yang diletakan didalam server web. 

Jika kita lihat dari sejarah mulainya PHP diciptakan dari ide Rasmus 

Lerdof untuk kebutuhan pribadinya, skrip tersebut sebenarnya 

dimaksudkan untuk digunakan sebagai keperluan membuat Website 

pribadi, akan tetapi kemudian dikembangkan lagi sehingga menjadi sebuah 

bahasa yang disebut “Personal Home Page”.  

Menurut buku yang berjudul Program PHP dan MYSQL yang 

diterbitkan oleh PENERBIT ANDI yang bekerjasama dengan MADCOMS  

(2004), beberapa keunggulan bahasa program PHP adalah sebagai berikut. 

a. PHP memiliki tingkat akses yang lebih cepat. 

b. PHP memiliki tingkat lifecycle yang cepat sehingga selalu 

mengikuti perkembangan tekhnologi Internet. 

c. PHP memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 

d. PHP mampu berjalan di beberapa server yang ada, misalnya Apache, 

Microsoft IIS, PWS, AOLserver, phttpd, fhttpd, dan Xitami. 

e. PHP mampu berjalan di Linux sebagai platform sistem operasi 

utama bagi PHP, namun juga dapat berjalan di FreeBSD, Unix, 

Solaris, Windows, dal yang lain. 
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f. PHP juga mendukung akses ke beberapa database yang sudah ada, 

baik yang bersifat free maupun komersil. Database itu antara lain 

MYSQL, PosgreSQL, mSQL, Informix, dan MicrosoftSQL server. 

g. PHP bersifat gratis 

Apabila menggunakan PHP, maka ada banyak alternatif Sistem 

Operasi atau webserver untuk menjalankannya, selain itu juga dapat 

menjalankan atau menggunakan program berorientasi objek atau sering 

disebut Object Oriented Programming (OOP). 

Output yang dihasilkan PHP bukan hanya HTML, namun juga dalam 

bentuk gambar, file PDF, serta gambar animasi menggunakan Libswf dan 

Ming. Output yang lain dengan jenis teks dapat berupa fileXHTML dan 

XML. 

System kerja PHP diawali dengan permintaan yang berasal dari 

halaman website oleh browser. Berdasarkan URL atau alamat website 

dalam jaringan internet, browser akan menemukan alamat dari webserver, 

mengidentifikasi halaman yang dikehendaki, dan menyampaikan segala 

informasi yang dibutuhkan oleh webserver. 

Selanjutnya webserver akan mencarikan berkas yang diminta dan 

menampilkan isinya di browser. Browser yang mendapatkan isinya segera 

menerjemahkan kode HTML dan kemudian menampilkannya. 

Lalu bagaimana apabila yang dipanggil oleh user adalah halaman 

yang mengandung script PHP. Pada prinsipnya sama dengan memanggil 

kode HTML, namun pada saat permintaan dikirim ke web – server, web – 
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server akan memeriksa tipe file yang diminta user. Jika tipe file yang 

diminta adalah PHP, maka akan memeriksa isi script dari halaman PHP 

tersebut. 

Apabila dalam file tersebut tidak mengandung scriptPHP, 

permintaan user akan langsung ditampilkan ke browser, namun jika file 

tersebut mengandung script PHP, maka proses akan dilanjutkan ke modul 

PHP sebagai mesin yang menerjemahkan scriptPHP dan mengolah script 

tersebut, sehingga dapat dikonversikan ke kode-kode HTML lalu 

ditampilkan ke web browser. 

  

2.6 Aplikasi Pendukung dalam Pembuatan Sistem 

2.6.1 XAMPP 

 Menurut Nugroho (2004), XAMPP merupakan paket PHP yang 

berbasis open source yang dikembangkan oleh sebuah komunitas open 

source. XAMPP merupakan suatau perogram yang didalamnya terdapat 

beberapa paket program yang sudah dapat langsung dijalankan yaitu 

Apache, MYSQL, PHP, File Zila, Phpmyadmin dan lain-lain. 

 XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak 

sistem operasi, yang merupakan kompilasi dari beberapa program. 

Menurut Alan Nur Aditya (2011),  fungsi dari XAMPP adalah sebagai 

server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache 

HTTP Server, MySQLdatabase, dan penerjemah bahasa yang ditulis 

dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. Nama XAMPP merupakan 
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singkatan dari X (empat sistem operasi apapun), Apache, MySQL, PHP 

dan Perl. Program ini tersedia dalam GNU General Public License dan 

bebas, merupakan webserver yang mudah digunakan yang dapat melayani 

tampilan halaman web yang dinamis.  

2.6.2 World Wide Web 

 Menurut Williams (2007), internet berbeda dengan Word Wide 

Web. Internet adalah induk dari semua jaringan, disebut sebagai induk dari 

semua jaringan karena dari kata “internet” merupakan penggalan dari kata 

“net” dan “jaringan” adalah jaringan komputer di seluruh dunia yang 

menghubungkan ratusan bahkan ribuan jaringan yang lebih kecil, 

misalnnya jaringan pendidikan, komersial, nirlaba dan militer, bahkan 

jaringan individual. Sedangkan World Wide Web adalah komponen 

internet yang berupa multimedia. Internet memang telah hadir lebih dari 

35 tahun yang lalu, namun satu hal penting yang mempopulerkan internet 

selain email adalah Word Wide Web atau sering disebut dengan “Web”. 

Web ini mulai dikembangkan pada tahun 1990-an. Web didefinisikan 

sebagai sistem interkoneksi komputer internet (disebut server) yang 

mendukung dokumen-dokumen berformat multimedia. Kata multimedia 

yang berarti “banyak media”, berkaitan dengan teknologi yang menyajikan 

informai di lebih dari satu media, misalnya teks, gambar tidak bergerak, 

gambar bergerak, dan suara. Dengan kata lain Web menyediakan informasi 

dalam beragam bentuk. 
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2.6.3 Android 

Menurut Kasman (2013), Android merupakan sebuah sistem operasi 

telepon seluler dan komputer tablet layar sentuh (touchscreen) yang 

berbasis Linux. Namun seiring berkembangannya Android berubah 

menjadi platform yang begitu cepat dalam melakukan inovasi. Platform 

android terdiri dari sistem operasi berbasis Linux, sebuah GUI (Graphic 

User Interface), web browser dan aplikasi end-user yang dapat di-

download dan juga para pengembang dapat dengan leluasa berkarya serta 

menciptakan aplikasi yang terbaik dan terbuka untuk digunakan oleh 

berbagai macam perangkat. Dalam pemrograman Java, ketika menuliskan 

kode program maka di kompilasi program tersebut dengan menggunakan 

Java Compiler dan di hasilkan Java Byte Code. Setelah itu Java Virtual 

Machine yang akan menjalankan Java Byte Code tersebut. Namun, 

berbeda dengan Android. Di Android, setelah menuliskan kode program 

maka akan dikompilasi menggunakan Java Compiler yang sama, tetapi 

setelah itu masih perlu  dikompilasi ulang dengan menggunakan Dalvik 

Compiler dan Dalvik Byte Code.Dalvik byte code nantinya akan di 

eksekusi dalam Dalvik Virtual Machine. 

2.6.4 Android Software Development Kit (SDK) 

Menurut Safaat (2012: 15), Android Software Development Kit 

(SDK) adalah tools API (Application Programming Interface) yang 

diperlukan untuk mulai mengembangkan aplikasi pada platform Android 

menggunakan bahasa pemrograman Java. Android merupakan bagian 
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perangkat lunak untuk ponsel yang meliputi sistem operasi, middleware 

dan aplikasi kunci yang di-release oleh Google. Saat ini disediakan 

Android SDK sebagai alat bantu dan API untuk mulai mengembangkan 

aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. 

Sebagai platform aplikasi yang netral, Android member kesempatan untuk 

membuat aplikasi yang dibutuhkan yang bukan merupakan aplikasi 

bawaan telepon genggam. Beberapa fitur android yang paling penting 

adalah. 

a. Framework. Aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan 

reusable. 

b. Mesin Virtual Dalvik dioptimalkan untuk perangkat mobile. 

c. Integrated browser berdasarkan engine open source Webkit. 

d. Grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh libraries grafis 2D, 

grafis 3D berdasarkan spesifikasi OpenGL ES 1.0 (Hardware 

akselerasi opsional). 

e. SQLite untuk penyimpanan data. 

f. Media Support yang mendukung audio, video, dan gambar (MPEG4, 

H264, MP3, AAC, AMR, JPG, PNG, GIF), GSM Telephony. 

(tergantung hardware) 

g. Bluetooth, EDGE, 3G dan Wifi. (tergantung hardware) 

h. Kamera, GPS, kompas, dan accelerometer. (tergantung hardware). 

 

2.6.5 Java 
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Menurut Shalahuddin dan Rosa (2010: 1) Java adalah nama 

sekumpulan teknologi untuk membuat dan menjalankan perangkat lunak 

pada komputer yang berdiri sendiri ataupun pada lingkungan jaringan. 

Java merupakan bahasa pemrograman yang berorientasi objek dan dapat 

dijalankan pada berbagai platform sistem operasi. Perkembangan Java 

tidak hanya terfokus pada satu sistem operasi, tetapi dikembangkan untuk 

berbagai sistem operasi dan bersifat open source. Sebagai sebuah bahasa 

pemrograman, java dapat membuat seluruh bentuk aplikasi, desktop, 

website dan lainnya, sebagaimana dibuat dengan menggunakan bahasa 

pemrograman konvensional yang lain. 

Menurut Haryanto (2003), Java adalah bahasa pemrograman yang 

dapat dijalankan diberbagai komputer, termasuk telepon genggam. Bahasa 

Java memiliki fitur keamanan built-in yang membuat tugas perograman 

lanjut seperti pemrograman jaringan, pemrograman tersebar, koneksifitas 

database. Dan juga memiliki fitur multithreading sehingga mempermudah 

dalam pemrograman aplikasi multithreading, pemrograman menjadi lebih 

aman. 

Java dibuat pada tahun 1991 oleh sekelompok insinyur Sun dipimpin 

Patrick Naughton dan James Gosling. Proyek pembuatan bahasa 

pemrograman ini diberi nama proyek green. Karena orang-orang diproyek 

Green berbasis C++ dan bukan Pascal maka kebanyak sintaks diambil dari 

C++, serta mengadopsi orientasi objek dan bukan prosedural. Mulanya 

bahasa yang diciptakan diberi nama “Oak”, namun dikarenakan nama Oak 
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sendiri merupakan nama bahasa pemrograman yang sudah ada 

sebelumnya, kemudia digantikan dengan Java. Nama Java sendiri 

terinspirasi pada saat mereka menikmati secangkir kopi di sebuah kedai 

kopi yang kemudian tidak sengaja salah satu dari mereka menyebutkan 

kata Java yang mengandung arti biji kopi. 

Untuk membuat aplikasi berbasis java, diperlukan Java Developmen 

Kit (JDK) dan Java Runtime Environment (JRE). JDK ini berguna saat 

anda menulis kode program, sedangkan JRE ini yang memungkinkan 

sebuah program java dapat berjalan di mesin. JRE mengeksekusi binary-

binary dari class-class dan mengirimnya ke Java Virtual Machine (JVM) 

untuk diproses lagi ke prosesor. 

2.6.6 IDE Eclipse 

Menurut Afrianto (2011: 35), Eclipse IDE adalah develoment tool 

yang portable sehingga pengguna tidak harus memasang aplikasi ini. 

Eclipe merupakan IDE yang paling banyak peminat dikarenakan gratis dan 

Open source yang berarti siapa saja dapat melihat kode program dari 

perangkat lunak ini. Selain itu, Eclipse juga memiliki kelebihan yang 

membuatnya populer dengan kemampuannya yang dapat memungkinkan 

pengguna untuk mengembangkan komponen-komponen yang sudah ada 

yang dinamakan dengan Plug-in. Berikut ini adalah sifat-sifat dari Eclipse 

yaitu: 

a. Multi-platform yang menggunakan sistem operasi Eclipse ialah: 

Microsoft Windows, Linux, Solaris, AIX, HP-UX, dan Mac OS X. 
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b. Multi-language Eclipse dikembangkan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman java, namun Eclipse dapat digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya 

seperti C/C++, Cobol, Phyton, Perl, PHP, dan sebagainya. 

c. Multi-role selain sebagai IDE yang digunakan untuk merancang dan 

membangun aplikasi, Eclipse juga digunakan untuk aktivitas dalam 

siklus perancangan dan pengembangan perangkat lunak, seperti 

dokumentasi, test perangkat lunak, pengembangan web, dan 

sebagainya. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Studi Literatur 

Studi pustaka merupakan penelaahan sumber pustaka yang relevan 

dan dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. 

Sumber-sumber pustaka diambil dari beberapa buku, jurnal, makalah dan lain 

sebagainya yang relevan dengan analisis statistika inferensial parametrik, 

pemrograman PHP, dan program Android. 

3.2 Pengambilan Data 

Dalam pengujian progam aplikasi Parametrik Jitu ini penulis 

menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian skripsi 

“Hubungan Antara Ketebalan Lemak Tubuh Terhadap Kondisi Fisik Atlet 

Pelajar Putri Instute Karate-do Indonesia Cabang Kabupaten Semarang Tahun 

2015” yang dibuat oleh Pupus Wasesa pada tahun 2015, dari laporan PKL 

“Pengaruh Sub Sektor Tanaman Perkebunan Dan Sub Sektor Tanaman Bahan 

Makanan Terhadap Sektor Pertanian Di Kabupaten Kudus” yang dibuat oleh 

Ahmad Noor Taufiq pada tahun 2014, dan dari contoh data pada buku “Olah 

Data Penelitian Berbantuan SPSS” (Sukestiyarno, 2012). 

 

3.3 Perancangan dan Pembuatan Aplikasi 
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Adapun langkah-langkah secara umum pembuatan aplikasi analisis 

statistika inferensial parametrik adalah : 

a) Analisis statistika inferensial parametrik menggunakan SPSS 

Melakukan perhitungan menggunakan SPSS terhadap data dari 

penelitian skripsi “Hubungan Antara Ketebalan Lemak Tubuh Terhadap 

Kondisi Fisik Atlet Pelajar Putri Instute Karate-do Indonesia Cabang 

Kabupaten Semarang Tahun 2015” yang dibuat oleh Pupus Wasesa pada 

tahun 2015 menggunakan variabel persentase ketebalan lemak tubuh dan 

variabel skor kondisi fisik atlet karate pelajar putri inkai kabupaten 

semarang 2015, data dari laporan PKL “Pengaruh Sub Sektor Tanaman 

Perkebunan Dan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Terhadap Sektor 

Pertanian Di Kabupaten Kudus” yang dibuat oleh Ahmad Noor Taufiq 

pada tahun 2014 menggunakan variabel Sub Sektor Tanaman Bahan 

Makanan, Sub Sektor Tanaman Perkebunan, dan Sektor Pertanian 

Kabupaten Kudus, serta data dari buku “Olah Data Penelitian Berbantuan 

SPSS” (Sukestiyarno, 2012) pada tabel Uji Banding Dua Sampel 

menggunakan variabel motivasi belajar statistika putra dan variabel 

motivasi belajar statistika putri dan pada tabel Uji Sampel Berpasangan 

menggunakan variabel kemampuan bernyanyi sebelum dan sesudah 

pelatihan. 

 

 

b) Perancangan flowchart  
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Perancangan flowchart menggambarkan jalannya aplikasi yang 

akan dibuat. Adapun prosedur analisis statistika inferensial parametrik 

dapat digambarkan dengan flowchart yang dapat dijelaskan pada Gambar 

3.1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Prosedur Aplikasi Analisis Statistika Inferensial 
Parametrik 
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c) Pembuatan database dan program 

Setelah dilakukan perancangan, tahap berikutnya adalah tahap 

pembuatan database dan aplikasi analisis statistika inferensial parametrik. 

Adapun penjelasan dari tabel database adalah sebagai berikut. 

1) Tabel data 1 variabel 

Tabel data 1 variabel menjelaskan tabel yang nantinya akan dibuat 

melalui MySQL phpmyadmin untuk menciptakan database sebagai 

penyimpanan data tabel yang mempunyai satu variabel. Untuk 

desain tabel data 1 variabel dapat dijelaskan pada tabel 3.1. 

  Tabel 3.1 Desain Tabel data 1 variabel 

Field Type Size Keterangan 

Nama Varchar 50 PK 

Data Integer 50  PK 

x Double 50 
 

 

2) Tabel data 2 variabel 

Tabel data 2 variabel menjelaskan tabel yang nantinya akan dibuat 

melalui MySQL phpmyadmin untuk menciptakan database sebagai 

penyimpanan data tabel yang mempunyai dua variabel. Untuk desain 

tabel data 2 variabel dapat dijelaskan pada tabel 3.2. 
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  Tabel 3.2 Desain Tabel data 2 variabel 

Field Type Size Keterangan 

Nama Varchar 50 PK 

Data Integer 50  PK 

x Double 50 
 

y Double 50 
 

 

3) Tabel data 2 variabel tidak berpasangan 

Tabel data 2 variabel tidak berpasangan terdapat dua tabel yang 

nantinya akan dibuat di MySQL phpmyadmin. Tabel pertama untuk 

menyimpan data variabel atau kelompok pertama dan tabel kedua 

untuk menyimpan data variabel atau kelompok kedua. Untuk kedua 

desain tabel data 2 variabel dapat dijelaskan pada tabel 3.3. 

 Tabel 3.3 Desain 2 Tabel data 2 variabel tidak berpasangan 

Field Type Size Keterangan 

Nama Varchar 50 PK 

Data Integer 50  PK 

x Double 50 
 

 

4) Tabel data 3 variabel 

Tabel data 3 variabel menjelaskan tabel yang nantinya akan dibuat 

melalui MySQL phpmyadmin untuk menciptakan database sebagai 

penyimpanan data tabel yang mempunyai tiga variabel. Untuk desain 

tabel data 2 variabel dapat dijelaskan pada tabel 3.4. 
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  Tabel 3.4 Desain Tabel data 3 variabel 

Field Type Size Keterangan 

Nama Varchar 50 PK 

Data Integer 50  PK 

x1 Double 50 
 

x2 Double 50 
 

y Double 50 
 

 

5) Tabel distribusi T 

Tabel distribusi T menjelaskan tabel yang nantinya akan dibuat 

melalui MySQL phpmyadmin untuk menciptakan database sebagai 

penyimpanan data tabel distribusi T untuk perhitungan uji T atau uji 

banding. Untuk desain tabel distribusi T dapat dijelaskan pada tabel 

3.5. 

  Tabel 3.5 Desain Tabel Distribusi T 

Field Type Size Keterangan 

n Integer 50 PK 

T Decimal 50   

 

6) Tabel distribusi D 

Tabel distribusi D menjelaskan tabel yang nantinya akan dibuat 

melalui MySQL phpmyadmin untuk menciptakan database sebagai 

penyimpanan data tabel distribusi D untuk perhitungan Uji 

Normalitas. Untuk desain tabel distribusi D dapat dijelaskan pada 

tabel 3.6. 
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  Tabel 3.6 Desain Tabel Distribusi D 

Field Type Size Keterangan 

N Integer 50 PK 

D Decimal 50   

 

7) Tabel distribusi Z 

Tabel distribusi Z menjelaskan tabel yang nantinya akan dibuat 

melalui MySQL phpmyadmin untuk menciptakan database sebagai 

penyimpanan data tabel distribusi Z untuk perhitungan Uji 

Normalitas. Untuk desain tabel distribusi Z dapat dijelaskan pada 

tabel 3.7. 

  Tabel 3.7 Desain Tabel Distribusi Z 

Field Type Size Keterangan 

Zhitung Integer 50 PK 

Ztabel Decimal 50   

 

8) Tabel distribusi F 

Tabel distribusi F menjelaskan tabel yang nantinya akan dibuat 

melalui MySQL phpmyadmin untuk menciptakan database sebagai 

penyimpanan data tabel distribusi F untuk perhitungan Uji Regresi. 

Untuk desain tabel distribusi F dapat dijelaskan pada tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 Desain Tabel Distribusi F 

Field Type Size Keterangan 

v1 Integer 50 PK 

v2 Integer 50 PK 

F Decimal 50   

 

9) Tabel distribusi R 

Tabel distribusi R menjelaskan tabel yang nantinya akan dibuat 

melalui MySQL phpmyadmin untuk menciptakan database sebagai 

penyimpanan data tabel distribusi R untuk perhitungan Uji Korelasi. 

Untuk desain tabel distribusi R dapat dijelaskan pada tabel 3.9. 

Tabel 3.9 Desain Tabel Distribusi R 

Field Type Size Keterangan 

N Integer 50 PK 

R Decimal 50   

 

d) Implementasi program. 

Program yang sudah dibuat kemudian diimplementasikan 

terhadap kasus statistika inferensial parametrik atau contoh kasus yang 

diperoleh dari skripsi atau buku referensi. 

3.4 Pengujian dan Perbaikan 

Menguji ketepatan aplikasi yang telah dibuat dengan membandingkan 

hasil perhitungan menggunakan SPSS dan mencari kelemahan dari aplikasi 
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yang telah dibuat, memperbaiki kelemahan-kelemahan dan kesalahan dari 

aplikasi.  
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

Tahap ini berisi analisis data menggunakan SPSS, rancangan dari hasil 

pembuatan program dan implementasinya. Kasus yang akan dianalisis adalah data 

antrian yang diambil dari skripsi, laporan PKL dan buku. 

4.1.1 Analisis Data Menggunakan SPSS 

4.1.1.1 Analisis Uji T Satu Sampel 

Penelitian ini mengambil data dari buku “Olah Data Penelitian Berbantuan 

SPSS” (Sukestiyarno, 2012). Data yang diambil dari salah satu tabel  pada bab Uji 

Sampel Berpasangan dari buku tersebut menggunakan variabel kemampuan 

bernyanyi sesudah pelatihan, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel kemampuan bernyanyi 

sesudah pelatihan mencapai target skor 70.  

Langkah-langkah dalam Uji T Satu Sampel sebagai berikut. 

a) Menentukan hipotesis 

H0 :  ̅ = 70 (rataan sampel sama dengan rataan asumsi populasi 70). 

H1 :  ̅ ≠ 70 (rataan sampel tidak sama dengan rataan asumsi populasi 70). 

b) Menggunakan statistik hitung Uji T Satu Sampel 

c) Menentukan nilai       . 

d) Kriteria pengujian terima H0 apabila Sig >        
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e) Kesimpulan 

Langkah uji T Satu Sampel dengan SPSS sebagai berikut. 

Masukkan data pada data view, ubah nama pada menu variable view. 

Kemudian pada menu utama SPSS pilih Analyse, Compare Means, One-Sample T 

Test lalu masukkan variable kemampuan bernyanyi pada Test Variabel(S) dan 

masukkan nilai 70 pada Test Value kemudian tekan OK. Setelah langkah uji T 

Satu Sampel dengan SPSS dijalankan akan terlihat output seperti pada Gambar 

4.1. 

One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

kemampuan_bernyanyi 28 69.6071 5.34263 1.00966 

One-Sample Test 

 Test Value = 70                                       

 

T Df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

 Lower Upper 

kemampuan_bernyanyi -.389 27 .700 -.39286 -2.4645 1.6788 

Gambar 4.1 Hasil Output SPSS Uji T Satu Sampel 

 Terlihat pada output SPSS sig = 0,700 = 70% > 5%, maka H0 diterima. 

Artinya bahwa sesudah pelatihan tersebut mencapai rataan 70 dapat dibenarkan. 

Walaupun jika dibandingkan dengan rataan empiris 69.607 tidak mencapai target 

skor 70, akan tetapi pernyataan diatas secara statistik dengan data tersebut adalah 

dapat dibenarkan. Jadi variabel kemampuan bernyanyi sesudah pelatihan dapat 

mencapai target skor 70. 

4.1.1.2 Analisis Uji T Berpasangan 
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Penelitian ini mengambil data dari buku “Olah Data Penelitian Berbantuan 

SPSS” (Sukestiyarno, 2012). Data yang diambil dari tabel  pada bab Uji Sampel 

Berpasangan dari buku tersebut menggunakan variabel kemampuan bernyanyi 

sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan, selengkapnya dapat dilihat pada 

Lampiran 2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan antara 

variabel kemampuan bernyanyi sebelum pelatihan dan sesudah, apakah pelatihan 

tersebut dapat meningkatkan kemampuan bernyanyi responden. 

Langkah-langkah dalam Uji T Berpasangan sebagai berikut. 

a) Menentukan hipotesis 

H0 : µ1 = µ2 (rataan kemampuan menyanyi sebelum dan sesudah adalah 

sama). 

H1 : µ1 ≠ µ2 (rataan kemampuan menyanyi sebelum dan sesudah adalah 

beda). 

b) Menggunakan statistik hitung Uji T Berpasangan 

c) Menentukan nilai       . 

d) Kriteria pengujian terima H0 apabila Sig >        

e) Kesimpulan 

Langkah Uji T Berpasangan dengan SPSS sebagai berikut. 

Masukkan data pada data view, ubah nama pada menu variable view. 

Kemudian pada menu utama SPSS pilih Analyse, Compare Means, Paired-

Samples T Test lalu masukkan variabel kemampuan bernyanyi sebelum pelatihan 

dan variabel kemampuan bernyanyi sesudah pelatihan pada Paired Variables 
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kemudian tekan OK. Setelah langkah Uji T Berpasangan dengan SPSS dijalankan 

akan terlihat output seperti pada Gambar 4.2 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 Sebelum 68.2500 28 5.71952 1.08089 

Sesudah 69.6071 28 5.34263 1.00966 

 

Paired Samples Correlations 

  N Correlation Sig. 

Pair 1 sebelum & sesudah 28 .941 .000 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df Sig. (2-tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 sebelum - sesudah -1.35714 1.92862 .36448 -2.10498 -.60930 -3.724 27 .001 

Gambar 4.2 Hasil Output SPSS Uji T Berpasangan 

Terlihat pada output SPSS sig = 0.001 = 0.1% < 5%, maka H0 ditolak H1 

diterima. Artinya bahwa rataan keduanya adalah beda. Dalam hal ini sebelum 

pelatihan dan sesudah pelatihan terdapat perbedaan yang signifikan, artinya 

pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan bernyanyi responden. 

4.1.1.3 Analisis Uji T Tidak Berpasangan 

Penelitian ini mengambil data dari buku “Olah Data Penelitian Berbantuan 

SPSS” (Sukestiyarno, 2012). Data yang diambil dari tabel  pada bab Uji Banding 
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Dua Sampel dari buku tersebut menggunakan variabel motivasi belajar statistika 

putra dan variabel motivasi belajar statistika putri, selengkapnya dapat dilihat 

pada Lampiran 3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan 

antara motivasi belajar putra dan putri, dan kalau berbeda mana yang lebih tinggi 

motivasinya. 

Langkah-langkah dalam Uji T Tidak Berpasangan sebagai berikut. 

a) Uji Asumsi Homogenitas 

Kriteria pengujian varian sama (homogen)  apabila Sig >        

b) Menentukan hipotesis 

H0 : µ1 = µ2 (rataan motivasi belajar statistika putra dan purti adalah sama). 

H1 : µ1 ≠ µ2 (rataan motivasi belajar statistika putra dan purti adalah beda). 

c) Menggunakan statistik hitung Uji T Tidak Berpasangan sesuai varian kedua 

kelompok 

d) Menentukan nilai       . 

e) Kriteria pengujian terima H0 apabila Sig >        

f) Kesimpulan 

Langkah uji T Tidak Berpasangan dengan SPSS sebagai berikut. 

Masukkan data pada data view dengan menumpuk kedua kelompok pada 

satu kolom dan pada kolom sebelahnya berilah bilangan 1 untuk kelompok putra 

dan 2 untuk kelompok putri seperti pada Gambar 4.3. 
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...... 

 

Gambar 4.3. Format pemasukan data uji banding dua sampel 

Ubah nama pada menu variable view. Kemudian pada menu utama SPSS 

pilih Analyse, Compare Means, Independent-Samples T Test lalu masukkan 

variabel motivasi pada Test Variable(s) dan masukkan variabel group ke kotak 

Grouping Variable, lalu tekan Define Groups. Isikan kotak Group 1 dengan 1 dan 

Group 2 dengan 2 sesuai pengelompokan variabel, selanjutnya tekan Continue 

dan kemudian tekan OK. Setelah langkah Uji T Tidak Berpasangan dengan SPSS 

dijalankan akan terlihat output seperti pada Gambar 4.4. 
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Group Statistics 

 Group N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Motivasi Putra 20 81.3000 7.24097 1.61913 

Putri 20 81.2500 12.01698 2.68708 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. T Df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

motivasi Equal variances assumed 2.290 .138 .016 38 .987 .05000 3.13719 -6.30091 6.40091 

Equal variances not assumed   .016 31.190 .987 .05000 3.13719 -6.34677 6.44677 

Gambar 4.4 Hasil Output SPSS Uji T Tidak Berpasangan 

Untuk pengujian homogenitas terlihat pada tabel Independent Samples 

Test pada kolom ketiga sig = 0,138 = 13,8% > 5% maka kedua kelompok 

mempunyai varian yang sama (homogen). Karena varian sama, informasi tersebut 

digunakan untuk melakukan uji lanjut yaitu uji banding t. Pada dua baris terakhir 

output  Independent Samples Test terlihat tulisan Equal variances assumed dan 

Equal variances not assumed. Berdasar keputusan uji homogenitas maka kita 

harus memilih deretan baris Equal variances assumed. Terlihat pada t nilai sig (2-

tailed) = 0.987 = 98,7% > 5% maka H0 diterima. Jadi rataan motivasi belajar 

statistika putra dan purti adalah sama. 
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4.1.1.4 Analisis Uji Korelasi 

Penelitian ini mengambil data dari penelitian skripsi “Hubungan Antara 

Ketebalan Lemak Tubuh Terhadap Kondisi Fisik Atlet Pelajar Putri Instute 

Karate-do Indonesia Cabang Kabupaten Semarang Tahun 2015” yang dibuat oleh 

Pupus Wasesa pada tahun 2015 menggunakan variabel persentase ketebalan 

lemak tubuh dan variabel skor kondisi fisik atlet karate pelajar putri inkai 

kabupaten semarang 2015, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel persentase 

ketebalan lemak tubuh dan variabel kondisi fisik atlet karate pelajar putri inkai 

kabupaten semarang 2015 lemah atau kuat. 

Langkah-langkah dalam Uji Korelasi sebagai berikut. 

a) Menentukan hipotesis 

H0 : ρ = 0 (hubungan antara variabel persentase ketebalan lemak tubuh dan 

variabel skor kondisi fisik atlet karate pelajar putri inkai kabupaten semarang 

2015 adalah lemah). 

H1 : ρ ≠ 0 (hubungan antara variabel persentase ketebalan lemak tubuh dan 

variabel skor kondisi fisik atlet karate pelajar putri inkai kabupaten semarang 

2015 adalah kuat). 

b) Menggunakan statistik hitung Uji Korelasi 

c) Menentukan nilai       . 

d) Kriteria pengujian terima H0 apabila Sig >       

e) Kesimpulan 
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Langkah uji T Satu Sampel dengan SPSS sebagai berikut. 

Masukkan data pada data view, ubah nama pada menu variable view. Kemudian 

pada menu utama SPSS pilih Analyse, Correlate, Bivariate lalu masukkan 

variable ketebalan lemak dan variabel kodisi fisik pada kotak Variables kemudian 

tekan OK. Setelah langkah uji Korelasi dengan SPSS dijalankan akan terlihat 

output seperti pada Gambar 4.5. 

Correlations 

  ketebalan_lemak kondisi_fisik 

ketebalan_lemak Pearson Correlation 1 -.553
*
 

Sig. (2-tailed)  .014 

N 19 19 

kondisi_fisik Pearson Correlation -.553
*
 1 

Sig. (2-tailed) .014  

N 19 19 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Gambar 4.5 Hasil Output SPSS Uji Korelasi 

Dari tabel output diatas terlihat sig = 0,014 = 1,4% < 5% berarti tolak H0 

dan terima H1. Jadi hubungan antara variabel persentase ketebalan lemak tubuh 

dan variabel kondisi fisik atlet karate pelajar putri inkai kabupaten semarang 2015 

adalah kuat. 

4.1.1.5 Analisis Uji Regresi Sederhana 

Penelitian ini mengambil data dari penelitian skripsi “Hubungan Antara 

Ketebalan Lemak Tubuh Terhadap Kondisi Fisik Atlet Pelajar Putri Instute 

Karate-do Indonesia Cabang Kabupaten Semarang Tahun 2015” yang dibuat oleh 
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Pupus Wasesa pada tahun 2015 menggunakan variabel persentase ketebalan 

lemak tubuh dan variabel skor kondisi fisik atlet karate pelajar putri inkai 

kabupaten semarang 2015, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel persentase ketebalan 

lemak tubuh sebagai variabel X (independen) terhadap variabel skor kondisi fisik 

atlet karate pelajar putri inkai kabupaten semarang 2015 sebagai variabel Y 

(dependen). 

Langkah-langkah dalam Uji Regresi Sederhana sebagai berikut. 

a) Uji Normalitas 

Kriteria pengujian Uji Normalitas jika nilai sig pada tabel output 

Kolmogrov-Smirnov lebih dari 5% berarti variabel dependen berdistribusi 

normal. 

Untuk mendapatkan uji Normalitas Kolmogrov Smirnov di SPSS, pada 

menu utama tekan analyse, nonparametric test, 1-Sample K-S kemudian 

masukkan variabel Y kondisi fisik pada kotak Test Variabel List kemudian 

tekan OK, akan diperoleh output seperti pada Gambar 4.6. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kondisi_fi

sik 

N 19 

Normal Parameters
a
 Mean 6.1263 

Std. Deviation .99824 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .092 

Positive .092 

Negative -.076 

Kolmogorov-Smirnov Z .401 

Asymp. Sig. (2-tailed) .997 

a. Test distribution is Normal. 

Gambar 4.6 Hasil Output SPSS Uji Normalitas Regresi Sederhana 

Dari tabel output diatas terlihat nilai sig Kolmogorov-Smirnov = 

0.997 = 99,7% > 5%, berarti variabel dependen berdistribusi normal.  

b) Uji Homogenitas 

Untuk mendeskripsikan variabel dependen apakah asumsi homogenitas 

dipenuhi atau tidak, pada menu utama SPSS pilih Analyse, Descriptive 

Statistics, Frequencies, lalu tekan Statistics. Kemudian klik menu Kurtosis 

dan Quartiles maka akan diperoleh output seperti pada Gambar 4.7. 

N Valid 19 

Missing 0 

Kurtosis -.229 

Std. Error of Kurtosis 1.014 

Percentiles 25 5.4000 

50 6.0000 

75 6.8000 

Gambar 4.7 Hasil Output SPSS Uji Homogenitas Regresi Sederhana 
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 Dari tabel output diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nilai 

kurtosis = -0.229 menunjukkan nilai negatif, jadi data cenderung tumpul akan 

tetapi nilai tersebut tidak jauh dari nol jadi bisa dikatakan data cenderung 

homogen. 

c) Menentukan hipotesis 

H0 : 1 = 0 (persamaan tak linier atau tak ada relasi antara variabel 

independen dan variabel dependen). 

H1 : 1 ≠ 0 (persamaan adalah linier atau ada relasi antara variabel 

independen dan variabel dependen). 

d) Mencari persamaan regresi sederhana Y = a + bx 

e) Untuk menerima atau menolak hipotesis dibaca tabel perhitungan distribusi F 

atau pada output tabel ANOVA 

f) Menentukan nilai       . 

g) Kriteria pengujian terima H0 apabila Sig >       

h) Kesimpulan 

Langkah Uji Regresi Sederhana dengan SPSS sebagai berikut. 

Masukkan data pada data view, ubah nama pada menu variable view. 

Kemudian pada menu utama SPSS pilih Analyse, Regression, Linier lalu 

masukkan variable ketebalan lemak ke kotak Independent(s) dan masukkan 

variabel kodisi fisik pada kotak Dependent kemudian tekan OK. Setelah langkah 

Uji Regresi Sederhana dengan SPSS dijalankan akan terlihat output seperti pada 

Gambar 4.8. 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .553
a
 .306 .265 .85573 

a. Predictors: (Constant), ketebalan_lemak 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.488 1 5.488 7.495 .014
a
 

Residual 12.449 17 .732   

Total 17.937 18    

a. Predictors: (Constant), ketebalan_lemak    

b. Dependent Variable: kondisi_fisik    

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 8.395 .852  9.859 .000 

ketebalan_lemak -.100 .036 -.553 -2.738 .014 

a. Dependent Variable: kondisi_fisik     

Gambar 4.8 Hasil Output SPSS Uji Regresi Sederhana 

Dari output diatas pada tabel Coefficients diperoleh nilai a = 8,395 dan b = 

-0,1, jadi persamaan regresi  ̂            . Selanjutnya melihat pada tabel 

ANOVA, diperoleh nilai sig = 0,014 < 5% berarti tolak H0 dan terima H1. Jadi 

persamaan adalah linier atau variabel persentase ketebalan lemak tubuh 

mempunyai hubungan linier terhadap variabel skor kondisi fisik atlet karate 

pelajar putri inkai kabupaten semarang 2015. Untuk melihat besar pengaruhnya 

dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi R
2
. Diperoleh nilai R square atau R

2
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= 0,306 = 30,6%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel skor kondisi 

fisik atlet karate pelajar putri inkai kabupaten semarang 2015 dapat diterangkan 

atau dijelaskan oleh variabel persentase ketebalan lemak tubuh sebesar 30,6%. 

Dengan kata lain variabel X mempengaruhi variabel Y sebesar 30,6%. 

4.1.1.6 Analisis Uji Regresi Ganda 2 Variabel Independen 

Penelitian ini mengambil data dari laporan PKL “Pengaruh Sub Sektor 

Tanaman Perkebunan Dan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan Terhadap Sektor 

Pertanian Di Kabupaten Kudus” yang dibuat oleh Ahmad Noor Taufiq pada tahun 

2014 menggunakan variabel Sub Sektor Tanaman Perkebunan, Sub Sektor 

Tanaman Bahan Makanan, dan Sektor Pertanian Kabupaten Kudus, selengkapnya 

dapat dilihat pada Lampiran 5. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh variabel Sub Sektor Tanaman Perkebunan sebagai variabel X1 dan 

variabel Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan sebagai X2 terhadap variabel 

Sektor Pertanian sebagai variabel Y. 

Langkah-langkah dalam Uji Regresi Sederhana sebagai berikut. 

a) Uji Normalitas 

Kriteria pengujian Uji Normalitas jika nilai sig pada tabel output 

Kolmogrov-Smirnov lebih dari 5% berarti variabel dependen berdistribusi 

normal. 

Untuk mendapatkan uji Normalitas Kolmogrov Smirnov di SPSS, pada 

menu utama tekan analyse, nonparametric test, 1-Sample K-S kemudian 

masukkan variabel Y Sektor Pertanian Kabupaten Kudus pada kotak Test 
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Variabel List kemudian tekan OK, akan diperoleh output seperti pada Gambar 

4.9 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pertani

an 

N 14 

Normal Parameters
a
 Mean 3.8230

E5 

Std. Deviation 4.5580

7E4 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .257 

Positive .257 

Negative -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z .960 

Asymp. Sig. (2-tailed) .315 

Gambar 4.9 Hasil Output SPSS Uji Normalitas Regresi Ganda 

Dari tabel output diatas terlihat nilai sig Kolmogorov-Smirnov = 0.315 = 

31,5 % > 5%, berarti variabel dependen berdistribusi normal. 

b) Uji Homogenitas 

Untuk mendeskripsikan variabel dependen apakah asumsi homogenitas 

dipenuhi atau tidak, pada menu utama SPSS pilih Analyse, Descriptive 

Statistics, Frequencies, lalu tekan Statistics. Kemudian klik menu Kurtosis 

dan Quartiles maka akan diperoleh output seperti pada Gambar 4.10 
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Statistics 

N Valid 14 

Missing 0 

Kurtosis -1.072 

Std. Error of Kurtosis 1.154 

Percentiles 25 3.4746E5 

50 3.6436E5 

75 4.2941E5 

Gambar 4.10 Hasil Output SPSS Uji Homogenitas Regresi Ganda 

 Dari tabel output diatas dapat dideskripsikan sebagai berikut. Nilai 

kurtosis = -1.072 menunjukkan nilai negatif, jadi data cenderung tumpul akan 

tetapi nilai tersebut tidak jauh dari nol jadi bisa dikatakan data cenderung 

homogen. 

c) Uji Multikolinieritas 

Langkah-langkah dalam uji multikolinieritas sebagai berikut. 

1) Membuat hipotesis 

H0: tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel-variabel 

independen. 

H1 : terdapat multikolinieritas diantara variabel-variabel independen. 

2) Menggunakan statistik uji nilai tolernsi dan VIF (Variance Inflation 

Factor )  

3) Menentukan batas nilai toleransi : 0,1; dan batas nilai VIF ( Variance 

Inflation Factor ) :10 

4) Kriteria pengujian Terima H0 apabila nilai toleransi lebih dari 0,1 ; dan 

nilai VIF (Variance Inflation Factor ) kurang dari 10 
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5) Kesimpulan 

Langkah uji multikolinieritas dengan SPSS sebagai berikut. 

Pada menu SPSS pilih analyse, regression, linier, lalu masukkan variabel 

Y pada kontak dependen dan masukkan variabel X1 dan X2 pada kontak 

independen. Pada menu tersebut klik Statistics. Selanjutnya untuk proses 

multikolinieritas nonaktivkan Estimates dan Model fit kemudian pada 

Regression Coeficient aktifkan Covariance matrix dan Colinearity 

diagnostics selanjutnya klik Ok, setelah langkah uji multikolinieritas dengan 

SPSS dijalankkan akan terlihat output seperti pada Gambar 4.11. 

Coefficients
a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Perkebunan .782 1.279 

bahan_makanan .782 1.279 

a. Dependent Variable: Pertanian  

Gambar 4.11 Hasil Output SPSS Uji Multikolinieritas 

Berdasarkan output diatas, terlihat bahwa semua nilai VIF (variance 

inflation faktor) 1,279 dan 1,279 < 10 dan semua nilai toleransinya 0,782 > 

0,1 maka H0 diterima artinya tidak terjadi proses multikolinieritas diantara 

variabel independen. 

d) Uji Autokorelasi 

Langkah-langkah uji autokorelasi sebagai berikut. 

1) Menentukan Hipotesis 

H0 = tidak ada autokorelasi diantara variabel error 

H1 = terdapat autokorelasi diantara variabel error 
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2) Menggunakan statistik uji DW 

3) Kriteria pengujian 

Terima H0 jika nilai DW masih diantara -2 dan 2. 

4) Kesimpulan 

Langkah uji autokorelasi dengan SPSS sebagai berikut. 

Pada menu SPSS pilih analyse, regression, linier, lalu masukkan variabel 

Y pada kontak dependen dan masukkan variabel X1 dan X2 pada kontak 

independen. Pada menu Linier Regression klik Statistics. Selanjutnya untuk 

proses autokorelasi pada menu Residual aktifkan Durbin-Watson, lalu klik 

Continue dan Ok, setelah langkah uji Autokorelasi dengan SPSS dijalankkan 

akan terlihat output seperti pada Gambar 4.12. 

Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .981
a
 .962 .955 9640.16124 1.179 

a. Predictors: (Constant), bahan_makanan, perkebunan  

b. Dependent Variable: Pertanian   

Gambar 4.12 Hasil Output SPSS Uji Autokorelasi 

Berdasarkan output diatas, terlihat bahwa nilai Durbin-Watson -2   1,179 

  2. Jadi H0 diterima artinya tidak terjadi proses autokorelasi dengan error 

kesalahan penganggu antar variabel. 

e) Uji Heteroskedastisitas 

Langkah uji autokorelasi dengan SPSS sebagai berikut. 

Pada menu SPSS pilih analyse, regression, linier, lalu masukkan variabel 

Y pada kontak dependen dan masukkan variabel X1 dan X2 pada kontak 
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independen. Pada menu di sisi kanan klik Plots. Selanjutnya untuk proses 

heteroskedastisitas masukkan variabel SRESID pada kotak Y dan masukkan 

variabel ZPRED pada kotak X, lalu klik Continue dan Ok, setelah langkah uji 

heteroskedastisitas dengan SPSS dijalankkan akan terlihat output seperti pada 

Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Hasil Output SPSS Uji Heteroskedastisitas 

Pengecekan heteroskedastisitas dilihat pada diagram scaterplot antara 

galat (error) yang terjadi (selisih prediksi variabel dependen dengan data 

observasi variabel dependen). 

Terlihat disini melalui diagram plot di atas, bahwa titik-titik yang terjadi 

cukup menyebar disekitar garis nol, ada yang di atas garis nol dan ada pula 

yang di bawah garis nol. Dalam hal ini tidak membentuk pola tertentu. Jadi 

asumsi bahwa varian error adalah identik dipenuhi atau dapat dikatakan tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 

f) Menentukan hipotesis 
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H0 : 1 = 0 (persamaan tak linier atau tak ada relasi antara variabel 

independen dan variabel dependen). 

H1 : 1 ≠ 0 (persamaan adalah linier atau ada relasi antara variabel 

independen dan variabel dependen). 

g) Mencari persamaan regresi sederhana Y = a + bx1 +cx2 

h) Untuk menerima atau menolak hipotesis dibaca tabel perhitungan distribusi F 

atau pada output tabel ANOVA 

i) Menentukan nilai       . 

j) Kriteria pengujian terima H0 apabila Sig >       

k) Kesimpulan 

Langkah Uji Regresi Ganda dengan SPSS sebagai berikut. 

Masukkan data pada data view, ubah nama pada menu variable view. 

Kemudian pada menu utama SPSS pilih Analyse, Regression, Linier lalu 

masukkan variabel Sub Sektor Tanaman Perkebunan dan variable Sub Sektor 

Tanaman Bahan Makanan ke kotak Independent(s) dan masukkan variabel Sektor 

Pertanian pada kotak Dependent kemudian tekan OK. Setelah langkah Uji Regresi 

Ganda dengan SPSS dijalankan akan terlihat output seperti pada Gambar 4.14. 
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Model Summary
b
 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .981
a
 .962 .955 9640.16166 

a. Predictors: (Constant), bahan_makan, perkebunan 

 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 
2.599E10 2 1.299E10 

139.81

4 
.000

a
 

Residual 1.022E9 11 9.293E7   

Total 2.701E10 13    

a. Predictors: (Constant), bahan_makan, perkebunan   

b. Dependent Variable: Pertanian    

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -109670.644 43270.765  -2.535 .028 

Perkebunan 1.655 1.379 .080 1.200 .255 

bahan_makan 1.703 .120 .941 14.191 .000 

a. Dependent Variable: Pertanian     

Gambar 4.14 Hasil Output SPSS Uji Regresi Ganda 

Dari output diatas pada tabel Coefficients diperoleh nilai a = -

109670,644, b = 1,655 dan c = 1,703 , jadi persamaan regresi  ̂  

                           . Selanjutnya melihat pada tabel 

ANOVA, diperoleh nilai sig = 0,000 < 5% berarti tolak H0 dan terima H1. 

Jadi persamaan adalah linier atau variabel Sub Sektor Tanaman 

Perkebunan dan variable Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan 
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mempunyai hubungan linier terhadap variabel Sektor Pertanian. Untuk 

melihat besar pengaruhnya dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi 

R
2
. Diperoleh nilai R square atau R

2
 = 0,962 = 96,2%. Nilai tersebut 

menunjukkan bahwa variasi variabel Sektor Pertanian dapat diterangkan 

atau dijelaskan oleh variabel Sub Sektor Tanaman Perkebunan dan 

variabel Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan sebesar 96,2%. Dengan 

kata lain variabel X1 dan X2 mempengaruhi variabel Y sebesar 96,2%. 

4.1.2 Program Web dan Android 

4.1.2.1 Langkah-Langkah Pembuatan Program Web dan Android 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat program adalah sebagai 

berikut. 

a. Perancangan program, dilakukan dengan membuat flowchart sebagai 

alur yang digunakan pada program. 

b. Pembuatan database, membuat database MySQL untuk program 

Aplikasi Parametrik Jitu melalui phpMyAdmin menggunakan program 

XAMPP. Adapun langkah pembuatan database adalah sebagai berikut. 

1) Buka XAMPP Control Panel. 

2) Aktifkan Apache, MySql dan Filezilla. 

3) Buka web browser. 

4) Ketikkan alamat localhost/phpmyadmin pada kolom alamat web. 

5) Buat database untuk program Aplikasi Parametrik Jitu. 
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c. Menganalisis data, melakukan analisis data dengan SPSS dan melihat 

rujukan dari buku-buku untuk mengetahui rumus-rumus yang 

digunakan untuk menganalisis uji statistika inferensial parametrik. 

d. Pembuatan program, dilakukan dengan cara pengkodean bahasa 

pemrograman PHP dengan menggunakan teks editor notepad++ untuk 

pembuatan program web dan bahasa pemrograman Java dengan 

menggunakan eclipse untuk pembuatan program android. Program 

yang dibuat meliputi desain tampilan program, koneksi dengan 

database MySQL, memasukkan rumus-rumus untuk menganalisis uji 

statistika inferensial parametrik ke dalam program, Mengonlinekan 

program web, hingga mengkoneksikan program android dengan 

program web. Adapun langkah pembuatan program web adalah 

sebagai berikut. 

1) Buka teks editor Notepad++. 

2) Lakukan pengkodean sesuai dengan desain tampilan program, 

koneksi database dan rumus-rumus yang digunakan untuk analisis 

uji statistika inferensial parametrik. 

3) Simpan dengan ekstensi .php di folder c:\xampp\htdocs\parametrik. 

4) Mengonlinekan progam web yang sudah jadi. 

Untuk selengkapnya, script coding pembuatan program web dapat 

dilihat pada lampiran 6. Dan adapun langkah pembuatan program 

android adalah sebagai berikut. 

1) Buka eclipse. 
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2) Lakukan pengkodean untuk mengkoneksikan dengan program web 

yang sudah dionlinekan 

3) Membuat logo program androidnya. 

4) Ekstrak menjadi file dengan format .apk dan pasang pada 

handphone android. 

Untuk selengkapnya, script coding pembuatan program android dapat 

dilihat pada lampiran 7. 

e. Menguji program, dilakukan untuk mengetahui apakah program yang 

dibuat sudah berhasil untuk menganalisis uji statistika inferensial 

parametrik. Adapun langkah pengujian program adalah sebagai 

berikut. 

1) Buka web browser dan ketikkan alamat program web yaitu 

parametrik.pe.hu pada kolom alamat web atau buka aplikasi 

androidnya. 

2) Lakukan pengujian program untuk menganalisis uji statistika 

inferensial parametrik. 

3) Lakukan pengujian statistika inferensial parametrik dengan data 

yang sama menggunakan SPSS. 

4) Bandingkan hasil dari program dengan hasil dari SPSS. 

f. Evaluasi program, melihat hasil program yang telah dibuat kemudian 

diperbaiki jika terjadi ketidaksesuaian antara program dengan 

perhitungan menggunakan SPSS. 

 



 
 

74 
 

4.1.2.2 Desain Program 

Tahap ini membuat desain tampilan program yang mudah dipahami dan 

digunakan. Tampilan halaman awal progam seperti Gambar 4.15. 

 

Gambar 4.15 Tampilan Halaman Awal Program 

Bagian nomor 1 adalah menu yang berisi menu-menu sebagai berikut. 

1) Home 

Menu Home berfungsi untuk kembali ke halaman awal. 

2) Konsep Dasar 

Pada menu Konsep Dasar berisi sub menu Korelasi 2 Variabel, 

Regresi Sederhana, Regresi Ganda 2 Variabel Independen, Uji 

Banding Satu sampel, Uji Banding Dua Sampel Tidak Berpasangan, 

dan Uji Banding Sampel Berpasangan, dimana sub-sub menu tersebut 

berfungsi untuk menampilkan teori-teori, materi-materi dan rumus-

rumus dari uji statistika inferensial parametrik yang digunakan dalam 

Aplikasi Parametrik Jitu ini. Tampilan seperti pada Gambar 4.16. 

1 
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Gambar 4.16 Tampilan Menu Konsep Dasar 

3) Data 

Pada menu Data berisi sub menu Input Data, Upload Data, dan 

Lihat Data untuk data satu variabel, dua variabel, dua variabel tidak 

berpasangan, dan tiga variabel, di mana Input Data berfungsi untuk 

memasukkan data yang dimasukkan secara manual yang kemudian 

akan dianalisis, Upload Data berfungsi untuk memasukkan data 

dengan cara mengunggah file excel yang disimpan dengan ekstensi 

.xls yang kemudian akan dianalisis, sedangkan Lihat Data berfungsi 

untuk melihat data yang sudah tersimpan dalam Aplikasi Parametrik 

Jitu. Untuk pilihan Input, Upload, dan Lihat data baris pertama 

digunakan untuk pengujian uji banding satu sampel, baris kedua 

digunakan untuk pengujian uji korelasi, uji regresi sederhana, dan uji 
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banding 2 sampel berpasangan, baris ketiga digunakan untuk 

pengujian uji banding 2 sampel tidak berpasangan, dan baris keempat 

digunakan untuk pengujian uji regresi Ganda 2 Variabel Independen. 

Tampilan seperti pada Gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Tampilan Menu Data 

4) Uji Hubungan 

Pada menu Uji Hubungan berisi sub menu Korelasi 2 Variabel, 

Regresi Sederhana, dan Regresi Ganda 2 Variabel Independen, 

dimana sub-sub menu tersebut berfungsi untuk menghitung pada 

pengujian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara dua variabel 

independen dengan variabel dependen. Tampilan seperti pada Gambar 

4.18. 
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Gambar 4.18 Tampilan Menu Uji Hubungan 

5) Uji Banding 

Pada menu Uji Banding berisi sub menu Uji Banding Satu Sampel, 

Uji Banding Dua Sampel Tidak Berpasangan, dan Uji Banding Dua 

Sampel Berpasangan, dimana sub-sub menu tersebut berfungsi untuk 

menghitung pada pengujian yang bertujuan untuk melihat adakah 

perbedaan antar variabel. Tampilan seperti pada Gambar 4.19. 
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Gambar 4.19 Tampilan Menu Uji Banding 

6) My Profile 

Pada menu My Profile berisi identitas dari pembuat program 

Aplikasi Parametrik Jitu dan juga akses untuk masuk sebagai admin. 

Admin Berfungsi untuk menghapus data yang sudah tersimpan selama 

30 hari. Tampilan admin seperti pada Gambar 4.20 

 

Gambar 4.20 Tampilan Admin 

7) Bantuan 
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Pada menu Bantuan berisi petunjuk untuk menggunakan Aplikasi 

Parametrik Jitu. Tampilan seperti pada Gambar 4.21. 

 

Gambar 4.21 Tampilan Menu Bantuan 

4.1.2.3 Implementasi Program 

Setelah aplikasi dirancang dan didesain, selanjutnya adalah tahap 

implementasi program. Tahap ini mencakup pengkodean dan pengujian program 

yang telah dirancang.  Dari flowchart yang telah dibuat kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa pemrograman PHP menggunakan notepad++ sehingga komputer 

dapat menterjemahkan perintah-perintah yang telah dimasukkan, kemudian akan 

didapatkan hasil analisis uji statistika inferensial parametrik sesuai kehendak user. 

Setelah jadi, program web diberi hosting agar dapat diakses secara online, 

selanjutnya masuk pada pembuatan program android. Pada pembuatan program 

android dilakukan pengkodean agar dapat membuka browser dan mengakses 
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program web Aplikasi Parametrik Jitu.  Tahap selanjutnya adalah tahap pengujian 

program yaitu digunakan untuk menganalisis data serta melakukan perhitungan 

uji statistika inferensial parametrik. 

4.1.2.4 Pengujian Program 

4.1.2.4.1 Input Data 

Pada aplikasi yang dibuat terdapat dua jenis masukkan data yaitu secara 

manual dan dengan cara unggah file. Untuk yang secara manual, langkah pertama 

yang dilakukan adalah memasukkan nama tabel sebagai ID tabel yang akan dibuat 

dan banyaknya data (n) seperti Gambar 4.22 yang dicontohkan pada input data 

untuk 1 variabel. 

 

Gambar 4.22 Tampilan Halaman Input Data Satu Variabel 
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Setelah ditekan tombol Submit akan muncul halaman untuk pengisian data 

sesuai dengan jumlah data yang diinputkan. Seperti contoh pada Gambar 4.22 

diinputkan banyaknya data adalah 10, maka akan muncul kotak untuk pengisian 

data sebanyak 10 seperti pada Gambar 4.23. 

 

Gambar 4.23 Tampilan Halaman Pengisian Data Satu Variabel 

 Setelah pengisian data pada kotak yang tersedia selesai, tekan tombol 

“Simpan data” untuk menyimpan datanya ke database dan akan kembali ke 

halaman awal atau halaman Home. 

4.1.2.4.2 Upload Data 

Untuk Upload Data langkah pertama adalah dengan membuat tabel di 

excel dengan format tabel seperti yang sudah dicontohkan pada halaman web 

seperti Gambar 4.24. 
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Gambar 4.24 Tampilan Halaman Upload Data Satu Variabel 

 Setelah tabel dibuat di excel, kemudian simpan dengan format file .xls 

(Excel 97-2003 Worksheet). Kemudian tekan tombol Browse untuk memilih file 

excelnya, lalu tekan Upload untuk disimpan dalam database. Jika proses Upload 

berhasil akan muncul kalimat “Data berhasil diimpor”. 

4.1.2.4.3 Analisis Data Menggunakan Program 

4.1.2.4.3.1 Uji T Satu Sampel 

Sama dengan analisis menggunakan SPSS, data yang digunakan yaitu data 

dari buku “Olah Data Penelitian Berbantuan SPSS” (Sukestiyarno, 2012) yang 

mengambil salah satu tabel  pada bab Uji Sampel Berpasangan dari buku tersebut 

menggunakan variabel kemampuan bernyanyi sesudah pelatihan, selengkapnya 
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dapat dilihat pada Lampiran 1. Langkah-langkah untuk analisis dengan program 

adalah sebagai berikut. 

a. Membuat tabel data di excel seperti pada Gambar 4.25 dan simpan dengan 

format file .xls 

 

Gambar 4.25 Penulisan Data 1 Variabel di Excel 

b. Buka Menu Data dan klik sub menu Upload Data 1 Variabel, maka akan 

muncul halaman seperti Gambar  4.24. Tekan tombol Browse dan pilih file 

excel yang tadi dibuat, kemudian tekan tombol Upload. 

c. Buka Menu Uji Banding dan klik sub menu Uji Banding Satu Sampel. Isi 

nama tabel dengan kemampuan bernyanyi sesuai dengan nama tabel yang 

dibuat di excel. Kemudian isi nama variabel sesuai keinginan, dicontohkan 
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nama variabel diisi dengan skor kemampuan bernyanyi. Lalu isi rataan 

populasi sesuai dengan target skor kemampuan bernyanyi yang ingin dicapai, 

dicontohkan sama seperti analisis menggunakan SPSS rataan populasi adalah 

70, maka isi rataan populasi dengan 70. Kemudian tekan tombol Submit. 

Tampilan pengisian adalah seperti pada Gambar 4.26. 

 

Gambar 4.26 Pengisian Uji T Satu Sampel 

d. Hasil analisis dengan program adalah seperti pada Gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Hasil Analisis Program – Uji T Satu Sampel 

Dari analisis program pada Gambar 4.27 didapat hasil sebagai berikut. Rataan 

variabel skor kemampuan bernyanyi = 69,6071, t hitung = -0,389, dan nilai tabel t 

uji 2 pihak dengan taraf signifikan 0,05 dan dk (n-1=28-1) = 2,052 dengan kriteria 

pengujian tolak H0 jika nilai mutlak t hitung lebih besar dari t tabel. 

Kesimpulannya, karena nilai mutlak t hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho 

diterima, Jadi rataan variabel skor kemampuan bernyanyi sama dengan rataan 

asumsi populasi 70. Artinya  dapat dikatakan skor kemampuan bernyanyi sudah 

mencapai target skor 70. 

4.1.2.4.3.2 Uji T Berpasangan 

Sama dengan analisis menggunakan SPSS, data yang digunakan yaitu data 

dari buku “Olah Data Penelitian Berbantuan SPSS” (Sukestiyarno, 2012) yang 

mengambil tabel  pada bab Uji Sampel Berpasangan dari buku tersebut 

menggunakan variabel kemampuan bernyanyi sebelum pelatihan dan sesudah 

pelatihan, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2. Langkah-langkah untuk 

analisis dengan program adalah sebagai berikut. 

a. Membuat tabel data di excel seperti pada Gambar 4.28. Masukkan variabel 

kemampuan bernyanyi sebelum pelatihan pada kolom data x (kolom ketiga) 

dan masukkan variabel kemampuan bernyanyi sesudah pelatihan pada kolom 

data y (kolom keempat). Lalu simpan dengan format file .xls. 
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Gambar 4.28 Penulisan Data 2 Variabel di Excel (1) 

b. Buka Menu Data dan klik sub menu Upload Data 2 Variabel, maka akan 

muncul halaman seperti Gambar  4.29. Tekan tombol Browse dan pilih file 

excel yang tadi dibuat, kemudian tekan tombol Upload. 



 
 

87 
 

 

Gambar 4.29 Tampilan Halaman Upload Data Dua Variabel 

c. Buka Menu Uji Banding dan klik sub menu Uji Banding Dua Sampel 

Berpasangan. Isi nama tabel dengan kemampuan bernyanyi sesuai dengan 

nama tabel yang dibuat di excel. Kemudian isi nama variabel sesuai 

keinginan, dicontohkan nama variabel diisi dengan skor kemampuan 

bernyanyi. Kemudian tekan tombol Submit. Tampilan pengisian adalah 

seperti pada Gambar 4.30 
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Gambar 4.30 Pengisian Uji T Berpasangan 

d. Hasil analisis dengan program adalah seperti pada Gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Hasil Analisis Program – Uji T Berpasangan 

 Dari analisis program pada Gambar 4.31 didapat hasil sebagai berikut. 

Rataan variabel skor kemampuan bernyanyi untuk kelas kontrol / sebelum 
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perlakuan = 68,25, Rataan variabel skor kemampuan bernyanyi untuk kelas 

eksperimen / setelah perlakuan = 69,6071, nilai mutlak t hitung = 3,724, dan nilai 

tabel t uji 2 pihak dengan taraf signifikan 0,05 dan dk n-1 = 2,052 dengan kriteria 

pengujian tolak H0 jika nilai mutlak t hitung lebih besar dari t tabel. 

Kesimpulannya, karena nilai mutlak t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho 

ditolak, Jadi rataan variabel skor kemampuan bernyanyi untuk kelas kontrol / 

sebelum perlakuan dan kelas eksperimen / setelah perlakuan adalah beda. Artinya  

pelatihan tersebut dapat meningkatkan kemampuan bernyanyi responden. 

4.1.2.4.3.3 Uji T Tidak Berpasangan 

Sama dengan analisis menggunakan SPSS, data yang digunakan yaitu data 

dari buku “Olah Data Penelitian Berbantuan SPSS” (Sukestiyarno, 2012) yang 

mengambil tabel  pada bab Uji Banding Dua Sampel dari buku tersebut 

menggunakan variabel motivasi belajar statistika putra dan variabel motivasi 

belajar statistika putri, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 3. Langkah-

langkah untuk analisis dengan program adalah sebagai berikut. 

a. Membuat 2 tabel untuk pengisian data kelompok 1 dan dan kelompok 2, 

karena pada pengujian Uji T Tidak Berpasangan jumlah data pada kelompok 

1 dapat berbeda dengan kelompok 2. Maka format pengisian data di excel 

seperti pada Gambar 4.32. Kemudian simpan dengan format file .xls. 
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Gambar 4.32 Penulisan Data 2 Variabel Tak Berpasangan di Excel 

b. Buka Menu Data dan klik sub menu Upload Data 2 Variabel tidak 

berpasangan, maka akan muncul halaman seperti Gambar  4.33. Tekan 

tombol Browse dan pilih file excel yang tadi dibuat, kemudian tekan tombol 

Upload. 
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Gambar 4.33 Tampilan Halaman Upload Data Dua Variabel Tidak 

Berpasangan 

c. Buka Menu Uji Banding dan klik sub menu Uji Banding Dua Sampel 

Berpasangan. Isi nama tabel dengan motivasi belajar sesuai dengan nama 

tabel yang dibuat di excel. Kemudian isi nama variabel kelompok 1 dengan 

motivasi belajar putra dan isi nama variabel kelompok 2 dengan motivasi 

belajar putri sesuai dengan nama variabelnya. Kemudian tekan tombol 

Submit. Tampilan pengisian adalah seperti pada Gambar 4.34 
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Gambar 4.34 Pengisian Uji T Tidak Berpasangan 

d. Hasil analisis dengan program adalah seperti pada Gambar 4.35. 
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Gambar 4.35 Hasil Analisis Program – Uji T Tidak Berpasangan 

 Dari analisis program pada gambar 4.35 didapat hasil sebagai berikut. 

Untuk uji asumsi homogenitas didapat F hitung = 1,66 dan F tabel =2,168. 

Kesimpulannya, karena F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Jadi 

kedua kelompok homogen atau varian sama. Karena kedua kelompok homogen 

maka digunakan rumus Polled Varians, dan didapat t hitung = 0,016 dan t tabel = 

2,024. Kesimpulannya, karena nilai mutlak t hitung lebih kecil dari t tabel maka 

H0 diterima. Jadi rataan variabel motivasi belajar statistika putra dan variabel 

motivasi belajar statistika putri adalah sama. 

 

  

4.1.2.4.3.4 Uji Korelasi 
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Sama dengan analisis menggunakan SPSS, data yang digunakan yaitu data 

dari penelitian skripsi “Hubungan Antara Ketebalan Lemak Tubuh Terhadap 

Kondisi Fisik Atlet Pelajar Putri Instute Karate-do Indonesia Cabang Kabupaten 

Semarang Tahun 2015” yang dibuat oleh Pupus Wasesa pada tahun 2015 

menggunakan variabel persentase ketebalan lemak tubuh dan variabel skor 

kondisi fisik atlet karate pelajar putri inkai kabupaten semarang 2015, 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 4. Langkah-langkah untuk analisis 

dengan program adalah sebagai berikut. 

a. Membuat tabel data di excel seperti pada Gambar 4.36. Masukkan variabel 

persentase ketebalan lemak pada kolom data x (kolom ketiga) dan masukkan 

variabel skor kondisi fisik pada kolom data y (kolom keempat). Lalu simpan 

dengan format file .xls. 
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Gambar 4.36 Penulisan Data 2 Variabel di Excel (2) 

b. Buka Menu Data dan klik sub menu Upload Data 2 Variabel, maka akan 

muncul halaman seperti gambar  4.29. Tekan tombol Browse dan pilih file 

excel yang tadi dibuat, kemudian tekan tombol Upload. 

c. Buka Menu Uji Hubungan dan klik sub menu Korelasi 2 Variabel. Isi nama 

tabel dengan skripsi sesuai dengan nama tabel yang dibuat di excel. 

Kemudian isi nama variabel X dengan persentase ketebalan lemak dan isi 

nama variabelY dengan skor kondisi fisik sesuai nama variabelnya. 

Kemudian tekan tombol Submit. Tampilan pengisian adalah seperti pada 

Gambar 4.37. 
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Gambar 4.37 Pengisian Uji Korelasi 

d. Hasil analisis dengan program adalah seperti pada Gambar 4.38. 

 

Gambar 4.38 Hasil Analisis Program – Uji Korelasi 
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 Dari analisis program pada Gambar 4.38 didapat hasil sebagai berikut. 

Nilai r hitung = -0,553, r tabel = 0,456, dan R square = 0,306. Kesimpulannya, 

karena nilai mutlak r hitung lebih besar dari r tabel maka Ho ditolak, Jadi 

Hubungan antara variabel persentase ketebalan lemak dan variabel skor kondisi 

fisik kuat dengan besar hubungan sebesar 30.6%. 

4.1.2.4.3.5 Uji Regresi Sederhana 

Sama dengan analisis menggunakan SPSS, data yang digunakan yaitu data 

dari penelitian skripsi “Hubungan Antara Ketebalan Lemak Tubuh Terhadap 

Kondisi Fisik Atlet Pelajar Putri Instute Karate-do Indonesia Cabang Kabupaten 

Semarang Tahun 2015” yang dibuat oleh Pupus Wasesa pada tahun 2015 

menggunakan variabel persentase ketebalan lemak tubuh sebagai variabel X 

(independen) dan variabel skor kondisi fisik atlet karate pelajar putri inkai 

kabupaten semarang 2015 sebagai variabel Y (dependen), selengkapnya dapat 

dilihat pada Lampiran 4. Langkah-langkah untuk analisis dengan program adalah 

sebagai berikut. 

a. Karena menggunakan data yang sama dengan data yang digunakan uji 

korelasi, maka langsung buka menu Uji Hubungan dan klik sub menu Regresi 

Sederhana. Isi nama tabel dengan skripsi sesuai dengan nama tabel yang 

dibuat di excel. Kemudian isi nama variabel X dengan persentase ketebalan 

lemak dan isi nama variabel Y dengan skor kondisi fisik sesuai nama 

variabelnya. Kemudian tekan tombol Submit. Tampilan pengisian adalah 

seperti pada Gambar 4.39. 
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Gambar 4.39 Pengisian Uji Regresi Sederhana 

b. Hasil analisis dengan program adalah seperti pada Gambar 4.40. 
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Gambar 4.40 Hasil Analisis Program – Uji Regresi Sederhana 

 Dari analisis program pada Gambar 4.40 didapat hasil sebagai berikut. 

Untuk uji  asumsi normalitas didapat nilai tertinggi mutlak Ft-Fs = 0,094 dan nilai 

tabel D = 0,301. Kesimpulannya, karena nilai tertinggi mutlak Ft-Fs lebih kecil 

dari nilai tabel D maka Ho diterima, Jadi variabel persentase ketebalan lemak dan 

variabel skor kondisi fisik berdistribusi normal. Untuk uji asumsi homogenitas, 

berdasar nilai kurtosis = -0.229 menunjukkan nilai yang tidak jauh dari nol, Jadi 

variabel persentase ketebalan lemak dan variabel skor kondisi fisik bisa dikatakan 
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cenderung homogen. Didapat persamaan regresi adalah  ̂            . 

Selanjutnya melihat pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung = 7,945 dan F 

tabel = 4,451. Kesimpulannya, karena nilai F hitung lebih besar dari nilai tabel F 

maka Ho ditolak, Jadi variabel persentase ketebalan lemak dan variabel skor 

kondisi fisik ada relasi atau linier. Untuk melihat besar pengaruhnya dapat dilihat 

dari nilai koefisien determinasi R
2
. Diperoleh nilai R square atau R

2
 = 0,306 = 

30,6%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi variabel skor kondisi fisik Y 

dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variabel persentase ketebalan lemak X 

sebesar 30.6%. Dengan perkataan lain variabel X mempengaruhi variabel Y 

sebesar 30.6%, masih ada 69.4% variabel Y dipengaruhi atau dapat diterangkan 

oleh variabel lain selain persentase ketebalan lemak. 

4.1.2.4.3.6 Uji Regresi Ganda 2 Variabel Independen 

Sama dengan analisis menggunakan SPSS, data yang digunakan yaitu data 

dari laporan PKL “Pengaruh Sub Sektor Tanaman Perkebunan Dan Sub Sektor 

Tanaman Bahan Makanan Terhadap Sektor Pertanian Di Kabupaten Kudus” yang 

dibuat oleh Ahmad Noor Taufiq pada tahun 2014 menggunakan variabel Sub 

Sektor Tanaman Perkebunan sebagai variabel X1, variabel Sub Sektor Tanaman 

Bahan Makanan sebagai variabel X2 dan Sektor Pertanian Kabupaten Kudus 

sebagai variabel Y, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 5. Langkah-

langkah untuk analisis dengan program adalah sebagai berikut. 

a. Membuat tabel data di excel seperti pada Gambar 4.41. Masukkan variabel 

Sub Sektor Tanaman Perkebunan pada kolom data x1 (kolom ketiga), 

masukkan variabel Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan pada kolom data x2 
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(kolom keempat), dan variabel Sektor Pertanian pada kolom data y (kolom 

kelima). Lalu simpan dengan format file .xls 

 

Gambar 4.41 Penulisan Data 3 Variabel di Excel 

b. Buka Menu Data dan klik sub menu Upload Data 3 Variabel, maka akan 

muncul halaman seperti Gambar  4.42. Tekan tombol Browse dan pilih file 

excel yang tadi dibuat, kemudian tekan tombol Upload. 



 
 

103 
 

. 

Gambar 4.42 Tampilan Halaman Upload Data Tiga Variabel 

c. Buka menu Uji Hubungan dan klik sub menu Regresi Ganda 2 Variabel 

Independen. Isi nama tabel dengan PDRB sesuai dengan nama tabel yang 

dibuat di excel. Kemudian isi nama variabel X1 dengan Sub Sektor Tanaman 

Perkebunan, isi nama variabel X2 dengan Sub Sektor Tanaman Bahan 

Makanan dan isi nama variabel Y dengan Sektor Pertanian sesuai nama 

variabelnya. Kemudian tekan tombol Submit. Tampilan pengisian adalah 

seperti pada Gambar 4.43. 
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Gambar 4.43 Pengisian Uji Regresi Ganda 2 Variabel Independen 

d. Hasil analisis dengan program adalah seperti pada Gambar 4.44. 
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Gambar 4.44 Hasil Analisis Program – Uji Regresi Ganda 2 Variabel 

Independen 

 Dari analisis program pada Gambar 4.44 didapat hasil sebagai berikut. 

Untuk uji  asumsi normalitas didapat nilai tertinggi mutlak Ft-Fs = 0,257 dan nilai 

tabel D = 0,349. Kesimpulannya, karena nilai tertinggi mutlak Ft-Fs lebih kecil 

dari nilai tabel D maka Ho diterima. Jadi variabel Sub Sektor Tanaman 

Perkebunan, Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan dan variabel Sektor Pertanian 

berdistribusi normal. Untuk uji asumsi homogenitas, berdasar nilai kurtosis = -

1.027 menunjukkan nilai yang tidak jauh dari nol. Jadi variabel Sub Sektor 

Tanaman Perkebunan, Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan dan variabel Sektor 

Pertanian bisa dikatakan cenderung homogen. Pada uji multikolinieritas didapat 

nilai VIF = 1,279 yang kurang dari 10. Jadi tidak terdapat multikolinieritas 

diantara variabel Sub Sektor Tanaman Perkebunan dan Sub Sektor Tanaman 

Bahan Makanan. Pada uji autokorelasi didapat nilai DW = 1,179. Nilai tersebut 

ada dalam interval -2 < DW < 2, jadi model regresi linier tidak terjadi 

autokorelasi. Pada uji heteroskedastisitas didapat nilai residual dari model linier 

cukup menyebar disekitar garis nol, ada yang diatas nol (bernilai positif) dan ada 
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pula yang dibawah nol (bernilai negatif), maka varian error tidak terjadi 

heteroskedastisitas. Didapat nilai a = -109670,644, b = 1,655 dan c = 1,703 , jadi 

persamaan regresi  ̂                             . Selanjutnya melihat 

pada tabel ANOVA, diperoleh nilai F hitung = 139,814 dan F tabel = 3,982. 

Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai tabel F maka Ho ditolak, jadi variabel 

Sub Sektor Tanaman Perkebunan dan variabel Sub Sektor Tanaman Bahan 

Makanan terhadap variabel Sektor Pertanian ada relasi atau linier. Untuk melihat 

besar pengaruhnya dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi R
2
. Diperoleh 

nilai R square atau R
2
 = 0,962 = 96,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

variasi variabel Sektor Pertanian dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variabel 

Sub Sektor Tanaman Perkebunan dan variabel Sub Sektor Tanaman Bahan 

Makanan sebesar 96,2%. Dengan kata lain variabel X1 dan X2 mempengaruhi 

variabel Y sebesar 96,2%. 

4.2 Pembahasan 

Tahap ini berisi pembahasan mengenai analisis uji statistika inferensial 

parametrik baik menggunakan SPSS maupun dengan program Aplikasi 

Parametrik Jitu. 

4.2.1 Analisis Uji T Satu Sampel 

Dari analisis uji T satu sampel menggunakan SPSS dan program 

Parametrik Jitu hasilnya adalah seperti pada Tabel 4.1 berikut. 

 

 

 

 

Tabel 4.1 Analisis Uji T Satu Sampel 
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Analisis Uji T Satu Sampel 

  SPSS Parametrik Jitu 

Mean 69.6071 69.6071 

t hitung -0.389 -0.389 

Kesimpulan H0 diterima H0 diterima 

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada hasil analisis 

menggunakan SPSS dengan menggunakan aplikasi Parametrik Jitu. 

4.2.2 Analisis Uji T Berpasangan 

Dari analisis uji T berpasangan menggunakan SPSS dan program 

Parametrik Jitu hasilnya adalah seperti pada Tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Analisis Uji T Berpasangan 

Analisis Uji T Berpasangan 

  SPSS Parametrik Jitu 

Mean var sebelum 68.25 68.25 

Mean var sesudah 69.6071 69.6071 

mutlak t hitung 3.724 3.724 

Kesimpulan H1 diterima H1 diterima 

Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada hasil analisis 

menggunakan SPSS dengan menggunakan aplikasi Parametrik Jitu. 

4.2.3 Analisis Uji T Tidak Berpasangan 

Dari analisis uji T tidak berpasangan menggunakan SPSS dan program 

Parametrik Jitu hasilnya adalah seperti pada Tabel 4.3 berikut. 
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Tabel 4.3 Analisis Uji T Tidak Berpasangan 

Analisis Uji T Tidak Berpasangan 

  SPSS Parametrik Jitu 

Mean var putra 81,3 81,3 

Mean var putri 81,25 81,25 

Uji Homogenitas Homogen Homogen 

Mutlak t hitung 0,016 0,016 

Kesimpulan H0 diterima H0 diterima 

Dari Tabel 4.3 terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada hasil analisis 

menggunakan SPSS dengan menggunakan aplikasi Parametrik Jitu. 

4.2.4 Analisis Uji Korelasi 

Dari analisis uji T korelasi menggunakan SPSS dan program Parametrik 

Jitu hasilnya adalah seperti pada Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Analisis Uji Korelasi 

Analisis Uji Korelasi 

  SPSS Parametrik Jitu 

r hitung -0,553 -0,553 

Kesimpulan H1 diterima H1 diterima 

Dari Tabel 4.4 terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada hasil analisis 

menggunakan SPSS dengan menggunakan aplikasi Parametrik Jitu. 

4.2.5 Analisis Uji Regresi Sederhana 

Dari analisis uji T regresi sederhana menggunakan SPSS dan program 

Parametrik Jitu hasilnya adalah seperti pada Tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 Analisis Uji Regresi Sederhana 

Analisis Uji Regresi Sederhana 

  SPSS Parametrik Jitu 

Uji Normalitas Normal Normal 

Kurtosis -0,229 -0,229 

Persamaan regresi 8,395 - 0,1x 8,395 - 0,1x 

F hitung 7,495 7,945 

R square 0,306 0,306 

Kesimpulan H1 diterima H1 diterima 

Dari Tabel 4.5 terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada hasil analisis 

menggunakan SPSS dengan menggunakan aplikasi Parametrik Jitu. 

4.2.6 Analisis Uji Regresi Ganda 2 Variabel Independen 

Dari analisis uji T korelasi menggunakan SPSS dan program Parametrik 

Jitu hasilnya adalah seperti pada Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Analisis Uji Regresi Ganda 

Analisis Uji Regresi Ganda 2 Variabel Independen 

  SPSS Parametrik Jitu 

Uji Normalitas Normal Normal 

Kurtosis -1,072 -1,072 

VIF 1,279 1,279 

DW 1,179 1,179 

Uji 

Heteroskedastisitas 

tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

Persamaan regresi 
-109670,644 + 1,655 x1 + 

1,703 x2 

-109670,644 + 1,655 x1 + 

1,703 x2 

F hitung 139,814 139,814 

R square 0,962 0,962 

Kesimpulan H1 diterima H1 diterima 

Dari Tabel 4.6 terlihat bahwa tidak terdapat perbedaan pada hasil analisis 

menggunakan SPSS dengan menggunakan aplikasi Parametrik Jitu. 

4.2.7 Pembahasan Program 
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Dalam Aplikasi Parametrik Jitu berisi program-program untuk menghitung 

beberapa uji statistika inferensial parametrik dengan mudah, cepat dan efisien. 

Setelah dilakukan pengujian ternyata hasil perhitungan menggunakan program 

dengan hasil perhitungan menggunakan SPSS sama. Itu berarti Aplikasi 

Parametrik Jitu dapat dipakai untuk uji statistika inferensial parametrik. 

Kelebihan pada program ini adalah hasil perhitungan uji statistika 

inferensial parametrik dilengkapi dengan pembahasan dan kesimpulan. Sehingga 

membantu orang yang masih awam dengan statistika untuk belajar dan melakukan 

uji statistika inferensial parametrik. Disertai juga uji persyaratan sebelum 

dilakukannya uji statistika inferensial parametrik, sehingga memudahkan peneliti 

untuk mendapatkan hasil analisis uji statistika inferensial parametrik secara 

lengkap dan efisien. Program ini dibuat dalam 2 bentuk aplikasi, aplikasi berbasis 

web dan aplikasi android. Sehingga program ini dapat diakses secara mudah 

menggunakan mobile. 

Tetapi pada program ini masih mempunyai kelemahan pada program uji 

statistika inferensial parametrik yang dibuat masih belum lengkap dan hanya 

sebatas beberapa variabel saja. Pada aplikasi android juga masih mempunyai 

kelemahan karena program yang dibuat hanya sebatas bisa membuka browser dan 

langsung menuju alamat web Aplikasi Parametrik Jitu. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1Simpulan 

Berdasarkan uraian penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut. 

1. Perancangan aplikasi untuk analisis uji statistika inferensial parametrik 

adalah dengan cara merancang program, membuat database, menganalisis 

data menggunakan SPSS, membuat program web dengan melakukan 

pengkodean sesuai dengan desain tampilan program, koneksi database dan 

rumus-rumus yang digunakan untuk analisis uji statistika inferensial 

parametrik menggunakan bahasa pemrograman PHP, membuat program 

android dengan melakukan pengkodean untuk dapat masuk ke browser dan 

mengkoneksikan dengan program web di handphone android, menguji 

program dengan cara membandingkan hasil perhitungan menggunakan 

SPSS dengan hasil perhitungan menggunakan Aplikasi Parametrik Jitu, dan 

mengevalusi program. 

2. Ketepatan hasil analisis secara teoritis (menggunakan SPSS) dengan hasil 

analisis dari Aplikasi Parametrik Jitu adalaha tidak terdapat perbedaan sama 

sekali pada hasil analisis menggunakan SPSS dengan menggunakan aplikasi 

Parametrik Jitu, sehingga Aplikasi Parametrik Jitu dapat digunakan untuk 

menganalisis uji statistika inferensial parametrik. 
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5.2Saran 

Dalam penelitian ini saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai 

berikut. 

1. Aplikasi Parametrik Jitu memiliki ketepatan hasil analisis yang sama dengan 

hasil analisis secara teoritis (menggunakan SPSS) sehingga dapat digunakan 

untuk menghitung dan menganalisis uji statistika inferensial parametrik. 

2. Aplikasi Parametrik Jitu dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

statistika inferensial parametrik karena dilengkapi dengan materi dan 

panduan agar pengguna yang masih awam dengan statistika dapat 

melakukan sendiri menghitung dan menganalisis uji statistika inferensial 

parametrik. 

3. Dibutuhkan pengembangan terhadap aplikasi yaitu untuk menganalisis uji 

statistika inferensial parametrik selain yang terdapat pada penelitian ini. 

4. Dibutuhkan pengembangan terhadap aplikasi androidnya agar menjadi 

program yang lebih kompleks. 
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Lampiran 1 

Data Variabel Kemampuan Bernyanyi Sesudah Pelatihan 

dari tabel pada bab Uji Sampel Berpasangan  

pada buku “Olah Data Penelitian Berbantuan SPSS” (Sukestiyarno, 2012) 

Responden Kemampuan Bernyanyi 

1 73 

2 65 

3 62 

4 70 

5 71 

6 69 

7 68 

8 62 

9 60 

10 61 

11 62 

12 75 

13 70 

14 62 

15 67 

16 71 

17 71 

18 78 

19 75 

20 73 

21 72 

22 70 

23 69 

24 75 

25 70 

26 80 

27 75 

28 73 
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Lampiran 2 

Data Variabel Kemampuan Bernyanyi Sebelum dan Sesudah Pelatihan 

dari tabel pada bab Uji Sampel Berpasangan  

pada buku “Olah Data Penelitian Berbantuan SPSS” (Sukestiyarno, 2012) 

Responden 
Kemampuan Bernyanyi 

Sebelum Sesudah 

1 68 73 

2 64 65 

3 60 62 

4 68 70 

5 68 71 

6 68 69 

7 68 68 

8 60 62 

9 56 60 

10 64 61 

11 60 62 

12 76 75 

13 64 70 

14 60 62 

15 67 67 

16 70 71 

17 72 71 

18 75 78 

19 71 75 

20 72 73 

21 71 72 

22 68 70 

23 69 69 

24 75 75 

25 69 70 

26 80 80 

27 75 75 

28 73 73 
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Lampiran 3 

Data Variabel Motivasi Belajar Statistika Putra dan  Putri 

dari tabel pada bab Uji Banding Dua Sampel  

pada buku “Olah Data Penelitian Berbantuan SPSS” (Sukestiyarno, 2012) 

Responden 
Motivasi Belajar Statistika 

Putra Putri 

1 85 85 

2 68 50 

3 87 90 

4 89 90 

5 78 75 

6 81 95 

7 84 85 

8 78 80 

9 70 65 

10 96 100 

11 84 75 

12 75 65 

13 79 80 

14 72 80 

15 82 80 

16 89 95 

17 78 80 

18 87 95 

19 75 75 

20 89 85 
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Lampiran 4 

Data Variabel Persentase Ketebalan Lemak Tubuh dan Skor Kondisi Fisik  

Hubungan Antara Ketebalan Lemak Tubuh Terhadap Kondisi Fisik Atlet 

Pelajar Putri Instute Karate-do Indonesia Cabang Kabupaten Semarang 

Tahun 2015 

pada Skripsi yang dibuat oleh Pupus Wasesa 

Responden 
ketebalan 

lemak 

kondisi 

fisik 

1 14.19 6.80 

2 14.95 5.40 

3 16.47 7.80 

4 17.25 8.00 

5 17.88 6.20 

6 18.53 6.00 

7 19.62 7.20 

8 21.14 6.80 

9 22.98 6.40 

10 23.31 6.00 

11 23.96 5.80 

12 23.96 6.60 

13 24.61 5.40 

14 24.93 6.80 

15 25.04 4.80 

16 27.21 4.20 

17 30.68 4.80 

18 30.68 5.60 

19 34.16 5.80 
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Lampiran 5 

Data Variabel Sub Sektor Tanaman Perkebunan, Sub Sektor Tanaman 

Bahan Makanan, dan Sektor Pertanian Kabupaten Kudus 

Pengaruh Sub Sektor Tanaman Perkebunan Dan Sub Sektor Tanaman 

Bahan Makanan Terhadap Sektor Pertanian Di Kabupaten Kudus 

pada Laporan PKL yang dibuat oleh Ahmad Noor Taufiq 

Tahun 
Sektor 

Pertanian 

Subsektor 

Perkebunan 

Subsektor Tanaman Bahan 

Makanan 

2000 324032.60 31036.82 218007.40 

2001 346960.93 32987.50 231226.04 

2002 366181.10 35944.72 239162.97 

2003 347627.24 37142.54 233511.75 

2004 352662.26 37626.72 243939.91 

2005 340618.20 34667.78 232816.17 

2006 362548.16 32438.37 255566.22 

2007 355496.07 32763.10 241828.09 

2008 369112.83 32164.20 254776.46 

2009 407829.14 33970.63 271799.51 

2010 426675.70 35577.03 277741.67 

2011 437629.61 36621.71 280063.04 

2012 461633.05 37023.62 300300.39 

2013 453212.65 36805.35 291610.59 
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Lampiran 6 

Source Code Aplikasi Web 

index.php 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-

8859-1" /> 

<title>Statistika Parametrik</title> 

<link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" 

media="screen" /> 

</head> 

<body> 

<div id="wrapper"> 

 <div id="header"> 

 <h1>Parametrik Jitu</h1> 

 <h2>Memecahkan Masalah Data Statistik Anda...</h2>  

 </div> 

<div id="jalan2"> 

<marquee>Selamat datang di Web Parametrik Online, silahkan untuk 

menginput, memproses dan menganalisis data Anda, Terima 

Kasih</marquee> 

</div> 

 <div id="menu"> 

  <ul> 

   <li><a 

href="index.php"><span>Home</span></a></li> 

   <li><a href="konsep.php"><span>Konsep 

Dasar</span></a></li> 

   <li><a 

href="data.php"><span>Data</span></a></li> 

   <li><a href="hubungan.php"><span>Uji 

Hubungan</span></a></li> 

   <li><a href="banding.php"><span>Uji 

Banding</span></a></li> 

   <li><a href="taufiq.php">My Profil</a></li> 

   <li><a href="bantuan.php">Bantuan</a></li> 

  </ul> 

  </ul> 

 </div> 

<div class="entry"><br> 

   <center><div class="entry-title">Aplikasi 

Statistika Inferensial Parametrik</div> 

  

 <p>_________________________________________________________ 

   <br>Dosen Pengampu : <br>Riza Arifudin, S.Pd., 

M. Cs<br>Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc.</p> 

    

<center><img src="Unnes.gif"></img></center> 

   <br>Tugas Akhir D3 Statistika Terapan dan 

Komputasi 

  </div></center> 
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 <div id="footer"> 

 </div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

insert_data1.php 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$n = $_POST['n']; 

for ($i=1; $i <= $n ; $i++) 

{$nama = $_POST['nama']; $i;$bilanganx[$i] = $_POST['datax'.$i]; 

$query=mysql_query ("INSERT INTO tabel1(nama, data, x) 

VALUES ('$nama', '$i', '$bilanganx[$i]')",$connection)or die 

(mysql_error());} 

if($query) { 

?> 

<?php 

?> 

<script language="JavaScript"> 

document.location='index.php'</script> 

<?php 

} 

?> 

 

 

importdata1.php 

 
<?php 

//koneksi ke database, username,password  dan namadatabase 

menyesuaikan  

mysql_connect('localhost', 'root', ''); 

mysql_select_db('ta'); 

  

//memanggil file excel_reader 

require "excel_reader.php"; 

  

//jika tombol import ditekan 

if(isset($_POST['submit'])){ 

  

    $target = basename($_FILES['filepegawaiall']['name']) ; 

    move_uploaded_file($_FILES['filepegawaiall']['tmp_name'], 

$target); 

     

    $data = new 

Spreadsheet_Excel_Reader($_FILES['filepegawaiall']['name'],false); 

     

//    menghitung jumlah baris file xls 

    $baris = $data->rowcount($sheet_index=0); 

     

     

//    import data excel mulai baris ke-2 (karena tabel xls ada 

header pada baris 1) 

    for ($i=2; $i<=$baris; $i++) 
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    { 

//       membaca data (kolom ke-1 sd terakhir) 

      $nama           = $data->val($i, 1); 

      $no   = $data->val($i, 2); 

      $x  = $data->val($i, 3); 

  

//      setelah data dibaca, masukkan ke tabel pegawai sql 

      $query = "INSERT into tabel1 

(nama,data,x)values('$nama','$no','$x')"; 

      $hasil = mysql_query($query); 

    } 

     

    if(!$hasil){ 

//          jika import gagal 

          die(mysql_error()); 

      }else{ 

//          jika impor berhasil 

          echo "Data berhasil diimpor."; 

    } 

     

//    hapus file xls yang udah dibaca 

    unlink($_FILES['filepegawaiall']['name']); 

} 

?> 

 

 

korelasi.php 
 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM tabel2 where 

nama='$nama'"); 

$n = mysql_fetch_row($sql); 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$d= $n[0]; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelr where n='$d'"); 

$cek = mysql_num_rows($sql); 

if($cek>0) { 

$tabel  = mysql_fetch_array($sql); 

} 

?> 

 

  

    <div class="entry"> 

    <br> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jajal[0]=0; 

for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

{$data = mysql_fetch_array($sql);$jajal[$i] = $data['x']; } 

?> 
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<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahx = 0; 

$jumlahy = 0; 

$jumlahx2 = 0; 

$jumlahy2 = 0; 

$jumlahxy = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$jumlahx += 

$data['x'];$jumlahy += $data['y'];$x2=$data['x']*$data['x']; 

$jumlahx2 += $x2; $y2=$data['y']*$data['y']; $jumlahy2 += $y2; $xy 

=$data['x']*$data['y'];$jumlahxy += $xy;} 

?> 

  

  

    <div class="entry-title">Korelasi 2 

Variabel</div><br> 

    

  <?php 

  $x = $_POST['x']; 

  $y = $_POST['y']; 

  $r=(($n[0]*$jumlahxy)-

($jumlahx*$jumlahy))/sqrt((($n[0]*$jumlahx2)-

(exp(2*log($jumlahx))))*(($n[0]*$jumlahy2)-

(exp(2*log($jumlahy))))); 

  $r2 = $r*$r; 

  $rsquare = $r2*100; 

  echo 

"=================================================================

======================<br>"; 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = Hubungan antara variabel ".$x." dan 

variabel ".$y." lemah<br>"; 

  echo "   H1 = Hubungan antara variabel ".$x." dan 

variabel ".$y." kuat<br>"; 

  echo "<b>B. Taraf signifikan</b> 5% = 0.05<br>"; 

  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Tolak H0 jika nilai mutlak r hitung lebih 

besar dari r tabel, dan sebaliknya<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "<img src='r.png'></img><br>"; 

  echo "Didapat n=".$n[0]."; jumlah Xi=".$jumlahx."; 

jumlah Yi=".$jumlahy."; jumlah X2i=".$jumlahx2."; jumlah 

Y2i=".$jumlahy2."; jumlah XiYi=".$jumlahxy."<br>";  

  echo "   r hitung = 

".number_format($r,3,'.','')."<br>"; 

  echo "   r tabel = ".$tabel['r']." >>>>><a 

href='tabel.php' target='_blank'> Lihat r tabel</a><br>"; 

  echo "   R square = 

".number_format($r2,3,'.','')."<br>"; 

  if (abs($r)>$tabel['r']) 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai mutlak r 

hitung lebih besar dari r tabel maka Ho ditolak, Jadi Hubungan 

antara variabel ".$x." dan variabel ".$y." kuat "; 

  else 
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  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai mutlak r 

hitung lebih kecil dari r tabel maka Ho diterima, Jadi Hubungan 

antara variabel ".$x." dan variabel ".$y." lemah "; 

  echo "dengan besar hubungan sebesar 

".number_format($rsquare,1,'.','')."%"; 

  ?> 

 

 

regresi_sederhana.php 
 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM tabel2 where 

nama='$nama'"); 

$n = mysql_fetch_row($sql); 

  

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahy = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$jumlahy += $data['y'];} 

$ratay = $jumlahy/$n[0]; 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahselisih2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$selisih = $data['y']-

$ratay;$selisih2=$selisih*$selisih ;$jumlahselisih2 += $selisih2;} 

$s = sqrt($jumlahselisih2/($n[0]-1)); 

?> 

  <?php  

    

   include "db_connect.php"; 

   $nama= $_POST['nama']; 

   $sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where 

nama='$nama' order by y ASC"); 

   for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

   {$data = mysql_fetch_array($sql);$bilangany[$i] 

= $data['y']; 

   $zhitung[$i] = ($bilangany[$i]-$ratay)/$s; 

   $z[$i] = number_format($zhitung[$i],2,'.',''); 

   $sql1[$i] = mysql_query ("SELECT * FROM tabelz 

where zhitung='$z[$i]'"); 

   $jajal = 

mysql_fetch_array($sql1[$i]);$coba[$i]=$jajal['ztabel'];} 

 

   ?> 

 

 <div class="entry"><br> 

    <div class="entry-title">Regresi Sederhana 

</div><br> 
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 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Asumsi Normalitas dengan 

Uji Kolmogrof Smirnov</u></b><br> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM tabel2 where 

nama='$nama'"); 

$n = mysql_fetch_row($sql); 

?> 

   <?php 

include "db_connect.php"; 

$d= $n[0]; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabeld where n='$d'"); 

$cek = mysql_num_rows($sql); 

if($cek>0) { 

$datad  = mysql_fetch_array($sql); 

} 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$f= $n[0]-2; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelf1 where n='$f'"); 

$cek = mysql_num_rows($sql); 

if($cek>0) { 

$dataf  = mysql_fetch_array($sql); 

} 

?> 

   <?php 

   for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

   {$fs[$i] = $i/$n[0];} 

   ?> 

   <?php   

   $d = 0; 

   for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++)  

   { $normal[$i] = $coba[$i]-$fs[$i]; $absd[$i] = 

abs($normal[$i]);} 

   ?>   

   <?php 

  $x = $_POST['x']; 

  $y = $_POST['y']; 

  $d = max($absd); 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = Data berdistribusi normal<br>"; 

  echo "   H1 = Data tidak berdistribusi normal<br>"; 

  echo "<b>B. Taraf signifikan</b> 5% = 0.05<br>"; 

  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Terima H0 jika nilai tertinggi mutlak Ft-Fs 

lebih kecil dari nilai tabel D, dan sebaliknya<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "<table border =1 >"; 

   echo "<tr> <td>Ft</td><td>Fs</td><td>Ft-

Fs</td></tr>"; 

   for ($i = 1; $i <= $n[0]; $i++)  
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   {echo 

"<tr><td>$coba[$i]</td><td>$fs[$i]</td><td>$absd[$i]</td></tr>"; } 

  echo "</table>"; 

  echo "   nilai tertinggi mutlak Ft-Fs = 

".number_format($d,3,'.','')."<br>"; 

  echo "   nilai tabel D = ".$datad['d']." >>>>><a 

href='tabeld.php' target='_blank'> Lihat tabel D</a><br>"; 

  if ($d<$datad['d']) 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai tertinggi 

mutlak Ft-Fs lebih kecil dari nilai tabel D maka Ho diterima, Jadi 

variabel ".$x." dan variabel ".$y." berdistribusi normal<br>"; 

  else 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai tertinggi 

mutlak Ft-Fs lebih besar dari nilai tabel D maka Ho ditolak, Jadi 

variabel ".$x." dan variabel ".$y." tidak berdistribusi 

normal<br>"; 

  ?> 

 

 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Asumsi 

Homogenitas</u></b><br> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahy = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$jumlahy += $data['y'];} 

$ratay = $jumlahy/$n[0]; 

?> 

  <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahselisih2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$selisih = $data['y']-

$ratay;$selisih2=$selisih*$selisih ;$jumlahselisih2 += $selisih2;} 

$s = sqrt($jumlahselisih2/($n[0]-1)); 

?> 

  <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahbagi4 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$selisih = $data['y']-

$ratay; $bagi=$selisih/$s ;$bagi4 = $bagi*$bagi*$bagi*$bagi; 

$jumlahbagi4 += $bagi4;} 

?>  

   <?php  

   $kurtosis = ((($n[0]*($n[0]+1))/(($n[0]-

1)*($n[0]-2)*($n[0]-3)))*$jumlahbagi4)-((3*(($n[0]-1)*($n[0]-

1)))/(($n[0]-2)*($n[0]-3))); 

   ?> 

   <?php 

  $x = $_POST['x']; 

  $y = $_POST['y']; 

  echo "<b>A. Perhitungan</b><br>"; 
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  echo "   nilai kurtosis = 

".number_format($kurtosis,3,'.','')."<br>"; 

  echo "<b>B. Deskripsi Aumsi Homogenitas</b><br>"; 

  if (abs($kurtosis)<1.5) 

  echo "Berdasar nilai kurtosis = 

".number_format($kurtosis,3,'.','')." menunjukkan nilai yang tidak 

jauh dari nol, Jadi variabel ".$x." dan variabel ".$y." bisa 

dikatakan cenderung homogen<br>"; 

  else 

  echo "Berdasar nilai kurtosis = 

".number_format($kurtosis,3,'.','')." menunjukkan nilai yang jauh 

dari nol, Jadi variabel ".$x." dan variabel ".$y." bisa dikatakan 

cenderung tidak homogen<br>"; 

  ?> 

 

 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Hubungan / Uji 

Linieritas</u></b><br> 

   <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahx = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$jumlahx += $data['x'];} 

$ratax = $jumlahx/$n[0]; 

$jumlahx2=$jumlahx*$jumlahx; 

?> 

   <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahx2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$x2 = 

$data['x']*$data['x'];$jumlahx2 += $x2;} 

?>  

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahxy = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$xy = 

$data['x']*$data['y'];$jumlahxy += $xy;} 

?>  

   <?php 

  $x = $_POST['x']; 

  $y = $_POST['y']; 

  $b=(($n[0]*$jumlahxy)-

($jumlahx*$jumlahy))/(($n[0]*$jumlahx2)-(exp(2*log($jumlahx)))); 

  $a=($jumlahy/$n[0])-($b*($jumlahx/$n[0])); 

  ?> 

     <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jkr = 0; 
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while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$ytopi = $a + 

($b*$data['x']); $topibar = $ytopi-$ratay; $topibar2 = 

$topibar*$topibar; $jkr += $topibar2;} 

 

?> 

 <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jke = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$ytopi = $a + 

($b*$data['x']); $yitopi = $data['y']-$ytopi; $yitopi2 = 

$yitopi*$yitopi; $jke += $yitopi2;} 

 

?> 

  <?php 

  $jkt = $jkr + $jke; 

  $rkr = $jkr/1; 

  $rke = $jke/($n[0]-2); 

  $f = $rkr/$rke; 

  ?> 

  <?php 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = Persamaan adalah tidak linier atau tidak 

ada relasi antara variabel ".$x." dan variabel ".$y."<br>"; 

  echo "   H1 = Persamaan adalah linier atau ada relasi 

antara variabel ".$x." dan variabel ".$y."<br>"; 

  echo "<b>B. Taraf signifikan</b> 5% = 0.05<br>"; 

  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Tolak H0 jika nilai F hitung lebih besar dari 

nilai F tabel, dan sebaliknya<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "a = ".number_format($a,3,'.','')."<br>"; 

  echo "b = ".number_format($b,3,'.','')."<br>"; 

  echo "Diperolel persamaan : Y = 

".number_format($a,3,'.','')." + ".number_format($b,3,'.','')." 

x<br>"; 

  echo "Didapat tabel perhitungan nilai Distribusi 

F<br>"; 

  echo "<table border =1 >"; 

  echo "<tr><td>Source</td><td>Jumlah 

Kuadrat</td><td>Derajat keb.</td><td>Rataan</td><td>F</td></tr>"; 

  echo 

"<tr><td>Regresi</td><td>".number_format($jkr,3,'.','')."</td><td>

1</td><td>".number_format($rkr,3,'.','')."</td><td>".number_format

($f,3,'.','')."</td></tr>"; 

  echo 

"<tr><td>Error</td><td>".number_format($jke,3,'.','')."</td><td>$n

[0]-

2</td><td>".number_format($rke,3,'.','')."</td><td></td></tr>"; 

  echo 

"<tr><td>Total</td><td>".number_format($jkt,3,'.','')."</td><td>$n

[0]-1</td><td></td><td></td></tr>"; 

  echo "</table>"; 
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  echo "   nilai tabel F dengan dk pembilang 1 dan 

penyebut n-2 = ".$dataf['f']." >>>>><a href='tabelf.php' 

target='_blank'> Lihat tabel F</a><br>"; 

  if ($f<$dataf['f']) 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai F hitung 

lebih kecil dari nilai tabel F maka Ho diterima, Jadi variabel 

".$x." dan variabel ".$y." tidak ada relasi atau tidak 

linier<br>"; 

  else 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai F hitung 

lebih besar dari nilai tabel F maka Ho ditolak, Jadi variabel 

".$x." dan variabel ".$y." ada relasi atau linier<br>"; 

  ?> 

 

 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Pengaruh</u></b><br> 

  <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahy2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$y2 = 

$data['y']*$data['y'];$jumlahy2 += $y2;} 

?>   

  <?php 

  $x = $_POST['x']; 

  $y = $_POST['y']; 

  $r=(($n[0]*$jumlahxy)-

($jumlahx*$jumlahy))/sqrt((($n[0]*$jumlahx2)-

(exp(2*log($jumlahx))))*(($n[0]*$jumlahy2)-

(exp(2*log($jumlahy))))); 

  $r2 = $r*$r; 

  $rsquare = number_format($r2,3,'.',''); 

  $rpersen = $rsquare*100; 

  $rinpersen = 100-$rpersen; 

  echo "<b>Interpretasi Hasil</b><br>"; 

  echo "Diperoleh nilai R square = ".$rsquare." atau 

".$rpersen."%<br>"; 

  echo "Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi 

variabel ".$y." Y dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variabel 

".$x." X sebesar ".$rpersen."%. Dengan perkataan lain variabel X 

mempengaruhi variabel Y sebesar ".$rpersen."%, masih ada 

".$rinpersen."% variabel Y dipengaruhi atau dapat diterangkan oleh 

variabel lain selain ".$x."<br>"; 

  ?> 

 

 

regresi_ganda.php 
 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM tabel3 where 

nama='$nama'"); 

$n = mysql_fetch_row($sql); 
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?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahy = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$jumlahy += $data['y'];} 

$ratay = $jumlahy/$n[0]; 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahselisih2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$selisih = $data['y']-

$ratay;$selisih2=$selisih*$selisih ;$jumlahselisih2 += $selisih2;} 

$s = sqrt($jumlahselisih2/($n[0]-1)); 

?> 

  

   <?php  

   include "db_connect.php"; 

   $nama= $_POST['nama']; 

   $sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where 

nama='$nama' order by y ASC"); 

   for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

   {$data = mysql_fetch_array($sql);$bilangany[$i] 

= $data['y']; 

   $zhitung[$i] = ($bilangany[$i]-$ratay)/$s; 

   $z[$i] = number_format($zhitung[$i],2,'.',''); 

   $sql1[$i] = mysql_query ("SELECT * FROM tabelz 

where zhitung='$z[$i]'"); 

   $jajal = 

mysql_fetch_array($sql1[$i]);$coba[$i]=$jajal['ztabel'];} 

   ?> 

<div class="entry"><br> 

    <div class="entry-title">Regresi Ganda 2 

Variabel Independen</div><br> 

   

 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Asumsi Normalitas dengan 

Uji Kolmogrof Smirnov</u></b><br> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM tabel3 where 

nama='$nama'"); 

$n = mysql_fetch_row($sql); 

?> 

   <?php 

include "db_connect.php"; 

$d= $n[0]; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabeld where n='$d'"); 

$cek = mysql_num_rows($sql); 

if($cek>0) { 

$datad  = mysql_fetch_array($sql); 

} 
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?> 

  

<?php 

include "db_connect.php"; 

$f= $n[0]-3; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelf2 where n='$f'"); 

$cek = mysql_num_rows($sql); 

if($cek>0) { 

$dataf  = mysql_fetch_array($sql); 

} 

?>    

   <?php 

   for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

   {$fs[$i] = $i/$n[0];} 

   ?> 

   <?php   

   $d = 0; 

   for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++)  

   { $normal[$i] = $coba[$i]-$fs[$i]; $absd[$i] = 

abs($normal[$i]);} 

   ?>     

   <?php 

  $x1 = $_POST['x1']; 

  $x2 = $_POST['x2']; 

  $y = $_POST['y']; 

  $d = max($absd); 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = Data berdistribusi normal<br>"; 

  echo "   H1 = Data tidak berdistribusi normal<br>"; 

  echo "<b>B. Taraf signifikan</b> 5% = 0.05<br>"; 

  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Terima H0 jika nilai tertinggi mutlak Ft-Fs 

lebih kecil dari nilai tabel D, dan sebaliknya<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "<table border =1 >"; 

   echo "<tr> <td>Ft</td><td>Fs</td><td>Ft-

Fs</td></tr>"; 

   for ($i = 1; $i <= $n[0]; $i++)  

   {echo 

"<tr><td>$coba[$i]</td><td>$fs[$i]</td><td>$absd[$i]</td></tr>"; } 

  echo "</table>"; 

  echo "   nilai tertinggi mutlak Ft-Fs = 

".number_format($d,3,'.','')."<br>"; 

  echo "   nilai tabel D = ".$datad['d']." >>>>><a 

href='tabeld.php' target='_blank'> Lihat tabel D</a><br>"; 

  if ($d<$datad['d']) 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai tertinggi 

mutlak Ft-Fs lebih kecil dari nilai tabel D maka Ho diterima, Jadi 

variabel ".$x1.",".$x2." dan variabel ".$y." berdistribusi 

normal<br>"; 

  else 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai tertinggi 

mutlak Ft-Fs lebih besar dari nilai tabel D maka Ho ditolak, Jadi 

variabel ".$x1.",".$x2." dan variabel ".$y." tidak berdistribusi 

normal<br>"; 

  ?> 
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 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Asumsi 

Homogenitas</u></b><br> 

   <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahy = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$jumlahy += $data['y'];} 

$ratay = $jumlahy/$n[0]; 

?> 

  <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahselisih2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$selisih = $data['y']-

$ratay;$selisih2=$selisih*$selisih ;$jumlahselisih2 += $selisih2;} 

$s = sqrt($jumlahselisih2/($n[0]-1)); 

 

?> 

  <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahbagi4 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$selisih = $data['y']-

$ratay; $bagi=$selisih/$s ;$bagi4 = $bagi*$bagi*$bagi*$bagi; 

$jumlahbagi4 += $bagi4;} 

?>  

   <?php  

   $kurtosis = ((($n[0]*($n[0]+1))/(($n[0]-

1)*($n[0]-2)*($n[0]-3)))*$jumlahbagi4)-((3*(($n[0]-1)*($n[0]-

1)))/(($n[0]-2)*($n[0]-3))); 

   ?> 

    

   <?php 

  $x1 = $_POST['x1']; 

  $x2 = $_POST['x2']; 

  $y = $_POST['y']; 

  echo "<b>A. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "   nilai kurtosis = 

".number_format($kurtosis,3,'.','')."<br>"; 

  echo "<b>B. Deskripsi Aumsi Homogenitas</b><br>"; 

  if (abs($kurtosis)<1.5) 

  echo "Berdasar nilai kurtosis = 

".number_format($kurtosis,3,'.','')." menunjukkan nilai yang tidak 

jauh dari nol, Jadi variabel ".$x1.",".$x2." dan variabel ".$y." 

bisa dikatakan cenderung homogen<br>"; 

  else 

  echo "Berdasar nilai kurtosis = 

".number_format($kurtosis,3,'.','')." menunjukkan nilai yang jauh 

dari nol, Jadi variabel ".$x1.",".$x2." dan variabel ".$y." bisa 

dikatakan cenderung tidak homogen<br>"; 

  ?> 
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 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji 

Multikolinieritas</u></b><br> 

  <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlah1x = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$jumlah1x += $data['x1'];} 

?> 

  <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlah2x = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$jumlah2x += $data['x2'];} 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlah1x2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$x12 = 

$data['x1']*$data['x1'];$jumlah1x2 += $x12;} 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlah2x2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$x22 = 

$data['x2']*$data['x2'];$jumlah2x2 += $x22;} 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahx1x2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$x1x2 = 

$data['x1']*$data['x2'];$jumlahx1x2 += $x1x2;} 

?> 

    

  <?php 

  $r=(($n[0]*$jumlahx1x2)-

($jumlah1x*$jumlah2x))/sqrt((($n[0]*$jumlah2x2)-

(exp(2*log($jumlah2x))))*(($n[0]*$jumlah1x2)-

(exp(2*log($jumlah1x))))); 

  $r2 = $r*$r; 

  $vif = 1/(1-$r2); 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = Tidak terdapat multikolinieritas 

diantara variabel-variabel independen<br>"; 

  echo "   H1 = terdapat multikolinieritas diantara 

variabel-variabel independen<br>"; 

  echo "<b>B. Batas nilai VIF = 10</b><br>"; 
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  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Terima H0 jika nilai VIF kurang dari 10<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "Diperoleh nilai VIF = 

".number_format($vif,3,'.','')."<br>"; 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b><br>"; 

  if ($vif<10) 

  echo "Karena nilai VIF = 

".number_format($vif,3,'.','')." kurang dari 10, Jadi tidak 

terdapat multikolinieritas diantara variabel ".$x1." dan variabel 

".$x2."<br>"; 

  else 

  echo "Karena nilai VIF = 

".number_format($vif,3,'.','')." lebih dari 10, Jadi terdapat 

multikolinieritas diantara variabel ".$x1." dan variabel 

".$x2."<br>"; 

   

  ?> 

 

 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Autokorelasi</u></b><br> 

   <?php   

   $jmlx12 = $jumlah1x2-

(($jumlah1x*$jumlah1x)/$n[0]); 

   ?> 

   <?php   

   $jmlx22 = $jumlah2x2-

(($jumlah2x*$jumlah2x)/$n[0]); 

   ?> 

     <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahy = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$jumlahy += $data['y'];} 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahy2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$y2 = 

$data['y']*$data['y'];$jumlahy2 += $y2;} 

?> 

   <?php   

   $jmly2 = $jumlahy2-(($jumlahy*$jumlahy)/$n[0]); 

   ?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahx1y = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$x1y = 

$data['y']*$data['x1'];$jumlahx1y += $x1y;} 

?> 

   <?php   
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   $jmlx1y=$jumlahx1y-(($jumlah1x*$jumlahy)/$n[0]);

    

   ?> 

   <?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jumlahx2y = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)){$x2y = 

$data['y']*$data['x2'];$jumlahx2y += $x2y;} 

?> 

 

   <?php   

   $jmlx2y=$jumlahx2y-(($jumlah2x*$jumlahy)/$n[0]);

   

   ?> 

   <?php   

   $jmlx1x2=$jumlahx1x2-

(($jumlah1x*$jumlah2x)/$n[0]);    

   ?> 

   <?php 

   $x1 = $_POST['x1']; 

   $x2 = $_POST['x2']; 

   $y = $_POST['y']; 

   $b1=(($jmlx22*$jmlx1y)-

($jmlx2y*$jmlx1x2))/(($jmlx12*$jmlx22)-(exp(2*log($jmlx1x2)))); 

   $b2=(($jmlx12*$jmlx2y)-

($jmlx1y*$jmlx1x2))/(($jmlx12*$jmlx22)-(exp(2*log($jmlx1x2)))); 

   $a=($jumlahy-($b1*$jumlah1x)-

($b2*$jumlah2x))/$n[0]; 

  ?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jmlet2 = 0; 

for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

{$data = mysql_fetch_array($sql); $bilangan1x[$i] = 

$data['x1'];$bilangan2x[$i] = $data['x2'];$bilangany[$i] = 

$data['y'];$ytopi[$i] = $a + ($b1*$bilangan1x[$i])+ 

($b2*$bilangan2x[$i]); $et[$i] = $ytopi[$i]-$bilangany[$i]; 

$et2[$i] = $et[$i]*$et[$i]; $jmlet2 += $et2[$i];} 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$et[0]=0; 

for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

{$data = mysql_fetch_array($sql); $bilangan1x[$i] = 

$data['x1'];$bilangan2x[$i] = $data['x2'];$bilangany[$i] = 

$data['y'];$ytopi[$i] = $a + ($b1*$bilangan1x[$i])+ 

($b2*$bilangan2x[$i]); $et[$i] = $ytopi[$i]-$bilangany[$i]; 

$et1[$i] = ($et[$i]-$et[$i-1]);$et12[$i] = $et1[$i]*$et1[$i];} 

?> 
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  <?php 

  $jmlet12 = 0; 

  for ($i=2; $i <= $n[0] ; $i++) 

  {$jmlet12 += $et12[$i];} 

  ?> 

  <?php 

  $dw = $jmlet12/$jmlet2; 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = Tidak terdapat autokorelasi diantara 

variabel error<br>"; 

  echo "   H1 = terdapat autokorelasi diantara variabel 

error<br>"; 

  echo "<b>B. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Terima H0 jika nilai DW/Durbin-Watson masih 

diantara -2 dan 2<br>"; 

  echo "<b>C. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "Diperoleh nilai DW = 

".number_format($dw,3,'.','')."<br>"; 

  echo "<b>D. Kesimpulan</b><br>"; 

  if (abs($dw)<2) 

  echo "Karena nilai DW = 

".number_format($dw,3,'.','')." diantara -2 dan 2, Jadi model 

regresi linier tidak terjadi autokorelasi<br>"; 

  else 

  echo "Karena nilai DW = 

".number_format($dw,3,'.','')." tidak diantara -2 dan 2, Jadi 

model regresi linier terjadi autokorelasi<br>"; 

  ?> 

 

 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji 

Heteroskedastisitas</u></b><br> 

  <?php 

  echo "<b>A. Perhitungan</b><br>"; 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

{$data = mysql_fetch_array($sql); $bilangan1x[$i] = 

$data['x1'];$bilangan2x[$i] = $data['x2'];$bilangany[$i] = 

$data['y'];$ytopi[$i] = $a + ($b1*$bilangan1x[$i])+ 

($b2*$bilangan2x[$i]); $et[$i] = $ytopi[$i]-$bilangany[$i];} 

?> 

   <?php   

   $jumlahe = 0; 

   $ratae = 0; 

   for ($i=1; $i <= $n[0]; $i++)  

   { $jumlahe += $et[$i]; $ratae = $jumlahe/$n[0];} 

   ?> 

   <?php    

   $jumlahselisihe2 = 0;  

   for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++)  
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   { $selisihe[$i] = $et[$i]-$ratae; 

$selisihe2[$i]=$selisihe[$i]*$selisihe[$i] ;$jumlahselisihe2 += 

$selisihe2[$i];} 

   ?> 

   <?php  

   $se = sqrt($jumlahselisihe2/($n[0]-1)); 

   ?> 

   <?php   

   $jumlahe = 0; 

   $ratae = 0; 

   for ($i=1; $i <= $n[0]; $i++)  

   { $standarde[$i] = $et[$i]/$se;} 

   ?> 

   <?php  

   echo "<table border=1>"; 

   echo "<tr><td>Tabel Standard 

Residuals</tr></td>"; 

   for ($i=1; $i <= $n[0]; $i++)  

   { $standarde[$i] = $et[$i]/$se; echo 

"<tr><td>".$standarde[$i]."</tr></td>";} 

   echo "</table>"; 

   ?> 

   Jika titik-titik yang terjadi cukup menyebar 

disekitar garis nol, ada yang diatas nol (bernilai positif) dan 

ada pula yang dibawah nol (bernilai negatif) maka varian error 

tidak terjadi heteroskedastisitas<br> 

 

 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Hubungan / Uji 

Linieritas</u></b><br> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$jkr = 0; 

for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

{$data = mysql_fetch_array($sql); $bilangan1x[$i] = 

$data['x1'];$bilangan2x[$i] = $data['x2'];$bilangany[$i] = 

$data['y'];$ytopi[$i] = $a + ($b1*$bilangan1x[$i])+ 

($b2*$bilangan2x[$i]); $topibar[$i] = $ytopi[$i]-$ratay; 

$topibar2[$i] = $topibar[$i]*$topibar[$i]; $jkr += $topibar2[$i];} 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel3 where nama='$nama'"); 

$et[0]=0; 

$jke = 0; 

for ($i=1; $i <= $n[0] ; $i++) 

{$data = mysql_fetch_array($sql); $bilangan1x[$i] = 

$data['x1'];$bilangan2x[$i] = $data['x2'];$bilangany[$i] = 

$data['y'];$ytopi[$i] = $a + ($b1*$bilangan1x[$i])+ 

($b2*$bilangan2x[$i]); $yitopi[$i] = $bilangany[$i]-$ytopi[$i]; 

$yitopi2[$i] = $yitopi[$i]*$yitopi[$i]; $jke += $yitopi2[$i];} 

?>   
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  <?php 

  $jkt = $jkr + $jke; 

  $rkr = $jkr/2; 

  $rke = $jke/($n[0]-3); 

  $f = $rkr/$rke; 

  ?> 

  <?php 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = Persamaan adalah tidak linier atau tidak 

ada relasi antara variabel ".$x1." dan variabel ".$x2." terhadap 

variabel ".$y."<br>"; 

  echo "   H1 = Persamaan adalah linier atau ada relasi 

antara variabel ".$x1." dan variabel ".$x2." terhadap variabel 

".$y."<br>"; 

  echo "<b>B. Taraf signifikan</b> 5% = 0.05<br>"; 

  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Tolak H0 jika nilai F hitung lebih besar dari 

nilai F tabel, dan sebaliknya<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "a = ".number_format($a,3,'.','')."<br>"; 

  echo "b1 = ".number_format($b1,3,'.','')."<br>"; 

  echo "b2 = ".number_format($b2,3,'.','')."<br>"; 

  echo "Diperolel persamaan : Y = 

".number_format($a,3,'.','')." + ".number_format($b1,3,'.','')." x 

+ ".number_format($b2,3,'.','')." x<br>"; 

  echo "Didapat tabel perhitungan nilai Distribusi 

F<br>"; 

  echo "<table border =1 >"; 

  echo "<tr><td>Source</td><td>Jumlah 

Kuadrat</td><td>Derajat keb.</td><td>Rataan</td><td>F</td></tr>"; 

  echo 

"<tr><td>Regresi</td><td>".number_format($jkr,3,'.','')."</td><td>

2</td><td>".number_format($rkr,3,'.','')."</td><td>".number_format

($f,3,'.','')."</td></tr>"; 

  echo 

"<tr><td>Error</td><td>".number_format($jke,3,'.','')."</td><td>$n

[0]-

3</td><td>".number_format($rke,3,'.','')."</td><td></td></tr>"; 

  echo 

"<tr><td>Total</td><td>".number_format($jkt,3,'.','')."</td><td>$n

[0]-1</td><td></td><td></td></tr>"; 

  echo "</table>"; 

  echo "   nilai tabel F dengan dk pembilang 2 dan 

penyebut n-3 = ".$dataf['f']." >>>>><a href='tabelf.php' 

target='_blank'> Lihat tabel F</a><br>"; 

  if ($f<$dataf['f']) 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai F hitung 

lebih kecil dari nilai tabel F maka Ho diterima, Jadi variabel 

".$x1." dan variabel ".$x2." terhadap variabel ".$y." tidak ada 

relasi atau tidak linier<br>"; 

  else 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai F hitung 

lebih besar dari nilai tabel F maka Ho ditolak, Jadi variabel 

".$x1." dan variabel ".$x2." terhadap variabel ".$y." ada relasi 

atau linier<br>"; 

  ?> 
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 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Pengaruh</u></b><br> 

  <?php 

  $x1 = $_POST['x1']; 

  $x2 = $_POST['x2']; 

  $y = $_POST['y']; 

  $r2=(($b1*$jmlx1y)+($b2*$jmlx2y))/$jmly2; 

   

  $rsquare = number_format($r2,3,'.',''); 

  $rpersen = $rsquare*100; 

  $rinpersen = 100-$rpersen; 

  echo "<b>Interpretasi Hasil</b><br>"; 

  echo "Diperoleh nilai R square = ".$rsquare." atau 

".$rpersen."%<br>"; 

  echo "Nilai tersebut menunjukkan bahwa variasi 

variabel ".$y." Y dapat diterangkan atau dijelaskan oleh variabel 

".$x1." dan variabel ".$x2."  sebesar ".$rpersen."%. Dengan 

perkataan lain variabel X1 dan variabel X2 mempengaruhi variabel Y 

sebesar ".$rpersen."%, masih ada ".$rinpersen."% variabel Y 

dipengaruhi atau dapat diterangkan oleh variabel lain 

selain".$x1." dan variabel ".$x2."<br>"; 

  ?> 

 

 

uji_t_1sampel.php 
 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM tabel1 where 

nama='$nama'"); 

$n = mysql_fetch_row($sql); 

?> 

<br> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$d= $n[0]-1; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelt where n='$d'"); 

$cek = mysql_num_rows($sql); 

if($cek>0) { 

$tabel  = mysql_fetch_array($sql); 

} 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel1 where nama='$nama'"); 

$jumlahx = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)) { $jumlahx += $data['x'];} 

$rata=$jumlahx/$n[0]; 

?> 

 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 
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$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel1 where nama='$nama'"); 

$jumlahselisih2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)) { 

$selisih = $data['x']-$rata; $selisih2=$selisih*$selisih 

;$jumlahselisih2 += $selisih2;} 

$s = sqrt($jumlahselisih2/($n[0]-1)); 

?> 

 

   <?php 

  $u = $_POST['u']; 

  $x = $_POST['x']; 

  $t = ($rata-$u)/($s/sqrt($n[0])); 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = Rataan variabel ".$x." sama dengan 

rataan asumsi populasi ".$u."<br>"; 

  echo "   H1 = Rataan variabel ".$x." tidak sama dengan 

rataan asumsi populasi ".$u."<br>"; 

  echo "<b>B. Taraf signifikan</b> 5% = 0.05<br>"; 

  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Tolak H0 jika nilai mutlak t hitung lebih 

besar dari t tabel, dan sebaliknya<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "   Rataan variabel ".$x." = ".$rata."<br>"; 

  echo "   t hitung = ".number_format($t,3,'.',''); 

  echo "<br>"; 

  echo "   nilai tabel t uji 2 pihak dengan taraf 

signifikan 0.05 dan dk (n-1=$n[0]-1) = ".$tabel['t']." >>>>><a 

href='tabelt.php' target='_blank'> Lihat tabel t</a><br>"; 

  if (abs($t)> $tabel['t']) 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai mutlak t 

hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak, Jadi rataan 

variabel ".$x." tidak sama dengan rataan asumsi populasi 

".$u."<br>"; 

  else 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai mutlak t 

hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima, Jadi rataan 

variabel ".$x." sama dengan rataan asumsi populasi ".$u."<br>"; 

  ?> 

 

 

uji_t_berpasangan.php 
 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM tabel2 where 

nama='$nama'"); 

$n = mysql_fetch_row($sql); 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$t= $n[0]-1; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelt where n='$t'"); 

$cek = mysql_num_rows($sql); 

if($cek>0) { 

$tabel  = mysql_fetch_array($sql); 
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} 

?>  

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahx = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)) { $jumlahx += $data['x'];} 

$ratax=$jumlahx/$n[0]; 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahy = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)) { $jumlahy += $data['y'];} 

$ratay=$jumlahy/$n[0]; 

?>   

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahd = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)) {$d=$data['y']-

$data['x'];$jumlahd += $d;} 

$dbar = $jumlahd/$n[0]; 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabel2 where nama='$nama'"); 

$jumlahselisih2 = 0; 

while ($data = mysql_fetch_array($sql)) {$d=$data['y']-

$data['x'];$selisih = $d-$dbar; $selisih2=$selisih*$selisih 

;$jumlahselisih2 += $selisih2;} 

$s = sqrt($jumlahselisih2/($n[0]-1)); 

?>  

      

  <?php 

  $x = $_POST['x']; 

  $t= abs(($dbar)/($s/sqrt($n[0]))); 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = rataan variabel ".$x." untuk kelas 

kontrol / sebelum perlakuan dan kelas eksperimen / setelah 

perlakuan adalah sama<br>"; 

  echo "   H1 = rataan variabel ".$x." untuk kelas 

kontrol / sebelum perlakuan dan kelas eksperimen / setelah 

perlakuan adalah beda<br>"; 

  echo "<b>B. Taraf signifikan</b> 5% = 0.05<br>"; 

  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Tolak H0 jika nilai mutlak t hitung lebih 

besar dari t tabel, dan sebaliknya<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "   Rataan variabel ".$x." untuk kelas kontrol / 

sebelum perlakuan =".$ratax."<br>"; 
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  echo "   Rataan variabel ".$x." untuk kelas eksperimen 

/ setelah perlakuan =".$ratay."<br>"; 

  echo "   nilai mutlak t hitung = 

".number_format($t,3,'.',''); 

  echo "<br>"; 

  echo "   nilai tabel t uji 2 pihak dengan taraf 

signifikan 0.05 dan dk n-1 = ".$tabel['t']." >>>>><a 

href='tabelt.php' target='_blank'> Lihat tabel t</a><br>"; 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b><br>"; 

  if (abs($t)>$tabel['t']) 

  echo " Karena nilai mutlak t hitung lebih besar dari t 

tabel maka Ho ditolak, Jadi rataan variabel ".$x." untuk kelas 

kontrol / sebelum perlakuan dan kelas eksperimen / setelah 

perlakuan adalah beda<br>"; 

  else 

  echo " Karena nilai mutlak t hitung lebih kecil dari t 

tabel maka Ho diterima, Jadi rataan variabel ".$x." untuk kelas 

kontrol / sebelum perlakuan dan kelas eksperimen / setelah 

perlakuan adalah sama<br>"; 

  ?> 

 

 

uji_t_takberpasangan.php 
 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM tabelt1 where 

nama='$nama'"); 

$n1 = mysql_fetch_row($sql); 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT COUNT(*) FROM tabelt2 where 

nama='$nama'"); 

$n2 = mysql_fetch_row($sql); 

?> 

  <?php 

include "db_connect.php"; 

$v1= $n1[0]-1; 

$v2= $n2[0]-1; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelf where v1='$v1' and 

v2='$v2'"); 

$cek = mysql_num_rows($sql); 

if($cek>0) { 

$dataf  = mysql_fetch_array($sql); 

} 

?>  

<?php 

include "db_connect.php"; 

$t= $n1[0]+$n2[0]-2; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelt where n='$t'"); 

$cek = mysql_num_rows($sql); 

if($cek>0) { 

$tabel  = mysql_fetch_array($sql); 
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} 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelt1 where nama='$nama'"); 

$jumlahx = 0; 

while ($datax = mysql_fetch_array($sql)) { $jumlahx += 

$datax['x'];} 

$ratax=$jumlahx/$n1[0]; 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelt1 where nama='$nama'"); 

$jumlahselisihx2 = 0; 

while ($datax = mysql_fetch_array($sql)) { 

$selisihx = $datax['x']-$ratax; $selisihx2=$selisihx*$selisihx 

;$jumlahselisihx2 += $selisihx2;} 

$s1 = sqrt($jumlahselisihx2/($n1[0]-1)); 

$v1 = $s1*$s1; 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelt2 where nama='$nama'"); 

$jumlahy = 0; 

while ($datay = mysql_fetch_array($sql)) { $jumlahy += 

$datay['x'];} 

$ratay=$jumlahy/$n2[0]; 

?> 

<?php 

include "db_connect.php"; 

$nama= $_POST['nama']; 

$sql = mysql_query ("SELECT * FROM tabelt2 where nama='$nama'"); 

$jumlahselisihy2 = 0; 

while ($datay = mysql_fetch_array($sql)) { 

$selisihy = $datay['x']-$ratay; $selisihy2=$selisihy*$selisihy 

;$jumlahselisihy2 += $selisihy2;} 

$s2 = sqrt($jumlahselisihy2/($n2[0]-1)); 

$v2 = $s2*$s2; 

?> 

   

    

   <?php 

  $x = $_POST['x']; 

  $y = $_POST['y']; 

  if ($s1>$s2) 

  {$f = $s1/$s2;} 

  else 

  {$f = $s2/$s1;} 

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = Kedua kelompok homogen atau varian 

sama<br>"; 

  echo "   H1 = Kedua kelompok tidak homogen atau varian 

tidak sama<br>"; 
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  echo "<b>B. Taraf signifikan</b> = 0.05 = 5%<br>"; 

  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Terima H0 jika nilai F hitung kurang dari F 

tabel<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "Diperoleh nilai var kelompok 1 = 

".number_format($s1,3,'.','')."<br>"; 

  echo "Diperoleh nilai var kelompok 2 = 

".number_format($s2,3,'.','')."<br>"; 

  echo "Diperoleh nilai F hitung = var besar / var kecil 

= ".number_format($f,3,'.','')."<br>"; 

  echo "nilai tabel F dengan taraf signifikan 0.05, dk 

pembilang n1-1 dan dk penyebut n2-1 = ".$dataf['f']." >>>>><a 

href='tabelf.php' target='_blank'> Lihat tabel F</a><br>"; 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b><br>"; 

  if ($f<$dataf['f']) 

  echo "Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai 

tabel F maka Ho diterima, Jadi Kedua kelompok homogen atau varian 

sama<br>"; 

  else 

  echo "Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai 

tabel F maka Ho ditolak, Jadi Kedua kelompok tidak homogen atau 

varian tidak sama<br>"; 

   

  ?> 

 

 ============================================================

===========================<br><b><u>Uji Banding</u></b><br> 

   <?php 

   $s12 = sqrt((($v1*($n1[0]-1))+($v2*($n2[0]-

1)))/($n1[0]+$n2[0]-2)); 

    

   ?> 

   <?php 

  if ($f<$dataf['f']) 

  {$t = ($ratax-

$ratay)/($s12*sqrt((1/$n1[0])+(1/$n2[0])));} 

  else 

  {$t = ($ratax-

$ratay)/sqrt(($v1/$n1[0])+($v2/$n2[0]));} 

  ?> 

  <?php 

  $x = $_POST['x']; 

  $y = $_POST['y'];  

  echo "<b>A. Hipotesis</b><br>"; 

  echo "   H0 = rataan antara variabel ".$x." dan 

variabel ".$y." sama<br>"; 

  echo "   H1 = rataan antara variabel ".$x." dan 

variabel ".$y." beda<br>"; 

  echo "<b>B. Taraf signifikan</b> 5% = 0.05<br>"; 

  echo "<b>C. Kriteria Pengujian</b><br>"; 

  echo "   Tolak H0 jika nilai mutlak t hitung lebih 

besar dari t tabel, dan sebaliknya<br>"; 

  echo "<b>D. Perhitungan</b><br>"; 

  echo "   Rataan variabel ".$x." = ".$ratax."<br>"; 

  echo "   Rataan variabel ".$y." = ".$ratay."<br>"; 
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  if ($f<$dataf['f']) 

  {echo "Karena kedua kelompok homogen maka digunakan 

rumus :<br><img src='t2.png'></img><br>";} 

  else 

  {echo "Karena kedua kelompok tidak homogen maka 

digunakan rumus :<br><img src='t1.png'></img><br>";} 

  echo "   t hitung = ".number_format($t,3,'.',''); 

  echo "<br>"; 

  echo "   nilai tabel t uji 2 pihak dengan taraf 

signifikan 0.05 dan dk n1+n2-2 = ".$tabel['t']." >>>>><a 

href='tabelt.php' target='_blank'> Lihat tabel t</a><br>"; 

  if (abs($t)>$tabel['t']) 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai mutlak t 

hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak, Jadi rataan 

antara variabel ".$x." dan variabel ".$y." beda<br>"; 

  else 

  echo "<b>E. Kesimpulan</b> : Karena nilai mutlak t 

hitung lebih kecil dari t tabel maka Ho diterima, Jadi rataan 

antara variabel ".$x." dan variabel ".$y." sama<br>"; 

  ?> 

 

 

 

Lampiran 7 

Source Code Aplikasi Android 

tugasakhir.java 

 
package com.SIGIpariwisata; 

 

import android.app.Activity; 

import android.os.Bundle; 

import android.content.Intent; 

import android.net.Uri; 

 

public class SIGI_pariwisata extends Activity { 

    /** Called when the activity is first created. */ 

    @Override 

    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.main); 

        openBrowser(); 

    } 

     

    private void openBrowser () { 

     Uri uri = Uri.parse ("http://parametrik.pe.hu");      

     Intent intent = new 

     Intent (Intent.ACTION_VIEW, uri); 

     startActivity (intent);  

    } 

} 

 


