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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI            
 1. Mampu melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan time series, cross section, analisis 

common size dan analisis index  dan trampil dalam mengukur kinerja keuangan. 
2. Mampu melakukan analisis laporan biaya, harga pokok produksi dengan metode alokasi biaya bersama, metode full costing dalam 

penentuan harga jual. 
3. Mampu melakukan audit keuangan dan  trampil menggunakan analisis aset, pendapatan, biaya dan laporan arus kas 
4. Mampu melakukan audit manajemen untuk mengevaluasi efisiensi organisasi secara keseluruhan 
5. Mampu melakukan analisis kebutuhan SWOT analisys 
6. Mampu melakukan uji hipotesis yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah perancangan, perbaikan, pemasangan dan 

pengoperasian sistem terintegrasi 
7. Memahami gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. 

8. Mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari populasi. 

CPMK   
 1. Mahasiswa mampu menjelaskan skala pengukuran dan metode pengumpulan data. 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan teknik sampling dalam menentukan sampel penelitian. 
3. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pengujian hipotesis. 
4. Mahasiswa mampu menganalisis data dan informasi dengan model regresi, korelasi dan ANOVA. 
5. Mahasiswa mampu menjelaskan dan melaksanakan analisis statistik non – parametrik.  

Diskripsi Singkat MK Mata kuliah Statistika 2 ini merupakan statistika inferensia yang dimulai dari pemahaman terhadap skala pengukuran data dan bagaimana teknik sampling 
dilaksanakan sampai dengan uji hipotesis dan pembentukan model regresi hingga tinjauan dari sudut statistik non-parametrik, untuk menghasilkan 
sebuah hasil analisis dan interpretasi, menjadi sebuah kesimpulan atau informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.  
 
 

Dosen pengampu Ir.Tohap Parulian, M.Si. 
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Gambar : Analisis Instruksional Mata Kuliah Statistika 2 
  

2. Mahasiswa mampu menjelaskan penyusunan  kuesioner serta 

melakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen (minggu ke 3) 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan variabel, skala pengukuran 

data, sumber data serta metode pengumpulan data untuk 

penyajian informasi dan penelitian (minggu ke 1-2) 

3. Mahasiswa mampu menggunakan teknik sampling yang 

tepat berdasarkan karateristik data dan tujuan penelitian 

(minggu ke 4-5) 
4. Mahasiswa mampu memahami uji hipotesis serta menjelaskan 

kesalahan yang terjadi pada pengujian hipotesis (minggu ke 6-7)  

UJIAN TENGAH SEMESTER (MINGGU KE 8) 

5. Mahasiswa mampu memahami prinsip ANOVA serta 

kegunaanya dalam analisis data (minggu ke 9) 

6. Mahasiswa mampu menggunakan model regresi dan korelasi 

dan menginterpretasikannya. (minggu ke 10 -11) 

7. Mahasiswa mampu menjelaskan prosedur uji asumsi klasik 

dalam model regresi (minggu 12-13) 

8. Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan metode statistika 

non-parametrik dalam analisis data (minggu 14-15) 

UJIAN AKHIR SEMESTER (MINGGU KE 16) 
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Mg Ke- 
 

Kemampuan Akhir yang 
diharapkan (Sub-CPMK) 

Materi/ Bahan Kajian Metode Pembelajaran Waktu 
Pengalaman Belajar 

Mahasiswa 
Kriteria dan Indikator 

Penilaian 
Bobot 

Nilai (%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 dan 
2 

Mahasiswa mampu 
menjelaskan variabel, skala 
pengukuran data, sumber 
data serta metode 
pengumpulan data untuk 
penyajian informasi dan 
penelitian. 
 

Pengertian varaibel dan data, 
jenis dan skala pengukuran 
data, berbagai sumber 
perolehan data, metode 
pengumpulan data serta 
hubungan antar variabel. 

1.Kuliah dan diskusi 
 
2. Presentasi 
 
 

2 x 100 
menit 

Tugas 1: menyusun data 
berdasar sumber data dan 
skala pengukuran serta 
metode pengumpulan data 
yang digunakan 2(2x60mnt) 
 
 

Indikator: ketepatan 
menjelaskan jenis dan 
skala pengukuran data 
dan ketepatan 
menggunakan 
pengumpulan data. 
 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan penentuan 
jenis dan 
penggolongan data.  
 
Penilaian bentuk non-
test : expose berbagai 
sumber perolehan 
data. 

10% 

3  Mahasiswa mampu 
menjelaskan penyusunan 
kuesioner serta melakukan uji 
validitas serta reliabilitas 
instrumen. 
 

Alur penyusunan kuesioner, 
pengertian indikator,  
pengujian validitas dan 
reliabilitas instrumen. 
 
 

1.Kuliah dan diskusi 
 
2. Presentasi 

2 x 50 
menit 

Tugas 2: Menguji validitas 
dan reliabilitas dari 
instrument / kuesioner. 
(2x60 mnt) 
 
 

Indikator:ketepatan 
sistematika 
perhitungan validitas 
dan reliabilitas sesuai 
formula. 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan proses 
perhitungan dan hasil 
perhitungan.  
 
Penilaian bentuk non 
test:  ringkasan hasil 

5% 
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rujukan. 

4 dan 
5 

Mahasiswa mampu 
menggunakan teknik 
sampling yang tepat 
berdasarkan karateristik data 
dan tujuan penelitian. 
 

Metode / teknik penarikan     
sampel, probability sampling, 
non-probability sampling, 
simple random sampling, 
stratified sampling, cluster 
sampling, purposive, multi 
stage, snow ballsampling,  
kesalahan dalam penarikan 
sampel,  distribusi      sampel 
rata-rata, distribusi     sampel 
proporsi, pendugaan titik dan 
pendugaan  interval,       
ukuran sampel. 
 

1.Kuliah dan diskusi  
 
2. Presentasi 
 

2x100 
menit 

Tugas 3 : Studi kasus 
menyusun kerangka sampel 
dengan metode probability 
sampling dan non-probabilty 
sampling. 2(2x60 mnt) 

Indikator: ketepatan 
penggunaan metode 
sampling dan 
prosedure memilih 
sampel. 
 
Kriteria penilaian: 
ketepatan dan 
sistematika 
 
Penilaian bentuk non-
test : penyusunan 
sampel terpilih. 

15% 

6 dan 
7 

 Mahasiswa mampu 
memahami uji hipotesis serta  
menjelaskan kesalahan yang 
terjadi pada pengujian 
hipotesis. 

Tahapan uji hipotesis, taraf 
signifikansi dan tingkat 
kepercayaan, jenis kesalahan 
alpa dan beta, uji satu arah 
dan dua arah, ciri-ciri sampel 
kecil, distribusi t students, 
pengujian sampel kecil dan      
sampel besar. 
 

1.Kuliah dan diskusi  
 
2. Presentasi 
 
 
 

2x100 
menit 
 
 

Tugas 4: Studi kasus 
pengujian hipotesis dan 
interpretasi hasil uji hipotesis 
sebagai dasar pembuat 
keputusan. 2 (2x60 mnt) 

Indikator: ketepatan 
telaah kasus untuk 
peyusunan H0 dan H1. 
 
Kriteria penilaian : 
Ketepatan dan 
sistematika pengujian 
dan interpre3tasi. 
 
Penilaian : bentuk 
non test : Penentuan 
kesalahan dalam 
pengujian hipotesis. 

15% 

8 Evaluasi Tengah Semester 0 % 
9. Mahasiswa mampu 

memahami prinsip ANOVA 
serta kegunaanya dalam 
analisis data. 
 

Analisis perbedaan dengan 
Analisis varians satu jalur dan 
dua jalur. 
 

1.Kuliah dan diskusi  
 
2. Presentasi 
 

2 x 50 
menit 

Tugas 5: Menentukan adakah 
perbedaan dua atau lebih 
kelompok data dengan 
ANOVA 1 jalur dan 2 jalur. 
(2x60 mnt) 

Indikator: ketepatan 
pemilihan model 
ANOVA. 
 
Kriteria penilaian : 
ketepatan proses 
penghitungan. 

10% 
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Penilaian: bentuk 
non-test:  komparasi 
ANOVA 1 jalur dan 2 
jalur. 

10 
dan 
11 

Mahasiswa mampu 
menggunakan model regresi 
dan korelasi serta 
menginterpretasikannya. 
 

Persamaan regresi sederhana 
dan berganda,  metode 
kuadrat terkecil, intercept dan 
koefisien regresi, kesalahan 
baku pendugaan, sum square 
regresion, sum square eror, 
uji koefisien regresi, koefisien 
determinasi, pengertian 
korelasi, koefisien korelasi, uji 
hipotesis koefisien korelasi. 
 

1.Kuliah dan diskusi  
 
2. Presentasi 
 

2 x 100 
menit 

Tugas 6:  studi kasus 
menyelesaikan model 
persamaan regresi dan 
estimasi. 2(2x60 menit) 

Indikator: ketepatan  
penyusunan 
persamaan regresi. 
 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan penentuan 
variabel dan koefisien 
model regresi dan 
hasil estimasi 
termasuk hasil 
interpretasi.   
 
Penilaian : bentuk non 
test : hasil uji regresi, 
uji determinasi dan 
estimasi. 
 

20% 

12 
dan 
13 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan prosedur uji 
asumsi klasik dalam model 
regresi. 

Identifikasi kurva normal, 
penyebab data tidak normal, 
pengertian asumsi klasik, 
linearitas dan normalitas, 
asumsi yang  mendeteksi dan 
mengatasi terjadinya 
multikolinearitas, 
heteroskedastisitas dan 
autokorelasi. 
 

1.Kuliah dan diskusi  
 
2. Presentasi 
 

2 x 100 
menit  

Tugas 7: Pemeriksaan 
penyimpangan pada sebuah 
model regresi dan perbaikan 
model menjadi BLUE (Best 
Linier Unbiased Estimator). 
2 (2x60 menit)  

Indikator: 
Ketepatan 
pendeteksian dan 
metode perbaikan 
model. 
 
Kriteria penilaian: 
Ketepatan, kesesuaian 
uji asumsi klasik dan 
solusi perbaikan 
model. 
 
Penilaian : bentuk 
non-test:  

15% 
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Pemeriksaan model-
model lain terhadap 
penyimpangan asumsi 
klasik. 
 

14 
dan 
15 

 Mahasiswa mampu 
menjelaskan penggunaan 
metode statistika non-
parametrik dalam analisis 
data. 
 

Pengertian statistik non-
parametrik dan kegunaannya, 
uji keselarasan, uji 
kenormalan, uji independensi, 
uji tanda, uji Wilcoxon, uji 
Kruskal-Wallies dan uji 
korelasi rank spearman 
 

1.Kuliah dan diskusi  
 
2. Presentasi 
 

2 x 100 
menit 

Tugas 8 : Studi kasus 
pemeriksaan data dan 
fenomena ekonomi dengan 
statistik non-parametrik. 
2 (2x60 menit)  

Indikator: ketepatan 
pemilihan berbagai 
metode statistik non-
parametrik. 
 
Kriteria penilaian : 
Ketepatan prosedur 
dan hasil uji statistik 
non-parametrik dan 
interpretasi. 
 
Penilaian : bentuk 
non-test: 
perbandingan hasil 
dari berbagai metode 
penggunaan statistik 
non-parametrik. 
 

10% 

16 Evaluasi Akhir Semester 0 % 
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