
 

 

SILABUS MATA KULIAH PROGRAM STUDI D-III 
RUMPUN MATA KULIAH STATISTIKA FORMAL 

 

MATA KULIAH 

(SF-01) 

Nama Mata Kuliah : Pengantar Aplikasi Komputer 

Kode Mata Kuliah : VS180102 

Kredit : 2/0/1 

Semester : I 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini mempunyai tujuan agar mahasiswa mempunyai kemampuan 

untuk mengoperasikan office, terutama spreadsheet (excel) dan database 

(access). Mahasiswa diajarkan fungsi-fungsi yang ada di excel sehingga dapat 

membantu lulusan ketika bekerja untuk mengerjakan tugasnya dengan lebih 

cepat dan tepat. Disamping itu, mahasiswa juga diajarkan untuk membuat 

database sebagai dasar untuk membuat suatu sistem manajemen. Mata kuliah 

ini juga mengajarkan mahasiswa dasar-dasar pemerograman melalui macro pada 

excel, sehingga mahasiswa dapat membuat program sederhana yang 

behubungan dengan permasalahan statistika. Strategi pembelajaran yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pada mata kuliah ini adalah melakukan diskusi 

dan memberikan penjelasan tentang fungsi-fungsi yang biasa digunakan pada 

excel dan dasar-dasar pemrograman serta praktikum secara langsung dengan 

menggunakan fungsi-fungsi yang tepat serta membuat program dari kasus yang 

diberikan. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan 

S12  Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi 

yang dimiliki 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU3 Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang 

sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran 

logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri 



 

 

KU4 Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih 

serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang 

membutuhkan 

KU8 mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi 

P3a Mampu melakukan manajemen data dan membuat visualisasi data 

P5 Mampu mengelola dan menyajikan data 

KK3 Mampu menggunakan perangkat lunak dalam melaksanakan pekerjaan 

pengelolaan, penyajian dan analisis data 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mahasiswa dapat memahami organisasi dan tatakerja komputer 

2. Mahasiswa dapat memahami Sistem Bilangan 

3. Mahasiswa mampu mengoperasikan dan menyelesaikan permasalahan 

dengan excel  

4. Mahasiswa mampu mengoperasikan dan menyelesaikan permasalahan 

dengan access 

5. Mahasiswa mampu membuat program sederhana menggunakan perintah-

perintah dalam macro excel 

6. Mahasiswa mampu menyelesaikan suatu masalah yang lebih komplek 

dengan macro excel 

POKOK BAHASAN 

Pengenalan Excel, Variabel, Operator dan fungsi dalam excel, filter, pivot table 

dan grafik, Pengenalan macro excel, deklarasi variabel, input-output, struktur 

kendali, pengulangan, dan fungsi. Pengenalan Access, Table dalam Access, Form 

dalam Access, Report dalam Access dan Query dalam Access. 

PRASYARAT 

- 

PUSTAKA 

1. Bernard V. Liengme, A Guide to Microsoft® Excel 2013for Scientists and 

Engineers, 2016 Elsevier 

2. Richard Shepherd, “Excel 2007 VBA Macro Programming”, McGraw-Hill, 

2010 

3. Joyce Cox, Joan Lambert, “Microsoft® Access® 2010 : Step by step”,  

Microsoft Press,  2010 

 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SF-02) 

Nama Mata Kuliah : Matriks 

Kode Mata Kuliah : VS180202 

Kredit : 2/0/0 

Semester : II 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah Matrik merupakan salah satu mata kuliah di bidang teori, yang 

bertujuan menguasai konsep-konsep dasar matematika untuk memahami teori 

tentang Vektor, Operasi Dasar Matriks, Determinan, Invers, Vektor Random,  

Sistem Persamaan Linier, Ruang Vektor, Nilai dan Vektor Eigen. Serta mampu 

menggunakan konsep tersebut untuk pengolahan variabel random, perumusan 

pemodelan dan perhitungan univariate dan multivariate.Untuk mencapai tujuan 

ini maka strategi pembelajaran yang digunakan adalah diskusi dan latihan baik 

secara manual maupun dengan paket program komputer. 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religious 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

P1B Mampu menjelaskan konsep Matriks 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampu menjelaskan  konsep vektor, operasi matriks, determinant dan 

invers matriks 

2. Mampu menjelaskan  konsep vektor random 

3. Mampu menyelesaikan Sistem Persamaan linear. 

4. Mampu menjelaskan  konsep Ruang Vektor 

5. Mampu  menerapkan akar dan vektor karakteristik untuk  diagonalisasi 

dari suatu matriks dan secara manual maupun dengan paket program.          

6. Mampu memfaktorkan matriks 

7. Mampu menjelaskan bentuk Kuadratik dan Dapatmenyelesaikan 

persoalan  Turunan matriks 



 

 

POKOK BAHASAN 

1. Vektor, Operasi Dasar Matriks 

2. Determinan 

3. Invers 

4. Vektor Random 

5. Sistem Persamaan Linier 

6. Ruang Vektor 

7. Nilai dan Vektor Eigendan Dekomposisi matriks 

8. Bentuk Kuadratik dan turunan Matriks 

9. Operasional matriks dengan Paket Program 

PRASYARAT 

Matematika I dengan nilai minimum D 

PUSTAKA 

1. Schott R James, “Matrix analysis for Statistics”., Academic Press, New York 

and London, 1997 

2. Anton, H., “Elementary Linear Algebra”, John Wiley & Son, New York, 1987 

3. Basilevsky, Alexander,”Applied Matrix algebra in statistical Science”, New 

York, North-Holland. 1983 

 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SF-03) 

Nama Mata Kuliah : Komputasi Statistika 

Kode Mata Kuliah : VS180203 

Kredit : 2/0/1 

Semester : II 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah bertujuan agar mahasiswa membuat program sederhana yang belum 

terdapat di paket program yang tersedia. Metode pembelajaran yang digunakan 

untuk mencapai tujuan tersebut mahasiswa diberikan dasar mengenal dasar-

dasar pemerograman pada paket program MINITAB dan R. Setelah itu, 

mahasiswa membuat program sederhana berkaitan dengan materi yang ada di 

Departemen Statistika, diantaranya statistika deskriptif, uji hipitesis, korelasi dan 

regresi sederhana melalui praktikum serta mempresentasikan hasil program 

yang sudah dibuat. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan 

S12 Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi 

yang dimiliki 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi 

P3b Mampu membuat makro program untuk dijalankan pada paket program 

statistik 

KK3 Mampu menggunakan perangkat lunak dalam melaksanakan pekerjaan 

pengelolaan, penyajian dan analisis data 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampu mendemonstrasikan pemrograman macro minitab 

2. Mampu menerapkan struktur pemrograman R 



 

 

3. Mampu menjelaskan dasar-dasar algoritma program statistika deskriptif 

dan mengimplementasikannya dalam program paket Statistika 

4. Mampu menjelaskan dasar-dasar algoritma program komputasi 

pendugaan parameter satu dan dua populasi serta 

mengimplementasikannya dalam program paket Statistika. 

5. Mampu menjelaskan dasar-dasar algoritma program komputasi korelasi 

dan analisis regresi linear sederhana dan berganda kemudian 

mengimplementasikannya dalam program paket Statistika 

POKOK BAHASAN 

Pengantar Pemerograman MINITAB, Komputasi Statistika Deskriptif, Komputasi 

Statistika pendugaan parameter dan pengujian parameter, komputasi statistika 

korelasi dan regresi, metode Bootstrap dan Jacknife untuk estimasi parameter, 

korelasi dan regresi, Pengantar R dan Pemrogramannya 

PRASYARAT 

Pengantar Aplikasi Komputer dengan nilai minimum D 

PUSTAKA 

1. Minitab: “User's guide 1: Data, graphics and macros”, Minitab Inc, 

Pennsylvania State University.1999 

2. Horton, N.J., Kleinman, K., 2015, Using R and RStudio for Data 

Management,Statistical Analysis,and Graphics, 2nd Edition, CRC Press 

Taylor & Francis GroupCRC Press Taylor & Francis Group 

3. Peng, R.D., R Programming for Data Science 

 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SF-04) 

Nama Mata Kuliah : Eksplorasi dan Visualisasi Data 

Kode Mata Kuliah : VS180403 

Kredit : 2/0/0 

Semester : IV 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Analisis Eksplorasi data merupakan metode untuk mengenali pola data nelalui 

diagram atau grafik, mendeteksi adanya nilai ekstrim agar  analisis yang dibuat 

dapat tidak terpengaruh efek ekstrem, menentukan pola hubungan antar 

variabel dengan menggunakan diagram pencar dan membuat garis persamaan 

serta melakukan smoothing data. Penyajian data dalam bentuk tabel kontingensi 

dan melakukan analisis hubungan dari variabel yang bersifat kategori. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religius 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna; dan 

KU1  Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang 

sudah baku; 

KU4 Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih 

serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang 

membutuhkan 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan 

kompetensi kerja secara mandiri 

P5 Mampu mengelola dan menyajikan data 

KK2b Mampu menerapkan aturan/standar dalam deskripsi, eksplorasi dan 

interpretasi data 

 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampumelakukan manajemen data agar siap untuk dianalisis 



 

 

2. Mampu melakukan eksplorasi data untuk menangani data missing dan 

outlier  

3. Mampu melakukan teknik visualisasi data untuk berbagai jenis data 

4. Mampu mengkomunikasikan hasil eksplorasi dan visualisasi 

POKOK BAHASAN 

1. Teknik manajemen data dengan Excel (importing, filtering, sorting, pivot 

table) dan software R (importing, transforming, manipulating) 

2. Deteksi dan penanganan data missing  

3. Deteksi dan penanganan outlier 

4. Penyajian data secara grafis 

5. Mengkomunikasikan hasil visualisasi dalam bentuk infografis 

PRASYARAT 

Pengantar Metode Statistika 2 dan Komputasi Statistika dengan nilai minimum D 

PUSTAKA 

1. Wickham, H., Grolemund, G., 2017, R for Data Science, O’Reilly Media, Inc 

2. Horton, N.J., Kleinman, K., 2015, Using R and RStudio for Data 

Management,Statistical Analysis,and Graphics, 2nd Edition, CRC Press 

Taylor & Francis GroupCRC Press Taylor & Francis Group 

3. Marquez, F.P.G., Lev, B.,  2017, Big Data Management, Springer 

International Publishing 

4. Golmeier, J., Duggirala, P., 2015, Dashboard for Excel, Apres 

5. Velleman, P.F., Hoaglin, D.C., : Application, Basic, and Computing of 

Exploratory Data Analysis , Duxbury Press 2004 

 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SF-05) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Data I 

Kode Mata Kuliah : VS180502 

Kredit : 0/1/1 

Semester : V 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa tentang melakukan manajemen data 

serta menganalisa sebuah kasus yang memang membutuhkan penyelesaian 

dengan metode statistika dasar. Metode statistika yang diajarkan dalam analisa 

data I ini dibatasi sampai dengan metode regresi dan juga desain eksperimen. 

Berbeda dengan mata kuliah metodologi, dalam mata kuliah ini juga dititik 

beratkan pada penguasaan kemampuan untuk menggunakan perangkat lunak 

(program paket) statistika dalam pengolahan data. Diharapkan setelah 

menempuh kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan proses analisa data 

yang komprehensif yang meliputi formulasi masalah, pemilihan metode serta 

menganalisa hasil pengolahan data. Mahasiswa akan di asah juga kemampuan 

softskill-nya melalui latihan presentasi untuk mengkomunikasikan hasil analisa 

secara baik, efektif dan efisien. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1  Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religious 

S2  Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna 

S12  Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi 

yang dimiliki 

KU1 Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

KU6 Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

Berada di bawah tanggungjawab-nya  



 

 

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kerja 

secara mandiri  

KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi 

P2b 2.Mampu menerapkan metoda Statistika untuk kasus multivariat 

KK2  Mampu menyelesaikan masalah menggunakan perangkat metode 

Statistika dengan memperhatikan factor industri, bisnis, social dan 

pemerintahan; 

KK3 Mampu menggunakan perangkat lunak dalam melaksanakan pekerjaan 

pengelolaan, penyajian dan analisis data 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mengingat kembali istilah-istilah dan konsep dalam statistika, metode 

pengambilan data, dan manajemen data  dengan program paket 

2. Mampu menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik menggunakan 

paket program 

3. Mampu melakukan pre-processing data dengan bantuan paket program 

4. Mampu melakukan pendugaan titik dan interval satu populasi berdistribusi 

normal maupun tidak berdistribusi normal dengan bantuan paket program 

5. Mampu melakukan pemodelan regresi dengan paket program 

6. Mampu memodelkan regresi untuk data kategorik (variabel dummy), serta 

mampu mengkomunikasikan hasil analisa data secara lisan dan tulisan 

7. Mampu mendeteksi pelanggaran pada pemodelan regresi (multikolinear)  

8. Dan mampu mengatasinya dengan bantuan  paket program 

9. Mampu menguji asumsi di dalam regresi dan mampu mengatasi  

10. Penyimpangan asumsi menggunakan paket program 

11. Mampu menyelesaikan masalah rancangan percobaan menggunakan  

12. Program paket 

13. Mampu menguji dan megatasi penyimpangan asumsi di dalam rancangan 

percobaan serta mampu mengkomunikasikan hasil analisa data secara 

lisan  tulis 

POKOK BAHASAN 

1. Statistik deskriptif untuk data  berstruktur tunggal dan kelompok untuk 

berbagai jenis skala data.  

2. Angka indeks.  



 

 

3. Pemeriksaan dan pengujian data yang mencakup simetri, skewness, 

kurtosis, kehomogenan varians, kenormalan, dan transformasi data.  

4. Pendugaan parameter untuk satu, dua dan k populasi yang berdistribusi 

normal dan tidak berdistribusi normal. 

5. Estimasi dan Pengujian parameter pada RAL, RAB, dan R Faktorial 

6. Ukuran keeratan hubungan antar variabel yang berskala diskrit dan 

kontinu,  

7. Pemodelan hubungan antar variabel dengan satu atau lebih dari satu 

prediktor 

8. Pengujian Asumsi residual yang berskala diskrit dan kontinyu 

9. Penanganan maslah pada pemodelan regresi (multikolinear, Autokorelasi 

dan Heteroskedastisitas) 

10. Regresi Dummy Variabel 

11. Pemilihan model terbaik. 

PRASYARAT 

Desain Eksperimen dan Analisis Regresi minimum nilai D 

PUSTAKA 

1. Diktat Pengajaran AD 1 (Departemen Statistika ITS) 

2. Manual Paket Program SPSS 

3. Manual Paket Program MINITAB 

  



 

 

MATA KULIAH 

(SF-06) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Data II 

Kode Mata Kuliah : VS180601 

Kredit : 0/1/1 

Semester : VI 

DESKRIPSI MATA KULIAH 

Mata kuliah ini mengajarkan mahasiswa tentang melakukan manajemen, 

ekplorasi data serta menganalisa sebuah kasus yang memang membutuhkan 

penyelesaian dengan metode statistika khusus seperti multivariate, time series, 

analisis data kualitatif, dll. Metode statistika yang diajarkan dalam analisa data II 

merupakan metode-metode pokok yang memang harus dikuasai oleh seorang 

statistisi. Berbeda dengan mata kuliah metodologi, dalam mata kuliah ini juga 

dititik beratkan pada penguasaan kemampuan untuk menggunakan perangkat 

lunak (program paket) statistika dalam pengolahan data. Diharapkan setelah 

menempuh kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan proses analisa data 

yang komprehensif yang meliputi formulasi masalah, pemilihan metode serta 

menganalisa hasil pengolahan data. Mahasiswa akan di asah juga kemampuan 

softskill-nya melalui latihan presentasi untuk mengkomunikasikan hasil analisa 

secara baik, efektif dan efisien. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN YANG DIBEBANKAN MATA KULIAH 

S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap 

religious 

S2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas 

berdasarkan agama, moral, dan etika 

S8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri 

S11 Berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna 

S12 Bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi 

yang dimiliki 

KU1 Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data 

dengan beragam metode yang sesuai 

KU2 Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur 

 Mandiri 

KU5 Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya 

KU6 Mampu bertanggung-jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

berada di bawah tanggungjawab-nya 



 

 

KU7 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada di bawah tanggung jawabnya dan mengelola pengembangan kerja 

secara mandiri  

KU8 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi 

P2b Mampu menerapkan metoda Statistika untuk kasus multivariat 

KK2 Mampu menyelesaikan masalah menggunakan perangkat metode 

Statistika dengan memperhatikan factor industri, bisnis, social dan 

pemerintahan 

KK3 Mampu menggunakan perangkat lunak dalam melaksanakan pekerjaan 

pengelolaan, penyajian dan analisis data 

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH 

1. Mampu Mendemonstrasikan pemrograman Macro Minitab 

2. Mampu menerapkan struktur pemrograman R 

3. Mampu menjelaskan  dasar-dasar algoritma program statistika dan 

mengimplementasikannya dalam paket program statistik 

4. Mampu menjelaskan  dasar-dasar algoritma program komputasi untuk 

pengujian distribusi nultivariate normal dan pengujian vertor rata-rata  

5. Mampu menjelaskan Konsep dasar Analisis Komponen Utama dan Analisis 

Faktor serta menyelesaikan permasalahan yang dapat diselesaikan dengan 

Analisis Komponen utama analisis atau Analisis Faktor.  

6. Mampu menyelesaikan kasus dengan Analisis Cluster dan Diskriminan 

7. Mampu melakukan penyelesaikan kasus dengan pendekatan Analisis 

korespondensi dan analisis data kualitatif 

8. Mampu Menerapkan Analisis Regresi Logistik  biner dengan bantuan paket 

program statistika 

9. Mampu Menerapkan Analisis Regresi Logistik  multinomial dengan  

10. bantuan paket program statistika 

11. Mampu menerapkan regresi time series dengan bantuan paket program 

statistika 

12. Mampu menerapkan model ARIMA dengan bantuan paket program 

13. Mampu Mendemonstrasikan pemrograman Macro Minitab 

POKOK BAHASAN 

1. Analisis data multivariate untuk data berskala data diskrit dan kontinu, 

mencakup : 

a. Manova,  



 

 

b. Analisis komponen utama,  

c. Analisis faktor, 

d. Analisis cluster dan  

e. Analisis diskriminan 

f. Analisis korespondensi.  

2. Analisis data kualitatif mencakup model loglinear, analisis korespondensi 

dan regresi logistik (nominal dan ordinal).  

3. Metode peramalan mencakup analisis trend, dekomposisi, pemulusan dan 

ARIMA. 

PRASYARAT 

Analisis Multivariate, Analisis Data Kualitatif, Analisis Time Series dan Analisis 

Data 1 dengan nilai minimum D 

PUSTAKA 

1. Diktat Pengajaran AD 1 (Departemen Statistika ITS) 

2. Manual Paket Program SPSS 

3. Manual Paket Program MINITAB 

 


