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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Matematika mempunyai peranan sangat penting dalam segala bidang, termasuk 

ilmu alam, teknik, kedokteran, bahkan ilmu sosial. Matematika terdiri dari dua cabang 

yaitu matematika terapan dan matematika murni. Matematika terapan yaitu disiplin 

ilmu yang berperan penting dalam kehidupan sehari-hari seperti statistika dan teori 

permainan. Sementara matematika murni merupakan matematika untuk kepentingan 

diri sendiri dan tidak memiliki pengaplikasian [14]. 

Dalam Skripsi ini, cabang matematika yang digunakan adalah matematika 

terapan yaitu statistika. Statistika merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan 

pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, analisis, interpretasi dan penyajian data 

[15]. Dalam menganalisis data terdapat beberapa cara untuk dapat mempermudah 

dalam analisis terutama dalam menginterpretasikan data yaitu uji kecocokaan 

(goodness of fit) data, uji korelasi data dan lain-lain. Menganalisis data terutama pada 

uji kecocokan (goodness of fit) terdapat macam-macam cara yaitu dengan uji 

Anderson-Darling, uji Crème-Von Mises Type, Kolmogorov-Smirnov, uji Chi-Kuadrat 

dan lain-lain [3]. Uji Chi-Kuadrat khususnya uji Chi-Kuadrat satu sampel 

(independence) dipilih karena memiliki sifat sensitive terhadap penyimpangan di ekor 

distribusi [3]. Dapat pula diaplikasikan pada semua jenis distribusi dan semua jenis 

skala pengukuran nominal, ordinal, interval atau rasio dan selalu menghasilkan nilai 

yang positif [5].  

Distribusi Weibull merupakan distribusi sangat fleksibel dan juga memiliki 

keuntungan yaitu menyediakan solusi grafis yang sederhana yang prosesnya terdiri dari 

perencanaan kurva kemudian menganalisisnya dan berguna bahkan dengan 

kekurangan dalam suatu data misalnya jumlah sampel yang sedikit atau kecil. [1]. Pada 

distribusi Weibull, memiliki kemencengan kanan atau bernilai positif. Selain itu, 

kegunaan kemencengan distribusi Weibull juga digunakan pada penerapan kematian 

bayi [16]. Kemencengan distribusi Weibull dapat mengakomodasi distribusi menceng 
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ke kanan atau positif [3]. Nilai Chi-Kuadrat yang memiliki nilai positif memiliki 

kesamaan dengan kemencengan distribusi Weibull dan baik untuk dianalisis hubungan 

antar keduanya. Uji yang digunakan untuk menguji korelasi antara nilai chi kuadrat 

dengan kemencengan distribusi Weibull adalah uji korelasi Kendall. Uji Korelasi 

Kendall memiliki keunggulan yaitu untuk mengetahui korelasi antar variable untuk 

jenis data peringkat.  

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, pada skripsi ini akan dibahas 

bagaimana menentukan hubungan pada nilai Chi-Kuadrat dengan kemncengan 

distribusi Weibull. Penulis memberikan judul “Menentukan Hubungan 

Kemencengan Distribusi Weibull (𝑺𝒌) dengan nilai Chi Kuadrat (𝝌𝟐)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana penerapan nilai Chi-Kuadrat (𝜒2) pada kemencengan distribusi 

Weibull (𝑆𝑘) ? 

b. Bagaimana hubungan antara koefisien kemencengan distribusi Weibull (𝑆𝑘) 

dengan nilai Chi-Kuadrat (𝜒2)  dengan menggunakan uji korelasi Kendall (𝜏) ? 

 

1.3 Batasan Masalah  

Mengingat luas dan kompleksnya teori yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan pembahasan skripsi ini, maka dalam penulisan ini dibatasi : 

a. Distribusi Weibull yang digunakan adalah distribusi yang memiliki 2 parameter, 

yaitu parameter bentuk (𝜆) dan parameter skala (𝛿). 

b. Data acak yang berdistribusi normal dibantu oleh Software Octave  dengan 

ukuran sampel 𝑛 = 20, 𝑛 = 50, 𝑛 = 100, dan 𝑛 = 200. 

c. Tingkat Signifikan (𝛼) adalah 0.05. 
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1.4 Tujuan Masalah  

Berdasarkan hasil rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mengetahui penerapan nilai Chi-Kuadrat (𝜒2) pada kemencengan distribusi 

Weibull (𝑆𝑘). 

b. Mengetahui hubungan antara koefisien kemencengan distribusi Weibull (𝑆𝑘) 

dengan nilai Chi-Kuadrat (𝜒2)  dengan menggunakan uji korelasi Kendall (𝜏). 

 

1.5 Metode Penelitian  

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut  

a. Studi Pustaka 

Pembelajaran dan pengkajian lebih dalam dilakukan dengan mencari sumber-

sumber referensi yang berkaitan dengan Distribusi Chi-Kuadrat (𝜒2), Distribusi 

Weibull (𝑆𝑘),Uji Chi-Kuadrat (𝜒2) dan Uji Korelasi Kendall (𝜏). 

b. Analisis  

Analisis disini lebih diartikan sebagai penganalisisan perilaku nilai Chi-Kuadrat 

dalam menentukan hubungan kemencengan distribusi Weibull (𝑆𝑘). Dimana 

penganalisisan ini diawali dengan menentukan nilai Chi-Kuadrat (𝜒2) untuk data 

yang berdistribusi Weibull, kemudian menentukan koefisien kemencengan 

distribusi Weibull (𝑆𝑘). Setelah itu kedua nilai tersebut diuji korelasinya dengan 

menggunakan uji korelasi Kendall (𝜏) untuk mengetahui hubungan antara 

koefisien kemencengan distribusi Weibull (𝑆𝑘) dengan nilai Chi-Kuadrat (𝜒2). 

c. Simulasi  

Pada skripsi ini, dilakukan simulasi yang dibantu oleh software Octave untuk 

memperoleh data acak yang berdistribusi Weibull kemudian mengaplikasikan 

rumus yang telah dibahas pada BAB II dan melakukan pengerjaan simulasi 

sesuai pada BAB III.  
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1.6 Sistematika Penulisan  

Berdasarkan sistematika penulisannya, skripsi ini terdiri atas lima bab berserta daftar 

pustaka, dimana dalam setiap bab terdapat beberapa subbab yang bersangkutan. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan 

sitematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Bab ini berisi Ukuran Statistika untuk Data, Distribusi 

Chi-Kuadrat (𝜒2), Distribusi Weibull, Uji Kecocokan 

(Goodness of Fit Test), dan Uji Korelasi (𝜏). 

BAB III MENENTUKAN HUBUNGAN KEMENCENGAN 

DISTRIBUSI WEIBULL (𝑺𝒌) DENGAN NILAI CHI-

KUADRAT (𝝌𝟐) 

Bab ini berisi tentang analisis meliputi perhitungan  Chi-

Kuadrat (𝜒2) untuk data acak yang berdistribusi Weibull, 

perhitungan koefisien kemencengan distribusi Weibull 

(𝑆𝑘), dan pengujian hubungan antara nilai Chi-Kuadrat 

(𝜒2) dengan koefisien kemencengan distribusi Weibull 

(𝑆𝑘) dengan menggunakan uji korelasi Kendall (𝜏). 

BAB IV STUDI SIMULASI  

 Bab ini berisi tentang pengaplikasian pada pembahasan 

utama yang pada perolehan data acak yang berdistribusi 

Weibull dibantu oleh software Octave. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil analisis dan 

simulasi pada pembahasan utama yang telah dipaparkan 

serta saran untuk penelitian skripsi selanjutnya sebagai 

pengembangan dari topik permasalahan. 


