
LATIHAN UJI HIPOTESIS DUA-SAMPEL RATA-RATA 

 

Soal 1 

Owen Lawn Care Inc. menghasilkan dan merakit mesin potong rumput yang dikirimkan ke beberapa dealer 

di Amerika Serikat dan Kanada. Dua prosedur berbeda diusulkan untuk memuat mesin pada kerangka 

mesin potong rumput. Pertanyaannya adalah apakah terdapat perbedaan rata-rata banyaknya waktu 

yang diperlukan untuk memuat mesin-mesin pada kerangka? Prosedur pertama dikembangkan oleh 

Welles dan prosedur lainnya dikembangkan oleh Atkins. Untuk mengevaluasi kedua metode, diputuskan 

untuk melakukan studi waktu dan pergerakan. Hasil sampling dalam evaluasi tersebut dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. Gunakan taraf nyata 0,1. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dan 

simpangan baku kedua populasi sama. 

 

METODE RATA-RATA S. BAKU SAMPLE SIZE 

Welles 4 menit 2,92 menit 5 

Atkins 5 menit 2,10 menit 6 

 

 

 

 

Soal 2 

Manajer produksi di Bellevue Steel, produsen kursi roda, bermaksud membandingkan banyaknya kursi 

roda yang rusak yang diproduksi pada shift pagi dengan yang diproduksi pada shift siang. Tabel di bawah 

ini menampilkan hasil sampling yang dilakukan dalam  membandingkan kedua shift tersebut. Pada taraf 

nyata 0,05, apakah terdapat perbedaan dalam banyaknya kursi roda rusak yang diproduksi masing-

masing shift? Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan simpangan baku yang sama. 

SHIFT RATA-RATA S. BAKU SAMPLE SIZE 

Pagi 7 buah 1,41 buah 6 

Siang 10 buah 2,12 buah 8 

 

 

 



 

 

Soal 3 

Seringkali berguna bagi perusahaan untuk mengetahui siapa pelanggan mereka dan bagaimana mereka 

menjadi pelanggan. Suatu perusahaan kartu kredit tertarik untuk mengetahui apakah mereka secara 

proaktif mengajukan permohonan kartu kredit ataukah mereka dihubungi telemarketer. Perusahaan 

tersebut mendapatkan hasil sampling berupa neraca akhir bulan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di 

bawah. Apakah cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa rata-rata neraca akhir bulan lebih besar bagi 

pemilik kartu yang dihubungi telemarketer daripada yang mengajukan sendiri? Anggaplah kedua populasi 

berdistribusi normal dan simpangan baku kedua populasi tidak sama. Gunakan taraf nyata 0,05. 

SUMBER RERATA S. BAKU SAMPLE SIZE 

Mengajukan sendiri $ 1.568 $ 356 10 

Dihubungi $ 1.967 $ 857 8 

 

 

 

 

Soal 4 

Suatu artikel The Wall Street Journal baru-baru ini membandingkan biaya adopsi anak-anak dari Cina 

dan dari Rusia. Dari 16 sampel adopsi dari Cina, rata-rata biaya tersebut adalah $ 11.045 dengan 

simpangan baku $835. Dari 18 sampel adopsi dari Rusia, rata-rata biaya tersebut adalah  $ 12.840 

dengan simpangan baku $ 1.545. Dapatkah kita menyimpulkan bahwa rata-rata biaya adopsi  dari Rusia 

lebih tinggi? Anggap kedua populasi berdistribusi normal dan simpangan baku keduanya tidak sama. 

Gunakan taraf nyata 0,05. 

 


