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ABSTRAK 
 
Dalam penelitian ini dilakukan penerapan metode bootstrap pada pengujian hipotesis komparatif 
non parametrik. Studi kasus yang diambil adalah inflasi bulanan di kota Purwokerto, Surakarta, 
Semarang, dan Tegal tahun 2003-2012. Dalam melakukan analisis data digunakan paket program R 
v2.15.1 sebagai alat bantu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi α=5% 
untuk pengujian antara Purwokerto-Surakarta, Purwokerto-Semarang, Purwokerto-Tegal, 
Surakarta-Tegal, dan Semarang-Tegal  pada tahun 2003-2012 tidak terdapat perbedaan rata-rata 
inflasi tetapi antara Surakarta-Semarang terdapat perbedaan, sedangkan hasil pada pengujian antara 
Purwokerto, Surakarta, Semarang dan Tegal tahun 2003-2012 tidak terdapat perbedaan rata-rata 
inflasi. Pengujian dilanjutkan untuk periode setiap 2 tahun yang hasilnya pada kota Semarang dan 
Tegal terdapat perbedaan rata-rata inflasi tetapi untuk kota Purwokerto dan Surakarta tidak terdapat 
perbedaan, sedangkan untuk setiap tahunnya pada keempat kota tersebut  tidak terdapat perbedaan 
rata-rata inflasi, pada pengujian juga didapatkan bahwa pada suatu kota semakin besar perbedaan 
tahun maka mempunyai kecenderungan semakin terdapat perbedaan rata-rata inflasi dan 
sebaliknya. Studi simulasi juga menunjukkan bahwa pada sampel acak didapatkan hasil seperti 
yang diharapkan yaitu mendekati atau sama dengan hasil jika digunakan sampel asli. 
 
 
Kata Kunci :  Uji Mann-Whitney, Uji Wilcoxon, Uji Kruskal-Wallis, Uji Friedman,  

Metode Bootstrap, Inflasi. 
 
 
 
 
ABSTRACT 

 
In this study the bootstrap methods used in comparative testing for 2 samples and more. The data is 
taken from the monthly inflation in Purwokerto, Surakarta, Semarang and Tegal from 2003 to 
2012. The data analysis uses program R v2.15.1 as a tool. These results at significance level α = 
5% for the test between Purwokerto-Surakarta, Purwokerto-Semarang, Purwokerto-Tegal, Tegal 
Surakarta and Semarang-Tegal from 2003 to 2012 there were no differences in the average monthly 
inflation but there is significant diference for Semarang-Surakarta, for the test between Purwokerto, 
Surakarta, Semarang and Tegal from 2003 to 2012 there was no difference in average monthly 
inflation. The next test is for each 2-year period in Semarang and Tegal it shows that there are 
differences in average inflation but for Purwokerto and Surakarta there are no differences, for each 
year there is no difference in the average inflation for each city, the test also showed that the 
greater the difference in years it tends to have greater differences in average inflation and vice 
versa. The simulation tends to the random samples result most likely the result if uses the right 
samples. 
 
 
Keywords:  Mann-Whitney Test, Wilcoxon Test, Kruskal-Wallis Test, Friedman Test,  

Bootstrap Method, Inflation. 
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PENDAHULUAN 

 
Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga satu atau dua barang yang 

mengakibatkan harga barang lain naik. Inflasi yang diukur di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 

kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan, makanan jadi dan minuman, perumahan, 

pakaian, kesehatan, pendidikan dan olah raga, serta transportasi dan komunikasi. Inflasi dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

100
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Inflasi

0

0n ×
−

=
 

0

n

P

P
IHK =

 

dengan: 

Pn  : harga periode sekarang, 

P0  : harga periode sebelum, 

IHKn : Indeks Harga Konsumen periode sekarang, 

IHK0 : Indeks Harga Konsumen periode sebelum. 

 

Pada penelitian ini, studi kasus yang akan diuji adalah inflasi bulanan untuk kota 

Purwokerto, Surakarta, Semarang dan Tegal tahun 2003-2012 menggunakan 4 uji komparatif yaitu 

Uji Mann-Whitney, Uji Wilcoxon, Uji Kruskal-Wallis dan Uji Friedman dan penerapannya 

menggunakan metode bootstrap. Ide dari metode bootstrap ini menurut Cotofrei adalah resample 

data dari data asli dengan pengembalian untuk mendapatkan replika data baru yang menurut Halim 

(2006) disebut sebagai data bayangan (pseudo data) dengan banyak pengulangan yang terjadi. 

Salah satu penerapan metode bootstrap adalah untuk menguji hipotesis non parametrik dan salah 

satu jenis pengujiannya yaitu uji komparatif. 

 

 

Rumusan Masalah 

 

1. Apakah terdapat perbedaan rata-rata inflasi di beberapa kota? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata inflasi pada tahun sekarang dengan tahun-tahun 

sebelumnya dan mendatang? 

3. Bagaimana penggunaan metode bootstrap dalam menjawab no.1 dan no.2 dan apakah 

hasilnya sesuai dengan jika menggunakan pengujian komparatif? 
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Tujuan 

 

1. Mendapatkan hasil pengujian rata-rata inflasi di beberapa kota, 

2. Mendapatkan hasil pengujian rata-rata inflasi dari waktu ke waktu, 

3. Mendapatkan hasil dari metode bootstrap berdasarkan pengujian yang dilakukan no.1  

dan no.2. 

 

Penelitian ini dituangkan dalam dua makalah sebagai berikut: 

1. Penerapan Metode Bootstrap Pada Uji Komparatif Non Parametrik 2 Sampel. 

Dipublikasikan dalam Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA 

dengan tema “MIPA dan Pendidikan MIPA Untuk Kemandirian Bangsa” yang 

diselenggarakan oleh FMIPA UNY pada tanggal 18 Mei 2013. 

2. Penerapan Metode Bootstrap Pada Uji Komparatif Non Parametrik Lebih Dari 2 

Sampel. Dipublikasikan dalam Seminar Nasional Sains dan Pendidikan Sains VIII 

Pembelajaran Sains yang Menarik dan Menantang dengan tema “Memajukan Dukungan 

Sains dan Matematika pada Dunia Bisnis, Industri dan Pendidikan” yang diselenggarakan 

oleh FSM UKSW pada tanggal 15 Juni 2013. 
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PENERAPAN METODE BOOTSTRAP 

PADA UJI KOMPARATIF NON PARAMETRIK 2 SAMPEL 

Studi Kasus: Inflasi di Kota Purwokerto, Surakarta, Semarang, dan Tegal  

Tahun 2003-2012 

 
 Yudi Agustius, Adi Setiawan, Bambang Susanto  

 
Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Matematika 

Universitas Kristen Satya Wacana, Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711 
 

Abstrak 
 Metode bootstrap sudah banyak dikembangkan khususnya untuk mendapatkan 
lebih banyak data dari data asli. Dalam makalah ini, akan dibahas mengenai penerapan 
metode bootstrap pada uji komparatif 2 sampel yaitu uji Mann-Whitney dan uji 
Wilcoxon pada kasus inflasi di kota Purwokerto, Surakarta, Semarang, dan Tegal tahun 
2003-2012. Hasil yang didapatkan pada uji Mann-Whitney ternyata rata-rata inflasi 
antara kota Purwokerto-Surakarta, Purwokerto-Semarang, Purwokerto-Tegal, Surakarta-
Tegal, dan Semarang-Tegal  pada tahun 2003-2012 tidak terdapat perbedaan, sedangkan 
untuk Surakarta-Semarang terdapat perbedaan rata-rata inflasi. Sedangkan hasil untuk 
uji Wilcoxon, rata-rata inflasi pada tahun 2005 dengan tahun 2006 tidak terdapat 
perbedaan pada keempat kota dan untuk tahun 2005 dengan tahun 2011 terdapat 
perbedaan  rata-rata inflasi  hanya pada kota Tegal. Pada studi simulasi dengan sampel 1 
berdistribusi  N(µ1, σ

2) dan sampel 2 berdistribusi N(µ2, σ
2) diperoleh hasil seperti yang 

diharapkan bahwa semakin besar  perbedaan  nilai µ1 dan µ2  maka semakin kecil nilai-p 
sehingga antara sampel 1 dengan sampel 2 cenderung terdapat perbedaan dan 
sebaliknya. Hasil yang sama juga didapatkan pada sampel berdistribusi eksponensial. 
 
Kata kunci: Uji Mann-Whitney, Uji Wilcoxon, Metode Bootstrap, Inflasi 

 
 
PENDAHULUAN 

Secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga barang secara umum 
dan terus menerus. Kenaikan harga satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi, kecuali 
mengakibatkan harga barang lain naik. Kebalikan dari inflasi dinamakan deflasi. Inflasi yang 
diukur di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan 
makanan, makanan jadi dan minuman, perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan dan olah raga, 
serta transportasi dan komunikasi (Web 1). 
 Penelitian menggunakan metode bootstrap sudah banyak dikembangkan khususnya untuk 
mendapatkan lebih banyak data yang disebut sebagai data bayangan (pseudo data) dari data asli 
(Halim, 2006). Contohnya adalah untuk membangun selang kepercayaan pada parameter model-
model peramalan (Halim, 2006), untuk menentukan rata-rata konsentrasi dari Ra-226 pada tanah 
hutan sawit dibandingkan dengan uranium pada susu hasil peternakan (Silva, 2007), dan lain 
sebagainya. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang penerapan metode bootstrap dalam 
menguji perbedaan antara dua sampel untuk mendapatkan nilai-p berdasarkan uji Mann-Whitney 
dan uji Wilcoxon pada kasus inflasi di kota Purwokerto, Surakarta, Semarang, dan Tegal tahun 
2003-2012. 
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DASAR TEORI 
Dalam dasar teori ini, akan dijelaskan tentang uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon serta 

bagaimana metode bootstrap digunakan dalam pengujian tersebut. 
A. Uji Mann-Whitney atau sering disebut sebagai U test merupakan alat uji statistik yang 

digunakan untuk menguji hipotesis komparatif (uji beda) bila datanya berskala ordinal 
(ranking) pada 2 sampel independen. Suatu sampel dikatakan independen apabila dua 
kelompok atau lebih sampel tidak saling berhubungan dengan masing-masing kelompok diberi 
perlakuan yang sama sebanyak satu kali (Martono, 2010, hal.152-156). 
Langkah-langkah untuk pengujian U test adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan hipotesis (H0 dan H1), 
2. Menentukan taraf signifikansi α, 
3. Menentukan nilai uji statistik (UHitung). Terdapat dua rumus yang digunakan untuk 

menghitung U test yaitu:    �� = ���� +
�

�
����� + 1	 − ��,   (1) 

�� = ���� +
�

�
����� + 1	 − ��,   (2) 

dengan: 
n1 : Ukuran sampel kelompok 1, 
n2 : Ukuran sampel kelompok 2, 
R1 : Jumlah ranking kelompok 1, 
R2 : Jumlah ranking kelompok 2, 
Nilai U  yang terkecil diambil sebagai UHitung. 

4. Mengambil kesimpulan, jika UHitung < UTabel maka H0 ditolak dan jika sebaliknya maka H0 

diterima. Nilai UTabel tergantung pada n1, n2 dan taraf signifikansi α yang digunakan. 
Untuk memberikan gambaran hal di atas diberikan contoh berikut ini. Misalkan 

memiliki 2 kelompok sampel dengan pengamatan hasil tes pada kelompok 1 adalah 6, 7, 7, 6, 
8, 10, 9, 9, 8, 10, dan kelompok 2 adalah 5, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 7, 8, 6. Dengan hipotesis nol H0: 
tidak terdapat perbedaan hasil tes antara kelompok 1 dan kelompok 2 serta hipotesis alternatif 
H1: terdapat perbedaan hasil nilai tes antara kelompok 1 dan kelompok 2. Jika digunakan taraf 
signifikansi α = 5%, maka untuk pengujian hipotesis digunakan uji Mann-Whitney dengan 
hasil yang disusun pada Tabel A. 

Tabel A. Tabel penolong untuk menghitung U. 
Kelompok 1 Kelompok 2 

No Nilai Ranking No Nilai Ranking 
1 6 3 1 5 1 
2 7 7 2 10 19 
3 7 7 3 9 15.5 
4 6 3 4 9 15.5 
5 8 11.5 5 8 11.5 
6 10 19 6 7 7 
7 9 15.5 7 7 7 
8 9 15.5 8 7 7 
9 8 11.5 9 8 11.5 
10 10 19 10 6 3 
 Jumlah R1 = 112   Jumlah R2 = 98 

Substitusi ke rumus   (1) :  �� = 10 ∗ 10 +
�

�
10�10 + 1	 −  112 = 43, 

       (2) :  �� = 10 ∗ 10 +
�

�
10�10 + 1	 −    98 = 57, 
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Nilai U  yang diambil sebagai UHitung = 43. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai U pada 
tabel (Martono, 2010, hal.290)  dengan  α = 5%  dan  n1, n2 = 10, didapatkan nilai UTabel = 23, 
sehingga  UHitung  ≥  UTabel,  maka dapat disimpulkan H0 diterima atau dengan kata lain tidak 
terdapat perbedaan hasil tes antara kelompok 1 dan kelompok 2. 

B. Uji Wilcoxon merupakan alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 
bila datanya berskala ordinal pada 2 sampel berhubungan (related). Suatu sampel dikatakan 
berhubungan jika dalam suatu penelitian, peneliti hanya menggunakan satu sampel dengan 
diberi perlakuan lebih dari satu kali (Martono, 2010, hal.144-148). 
Langkah-langkah untuk melakukan uji Wilcoxon adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan hipotesis (H0 dan H1), 
2. Menentukan taraf signifikansi α, 
3. Menghitung THitung : 

a. Menselisihkan pasangan data, 
b. Mengurutkan beda dari selisih pasangan data tanpa memperhatikan tanda, 
c. Memisahkan tanda beda yang positif dan negatif, 
d. Menjumlahkan ranking bertanda positif (T1) dan negatif (T2), 
e. Nilai T  yang terkecil diambil sebagai THitung, 

4. Mengambil kesimpulan, jika THitung ≤ TTabel maka H0 ditolak dan sebaliknya maka H0 
diterima. Nilai TTabel tergantung pada  n1, n2 dan taraf signifikansi α  yang digunakan. 

Untuk memberikan gambaran hal di atas diberikan contoh berikut ini. Misalkan kita 
ingin mengetahui efektifitas sebuah metode pembelajaran pada suatu kelompok siswa dengan 
memberikan tes sebanyak dua kali, satu kali di awal pelajaran (pretest) dan satu kali lagi 
sehabis pelajaran (postest). Didapat hasil nilai pretest  adalah 5, 7, 8, 6, 7, 6, 9, 8, 8, 8,  dan  
postest  adalah 6, 10, 7, 9, 8, 7, 9, 7, 10, 7. Dengan hipotesis nol  H0: tidak terdapat perbedaan 
hasil pretest dan postest serta hipotesis alternatif H1: terdapat perbedaan hasil pretest dan 
postest. Jika digunakan taraf signifikansi α = 5%, maka untuk pengujian hipotesis digunakan 
uji Wilcoxon dengan hasil yang disusun pada Tabel B. 

Tabel B. Tabel penolong untuk menghitung T. 
No 

Siswa 
Pretest 

(S1) 
Postest 

(S2) 
S2 - S1 Tata Jenjang 

Ranking (+) (-) 
1 5 6 +1 3.5 3.5  
2 7 10 +3 8.5 8.5  
3 8 7 -1 3.5  3.5 
4 6 9 +3 8.5 8.5  
5 7 8 +1 3.5 3.5  
6 6 7 +1 3.5 3.5  
7 9 9 0 - - - 
8 8 7 -1 3.5  3.5 
9 8 10 +2 7 7  
10 8 7 -1 3.5  3.5 

Jumlah T1 = 34.5  T2 = 10.5 

Catatan: Kolom Ranking pada Tabel B didapat dari mengurutkan nilai-nilai pada 
 kolom S2 - S1 tanpa melihat tanda (+) dan (-) dengan mengabaikan nilai 0. 
 

Nilai T yang diambil sebagai THitung = 10.5. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai T pada 
tabel (Martono, 2010, hal.289) dengan α = 5%  dan  n1, n2 = 9 (nilai 0 diabaikan), didapatkan 
nilai TTabel = 6, sehingga  THitung > TTabel, maka dapat disimpulkan H0 diterima atau dengan kata 
lain tidak terdapat perbedaan hasil pretest dan postest. 
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Keputusan di atas akan diterapkan dengan menggunakan metode bootstrap.  Dalam 
metode bootstrap,  nilai-p  dihitung berdasarkan uji Mann-Whiney U  dan  uji Wilcoxon T  
dengan taraf signifikansi α yang biasa digunakan. 

C. Metode Bootstrap merupakan suatu metode resampling atau pengambilan sampel-sampel baru 
secara acak dengan pengembalian berdasarkan sampel asli sebanyak B kali. Menurut Halim   
(2006) pengambilan ini harus tetap memperhatikan karakteristik dari sampel asli sehingga 
sampel-sampel baru akan memiliki karakteristik semirip mungkin dengan sampel asli. 
Langkah-langkah untuk penerapan metode bootstrap berdasarkan analogi Setiawan (2012) 
adalah sebagai berikut: 
1. Misalkan memiliki dua sampel  � = ���, ��, … , ��	  dan  � = ���, ��, … , ��	, 
2. Sampel X  dan Y  digabungkan menjadi  � = ���, ��, … , ��, ��, ��, … , ��	, 
3. Berdasarkan sampel gabungan  C, akan diambil dengan pengembalian resample ke satu, 

resample ke dua, dan seterusnya sebanyak B kali sebagai berikut: 
Resample ke satu : ��

∗ = ����
∗ , ���

∗ , … , ���
∗ , ���

∗ , ���
∗ , … , ���

∗ 	, 
Resample ke dua : ��

∗ = ����
∗ , ���

∗ , … , ���
∗ , ���

∗ , ���
∗ , … , ���

∗ 	, 
. . . 

. . . 

Resample ke-B : ��
∗ = ����

∗ , ���
∗ , … , ���

∗ , ���
∗ , ���

∗ , … , ���
∗ 	, 

4. Berdasarkan ���
∗, ��

∗, … , ��
∗	, masing-masing dihitung nilai UHitung atau THitung sehingga 

didapat  � !"#�$
∗ = ���

∗, ��
∗, … , ��

∗	  atau  % !"#�$
∗ = �%�

∗, %�
∗, … , %�

∗	, 
5. Nilai-p diperoleh dengan menghitung jumlah  � !"#�$

∗   atau   % !"#�$
∗   yang lebih kecil 

dari UHitung  atau  THitung  dibagi dengan B, 
6. Jika nilai-p lebih kecil dari taraf signifikansi α yang digunakan maka H0 ditolak dan jika 

sebaliknya maka H0 diterima. 
Untuk memberikan gambaran hal di atas diberikan contoh simulasi berikut ini. 

Misalkan diambil contoh pada uji Mann-Whitney di atas dengan taraf signifikansi α = 5% dan 
diambil resample sebanyak 10 kali dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Penggabungan sampel kelompok 1 dan kelompok  2 adalah  C = (6, 7, 7, 6, 8, 10, 9, 9, 8, 

10, 5, 10, 9, 9, 8, 7, 7, 7 8, 6). 
2. Berdasarkan sampel gabungan C, diambil resample sebanyak 10 kali yaitu: 

��
∗

 = (7, 10,  8,  9,  6,  7, 10,  6,  6,  7,  9,  9, 10,  6,  9,  9,  8, 10,  7,  8) 
��

∗
 = (8, 9, 6, 6, 8, 7, 8, 9, 7, 9, 8, 7, 5, 7, 8, 7, 9, 6, 5, 7) 

�&
∗ = (6, 8, 10,  7,  8,  8,  6, 10,  8, 7,  7,  7,  7,  9,  7,  8,  7,  8,  7,  9) 

�'
∗ = (8, 7,  7,  8,  9,  6, 10,  9,  6, 7,  5, 10,  8,  9,  7,  7, 10,  8,  8,  6) 

�(
∗ = (6, 8, 10,  6,  9, 10,  5,  9,  9, 6,  6, 10,  8,  7,  9,  6,  7,  8, 10,  8) 

�)
∗ = (7, 8, 9,  6,  9, 10,  6,  8,  10, 5,  6, 8,  6,  7,  10,  6,  5,  8, 9,  8) 

�*
∗ = (8, 9, 8, 7,  8, 9,  7,  7,  9, 6,  7, 7,  7,  6,  8,  7,  6,  7, 8,  9) 

�+
∗

 = (6,  9, 10, 6, 9, 9, 8, 8,  9,  6,  7, 7,  9,  8,  10,  7,  6,  7, 9,  9) 
�,

∗ = (7,  8, 9,  6,  8, 10,  7,  8,  7,  6,  6, 9,  8,  9,  9,  6,  6,  8, 9,  7) 
��-

∗  = (8,  9, 9,  8,  9, 8,  7,  8, 9,  5,  6, 8,  6,  7, 8,  7,  7,  8, 8,  8) 
3. Menghitung nilai UHitung dari masing-masing ���

∗, ��
∗, �&

∗, �'
∗, �(

∗, �)
∗, �*

∗, �+
∗, �,

∗, ��-
∗ 	 

sehingga didapat  � !"#�$
∗ = �38, 50, 38.5, 47.5, 46.5, 49.5, 43, 44, 35, 46.5	, 

4. Karena jumlah  � !"#�$
∗   yang lebih kecil dari UHitung = 43 ada 3, maka  

nilai-p = 
&

�-
 = 0.3 > 5%. 

Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan 
hasil tes antara kelompok 1 dan kelompok 2. 

Dengan cara yang sama seperti di atas, dapat dihitung nilai-p berdasarkan metode 
bootstrap pada contoh uji Wilcoxon. 
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METODE PENELITIAN 
Data yang digunakan adalah data inflasi bulanan di kota Purwokerto, Surakarta, Semarang, 

dan Tegal tahun 2003-2012. Berdasarkan data tersebut dengan bantuan program R akan dilakukan: 
1. Pengujian pada studi kasus inflasi antara dua kota yaitu antara kota Purwokerto-Surakarta, 

Purwokerto-Semarang, Purwokerto-Tegal, Surakarta-Semarang, Surakarta-Tegal, dan 
Semarang-Tegal tahun 2003-2012 menggunakan metode bootstrap pada uji Mann-Whitney 
dengan hipotesis: 
H0 : tidak terdapat perbedaan rata-rata inflasi antara dua kota tersebut, 
H1 : terdapat perbedaan rata-rata inflasi antara dua kota tersebut, 

2. Pengujian pada studi kasus inflasi di kota Purwokerto, Surakarta, Semarang, dan Tegal tahun 
2003-2012 dengan pengujian antara dua tahun yang berbeda menggunakan metode bootstrap 
pada uji Wilcoxon dengan hipotesis: 
H0 : tidak terdapat perbedaan rata-rata inflasi suatu kota antara dua tahun yang berbeda, 
H1 : terdapat perbedaan rata-rata inflasi suatu kota antara dua tahun yang berbeda, 

3. Studi simulasi untuk memberi gambaran menghitung nilai-p dalam penerapan metode 
bootstrap pada uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon pada sampel 1 dan sampel 2 berdistribusi 
normal dengan yang  tidak berdistribusi normal (digunakan distribusi eksponensial) dengan 50 
kali pengulangan yang dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1.  Statistik  deskriptif  inflasi bulanan di kota Purwokerto, Surakarta, Semarang, dan  
Tegal  Tahun 2003-2012. 

Statistik Purwokerto Surakarta Semarang Tegal 
Min -0.5700 -0.8000 -0.5400 -0.5200 
Kuartil 1 0.0925 0.0850 0.1300 0.0900 
Median 0.4050 0.2850 0.4700 0.4100 
Kuartil 3 0.8475 0.6400 0.7475 0.7700 
Mean 0.5547 0.4352 0.5725 0.5582 
Maks 7.3100 8.0800 8.8500 8.0500 
Simpangan Baku 0.8649 0.8881 0.9211 0.9028 

 
Tabel 1 di atas menyatakan statistik deskriptif dari data inflasi bulanan di kota Purwokerto, 

Surakarta, Semarang, dan Tegal tahun 2003-2012 yang dapat dilihat pada Gambar 1, terlihat pada 
keempat kota terjadi inflasi tertinggi pada tahun 2005. Nilai mean pada Tabel 1 digunakan untuk 
melihat naik-turunnya inflasi setiap bulan (lihat Gambar 1), ternyata naik-turunnya inflasi dari 
keempat kota tersebut tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini diperkuat dengan 
histogram pada Gambar 3 yang menjelaskan bahwa keempat kota pada histogram tidak terdapat 
perbedaan yang signifikan. 

Nilai kuartil digunakan untuk melihat frekuensi yang ada di bawah 25%, 50%, dan 75% 
sehingga mudah untuk menyatakan kecenderungan memusat dari inflasi keempat kota tersebut. 
Misalkan untuk di Semarang, kuartil 1 = 0.13 berarti 25% inflasi Semarang berada di bawah 0.13 
sedangkan 75% nya berada di atas 0.13, untuk nilai median = 0.47 berarti 50% inflasi Semarang 
berada di bawah 0.47 dan 50% nya lagi di atas 0.47, untuk nilai kuartil 3 = 0.7475 berarti 25%  
inflasi Semarang berada di atas 0.7475 sedangkan 75% nya berada di bawah 0.7475 yang dapat 
dilihat pada boxplot (Gambar 2), sehingga lebih baik menggunakan nilai median untuk menyatakan 
kecenderungan memusat dari data inflasi keempat kota tersebut. Hal ini berarti rata-rata inflasi 
bulanan di kota Purwokerto, Surakarta, Semarang, dan Tegal tahun 2003-2012 berturut-turut 
berkisar pada nilai 0.405, 0.285, 0.47, dan 0.41. 
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Gambar 1.  Perbandingan inflasi bulanan di kota Purwokerto, Surakarta, Semarang,  dan Tegal 
 Tahun 2003-2012. 
 

 

Gambar 2.  Boxplot  inflasi bulanan di kota Purwokerto (1), Surakarta (2), Semarang (3), dan 
Tegal (4)  Tahun 2003-2012. 
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Gambar 3.  Histogram inflasi bulanan pada masing-masing kota Purwokerto (1), Surakarta (2), 

Semarang (3),  dan Tegal (4)  Tahun 2003-2012. 
 
Studi Kasus 1: Penerapan Metode Bootstrap pada uji Mann-Whitney 

Data yang digunakan untuk studi kasus pertama ini adalah data rata-rata inflasi antara dua 
kota yaitu Purwokerto-Surakarta, Purwokerto-Semarang, Purwokerto-Tegal, Surakarta-Semarang, 
Surakarta-Tegal, dan Semarang-Tegal tahun 2003-2012. Jika digunakan taraf signifikansi α = 5%, 
akan dihitung nilai-p dari rata-rata inflasi antara kota Purwokerto-Surakarta, Purwokerto-
Semarang, Purwokerto-Tegal, Surakarta-Semarang, Surakarta-Tegal, dan Semarang-Tegal dengan 
resample  sebanyak 10.000 kali didapat berturut-turut sebesar 0.094, 0.728, 0.9, 0.049, 0.193, dan 
0.48. Terlihat bahwa antara kota Purwokerto-Surakarta, Purwokerto-Semarang, Purwokerto-Tegal, 
Surakarta-Tegal, dan Semarang-Tegal memiliki nilai-p lebih besar dari 5%, sehingga didapat 
kesimpulan bahwa pada tahun 2003-2012 rata-rata inflasi antara kedua kota tersebut tidak terdapat 
perbedaan. Sedangkan untuk Surakarta-Semarang yang memiliki nilai-p = 0.049 (≤ 5%) 
mempunyai kesimpulan bahwa pada tahun 2003-2012 antara kota Surakarta-Semarang terdapat 
perbedaan rata-rata inflasi. Pengujian juga dilakukan secara YoY dengan resample sama yaitu 
sebanyak 10.000 kali, didapat nilai-p untuk rata-rata inflasi antara kota Purwokerto-Surakarta, 
Purwokerto-Semarang, Purwokerto-Tegal, Surakarta-Semarang, Surakarta-Tegal, dan Semarang-
Tegal berturut-turut sebesar  0, 0.942, 0.841, 0, 0, 0.698. Dapat disimpulkan bahwa secara YoY  
antara Purwokerto-Surakarta, Surakarta-Semarang, dan Surakarta-Tegal yang memiliki nilai-p = 0 
rata-rata inflasi antar kedua kota tersebut terdapat perbedaan, sedangkan untuk Purwokerto-
Semarang, Purwokerto-Tegal, dan Semarang-Tegal yang memiliki nilai-p besar dapat disimpulkan 
bahwa secara YoY rata-rata inflasi kedua kota tersebut tidak terdapat perbedaan. 
 
Studi Kasus 2: Penerapan Metode Bootstrap pada uji Wilcoxon 

Data yang digunakan untuk studi kasus kedua ini adalah data rata-rata inflasi di kota 
Purwokerto, Surakarta, Semarang, dan Tegal dengan pengujian pada dua tahun yang berbeda. 
Dikarenakan diantara dua tahun yang berbeda memiliki banyak pengujian, maka ditentukan 
beberapa pilihan yaitu: 
i. Tahun dengan rata-rata inflasi ada yang tinggi dengan tahun sesudah, 
ii. Tahun dengan rata-rata inflasi ada yang tinggi dengan beberapa tahun ke depan, 
iii.  Rata-rata inflasi YoY bernilai besar dengan inflasi YoY bernilai kecil, 
iv. Rata-rata inflasi YoY bernilai semakin naik dengan inflasi YoY bernilai semakin turun. 

 
Dengan cara yang sama seperti Studi Kasus 1, jika digunakan taraf signifikansi α = 5%, nilai-p 
untuk keempat pilihan di atas dengan resample sebanyak 10.000 kali dapat dilihat pada Tabel 2. 
 

2 

3 4 

1 
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 Tahun Nilai-p (Inflasi) 
Purwokerto Surakarta Semarang Tegal 

(i) 2005 dengan 2006 0.9210 0.5330 0.6580 0.2610 
(ii) 2005 dengan 2011 0.1790 0.0762 0.0577 0.0071 
(iii) YoY Okt 2005-Sep 2006  

dengan Okt 2011-Sep 2012 
0 0 0 0 

(iv) YoY April 2005-Maret 2006  
dengan April 2006-Maret 2007 

0.9340 0.4530 0.2010 0.3390 

Tabel 2.  Hasil simulasi penerapan metode bootstrap berdasarkan langkah-langkah pada uji 
Wilcoxon dengan resample sebanyak 10.000 kali. 

 
Pada Tabel 2,  didapat kesimpulan pada (i)  dengan nilai-p besar berarti bahwa pada tahun 

2005 dengan tahun 2006 tidak terdapat perbedaan rata-rata inflasi, hal ini dikarenakan tahun 2006 
masih dipengaruhi tahun 2005 yang memiliki bulan dengan inflasi tertinggi (lihat Gambar 1). 
Sedangkan pada (ii)   rata-rata inflasi tahun 2005 dengan tahun 2011 terdapat perbedaan hanya pada 
kota Tegal dengan nilai-p < 5% yaitu sebesar 0.0071. Secara YoY dengan nilai-p = 0 (iii)   jelas 
terdapat perbedaan yang signifikan karena perbedaan  rata-rata inflasi YoY  bernilai besar pada Okt 
2005-Sep 2006  dengan  inflasi YoY  bernilai kecil pada Okt 2011-Sep 2012. Sedangkan pada (iv)  
dengan nilai-p besar berarti bahwa naik-turunnya rata-rata inflasi YoY  tahun sebelum (April 2005-
Maret 2006) cenderung tidak terdapat perbedaan dengan naik-turunnya rata-rata inflasi YoY  tahun 
sesudah (April 2006-Maret 2007). 

Untuk memperjelas kedua studi kasus di atas, akan dilakukan studi simulasi perbandingan 
antara penerapan metode bootstrap jika digunakan sampel berdistribusi normal dengan sampel 
berdistribusi yang tidak normal (digunakan distribusi eksponensial) dengan dicari mean dari nilai-p 
dengan pengulangan sebanyak 50 kali dengan hasil yang dinyatakan pada Tabel 3. 
 

Ukuran Sampel Distribusi Normal (µ,σ2) Distribusi Eksponensial (1/µ) 
n Sampel 1 Sampel 2 Mean 

Nilai-p 
Sampel 1 Sampel 2 Mean 

Nilai-p N(µ1,0.8) N(µ2,0.8) Exp(1/µ1) Exp(1/µ2) 
50 µ1 = 0.5 0.01 0.0151 µ1 = 0.5 0.01 0 
  0.20 0.2322  0.20 0.0059 
  0.50 0.4534  0.50 0.4871 
  0.75 0.1801  0.75 0.2600 
  1.00 0.0310  1.00 0.0332 
  1.25 0.0005  1.25 0.0063 
  1.50 0  1.50 0.0033 
  2.00 0  2.00 0.0001 
       

100 µ1 = 0.5 0.01 0.0911 µ1 = 0.5 0.01 0 
  0.20 0.2115  0.20 0.0002 
  0.50 0.5075  0.50 0.4524 
  0.75 0.1393  0.75 0.1163 
  1.00 0.0024  1.00 0.0019 
  1.25 0  1.25 0.0001 
  1.50 0  1.50 0 
  2.00 0  2.00 0 

Tabel 3.  Simulasi perbandingan nilai-p pada penerapan metode bootstrap antara distribusi 
normal dengan distribusi tidak normal (distribusi eksponensial). 
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Terlihat pada Tabel 3 bahwa makin besar perbedaan antara nilai µ1 dan µ2, hipotesis H0 
cenderung ditolak dengan nilai-p makin kecil dan sebaliknya, semakin kecil perbedaan antara nilai 
µ1 dan µ2, hipotesis H0 cenderung diterima atau nilai-p makin besar seperti yang diharapkan. 
 
KESIMPULAN 

Dalam makalah ini telah dijelaskan bagaimana penerapan metode bootstrap pada uji Mann-
Whitney yaitu pengujian dua sampel independen pada rata-rata inflasi antara dua kota dan uji 
Wilcoxon yaitu pengujian dua sampel berhubungan pada rata-rata inflasi suatu kota antara dua 
tahun yang berbeda. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
1. Dengan penggunaan metode bootstrap pada uji Mann-Whitney didapat bahwa rata-rata inflasi 

pada tahun 2003-2012 antara kota Purwokerto-Surakarta, Purwokerto-Semarang, Purwokerto-
Tegal, Surakarta-Tegal, dan Semarang-Tegal tidak terdapat perbedaan, sedangkan untuk 
Surakarta-Semarang pada tahun 2003-2012 terdapat perbedaan rata-rata inflasi. Pada uji 
Wilcoxon, ternyata semakin besar perbedaan tahun pada suatu kota maka mempunyai 
kecenderungan semakin terdapat perbedaan rata-rata inflasi, sebaliknya jika semakin kecil 
perbedaan tahun maka semakin tidak terdapat perbedaan rata-rata inflasi diantara tahun 
tersebut, sedangkan naik-turunnya inflasi pada tahun sebelum memiliki kecenderungan tidak 
terdapat perbedaan dengan naik-turunnya inflasi tahun sesudah. 

2. Pada Tabel 3 diperoleh studi simulasi pada sampel 1 berdistribusi N(µ1, σ
2) dan sampel 2 

berdistribusi N(µ2, σ
2) dengan hasil seperti yang diharapkan bahwa semakin besar perbedaan 

nilai µ1 dan µ2  maka semakin kecil nilai-p sehingga antara sampel 1 dengan sampel 2 
cenderung  terdapat perbedaan dan sebaliknya, semakin kecil perbedaan nilai µ1 dan µ2  maka 
antara sampel 1 dengan sampel 2 cenderung tidak terdapat perbedaan. Hasil yang sama juga 
didapatkan pada sampel berdistribusi eksponensial. 
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ABSTRAK  

Metode bootstrap merupakan metode resample data dari data asli dengan pengembalian untuk 
mendapatkan replika data baru dengan banyak pengulangan yang terjadi. Makalah ini menjelaskan 
tentang penerapan metode bootstrap dalam menguji perbedaan pada lebih dari 2 sampel 
menggunakan uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman. Pada uji Kruskal-Wallis didapatkan hasil 
bahwa antara kota Purwokerto – Surakarta – Semarang – Tegal tidak terdapat perbedaan signifikan 
untuk rata-rata inflasi bulanan, sedangkan untuk rata-rata inflasi bulanan jika dihitung 1 tahun ke 
belakang (YoY) tiap tahunnya antara keempat kota tersebut didapatkan hasil sebaliknya. Sedangkan 
pada uji Friedman didapatkan hasil untuk periode setiap 2 tahun terdapat perbedaan yang signifikan 
untuk rata-rata inflasi pada kota Semarang dan Tegal tetapi untuk kota Purwokerto dan Surakarta 
tidak terdapat perbedaan rata-rata inflasi, sedangkan untuk setiap tahunnya tidak terdapat 
perbedaan rata-rata inflasi pada keempat kota dan untuk YoY periode setiap 3 tahun dan setiap 
tahunnya terdapat perbedaan rata-rata inflasi pada keempat kota. Pada studi simulasi juga 
didapatkan hasil seperti yang diharapkan bahwa semakin besar perbedaan nilai pada sampel-sampel 
yang diuji maka cenderung semakin terdapat perbedaan antara sampel-sampel tersebut                
dan sebaliknya. 
  
Kata-kata kunci: Uji Kruskal-Wallis, Uji Friedman, Metode Bootstrap, Inflasi 
 
 
 
PENDAHULUAN  

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan 
harga satu atau dua barang yang 
mengakibatkan harga barang lain naik. BPS 
Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa 
inflasi pada kota Purwokerto, Surakarta, 
Semarang dan Tegal per tahun 2012 
mengalami kenaikan dari tahun ke tahun 
khususnya pada beberapa komoditas seperti 
beras, daging, ayam, telur ayam, bawang 
merah, dan lain sebagainya. Inflasi dapat 
dirumuskan sebagai berikut (Web 1): 

100x
IHK

IHKIHK
Inflasi

0

0n −
=  

0

n

P

P
IHK =  

dengan: 

 
Pn  : harga periode sekarang, 
P0  : harga periode sebelum, 
IHKn : Indeks Harga Konsumen periode sekarang, 
IHK0 : Indeks Harga Konsumen periode sebelum. 
 

Menurut Cotofrei, ide dari metode 
bootstrap adalah resample data dari data asli 
dengan pengembalian untuk mendapatkan 
replika data baru dengan banyak pengulangan 
yang terjadi. Dikarenakan banyaknya 
pengulangan ini, metode bootstrap juga kadang 
disebut sebagai metode computer-intensive. 
Dimulai dari tahun 1979, penerapan metode 
bootstrap mengalami banyak kemajuan dari 
tahun ke tahun. Salah satu penerapan metode 
bootstrap adalah untuk menguji hipotesis non 
parametrik. 
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Makalah ini akan menjelaskan tentang 

penerapan metode bootstrap dalam menguji 
perbedaan (komparatif) antara sampel-sampel 
pada kasus inflasi bulanan di kota Purwokerto, 
Surakarta, Semarang, dan Tegal tahun 2003-
2012. Penjelasan tentang penerapan metode 
bootstrap dalam menguji perbedaan antara 2 
sampel dapat dilihat pada makalah Agustius, 
dkk (2013). Dalam makalah ini, akan 
dijelaskan tentang penerapan metode bootstrap 
dalam menguji perbedaan pada lebih dari dua 
sampel menggunakan uji Kruskal-Wallis bila 
datanya independen dan uji Friedman bila 
datanya saling berhubungan. 
 
DASAR TEORI 

Dalam bagian ini, akan dijelaskan 
tentang uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman 
serta bagaimana metode bootstrap digunakan 
dalam pengujian tersebut. 
A. Uji Kruskal-Wallis merupakan alat uji 

statistik yang digunakan untuk menguji 
hipotesis komparatif (uji beda) bila datanya 
berskala ordinal (ranking) pada lebih dari 
dua sampel independen (Martono, 2010, 
hal.188-191). 
Langkah-langkah untuk uji Kruskal-Wallis 
adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan hipotesis (H0 dan H1), 
2. Menentukan taraf signifikansi α, 
3. Menghitung nilai HHitung dengan rumus: 

)1N(3
n

R

)1N(N

12
H

k

1i
i

2
i +−

+
= ∑

=

          (1)   

dengan: 
N : ukuran sampel total, 
k  : banyaknya kelompok, 
ni : ukuran sampel dalam kelompok ke-i, 
Ri : jumlah ranking dalam kelompok ke-i, 

4. Mengambil kesimpulan, jika HHitung < 
X2

k-1;α maka H0 diterima dan jika 
sebaliknya maka H0 ditolak. X2

k-1;α 
merupakan nilai X2

Tabel dengan taraf 
signifikansi α dan dk = k-1. 
 
Untuk memberikan gambaran hal di atas 

diberikan contoh berikut ini. Misalkan terdapat 
penelitian mengenai perbandingan kualitas 
modal sosial siswa SMA jurusan IPA, IPS, dan 
Bahasa dengan hasil yang dapat dilihat pada 
tabel berikut: 

 
 
 

 
IPA IPS Bahasa 
16 15 13 
15 15 14 
12 16 15 
12 17 17 
14 14 12 
 12 12 
  16 

Dengan hipotesis nol H0: tidak terdapat 
perbedaan rata-rata kualitas modal sosial antara 
siswa IPA, IPS, dan Bahasa serta hipotesis 
alternatif H1: terdapat perbedaan rata-rata 
kualitas modal sosial antara siswa IPA, IPS, 
dan Bahasa. Jika digunakan taraf signifikansi α 
= 5%, maka untuk pengujian hipotesis 
digunakan uji Kruskal-Wallis dengan hasil 
yang disusun pada Tabel A. 

Tabel A. Tabel penolong HHitung. 
IPA Rank IPS Rank Bahasa Rank 
16 15 15 11.5 13 6 
15 11.5 15 11.5 14 8 
12 3 16 15 15 11.5 
12 3 17 17.5 17 17.5 
14 8 14 8 12 3 
  12 3 12 3 
    16 15 
R1 = 40.5 R2 = 66.5 R3 = 64 

Dengan mensubstitusikan ke rumus (1), 
didapat:       

)118(3)
7

264

6

25.66

5

25.40
(

)118(18

12
H +−++

+
=

                         
903.0H= . 

Jadi nilai HHitung = 0.903. Nilai ini akan 
dibandingkan dengan nilai X2 pada tabel 
(Martono, 2010, hal.288) dengan dengan α = 
5% dan dk = 2, didapatkan nilai X2

2;0.05 = 5.991, 
sehingga HHitung < X2

k-1;α, maka dapat 
disimpulkan H0 diterima atau dengan kata lain 
tidak terdapat perbedaan signifikan untuk rata-
rata kualitas modal sosial antara siswa IPA, 
IPS, dan Bahasa. 
 
B. Uji Friedman merupakan alat uji statistik 

yang digunakan untuk menguji hipotesis 
komparatif bila datanya berskala ordinal 
pada lebih dari dua sampel berhubungan 
(related) (Martono, 2010, hal.181-184). 
Langkah-langkah untuk uji Friedman adalah 
sebagai berikut: 
1. Menentukan hipotesis (H0 dan H1), 
2. Menentukan taraf signifikansi α, 
3. Menghitung nilai X2Hitung dengan rumus: 
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)1k(N3R
)1N(Nk

12
X

k

1i

2
i

2 +−
+

= ∑
=

   (2)    

dengan: 
N : ukuran sampel total, 
Ri : jumlah ranking dalam kelompok ke-i, 

4. Mengambil kesimpulan, jika X2
Hitung < 

X2
k-1;α maka H0 diterima dan jika 

sebaliknya maka H0 ditolak. 
 

Untuk memberikan gambaran hal di atas 
diberikan contoh berikut ini. Misalkan terdapat 
penelitian evaluasi yang dilaksanakan selama 3 
hari dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

No Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 
1 7 8 7 
2 8 9 7 
3 8 7 9 
4 9 10 8 
5 7 10 8 
6 10 9 10 

Dengan hipotesis nol H0: tidak terdapat 
perbedaan hasil evaluasi selama tiga hari serta 
hipotesis alternatif H1: terdapat perbedaan hasil 
evaluasi selama tiga hari. Jika digunakan taraf 
signifikansi α = 5%, maka untuk pengujian 
hipotesis digunakan uji Friedman dengan hasil 
yang disusun pada Tabel B. 

Tabel B. Tabel penolong X2
Hitung. 

No Hari ke-1 Hari ke-2 Hari ke-3 
Nilai Rank Nilai Rank Nilai Rank 

1 7 1.5 8 3 7 1.5 
2 8 2 9 3 7 1 
3 8 2 7 1 9 3 
4 9 2 10 3 8 1 
5 7 1 10 3 8 2 
6 10 2.5 9 1 10 2.5 
 R1 = 11 R2 = 14 R3 = 11 

Catatan: Ranking untuk uji Friedman 
dilakukan ke samping. Contoh untuk responden 
no.1, memperoleh nilai 7, 8, dan 7, maka untuk 
rank nilai 7 adalah 1.5 dan nilai 8 adalah 3, 
begitu juga untuk selanjutnya. 

Dengan mensubstitusikan ke rumus (2), 
didapat: 

)13(6*3)111411(
)13(3*6

12
X 2222 +−++

+
=

 
1X 2 = . 

Jadi nilai X2
Hitung = 1. Nilai ini akan 

dibandingkan dengan nilai X2 pada tabel 
(Martono, 2010, hal.288) dengan dengan taraf 
signifikansi α = 5% dan dk = 2, didapatkan 

nilai X2
2;0.05 = 5.991, sehingga  X2

Hitung < X2
k-1;α, 

maka dapat disimpulkan H0 diterima atau 
dengan kata lain tidak terdapat perbedaan 
signifikan hasil evaluasi selama tiga hari. 
 

Keputusan di atas akan diterapkan 
dengan menggunakan metode bootstrap.  
Dalam metode bootstrap, akan dihitung nilai-p 
berdasarkan uji Kruskal-Wallis H dan uji 
Friedman X2 dengan taraf signifikansi α yang 
biasa digunakan. 
 
C. Metode Bootstrap merupakan suatu metode 

resample atau pengambilan sampel-sampel 
baru secara acak dengan pengembalian 
berdasarkan sampel asli sebanyak B kali. 
Langkah-langkah penerapan metode 
bootstrap untuk kedua uji di atas adalah 
sebagai berikut: 
1. Misalkan memiliki k kelompok sampel 

�� = �0�, 0�, … , 0�	, �� = �1�, 1�, … , 1�	,  
...,  �2 = �3�, 3�, … , 34	, 

2. Sampel  X1, X2, ..., Xk  digabungkan 
menjadi C = �0�, 0�, … , 0�, 1�, 1�, … , 1�, 

 … , 3�,  3�, … , 34	, 
3. Berdasarkan sampel gabungan C, akan 

diambil dengan pengembalian resample 
ke satu, resample ke dua, dan seterusnya 
sebanyak B kali sebagai berikut: 

 Resample ke satu : ��
∗ = 

      �0��
∗ , 0��

∗ , … , 0��
∗ , 1��

∗ , 1��
∗ , … , 1��

∗ , 
  … , 3��

∗ , 3��
∗ , … , 3�4

∗ 	, 
 Resample ke dua : ��

∗ = 
     �0��

∗ , 0��
∗ , … , 0��

∗ , 1��
∗ , 1��

∗ , … , 1��
∗ , 

  … , 3��
∗ , 3��

∗ , … , 3�4
∗ 	, 

  . . . 

  . . . 

 Resample ke-B : ��
∗ = 

  �0��
∗ , 0��

∗ , … , 0��
∗ , 1��

∗ , 1��
∗ , … , 1��

∗ , 
  … , 3��

∗ , 3��
∗ , … , 3�4

∗ 	, 
4. Berdasarkan  ���

∗, ��
∗, … , ��

∗	, masing-
masing dihitung nilai HHitung atau X2

Hitung 
sehingga didapatkan nilai 

)H,...,H,H(H *
B

*
2

*
1

*
Hitung =  atau 

)X,...,X,X(X
*
B

2*
2

2*
1

2*
Hitung

2 = , 

5. Nilai-p diperoleh dengan menghitung 

jumlah *
HitungH

 
atau 

*
Hitung

2X  yang lebih 

besar dari  HHitung  atau  X2
Hitung  dibagi 

dengan B, 
6. Jika nilai-p lebih kecil dari taraf 

signifikansi α yang digunakan maka H0 
ditolak dan jika sebaliknya maka H0
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diterima. 

 
Untuk memberikan gambaran hal di atas 

diberikan contoh simulasi berikut ini. Misalkan 
diambil contoh pada uji Kruskal-Wallis di atas 
dengan taraf signifikansi α = 5% dan diambil 
resample sebanyak 10 kali dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
1. Penggabungan sampel kelompok IPA, IPS, 

dan Bahasa adalah C = (16, 15, 12, 12, 14, 
15, 15, 16, 17, 14, 12, 13,  14, 15, 17, 12, 
12, 16), 

2. Berdasarkan sampel gabungan C, diambil 
resample sebanyak 10 kali yaitu: 
��

∗
 = (17, 19, 18, 17, 14, 11, 14, 19, 17, 17, 

14, 13, 15, 15, 16, 12, 11, 17), 
��

∗
 = (17, 16, 11, 13, 15, 15, 15, 17, 18, 12, 

14, 12, 12, 16, 19, 13, 12, 18), 
�&

∗
 = (16, 16, 12, 12, 15, 17, 16, 16, 18, 15, 

11, 12, 15, 16, 17, 11, 13, 17), 
�'

∗
 = (15, 15, 11, 10, 11, 16, 16, 18, 16, 13, 

12, 13, 15, 15, 16, 13, 14, 17), 
�(

∗
 = (16, 14, 13, 11, 13, 18, 15, 17, 17, 12, 

13, 14, 12, 13, 17, 12, 13, 15), 
�)

∗
 = (15, 13, 11, 15, 11, 15, 11, 15, 11, 13, 

15, 11, 13, 18, 15, 14, 10, 11), 
�*

∗
 = (15, 15, 12, 16, 13, 12, 14, 16, 18, 15, 

19, 14, 13, 15, 14, 11, 13, 16), 
�+

∗
 = (15, 15, 13, 15, 12, 14, 15, 15, 14, 15, 

13, 14, 14, 16, 18, 11, 13, 15), 
�,

∗
 = (16, 14, 13, 17, 14, 15, 16, 14, 15, 15, 

10, 12, 16, 16, 17, 10, 14, 14), 
��-

∗
 = (15, 14, 13, 16, 11, 15, 14, 14, 17, 12, 

14, 15, 12, 13, 18, 11, 14, 13), 
3. Menghitung nilai HHitung dari masing-masing 

���
∗, ��

∗, �&
∗, �'

∗, �(
∗, �)

∗, �*
∗, �+

∗, �,
∗, ��-

∗ 	 
sehingga didapat =*

HitungH (0.914, 0.983, 

0.899, 0.900, 0.901, 0.912, 0.923, 0.943, 
0.932, 0.911), 

4. Karena jumlah  5 !"#�$
∗  yang lebih besar 

dari HHitung = 0.903 ada 7, maka  

nilai-p = 
6 

78
 = 0.7 > 5%. 

 
Dapat disimpulkan bahwa H0 diterima atau 
dengan kata lain tidak terdapat perbedaan 
rata-rata kualitas modal sosial antara siswa 
IPA, IPS, dan Bahasa. 

 
Dengan cara yang sama seperti di atas, 

dapat dihitung nilai-p berdasarkan metode 
bootstrap pada contoh uji Friedman. 
 
METODE PENELITIAN 

Data yang digunakan adalah data inflasi 
bulanan di kota Purwokerto, Surakarta, 
Semarang, dan Tegal tahun 2003-2012. 
Berdasarkan data tersebut dengan bantuan 
program R akan dilakukan: 
1. Pengujian berdasarkan uji Kruskal-Wallis 

dengan hipotesis: 
H0 : tidak terdapat perbedaan rata-rata 
inflasi antara keempat kota tersebut, 
H1 : terdapat perbedaan rata-rata inflasi 
antara keempat kota tersebut, 

2. Pengujian berdasarkan uji Friedman dengan 
hipotesis: 
H0 : tidak terdapat perbedaan rata-rata 
inflasi suatu kota antara tahun yang berbeda, 
H1 : terdapat perbedaan rata-rata inflasi 
suatu kota antara tahun yang berbeda, 

3. Pengujian menggunakan metode bootstrap 
pada uji Kruskal-Wallis dan uji Friedman, 

4. Studi simulasi untuk memberi gambaran 
mendapatkan nilai-p pada penerapan 
metode bootstrap berdasarkan uji Kruskal-
Wallis dan uji Friedman. 

 
HASIL DAN DISKUSI 

Hasil pengujian menggunakan uji 
Kruskal-Wallis antara 4 kota yaitu  Purwokerto 
– Surakarta – Semarang – Tegal didapatkan 
HHitung = 4.5435.  Jika digunakan taraf 
signifikansi α = 5%, hasil ini dibandingkan 
dengan X2Tabel = 7.815 sehingga HHitung < X2

Tabel, 
maka  dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
perbedaan untuk rata-rata inflasi
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 Periode Nilai  X2
Hitung /X2

Tabel 
Purwokerto Surakarta Semarang Tegal 

(i) Setiap 2 tahun 8.3333/9.488 4.375/9.488 14.1916/9.488 15.2416/9.488 
(ii) Setiap tahun 12.3363/16.919 8.8363/16.919 16.3636/16.919 13.1318/16.919 
(iii) YoY  Setiap 3 tahun 29.5416/5.991 17.555/5.991 18.5000/5.991 26.7222/5.991 
(iv) YoY  Setiap tahun 82.0000/15.507 58.7777/15.507 46.4222/15.507 60.7388/15.507 

Tabel 1.  Hasil perbandingan  X2Hitung dengan X2
Tabel  pada uji Friedman 

 
bulanan antara keempat kota tersebut. Dihitung 
juga hasil rata-rata inflasi bulanan untuk 1 
tahun ke belakang (YoY) tiap tahunnya yang 
dimulai pada tahun 2004-2012, didapatkan 
nilai HHitung = 26.6043 yang berarti bahwa 
untuk YoY pada tahun 2004-2012 terdapat 
perbedaan rata-rata inflasi antara keempat kota 
tersebut karena HHitung > X2

Tabel. 
Pada uji Friedman dilakukan pengujian pada 
keempat kota untuk tahun 2003-2012 seperti 
yang dinyatakan pada Tabel 1 dengan taraf 
signifikansi α = 5%. Hasilnya terlihat bahwa 
untuk periode setiap 2 tahun pada kota 
Purwokerto dan Surakarta tidak terdapat 
perbedaan rata-rata inflasi karena  X2

Hitung < 
X2

Tabel sedangkan pada kota Semarang dan 
Tegal terdapat perbedaan rata-rata inflasi 
dengan  X2

Hitung > X2
Tabel. Sedangkan untuk 

periode setiap tahun pada keempat kota tidak 
terdapat perbedaan rata-rata inflasi karena  
X2

Hitung < X2
Tabel. Sedangkan untuk YoY pada 

periode setiap 3 tahun dan setiap tahun 
didapatkan bahwa terdapat perbedaan yang 
signifikan untuk rata-rata inflasi pada keempat 
kota dengan X2Hitung > X2

Tabel. 

Studi Kasus 1: Penerapan Metode Bootstrap 
pada uji Kruskal-Wallis. 

Pada studi kasus pertama ini, akan 
dihitung nilai-p pada rata-rata inflasi bulanan 
antara kota Purwokerto – Surakarta – 
Semarang – Tegal tahun 2003-2004 dengan 
resample sebanyak 10.000 kali dan taraf 
signifikansi α = 5%. Nilai-p yang didapat 
adalah 0.2234 yang berarti pada tahun 2003-
2012 antara keempat kota tersebut tidak 
terdapat perbedaan rata-rata inflasi. Sedangkan 
untuk YoY tahun 2004-2012 didapat nilai-p = 0 
yang berarti rata-rata inflasi YoY  tahun 2004-
2012  antara kota Purwokerto – Surakarta – 
Semarang – Tegal terdapat perbedaan yang 
signifikan.  
 
Studi Kasus 2: Penerapan Metode Bootstrap 
pada uji Friedman. 

Pada studi kasus yang ke dua ini, akan 
dihitung nilai-p pada rata-rata inflasi keempat 
kota tahun 2003-2012 dengan resample 
sebanyak 10.000 kali dan taraf signifikansi α = 
5% yang dinyatakan pada Tabel 2. 

 
 Periode Nilai-p (Inflasi) 

Purwokerto Surakarta Semarang Tegal 
(i) Setiap 2 tahun 0.1057 0.3579 0.0053 0.0032 
(ii) Setiap tahun 0.1852 0.4638 0.0517 0.1557 
(iii) YoY  Setiap 3 tahun 0 0 0 0 
(iv) YoY  Setiap tahun 0 0 0 0 

Tabel 2.  Hasil penerapan metode bootstrap pada uji Friedman dengan resample sebanyak 
         10.000 kali.
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Pada Tabel 2, disimpulkan bahwa pada 

(i) untuk periode setiap 2 tahun pada kota 
Purwokerto dan Surakarta tidak terdapat 
perbedaan signifikan untuk rata-rata inflasi 
sedangkan pada kota Semarang dan Tegal 
terdapat perbedaan signifikan rata-rata inflasi. 
Pada (ii)  untuk periode setiap tahun pada 
keempat kota tidak terdapat perbedaan rata-rata 
inflasi. Sedangkan YoY untuk periode setiap 3 
tahun (iii)  dan setiap tahunnya (iv)  terdapat 
perbedaan yang signifikan untuk rata-rata 
inflasi pada keempat kota. 

Untuk memperjelas kedua studi kasus di 
atas, akan dilakukan studi simulasi penerapan 
metode bootstrap jika digunakan sampel acak 
berdistribusi normal dengan yang berdistribusi 
tidak normal (digunakan distribusi 
eksponensial)  pada data independen dan 
sampel acak berdistribusi normal multivariat 
pada data saling berhubungan dengan 

menghitung nilai-p dengan hasil yang 
dinyatakan pada Tabel 3 dan Tabel 4. 

Cara untuk membaca Tabel 3 adalah 
sebagai berikut. Misalkan diambil pada baris 
pertama dengan ukuran sampel = 50 dan nilai µ 
berturut-turut dari Sampel 1 sampai dengan 
Sampel 4 adalah 0.5, 0.01, 0.03, 0.05. Dengan 
menggunakan fungsi rnorm pada program R 
didapat sampel acak berdistribusi normal yang 
kemudian dihitung nilai-p dan diulang 
sebanyak 50 kali sehingga didapat rata-rata 
nilai-p = 0.0465. 

Hasil yang dapat disimpulkan pada 
Tabel 3 untuk data independen bahwa semakin 
besar perbedaan µ1, µ2, µ3 dan µ4, hipotesis H0 
cenderung ditolak dengan nilai-p makin kecil 
dan sebaliknya, semakin kecil perbedaan antara 
nilai µ1, µ2, µ3 dan µ4, hipotesis H0 cenderung 
diterima atau nilai-p makin besar. 

Ukuran 
Sampel 

Distribusi Normal (µ,σ2) 

n Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Rata-rata 
Nilai-p N(µ1,0.8) N(µ2,0.8) N(µ3,0.8) N(µ4,0.8) 

50 µ1 = 0.5 µ2 = 0.01 µ3 = 0.03 µ4 = 0.05 0.0465 
  0.05 0.10 0.20 0.0601 
  0.20 0.30 0.40 0.2229 
  0.45 0.50 0.55 0.4688 
  0.60 0.80 1.00 0.0471 
  1.00 1.20 1.40 0.0001 
  1.50 1.70 2.00 0 
      
 Distribusi Exponensial (1/µ) 

     
Exp(1/µ1) Exp(1/µ2) Exp(1/µ3) Exp(1/µ4) 

50 0.5 0.01 0.03 0.05 0 
  0.05 0.10 0.20 0 
  0.20 0.30 0.40 0.0068 
  0.45 0.50 0.55 0.2794 
  0.60 0.80 1.00 0.0336 
  1.00 1.20 1.40 0.0017 
  1.50 1.70 2.00 0 

Tabel 3.  Simulasi perbandingan nilai-p pada penerapan metode bootstrap antara sampel 
berdistribusi normal dengan yang berdistribusi eksponensial data independen. 

 
n Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Rata-rata 

Nilai-p N(µ1, σ
2) N(µ2, σ

2) N(µ3, σ
2) N(µ4, σ

2) N(µ5, σ
2) 

24 µ1 = 1 µ2 = 1.2 µ3 = 1 µ4 = 1.1 µ5 = 1.2 0.3868 
 1 1.2 1 2.1 1.2 0 

Tabel 4.  Simulasi perbandingan nilai-p pada penerapan metode bootstrap sampel berdistribusi 
              normal multivariat data yang saling berhubungan (related). 
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Tabel 4 menyatakan hasil simulasi penerapan 
metode bootstrap berdasarkan data rata-rata 
inflasi pada keempat kota yang diacak ulang 
sehingga berdistribusi normal multivariat 
dengan mean µ1 sampai dengan µ5 ditentukan 
sendiri dan variansi σ2 tetap yang didapat dari 
variansi salah satu kota dari keempat kota pada 
studi kasus ke dua. Dengan menggunakan 
fungsi rmvnorm pada program R didapatkan 
data baru secara acak yang merupakan data 
simulasi berdistribusi normal multivariat. Hasil 
dari data simulasi tersebut akan di-resample 
sebanyak 1000 kali yang kemudian dihitung  
nilai-p dan diulang sebanyak 50 kali sehingga 
didapatkan rata-rata nilai-p dengan hasil yang 
dapat dilihat pada Tabel 4. 

Hasil yang dapat disimpulkan pada Tabel 
4 untuk data yang saling berhubungan bahwa 
jika perbedaan antara µ1, µ2, µ3, µ4, dan µ5 kecil 
maka hipotesis H0 diterima dengan nilai-p 
besar, sebaliknya jika ada satu saja nilai µ yang 
berbeda maka hipotesis H0 ditolak dengan nilai-
p = 0 atau mendekati 0. 
 
KESIMPULAN 
Dalam makalah ini telah dijelaskan mengenai 
penerapan metode bootstrap pada uji Kruskal-
Wallis dan uji Friedman dengan kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Penerapan metode bootstrap pada uji 

Kruskal-Wallis didapatkan hasil bahwa 
antara kota Purwokerto – Surakarta – 
Semarang – Tegal tidak terdapat perbedaan 
signifikan untuk rata-rata inflasi bulanan 
tahun 2003-2012, sedangkan untuk YoY 
pada tahun 2004-2012 didapat hasil 
sebaliknya bahwa antara kota Purwokerto – 
Surakarta – Semarang – Tegal terdapat 
perbedaan rata-rata inflasi. Hal ini diperjelas 
dengan studi simulasi (Tabel 3) pada Sampel 
1 ~ N(µ1, σ

2), Sampel 2 ~  N(µ2, σ
2), Sampel 

3 ~ N(µ3, σ
2), dan Sampel 4 ~ N(µ4, σ

2)  
bahwa semakin besar perbedaan µ1, µ2, µ3 
dan µ4  maka  antara Sampel l sampai 
dengan Sampel 4 cenderung terdapat 
perbedaan dan sebaliknya. Hasil yang               
sama untuk Sampel berdistribusi 

eksponensial. 
2. Penerapan metode bootstrap pada uji 

Friedman didapatkan hasil bahwa untuk 
periode setiap 2 tahun pada kota Semarang 
dan Tegal terdapat perbedaan yang 
signifikan untuk rata-rata inflasi tetapi untuk 
kota Purwokerto dan Surakarta tidak 
terdapat perbedaan rata-rata inflasi, 
sedangkan untuk setiap tahunnya tidak 
terdapat perbedaan rata-rata inflasi pada 
keempat kota, untuk YoY pada periode setiap 
3 tahun dan setiap tahunnya terdapat 
perbedaan rata-rata inflasi pada keempat 
kota. Hal ini diperjelas dengan studi simulasi 
(Tabel 4) bahwa semakin kecil perbedaan 
nilai µ1, µ2, µ3, µ4, dan µ5 pada Sampel 1 
sampai dengan Sampel 5, maka antara 
Sampel 1 sampai dengan Sampel 5 
cenderung tidak terdapat perbedaan dan 
sebaliknya. 
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KESIMPULAN  

Berdasarkan kedua makalah dapat disimpulkan: 

1. Dengan menggunakan metode bootstrap dan taraf signifikansi α = 5%, hasil yang didapatkan 

sesuai harapan yaitu sama dengan hasil yang ada pada pengujian komparatif. 

2. Pada studi simulasi didapat bahwa pada sampel acak hasilnya mendekati atau sama dengan 

hasil jika gunakan pada sampel asli yang merupakan studi kasus pada Makalah 1 dan 

Makalah 2. 
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LAMPIRAN 1: Data inflasi bulanan untuk kota Purwokerto, Surakarta, Semarang dan 
 Tegal Tahun 2003-2012. 

BULAN 
  

KOTA 
PURWOKERTO  SURAKARTA  SEMARANG TEGAL  

Jan-03 0.05 0.19 0.99 0.24 

Feb-03 0.9 0.01 0.17 0.9 

Mar-03 -0.27 -0.31 0.09 -0.48 

Apr-03 -0.23 0.13 -0.06 -0.21 

Mei-03 0.06 -0.32 0.19 0.41 

Jun-03 0.58 0.22 0.35 -0.46 

Jul-03 -0.1 -0.65 -0.15 -0.14 

Agust-03 0.65 0.37 0.99 0.25 

Sep-03 0.38 0.64 0.64 0.44 

Okt-03 0.3 0.8 0.66 1.04 

Nop-03 0.63 0.64 0.98 0.71 

Des-03 0.38 0.28 0.63 0.35 

Jan-04 0.86 0.84 0.47 0.16 

Feb-04 0.38 0.01 -0.04 -0.15 

Mar-04 0.21 -0.06 0.59 0.06 

Apr-04 1.28 1.01 0.58 0.79 

Mei-04 0.92 1.07 0.81 0.83 

Jun-04 0.76 0.26 0.07 1.23 

Jul-04 -0.45 -0.05 0.11 -0.13 

Agust-04 -0.43 0.25 0.56 0.02 

Sep-04 0.26 -0.05 0.11 -0.09 

Okt-04 0.91 0.34 0.5 0.6 

Nop-04 0.75 0.72 0.92 1.2 

Des-04 0.71 0.71 1.15 0.63 

Jan-05 1.55 1.1 0.82 1.41 

Feb-05 -0.18 0.16 -0.11 0.44 

Mar-05 1.63 0.93 2.53 1.8 

Apr-05 -0.19 -0.14 0.14 0.25 

Mei-05 0.09 0.31 0.2 0.43 

Jun-05 0.71 0.67 0.58 0.39 

Jul-05 0.91 0.55 1.02 0.62 

Agust-05 0.26 0.4 0.46 0.4 

Sep-05 1.2 1.09 1.18 1.17 

Okt-05 7.31 8.08 8.85 8.05 

Nop-05 0.86 0.85 0.76 1.68 

Des-05 -0.27 -0.19 -0.32 0.6 

Jan-06 2.58 2.44 1.46 1.67 

Feb-06 0.15 0.4 0.58 0.41 

Mar-06 -0.57 -0.4 -0.01 0.07 

Apr-06 -0.27 -0.19 -0.08 0.15 

Mei-06 1 0.55 0.54 0.4 



 

xvi 

 

Jun-06 0.63 0.49 0.41 0.17 

Jul-06 0.29 0.02 0.43 0.4 

Agust-06 0.17 0.08 0.51 0.63 

Sep-06 1.74 0.26 0.53 0.44 

Okt-06 0.82 0.69 0.63 2.3 

Nop-06 0.45 0.25 0.12 -0.15 

Des-06 1.19 1.46 0.81 1.02 

Jan-07 0.83 0.82 0.36 0.57 

Feb-07 1.29 0.63 1.69 1.1 

Mar-07 0.1 -0.26 0.31 -0.01 

Apr-07 -0.21 -0.63 -0.33 0.56 

Mei-07 0.43 0.19 0.47 0.4 

Jun-07 1.11 0.1 0.39 0.28 

Jul-07 0.67 0.14 0.67 0.46 

Agust-07 0.1 0.43 0.67 0.41 

Sep-07 1.43 0.41 0.63 0.95 

Okt-07 0.44 0.64 0.81 2.18 

Nop-07 -0.54 0.22 0.16 -0.3 

Des-07 0.37 0.56 0.74 0.99 

Jan-08 1.41 1.48 1.21 1.61 

Feb-08 0.71 0.89 1.44 0.58 

Mar-08 1.43 0.36 1.47 0.51 

Apr-08 0.36 0.12 0.46 0.1 

Mei-08 0.97 1.41 1.19 1.2 

Jun-08 2.75 2.13 2.4 1.78 

Jul-08 2.58 1.53 1.21 1.76 

Agust-08 0.03 0.04 0.61 0.22 

Sep-08 0.9 0.17 0.99 0.38 

Okt-08 1.08 0.66 0.53 0.49 

Nop-08 -0.09 0.12 0.06 0.18 

Des-08 0.17 -0.65 -0.42 -0.22 

Jan-09 -0.33 -0.17 -0.09 0.09 

Feb-09 0.52 0.67 0.13 0.97 

Mar-09 0.6 0.28 0.67 -0.01 

Apr-09 -0.22 -0.02 -0.17 0.15 

Mei-09 0.04 0.32 0.09 0.51 

Jun-09 0.3 0.16 0.14 0.38 

Jul-09 0.01 0.16 0.46 0.46 

Agust-09 0.32 0.42 0.32 0.46 

Sep-09 0.84 0.62 1.17 2.21 

Okt-09 0.36 0.15 0.41 -0.13 

Nop-09 0.04 -0.29 -0.27 0.08 

Des-09 0.33 0.28 0.27 0.52 

Jan-10 1 0.63 0.75 0.7 

Feb-10 0.45 0.29 0.47 0.18 
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Mar-10 -0.34 -0.24 -0.2 -0.26 

Apr-10 0.05 0.19 0.37 0.09 

Mei-10 0.25 0.16 0.02 0.06 

Jun-10 0.92 1.23 0.84 1.33 

Jul-10 1.21 1.34 1.73 0.84 

Agust-10 0.6 0.16 0.53 0.52 

Sep-10 0.38 0.4 1.04 1.27 

Okt-10 0.28 0.1 0.02 0.06 

Nop-10 0.56 0.47 0.63 0.67 

Des-10 0.52 1.75 0.7 1.09 

Jan-11 0.95 0.63 0.6 0.32 

Feb-11 0.18 -0.66 -0.12 -0.13 

Mar-11 -0.43 -0.8 -0.11 0.2 

Apr-11 -0.18 -0.3 -0.54 -0.52 

Mei-11 0.25 -0.3 0.13 0.09 

Jun-11 0.31 0.62 0.43 0.35 

Jul-11 0.72 0.71 0.67 1.04 

Agust-11 0.45 0.64 0.57 0.56 

Sep-11 0.25 0.24 0.51 0.33 

Okt-11 0.23 0.03 -0.19 -0.25 

Nop-11 0.56 0.48 0.51 0.5 

Des-11 0.07 0.62 0.38 0.06 

Jan-12 0.68 0.22 0.42 0.61 

Feb-12 0.56 0.08 0.37 -0.21 

Mar-12 -0.21 0.28 0.33 -0.18 

Apr-12 0.09 -0.13 0.14 0.15 

Mei-12 0.43 0.28 0.36 0.54 

Jun-12 0.33 0.85 0.68 0.54 

Jul-12 0.84 0.5 0.83 0.3 

Agust-12 0.85 0.51 1.26 1.33 

Sep-12 0.17 -0.57 -0.1 0.06 

Okt-12 0.29 0.32 0.07 -0.1 

Nop-12 0.08 0.2 -0.01 -0.37 

Des-12 0.53 0.3 0.41 0.4 
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LAMPIRAN 2:  Program untuk Uji Mann-Whitney dan Uji Wilcoxon beserta Bootstrap. 
 
Program Mann-Whitney beserta Bootstrap: 
 
 #data1: data dari Purwokerto tahun 2003-2012 
 #data2: data dari Surakarta tahun 2003-2012 
 #data3: data dari Semarang tahun 2003-2012 
 #data4: data dari Tegal tahun 2003-2012 
 
data<- read.table(“inflasi.txt”)  
data1 <- data[,1] 
data2 <- data[,2] 
data3 <- data[,3] 
data4 <- data[,4] 
mann <- function(dat1,dat2) 
{ n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 gabung <- c(dat1,dat2) 
 r <- rank(gabung) 
 r1 <- r[1:n1] 
 r2 <- r[(n1+1):(n1+n2)] 
 sr1 <- sum(r1) 
 sr2 <- sum(r2) 
 u1 <- n1*n2+(n1*(n1+1)/2)-sr1 
 u2 <- n1*n2+(n2*(n2+1)/2)-sr2 
 return(min(u1,u2)) 
} 
mann(data1,data2) 
 
boot.mann <- function(dat1,dat2,B) 
{ 
 n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 data <- c(dat1,dat2) 
 asli <- mann(dat1,dat2) 
 hasil <- numeric(B) 
 for (i in 1:B) 
 {  
  z <- sample(data,replace=T) 
  hasil[i] <- mann(z[1:n1],z[(n1+1):(n1+n2)]) 
 } 
         return(sum(hasil<asli)/B) 
} 
boot.mann(data1,data2,B) 
#nilai B ditentukan sendiri 
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Program Wilcoxon beserta Bootstrap: 
 
#pengambilan data berdasarkan periode di salah satu kota pada keempat kota. contoh: diambil kota 

“purwokerto” untuk tahun 2003 (periode 12 bulan) dengan tahun 2004 (periode 12 bulan), maka 
#data1: data kota purwokerto untuk tahun 2003 
#data2: data kota purwokerto untuk tahun 2004 
 
data <- read.table(“purwokerto.txt”) 
data1 <- data[,1] 
data2 <- data[,2] 
wilc <- function(dat1,dat2) 
{  
 beda <- dat2-dat1 
 beda1 <- beda[beda!=0] 
 r1 <- abs(beda1) 
 r <- rank(r1) 
 t1 <- sum(r[beda1>0]) 
 t2 <- sum(r[beda1<0]) 
 return(min(t1,t2)) 
} 
wilc(data1,data2) 
 
boot.wilc <- function(dat1,dat2,B) 
{ 
 n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 data <- c(dat1,dat2) 
 asli <- wilc(dat1,dat2) 
 hasil <- numeric(B) 
 for (i in 1:B) 
 {   
  z <- sample(data,replace=T) 
  hasil[i] <- wilc(z[1:n1],z[(n1+1):(n1+n2)]) 
 } 
       return(sum(hasil<asli)/B) 
} 
boot.wilc(data1,data2,B) 
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LAMPIRAN 3: Program untuk Uji Kruskal-Wallis dan Uji Friedman beserta Bootstrap. 
 
Program Kruskal-Wallis beserta Bootstrap: 
 
data<- read.table(“inflasi.txt”)  
data1 <- data[,1] 
data2 <- data[,2] 
data3 <- data[,3] 
data4 <- data[,4] 
kruskal <- function(dat1,dat2,dat3,dat4) 
{ 
 n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 n3 <- length(dat3) 
 n4 <- length(dat4) 
 tot <- n1+n2+n3+n4 
 gab <- c(dat1,dat2,dat3,dat4) 
 r <- rank(gab) 
 r1 <- r[1:n1] 
 r2 <- r[(n1+1):(n1+n2)] 
 r3 <- r[(n1+n2+1):(n1+n2+n3)] 
 r4 <- r[(n1+n2+n3+1):(tot)] 
 sr1 <- sum(r1) 
 sr2 <- sum(r2) 
 sr3 <- sum(r3) 
 sr4 <- sum(r4) 
 H <- -(3*(tot+1))+(12*(sr1^2/n1+sr2^2/n2+sr3^2/n3+sr4^2/n4))/(tot*(tot+1)) 
 return(H) 
} 
kruskal(data1,data2,data3,data4) 
 
boot.kruskal <- function(dat1,dat2,dat3,dat4,B) 
{ n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 n3 <- length(dat3) 
 n4 <- length(dat4) 
 data <- c(dat1,dat2,dat3,dat4) 
 asli <- kruskal(dat1,dat2,dat3,dat4) 
 hasil <- numeric(B) 
 for (i in 1:B) 
 {   
  z <- sample(data,replace=T) 
  hasil[i]  
  kruskal<- (z[1:n1],z[(n1+1):(n1+n2)],z[(n1+n2+1):(n1+n2+n3)], 
  z[(n1+n2+n3+1):(n1+n2+n3+n4)]) 
 } 
         return(sum(hasil>asli)/B) 
} 
boot.kruskal(data1,data2,data3,data4,B) 
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Program Friedman beserta Bootstrap: 
 
#pengambilan data berdasarkan periode di salah satu kota pada keempat kota. contoh: diambil kota 

“purwokerto” untuk setiap periode 2 tahun dari tahun 2003-2012 yang berarti terdapat 5 sampel 
dengan masing-masing sampel memiliki n = 24 bulan. 

 
data <- read.table(“purwokerto.txt”) 
 
fried <- function(dat) 
{ 
 n1 <- dim(dat)[1] 
 n2 <- dim(dat)[2] 
 matdat <- matrix(0,n1,n2) 
 for(i in 1:n1) 
 { 
  matdat[i,] <- rank(dat[i,]) 
 } 
 sr <- apply(matdat,2,sum) 
 x2 <- -(3*n1*(n2+1))+(12*sum(sr^2))/(n1*n2*(n2+1)) 
 return(x2) 
} 
fried(data) 
 
boot.fried <- function(dat,B) 
{  
 n1 <- dim(dat)[1] 
 hasil <- numeric(B) 
 z <- c(dat[,1],dat[,2],dat[,3],dat[,4],dat[,5]) 
 asli <- fried(dat) 
 for (i in 1:B) 
 {   
  z1 <- sample(z,replace=T) 
  dat[,1] <- z1[1:n1] 
  dat[,2] <- z1[(n1+1):(2*n1)] 
  dat[,3] <- z1[(2*n1+1):(3*n1)] 
  dat[,4] <- z1[(3*n1+1):(4*n1)] 
  dat[,5] <- z1[(4*n1+1):(5*n1)] 
  hasil[i] <- fried(dat) 
 } 
         return(sum(hasil>asli)/B) 
} 
boot.fried(data,B) 
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LAMPIRAN 4: Program Studi Simulasi Bootstrap pada Uji Mann-Whitney  
 dan Uji Wilcoxon. 
 
Program untuk studi simulasi bootstrap pada Mann-Whitney: 
 
#n: ditentukan sendiri, disini dipakai n = 50 
#R: Repeat, pengulangan nilainya ditentukan sendiri mau diulang berapa kali, disini R = 50 
#mean1 dan mean2 nilainya juga ditentukan sendiri disesuaikan dengan pengujian 
 
mann <- function(dat1,dat2) 
{ n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 gabung <- c(dat1,dat2) 
 r <- rank(gabung) 
 r1 <- r[1:n1] 
 r2 <- r[(n1+1):(n1+n2)] 
 sr1 <- sum(r1) 
 sr2 <- sum(r2) 
 u1 <- n1*n2+(n1*(n1+1)/2)-sr1 
 u2 <- n1*n2+(n2*(n2+1)/2)-sr2 
 return(min(u1,u2)) 
} 
 
boot.mann <- function(dat1,dat2,B) 
{ 
 n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 data <- c(dat1,dat2) 
 asli <- mann(dat1,dat2) 
 hasil <- numeric(B) 
 for (i in 1:B) 
 {  
  z <- sample(data,replace=T) 
  hasil[i] <- mann(z[1:n1],z[(n1+1):(n1+n2)]) 
 } 
         return(sum(hasil<asli)/B) 
} 
 
# jika datanya acak berdistribusi normal dengan standar deviasi s tetap, disini s ditentukan = 0.8 
#B yang ditentukan adalah sebanyak 10000 kali 
 
ulang <- function(n,R, mean1,mean2,s) 
{ 
 has <- numeric(R) 
 for (i in 1:R) 
 { 
 x <- rnorm(n,mean1,s) 
 y <- rnorm(n,mean2,s) 
 bootxy <- boot.mann(x,y,10000) 
 has[i] <- sum(bootxy < mann(x,y))/10000 
 } 
 return(mean(has)) 
} 
ulang(50,50,0.5,1,0.8) 
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# jika datanya acak berdistribusi eksponensial 
ulang <- function(n,R, mean1,mean2) 
{ 
 has <- numeric(R) 
 for (i in 1:R) 
 { 
 x <- rexp(n,1/mean1) 
 y <- rexp(n,1/mean2) 
 bootxy <- boot.mann(x,y,10000) 
 has[i] <- sum(bootxy < mann(x,y))/10000 
 } 
 return(mean(has)) 
} 
ulang(50,50,0.5,0.01) 
 
 
 
 
Program untuk studi simulasi bootstrap pada Wilcoxon: 
 
wilc <- function(dat1,dat2) 
{  
 beda <- dat2-dat1 
 beda1 <- beda[beda!=0] 
 r1 <- abs(beda1) 
 r <- rank(r1) 
 t1 <- sum(r[beda1>0]) 
 t2 <- sum(r[beda1<0]) 
 return(min(t1,t2)) 
} 
 
boot.wilc <- function(dat1,dat2,B) 
{ 
 n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 data <- c(dat1,dat2) 
 asli <- wilc(dat1,dat2) 
 hasil <- numeric(B) 
 for (i in 1:B) 
 {   
  z <- sample(data,replace=T) 
  hasil[i] <- wilc(z[1:n1],z[(n1+1):(n1+n2)]) 
 } 
       return(sum(hasil<asli)/B) 
} 
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ulang <- function(n,R, mean1,mean2,s) 
{ 
 has <- numeric(R) 
 for (i in 1:R) 
 { 
 x <- rnorm(n,mean1,s) 
 y <- rnorm(n,mean2,s) 
 bootxy <- boot.wilc(x,y,10000) 
 has[i] <- sum(bootxy < wilc(x,y))/10000 
 } 
 return(mean(has)) 
} 
ulang(50,50,0.5,1,0.8) 
 
# jika datanya acak berdistribusi eksponensial 
ulang <- function(n,R, mean1,mean2) 
{ 
 has <- numeric(R) 
 for (i in 1:R) 
 { 
 x <- rexp(n,1/mean1) 
 y <- rexp(n,1/mean2) 
 bootxy <- boot.wilc(x,y,10000) 
 has[i] <- sum(bootxy < wilc(x,y))/10000 
 } 
 return(mean(has)) 
} 
ulang(50,50,0.5,0.01) 
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LAMPIRAN 5:   Program Studi Simulasi Bootstrap pada Uji Kruskal-Wallis  
 dan Uji Friedman. 
 
Program untuk studi simulasi bootstrap pada Kruskal-Wallis: 
 
kruskal <- function(dat1,dat2,dat3,dat4) 
{ 
 n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 n3 <- length(dat3) 
 n4 <- length(dat4) 
 tot <- n1+n2+n3+n4 
 gab <- c(dat1,dat2,dat3,dat4) 
 r <- rank(gab) 
 r1 <- r[1:n1] 
 r2 <- r[(n1+1):(n1+n2)] 
 r3 <- r[(n1+n2+1):(n1+n2+n3)] 
 r4 <- r[(n1+n2+n3+1):(tot)] 
 sr1 <- sum(r1) 
 sr2 <- sum(r2) 
 sr3 <- sum(r3) 
 sr4 <- sum(r4) 
 H <- -(3*(tot+1))+(12*(sr1^2/n1+sr2^2/n2+sr3^2/n3+sr4^2/n4))/(tot*(tot+1)) 
 return(H) 
} 
 
boot.kruskal <- function(dat1,dat2,dat3,dat4,B) 
{ n1 <- length(dat1) 
 n2 <- length(dat2) 
 n3 <- length(dat3) 
 n4 <- length(dat4) 
 data <- c(dat1,dat2,dat3,dat4) 
 asli <- kruskal(dat1,dat2,dat3,dat4) 
 hasil <- numeric(B) 
 for (i in 1:B) 
 {   
  z <- sample(data,replace=T) 
  hasil[i]  
  kruskal<- (z[1:n1],z[(n1+1):(n1+n2)],z[(n1+n2+1):(n1+n2+n3)], 
  z[(n1+n2+n3+1):(n1+n2+n3+n4)]) 
 } 
        return(sum(hasil>asli)/B) 
} 
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ulang <- function(n,R, mean1,mean2,s) 
{ 
 has <- numeric(R) 
 for (i in 1:R) 
 { 
 a <- rnorm(n,mean1,s) 
 b <- rnorm(n,mean2,s) 
 c <- rnorm(n,mean3,s) 
 d <- rnorm(n,mean4,s) 
 bootxy <- boot.kruskal(a,b,c,d,10000) 
 has[i] <- sum(bootxy < kruskal(a,b,c,d))/10000 
 } 
 return(mean(has)) 
} 
ulang(50,50,0.5,1,0.8) 
 
# jika datanya acak berdistribusi eksponensial 
ulang <- function(n,R, mean1,mean2) 
{ 
 has <- numeric(R) 
 for (i in 1:R) 
 { 
 a <- rexp(n,1/mean1) 
 b <- rexp(n,1/mean2) 
 c <- rexp(n,1/mean1) 
 d <- rexp(n,1/mean2) 
 bootxy <- boot.kruskal(a,b,c,d,10000) 
 has[i] <- sum(bootxy < kruskal(a,b,c,d))/10000 
 } 
 return(mean(has)) 
} 
ulang(50,50,0.5,0.01) 
 
 
 
 
 
Program untuk studi simulasi bootstrap pada Friedman: 
 
fried <- function(dat) 
{ 
 n1 <- dim(dat)[1] 
 n2 <- dim(dat)[2] 
 matdat <- matrix(0,n1,n2) 
 for(i in 1:n1) 
 { 
  matdat[i,] <- rank(dat[i,]) 
 } 
 sr <- apply(matdat,2,sum) 
 x2 <- -(3*n1*(n2+1))+(12*sum(sr^2))/(n1*n2*(n2+1)) 
 return(x2) 
} 
fried(data) 
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boot.fried <- function(dat,B) 
{  
 n1 <- dim(dat)[1] 
 hasil <- numeric(B) 
 z <- c(dat[,1],dat[,2],dat[,3],dat[,4],dat[,5]) 
 asli <- fried(dat) 
 for (i in 1:B) 
 {   
  z1 <- sample(z,replace=T) 
  dat[,1] <- z1[1:n1] 
  dat[,2] <- z1[(n1+1):(2*n1)] 
  dat[,3] <- z1[(2*n1+1):(3*n1)] 
  dat[,4] <- z1[(3*n1+1):(4*n1)] 
  dat[,5] <- z1[(4*n1+1):(5*n1)] 
  hasil[i] <- fried(dat) 
 } 
         return(sum(hasil>asli)/B) 
} 
 
#misalkan diambil data untuk kota purwokerto dan mean disini nilainya ditentukan sendiri  
#nilai mean pada source code di bawah bisa diganti disesuaikan dengan pengujian 
 
data <- read.table("purwokerto.txt")  
has <- numeric(50) 
for (i in 1:50) 
{ 

mydata <- rmvnorm(24, mean = c(1,1.2,1,1.1,1.2), var(data)) 
has[i] <- boot.fried(mydata,1000) 

} 
mean(has) 




