
DOUBLE-SAMPLING PLANS 

 

Dalam double-sampling plans (DSP) proses sampling dapat terjadi hanya satu kali sampling, dapat 

juga terjadi dua kali sampling. Ini tergantung dari apakah dari sampling pertama berhasil 

menghasilkan kesimpulan atau tidak terhadap lot yang diperiksa. Apabila sampling pertama tidak 

menghasilkan kesimpulan, dilakukanlah sampling kedua, yang pasti memberikan kesimpulan. 

 

Dalam DSP terdapat dua pasang parameter, yaitu n1, c1, n2, dan c2. Berikut penjelasan masing-masing 

parameter: 

 n1 = ukuran sampel pada sampling pertama 

 c1 = cut-off point pada sampling pertama 

 n2 = ukuran sampel pada sampling kedua 

 c2 = cut-off point pada sampling kedua 

Dalam DSP terdapat empat kemungkinan hasil: 

1. Lot diterima pada sampling pertama : terjadi apabila d1 ≤ c1 

2. Lot ditolak pada sampling pertama : terjadi apabila d1 > c2 

3. Lot diterima pada sampling kedua : terjadi apabila d1 + d2 ≤ c2 

4. Lot ditolak pada sampling kedua : terjadi apabila d1 + d2 > c2 

Catatan: 

- Sampling kedua baru dilakukan apabila c1 < d1 ≤ c2 

- d1 = banyaknya barang cacat yang terambil dalam sampel pertama 

- d2 = banyaknya barang cacat yang terambil dalam sampel kedua 

Contoh: 

Dalam suatu DSP, n1 = 50 c1 = 1, n2 = 70, c2 = 3. Bagaimana DSP ini dilakukan? Pertama kali diambillah 

50 buah sampel. Apabila banyaknya barang cacat dalam sampel ini tak lebih dari 1 (d1 ≤ 1), LOT 

DITERIMA PADA SAMPLING PERTAMA. Namun apabila ternyata banyaknya barang cacat pada 

sampel pertama ini lebih dari 3 (d1 > 3), LOT DITOLAK PADA SAMPLING PERTAMA. Bagaimana 

apabila banyaknya barang cacat pada sampling pertama ini sudah melebihi 1 tapi belum melampaui 

3 (1 < d1 ≤ 3)? Misalnya d1 = 2. Dalam situasi ini, sampling kedua harus dilakukan. Diambillah 70 buah 

sampel secara acak. Misalkan banyaknya barang cacat yang didapati pada sampel kedua adalah d2. 

Jumlahkanlah d1 dengan d2. Apabila d1 + d2 ≤ 3 (d1+d2≤c2), LOT DITERIMA PADA SAMPLING KEDUA. 

Namun apabila d1+d2 > 3 (d1+d2>c2), LOT DITOLAK PADA SAMPLING KEDUA. 



Sekarang, dengan keempat parameter DSP tersebut, berapakah peluang diterimanya lot dengan p = 

0,05? Peluang diterimanya lot tersebut adalah Pa = Pa1 + Pa2. Pa1 adalah peluang diterimanya lot pada 

sampling pertama dan Pa2 adalah peluang diterimanya lot pada sampling kedua. 

Menghitung Pa1: 
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≈ 0,2794 

Menghitung Pa2: 

Lot diterima di sampling kedua apabila d1 + d2 ≤ 3. Jadi, ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu 

sbb.: 1) d1 = 2, d2 = 0 disingkat [2,0], 2) d1 = 2, d2 = 1 disingkat [2,1], 3) d1 = 3, d2 = 0 disingkat [3,0]. 

Selanjutnya, Pa2 = P([2,0]) + P([2,1]) + P([3,0]) 
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dan Pa2 = 0,0072 + 0,0265 + 0,0061 = 0,0398 

 Jadi, Pa = Pa1 + Pa2 = 0,2794 + 0,0398 = 0,3192. 

Peluang diterimanya lot dalam DSP ini adalah 0,3192. 
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TUGAS: 

Tentukanlah peluang diterimanya lot apabila diterapkan DSP dengan n1 = 30 c1=2 n2 = 20 c2 = 3. 

 

 


