
ISSN : 1858-{ 382

Vol.4 No.2 Januari 2008

h:ut- JYLarcmutiku

S tafistika
g{omputusi



lurnaf *latematifot, Statistifug {, Kornputasi
Yolume 4 No,Z .fanuari 2008

Peretsan Penyakit Demrm Berdarih (DBD) Kota Makassar dengan Penduga
Empirical Bayes
Anisa hal l-12

Model dengan Tundaan Wlktu
Syamsuddin Toaha ..,..r............ ..............i:... .......:...-.....,.... hal 13-22

Pendugaen Amatrn yang Hllang pad* Rancangan Aerk Kelompok {RAK)
Kismiantini....................i.....l..'...

Gelanggang Evaluasl dsn Sifat-sifatnya
Amir Kamal Amir ...........r................,.....................:... hal 33-39

Korelrsi AntarrYdiditas pada Evsluasi yang Dlgunrkrn drlam Mcnllai Hrcil
Belajar Slswa dengrn Hesil Kegiahn ITIGMP Matometika di Kabuprten Pidie

Kstaksamean Gronwall

Arallrie Drta Surviyal Menggunakan Metoda Proporttonal Hnzard d*n
Accelerated F allared Tlme
SriAstutiThamrin.............,....rrre.rrrrrirrrrl

Model Kmanduan Terhadrp Rokok
Kasbawati hal 73-81

Penentuan Hargr Opri Erope Menggunnkrn Porsamsaa Blach-Schales
Khaeruddin, Juernawati Massalesse & Alyusi hal 83-95

Orbit f,'raktal Himpunan Julia

Perbandlngsn Analisls Korolasl Krnonlk dan Regroei Kompoaen Utama
uttuk Mengatari Multikollnsritas

Aplikari Mctode ?emotongan Berimbang pada Sistsm Macsa Pegas
Kasbawati & A. WahidahA.K hal 119-130

ISSN:1858-1382

ffiilffiil$l[illlfffi

-4



l unuf frLatemati&p, Stat*tifrg 4 Kontpatasi
,/ot q No 2lanuai 2M8

Pendugaan Amatan Yang Hilang
Pada Rancangan Acak Kelompok (RAK)

Kismiantini'

Abstrak
Pengumpulan data dengan metode percobaan seringkali ditsmui adanya data hilang.
Hal ini disebabkan diantaranya oleh kecerobohan peneliti atau kerusakan unit
percobaaa yang tidak dapat dihindari. Masalah data hilang pada rancangan acak
lengkap dorgan ulangan sama dapat diatasi dengan ulangan tidak sama. Namun
data hilang pada rancangan acak kelompok tidak dapat diatasi dengan cara tersebut,
karena ulangan pada rancangan ini berperan sebagai kelompok. Salah satu metode
unhrk menduga data hilang pada rancangan acak kelompok adalah dengan metode
lzast Mean Squoo (LMS). Masalah data hilang pada rancangan acak kelompok
akan berakibat pada hasil analisis ragamnya, yaitu derajat bebas galat akan
berkurang sebanyak total data hilang, dan besamya j""rlah kuadrat galat akan
sernakin kecil seiring dengan semakin banyaknya data hilang.

Kata Kunci : Rancangan acak kelompok, data hilang, Least Mean Square (Uu{$,
analisis ragam.

1. Pendahuluan

Metode percobaan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang
berguna untuk menciptakan jenis perlakuan yang diinginkan, dengan mengamsli
perubahan-perubahan yang terjadi pada responsnya (Aunuddin, 2005). Berdasarkan
metode percobaan ini muncullah berbagai jenis rancangan. Secara gans besar
rancangan percobaan diklasifikasikan menjadi duq yaitu rancangan perlakuan,
misalnya rancangan satu faktor, dua faktor, tiga faktor atau lebih, dan rancangan
lingkungan seperti Rancangan Acali Lengkap (RAL), Rancangan Acah Kelompok
Lengkap (RAKL) atau yang lebih dikenal dengan Rancangan Acak Kelompok
(RAK), Rancangan Bujur Sangkar Latin (RBSL), dan sebagainya.

Seringkali pada pengumpulan data percobaan, terdapat pengamatan yang
hilang yang disebabkan oleh kecerobohan atau kerusakan unit percobaan yang tidali
dapat dihindari (Montgomery, 1995), dimana hal tersebut akan berpengaruh pada
teknik analisis ragarnnya. Data hilang ini akan memberikan hasil analisis yang tidak
valid, analisis ragam akan menyimpang, dan koefisien keragaman (KK) menjadi lebih
besar atau di atas 50% (Sutarno,2004). Bila masalah data hilang ini dijumpai pada
RAL yang semula diancang dengan ulangan sama, maka hal tersebut dapat diatasi
dengan ulangan tidak sama. Namun bila data hilang terjadi pada RAK, maka cara
mengatasi sebagaimana yang dilakukan pada RAL tidak lagi dapat digunakan, karena
ulangan pada rancangan ini digunakan sebagai kelompok. Ada berbagai metode untuk
mengatasi hal tersebut, di antaranya dengan cara transformasi data, dan Leqst Mean
Square (LMS). Pada makalah ini akan dibahas masalah pendugaan data hilang pada
RAK dengan menggunakan Least Mean Square (LMS).
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