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Konsep Sampling

Bahasan Pertama

1
Contoh sampling

Berapa rata-rata umur anak kelas 1 ini?

Dilakukan

pencatatan

umur semua

murid

(36 orang)

Dijumlah

Dibagi 36

Contoh sampling

Berapa rata-rata umur anak kelas 1 ini?

Dilakukan

pencatatan

umur sebagian

murid

(12 orang)

Dijumlah

Dibagi 12

estimasi

rata-rata

Contoh sampling

Berapa rata-rata

penghasilan keluarga

di kota ini dengan jumlah

keluarga 32.000?

Sulit untuk mencatat

semua keluarga
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Contoh sampling

Sangat sulit mencatat

pendapat semua orang

Indonesia yang sudah

dewasa tentang

siapa Ketua MA

yang paling jujur?

Dilakukan polling

Diprediksikan

hasilnya

Konsep sampling

Populasi Sampel

Tentukan

Statistik

Sampel

Pengertian sampling

� Proses memilih sebagian (sampel) dari 

kelompok besar (populasi), untuk menjadi 

dasar memperkirakan (estimasi) situasi atau 

outcome yang ada di populasi tersebut

� Jadi sampel adalah sebagian (sub group) 

dari populasi yang diteliti

Keuntungan dan kerugian sampling

Keuntungan:

Menghemat tenaga, biaya, dan waktu 

Kerugian:

Tidak memperoleh fakta atau situasi atau 

outcome yang sesungguhnya dari populasi, 

tetapi hanya estimasinya saja

Keuntungan dan kerugian sampling

Estimasi

Benar Salah

Toleransi

Kesalahan?
Misal

5%

Terminologi Sampling

Bahasan Kedua

2
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Terminologi sampling

Kita gunakan contoh di atas:

� Penelitian umur anak kelas 1

� Penelitian penghasilan keluarga di 
suatu kota

� Penelitian memilih Ketua MA yang 
paling jujur

Populasi

� Seluruh murid kelas 1

� Seluruh keluarga di suatu kota

� Seluruh orang Indonesia yang sudah 
dewasa

Dari kelompok besar ini kita akan memilih 
sampel untuk penelitian kita

Sampel

� Sebagian murid kelas 1

� Sebagian keluarga di suatu kota

� Sebagian orang Indonesia yang sudah dewasa

Yang kita data untuk mendapatkan rata-rata umur, 
rata-rata penghasilan, dan siapa yang dianggap 
sebagai Ketua MA yang paling jujur

Besar sampel (sample size)

� Jumlah murid kelas 1

� Jumlah keluarga di suatu kota

� Jumlah orang Indonesia yang sudah dewasa

Yang kita data untuk mendapatkan rata-rata umur, 
rata-rata penghasilan, dan siapa yang dianggap 
sebagai Ketua MA yang paling jujur

Sampling design (sampling strategy)

Cara yang digunakan untuk memperoleh:

� Sebagian murid kelas 1

� Sebagian keluarga di suatu kota

� Sebagian orang Indonesia yang sudah 

dewasa

Sampling unit (sampling element)

� Setiap murid kelas 1

� Setiap keluarga di suatu kota

� Setiap orang Indonesia yang sudah dewasa

Yang kita data untuk mendapatkan rata-rata umur, 
rata-rata penghasilan, dan siapa yang dianggap 
sebagai Ketua MA yang paling jujur
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Sampling frame

Suatu daftar yang mengidentifikasi:

� Setiap murid kelas 1

� Setiap keluarga di suatu kota

� Setiap orang Indonesia yang sudah 
dewasa

Statistik sampel

� Rata-rata (mean): untuk umur murid 

kelas 1

� Rata-rata (mean): untuk penghasilan 

keluarga di suatu kota

� Persen untuk Ketua MA yang paling 

jujur

Parameter populasi

� Rata-rata umur murid kelas 1

� Rata-rata penghasilan keluarga di 

suatu kota

� Ketua MA yang paling jujur

Prinsip Sampling

Bahasan Ketiga

3

3 prinsip sampling

1. Pada sebagian besar kasus, akan terjadi 
perbedaan antara parameter populasi 
(population mean) dengan statistik sampel

2. Makin besar sampel, makin akurat estimasi 
parameter populasi (population mean)

3. Makin besar perbedaan di dalam variabel 
penelitian, makin besar perbedaan antara 
statistik sampel dan parameter populasi 
(population mean)

Prinsip sampling pertama

Mean populasi 

(sesungguhnya)

Mean 

sampel

BERBEDA
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Prinsip sampling pertama, contoh

Populasi: 4 orang mahasiswa Akper Depkes 

Tanjungpinang:

� Si A umur 18 tahun

� Si B umur 20 tahun

� Si C umur 23 tahun

� Si D umur 25 tahun

Mean populasi = (18+20+23+25)/4 = 21,5 

Prinsip sampling pertama, contoh

Sampel: 2 orang mahasiswa Akper Depkes 
Tanjungpinang, ada 6 kombinasi mean:

� A+B = (18+20)/2 = 38/2 = 19,0

� A+C = (18+23)/2 = 41/2 = 20,5

� A+D = (18+25)/2 = 43/2 = 21,5

� B+C = (20+23)/2 = 43/2 = 21,5

� B+D = (20+25)/2 = 45/2 = 22,5

� C+D = (23+25)/2 = 48/2 = 24,0

Ingat: mean populasi = 21,5

Ada 2 kombinasi

dengan mean sama

dengan mean populasi

Ada 4 kombinasi dengan

mean berbeda dengan

mean populasi

Disebut sampling error

Prinsip sampling pertama, contoh

Sampel Mean sampel Mean populasi Perbedaan mean

(a) (b) (a – b)

A+B 19,5 21,5 - 2,5

A+C 20,5 21,5 - 1,5

A+D 21,5 21,5 0,0

B+C 21,5 21,5 0,0

B+D 22,5 21,5 +1,0

C+D 24,0 21,5 +2,5

Perhatikan

perbedaan

mean

Prinsip sampling kedua, contoh

Sampel: 3 orang mahasiswa Akper Depkes 

Tg.Pinang, ada 6 kombinasi mean:

� A+B+C = (18+20+23)/3 = 61/3 = 20,67

� A+B+D = (18+20+25)/3 = 63/3 = 21,00

� A+C+D = (18+23+25)/3 = 66/3 = 22,0

� B+C+D = (20+23+25)/3 = 68/3 = 22,67

Ingat: mean populasi = 21,5

Prinsip sampling kedua, contoh

Sampel Mean sampel Mean populasi Perbedaan mean

(a) (b) (a – b)

A+B+C 20,67 21,5 - 0,83

A+B+D 21,00 21,5 - 0,5

A+C+D 22,00 21,5 + 0,5

B+C+D 22,67 21,5 + 1,17

Perhatikan

perbedaan

mean

Prinsip sampling kedua, contoh

Sampel Perbedaan  Perbedaan Sampel

mean  mean

A+B - 2,5 - 0,83 A+B+C

A+C - 1,5 - 0,5                     A+B+D

A+D 0,0 + 0,5 A+C+D

B+C 0,0 + 1,17 B+C+D

B+D +1,0

C+D +2,5

Sampel 2 - 2,5 � +2,5       - 0,83 � +1,17 Sampel 3

Perbedaan mean sampel 3 lebih kecil daripada mean sampel 2
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Prinsip sampling kedua

Makin besar sampel, makin akurat 

estimasi parameter populasi 

(mean populasi)

Bila sampel makin kurang, 

maka estimasi makin tidak akurat

Prinsip sampling ketiga, contoh

Populasi: 4 orang mahasiswa Akper Depkes 

Tanjungpinang angkatan lain:

� Si A umur 18 tahun

� Si B umur 26 tahun

� Si C umur 32 tahun

� Si D umur 40 tahun

Pada contoh ini variasi umur makin lebar

Prinsip sampling ketiga, contoh

Contoh 2:

� Perbedaan mean sampel 2: - 2,5 � + 2,5

� Perbedaan mean sampel 3: - 0,5 � + 1,17

Contoh 3:

� Perbedaan mean sampel 2: - 7,0 � + 7,0

� Perbedaan mean sampel 3: - 3,67 � + 3,67

Perbedaan mean contoh 3 lebih besar daripada 
contoh 2, karena ada variasi yang lebih besar pada 
sampel 3

Prinsip sampling ketiga, contoh

Makin besar perbedaan di dalam variabel 
penelitian, makin besar perbedaan antara 
statistik sampel dan parameter populasi 

(population mean)

Diperlukan sampel yang lebih besar

(prinsip sampling kedua)

Kesimpulan

� Makin besar sampel, makin akurat 

estimasi 

� Makin besar variasi pada variabel yang 

diteliti, makin kurang akurat estimasi 

(makin besar standard deviation, makin 

besar standard error)

Umur 1: 18 ± 1,2 tahun

Umur 2: 18 ± 8,9 tahun

Umur 2 mempunyai

standard error lebih

tinggi

Tujuan Melakukan Sampling

Bahasan Keempat

4



1/9/2010

7

Tujuan melakukan sampling

� Mencapai presisi (ketepatan) 

maksimum dalam estimasi 

(minimalisasi sampling error)

� Menghindari bias pada pemilihan 

sampel

Bias terjadi karena ….

� Sampling dengan cara ‘non-randomized’ 
(sengaja atau tidak sengaja dipengaruhi oleh 
pilihan manusia atau peneliti)

� Sampling frame (daftar, indeks, atau catatan 
mengenai populasi lain) tidak meng-cover 
populasi dengan tepat atau lengkap

� Sebagian dari populasi yang disampling tidak 
mungkin diperoleh atau tidak mau dilibatkan 
dalam penelitian 

Jenis Sampling

Bahasan Kelima

5
Jenis sampling

1. Random/probability sampling designs

2. Non-random/probability sampling 

designs

3. ‘Mixed’ sampling designs

Random/probability sampling

Simple random

sampling
Stratified random

sampling

Cluster

sampling

Proportionate

stratified sampling

Disproportionate

stratified sampling

Single

stage

Double

stage

Multi

stage

Non-random/probability sampling

Quota

Accidental

Judgemental

Snowball
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‘Mixed’ sampling

Systematic

sampling

Prinsip:

Setiap subjek dalam populasi harus 

mempunyai kesempatan yang sama 

(equal)  dan bebas (independent) untuk 

dipilih menjadi sampel penelitian

Random/probability sampling designs

Random/probability sampling designs

Setuju ikut penelitian 

(60 orang murid)

Menolak ikut penelitian 

(20 orang, karena tidak 

cocok dengan maksud penelitian

Ada 80 orang murid sekolah

Sampel (60 orang) tidak mewakili sekolah karena subjek tidak mempunyai

kesempatan sama untuk ikut penelitian

� Contoh tidak independent

Random/probability sampling designs

dipilih tidak 

dipilih

5 orang siswa

sahabat karib

Dipilih semua

atau tidak

sama sekali

Keuntungan

1. Dapat digeneralisasi ke populasinya, 

karena mewakili populasinya

2. Dapat menggunakan statistik yang 

didasarkan pada teori probabilitas

Random/probability sampling designs Cara random sampling

1. The fishbowl draw

2. Menggunakan program komputer

3. Menggunakan tabel bilangan 

random 



1/9/2010

9

The fishbowl draw

� Semacam mengundi lotere/ door prize

� Untuk populasi yang kecil

� Semua subjek ditulis di kertas dan 

dilipat

� Diambil satu-satu tanpa melihat, 

sampai diperoleh jumlah subjek yang 

diinginkan

Tabel bilangan random

1. Misal besar sampel Anda= 256

2. Beri nomor subjek Anda (dari populasi, sampling 
frame), misal mulai dari 1 s/d 5430

3. Lihat tabel random, pilih secara acak halaman 
pertama yang akan Anda gunakan

4. Tentukan, misalnya Anda akan memilih 10% (25) 
dari 1 halaman tabel random (Anda memerlukan 10 
halaman tabel random)

5. Pilih pula secara acak kolom atau baris yang akan 
Anda gunakan (misalnya kolom ke 9)

Tabel bilangan random

6. Mulai pilih dari kolom 9 nomor-nomor 3 digit 

(karena besar sampel 256= 3 digit) di bawah angka 

256

7. Bila Anda jumpai nomor yang sama, maka nomor 

yang sama ini tidak dihitung, lanjutkan ke nomor 

berikutnya sampai di dapatkan 25 nomor

8. Bila dalam kolom 9 nomor < 256 sudah habis, dan 

jumlahnya < 25, pilih kolom lain secara acak, dan 

prosedur diteruskan sampai tercapai 25

3 4 5 6 7 8 9 10

86192 67049 64739

33901 10319 43397

78815 23758 86814

07856 55589 50063

02583 96483 76553

02035 59487 91403

97532 54540 79472

12866 41232 21580

dst

Dari kolom 9 dipilih

3 digit dari belakang

yang < 256 

Bila jumlahnya < 25

diteruskan dengan kolom

lain sampai terpenuhi 25

Tanda panah menunjukkan

nomor individu yang dipilih

Tabel random n = 256
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Random sampling

� Sampling tanpa menggunakan kembali 

(sampling without replacement)

� Sampling dengan menggunakan 

kembali (sampling with replacement)

Sampling tanpa menggunakan kembali

Misal memilih 20 anak dari 80 anak

� Anak ke-1 yang dipilih probabilitas = 1/80

� Anak ke-2 yang dipilih probabilitas = 1/79

� Anak ke-3 yang dipilih probabilitas = 1/78

� Anak ke-20 yang dipilih probabilitas = 1/61

� Tidak sesuai dengan prinsip sampling, karena 
semua individu seharusnya mempunyai kesempatan 
yang sama untuk dipilih

Sampling dengan menggunakan 
kembali

Misal memilih 20 anak dari 80 anak

� Anak ke-1 yang dipilih probabilitas = 1/80 �
diikutkan lagi dalam pemilihan

� Anak ke-2 yang dipilih probabilitas = 1/80 �
diikutkan lagi dalam pemilihan

� Anak ke-3 yang dipilih probabilitas = 1/80 � dst

� Bila yang sudah pernah dipilih terpilih lagi, maka 
tidak dihitung dan pemilihan dilanjutkan lagi 
(kemungkinan dipilih 2 kali lebih kecil bila populasi 
besar)

Random/probability sampling

Simple random

sampling
Stratified random

sampling

Cluster

sampling

Proportionate

stratified sampling

Disproportionate

stratified sampling

Single

stage

Double

stage

Multi

stage

Simple random sampling

� Beri nomor individu dalam populasi 

(sampling frame)

� Tentukan besar sampel

� Pilih subjek sebanyak sampel dengan cara 

fishbowl, tabel random atau program 

komputer

Random/probability sampling

Simple random

sampling
Stratified random

sampling

Cluster

sampling

Proportionate

stratified sampling

Disproportionate

stratified sampling

Single

stage

Double

stage

Multi

stage
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Stratified random sampling

� Dasarnya adalah prinsip ke-3 sampling

Makin besar perbedaan di dalam variabel 

penelitian, makin besar perbedaan antara statistik 

sampel dan parameter populasi (population mean)

Perbedaan dalam variabel harus diperkecil dengan 

mengelompokkan subjek dalam kelompok yang 

homogen � stratifikasi

Stratified random sampling

� Apa yang distratifikasi?

� Variabel yang mudah diidentifikasi 

� Variabel mempunyai pengaruh terhadap 
variabel yang kita teliti (outcome) 

� Pilih variabel yang mudah distratifikasi (misal 
jenis kelamin lebih mudah distratifikasi 
dibandingkan dengan umur, penghasilan atau 
perilaku terhadap kesehatan)

Stratified random sampling

� Tentukan besar sampel

� Tentukan variabel yang distratifikasi 
(misal jenis kelamin)

� Kelompokkan semua subjek dalam 
populasi kedalam kelompok laki-laki dan 
kelompok perempuan

� Pilih dari masing-masing strata (jenis 
kelamin) subjek yang menjadi sampel 
dengan simple random sampling

Stratified random sampling

� Disproportionate stratified 

sampling ���� tidak proporsional

� Proportionate stratified 

sampling ���� proporsional

Disproportinate stratified sampling

� Jumlah subjek dalam setiap strata sama �

= besar sampel dibagi jumlah strata

� Misal besar sampel = 240, dan strata = 

jenis kelamin (2 strata)

� Jumlah subjek dalam setiap strata = 240/2 

= 120 (dari kelompok laki-laki dipilih 120 

subjek, dan dari kelompok perempuan 

dipilih 120 subjek pula)

Proportinate stratified sampling

� Jumlah subjek dalam setiap strata tidak 

sama � bergantung pada proporsi variabel 

yang ada dalam populasi

� Misal populasi = 3000, laki-laki = 1000, 

perempuan = 2000

� Hitung proporsi � proporsi laki-laki = 1000/ 

3000 = 1/3; proporsi perempuan = 2000/ 

3000 = 2/3
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Proportinate stratified sampling

� Misal besar sampel 240 orang

� Dari kelompok (strata) laki-laki dipilih 

sebanyak 1/3 x 240 = 80

� Dari kelompok (strata) perempuan 

sebanyak 2/3 x 240 = 160

� Pemilihan dilakukan dengan simple random 

sampling 

Random/probability sampling

Simple random

sampling
Stratified random

sampling

Cluster

sampling

Proportionate

stratified sampling

Disproportionate

stratified sampling

Single

stage

Double

stage

Multi

stage

Cluster sampling

� Digunakan bila populasinya besar � sulit 
mengidentifikasi setiap individu dalam 
populasi (ingat dalam simple dan stratified 
semua individu harus diberi nomor)

� Populasi besar misalnya penduduk dalam 
kota besar, provinsi, atau negara

� Individu dalam populasi dikelompokkan 
kedalam ‘cluster’ (misalnya berbasis 
geografis)

Perilaku mahasiswa Australia

terhadap masalah di perguruan tinggi?

Australia

Vic Tas Qld NT NSW SA WA

Univ Univ of Tech Coll Adv Ed TAFE

Undergraduate Postgraduate

Courses

Academic years

STRATIFIED SAMPLING

stratum

stratum

stratum

stratum

stratum

Australia

Vic Tas Qld NT NSW SA WA

1 Univ 1 Univ of Tech 1 Coll Adv Ed 1 TAFE

Postgraduate

Courses A dan B

Academic years 1 dan 3

SUBJEK PENELITIAN

stratum

stratum

stratum

stratum

stratum

Random

Random

Random

Random

Random

Multi-stage cluster sampling
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Non-random/probability sampling

Quota

Accidental

Judgemental

Snowball

Quota

1. Memudahkan mendapat sampel

2. Menggunakan pemandu berupa 
karakteristik yang mudah, misal jenis 
kelamin, ras, dan sebagainya

3. Tempat memilih subjek sesuka peneliti

4. Bila ada subjek sesuai dengan kriteria 
inklusi diambil

5. Pemilihan sampai besar sampel terpenuhi

Quota

DELTA MALL

Delta Delta 

100

Peneliti (P) menanyai setiap wanita yang masuk mall sampai terpenuhi 100 orang

P

Quota

Keuntungan:

� Murah

� Tidak perlu sampling 
frame

� Tidak perlu tahu besar 
populasi

� Tidak perlu tempat 
tinggal tertentu

� Inklusi dapat dipenuhi

Kerugian:

� Tidak random

� Tidak dapat 
digeneralisasi ke 
populasi

� Karakteristik subjek 
terpilih mungkin sangat 
unik, tidak 
menggambarkan 
populasi

Non-random/probability sampling

Quota

Accidental

Judgemental

Snowball

Accidental

DELTA MALL

Delta Delta 

atau

Peneliti (P) menanyai setiap orang yang masuk mall sampai terpenuhi 100 orang

P

100
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Non-random/probability sampling

Quota

Accidental

Judgemental

Snowball

Judgemental atau purposive

� Subjek dipilih dengan pertimbangan akan 

memberikan informasi terbaik tentang apa 

yang diteliti dan akan memberikan partisipasi 

yang baik

� Bermanfaat untuk penelitian tentang: sejarah 

sesuatu, menggambarkan fenomena tertentu 

yang belum banyak diketahui

Non-random/probability sampling

Quota

Accidental

Judgemental

Snowball

Snowball sampling

Snowball sampling Snowball sampling

� Peneliti tidak mengetahui tentang suatu 

organisasi atau kelompok yang diteliti

� Menggunakan rekomendasi anggota 

kelompok untuk mendapatkan subjek 

selanjutnya

� Bermanfaat untuk mengetahui: pola 

komunikasi, pengambilan keputusan, atau 

penyebaran pengetahuan di dalam kelompok 
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Snowball sampling

Kerugian:

� Sangat bergantung pada subjek awal

� Bila pemilihan baik, hasil bisa baik, bila tidak 

akan bias

‘Mixed’ sampling

Systematic

sampling

Mixed sampling (systematic sampling)

Campuran random dan non-random:

1. Siapkan daftar semua subjek dalam populasi

2. Hitung besar sampel

3. Hitung ‘interval’ = (total populasi : besar sampel)

4. Dengan simple random sampling tentukan elemen 
(nomor subjek) dalam interval pertama yang akan 
masuk penelitian � (dengan random)

5. Subjek selanjutnya dipilih yang mempunyai nomor 
urutan sama dengan interval pertama � (non-
random)

� Populasi = 50

� Sampel = 10

� Interval = 50 : 10 = 5

� Dengan simple random sampling misalnya terpilih 

subjek nomor 3 (dari nomor 1-5, anggota interval 

pertama)

� Subjek berikutnya yang terpilih ialah nomor 3 dari 

setiap interval (8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, dan 48)

Mixed sampling: memilih 10 dari 50

Mixed sampling: memilih 10 dari 50
Besar Sampel

Bahasan Keempat

6
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Dari populasi ke sampel

Populasi target

Populasi terjangkau

Sampel dikehendaki

Sampel diteliti

Validitas

interna

Validitas

eksterna

Validitas

eksterna

Dibatasi karakteristik

klinis dan demografis

Dibatasi tempat

dan waktu

Dipilih secara random

dari populasi terjangkau

Ada subjek menolak

atau loss to follow up

Anak gizi buruk

(jumlah tak terbatas)

Anak gizi buruk di

Kecamatan A 

(120 anak/ tahun)

80 anak

67 anak

Contoh

� Seorang peneliti ingin mengetahui apakah pemberian zinc 
mempercepat pertumbuhan balita?

� Berapa anak harus direkrut dalam penelitian supaya:

- kalau ada perbedaan pengaruh 

zinc terhadap pertumbuhan

hasilnya secara statistik bermakna (statistically

significant)?

- kalau ada perbedaan pengaruh zinc 

terhadap pertumbuhan hasilnya secara klinis 

penting (clinically important)?

Kemaknaan klinis-statistik

� Perbedaan hasil klinis kecil dapat bermakna secara 

statistik bila sampel sangat besar (tidak etis, karena 

menyia-nyiakan sumber daya termasuk subjek 

penelitian)

� Perbedaan hasil klinis yang mencolok bila tidak 

ditunjang kemaknaan statistik menjadi sia-sia, 

karena tidak dapat disimpulkan secara definitif �

besar sampel harus dihitung dengan benar

Publication bias

Besar sampel kurang

Hasil penelitian tidak bermakna

Tidak dipublikasi

Menimbulkan bias di dunia ilmu

(publication bias)

Faktor-faktor yang menentukan 
penelitian klinis

� Perbedaan hasil klinis (δ)
� Besar kesalahan tipe I (α) atau hasil positif 

palsu

� Besar power yang diperlukan (1-β), dimana β
= kesalahan tipe II atau hasil negatif palsu

� Karakteristik data (simpang baku/ standard 
deviation atau proporsi)

� Besar sampel

Faktor-faktor yang menentukan 
penelitian klinis

n x δ x p
K =

zα x zβ x SD

K = konstanta
N = jumlah subjek (besar sampel)

δ = perbedaan hasil yang diamati
p = proporsi

zα = deviat baku normal untuk α
zβ = deviat baku normal untuk β
SD = standard deviation
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n x δ x p
K =

zα x zβ x SD

K x zα x zβ x SD
n =

δ x p

Faktor-faktor yang menentukan 
penelitian klinis

Perbedaan hasil klinis (effect size = δδδδ)

� Paling mempengaruhi besar sampel

� Besar sampel berbanding terbalik dengan 

kuadrat δ � 1/δ2 � perbedaan 50% (0,5) 

memerlukan sampel 1/(0,5)2 = 4 kali lipat 

besarnya

� Ditetapkan oleh judgment klinis peneliti (tidak 

dari pustaka) 

Perbedaan hasil klinis (effect size = δδδδ)

Contoh:

� Perbedaan hasil terapi obat baru dengan obat lama 
= 50% (hasil kesembuhan dengan obat lama = 20%, 
dengan obat baru = 70%) � dilaporkan dalam jurnal 
ilmiah

� Seorang peneliti yang ingin mengulang penelitian itu 
tidak mungkin lagi menggunakan perbedaan klinis 
50%, karena: tidak ada gunanya mengulang 
penelitian yang hasilnya sangat meyakinkan, dan 
hasil < 50% akan menyebabkan perbedaan secara 
statistik tidak bermakna, padahal perbedaan klinis < 
50% (misal 45%) sudah sangat besar) � penelitian 
sia-sia

Perbedaan hasil klinis (effect size = δδδδ)

� Pada umumnya nilai δ diambil 20%, 15%, 
atau 10% (untuk pertanyaan penelitian 
utama) 

� Untuk pertanyaan penelitian tambahan 
dapat diambil dari kepustakaan

� Besar sampel dapat dikurangi dengan 
memperbesar nilai δ � risiko hasil secara 
statistik tidak bermakna

Kesalahan uji hipotesis

Ada 2 macam kesalahan:

� Kesalahan tipe 1 (α) = besarnya peluang untuk 
menolak H0 pada sampel, padahal dalam populasi 
H0 benar (positif palsu) 

� Kesalahan tipe 2 (β) = besarnya peluang untuk tidak 
menemukan perbedaan bermakna dalam sampel, 
padahal dalam populasi perbedaan itu ada

Kesalahan uji hipotesis

Keadaan dalam populasi

Berbeda Tidak berbeda

POSITIF BENAR KESALAHAN
(1-β; POWER) TIPE 1 (α)

KESALAHAN NEGATIF BENAR
TIPE 2 (β)

H0

ditolak

H0

diterima

Uji
hipotesis

H0 ditolak = ada perbedaan bermakna
H0 diterima = tidak ada perbedaan bermakna
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Kesalahan uji hipotesis

� Pada besar sampel yang sama, dengan 

mengurangi α� memperbesar β, dengan 

mengurangi β � memperbesar α

� Nilai α ditetapkan peneliti, umumnya α = 

0,05 atau 0,01

� Makin kecil α (makin besar zα) � makin 

besar sampel

Hipotesis 2 arah dan 1 arah

Hipotesis 2 arah:

H0: A = B, H1: A ≠ B

Contoh: ada perbedaan efek obat A 

dibandingkan dengan obat B (obat A bisa 

jadi lebih baik atau lebih buruk dibanding 

obat B)

Hipotesis 1 arah:

H0: A = B, H1: A > B

Contoh: obat A memberikan efek lebih 

baik dibandingkan dengan obat B

Hipotesis 2 arah dan 1 arah Tabel distribusi z

Tingkat kesalahan

0,005

0,010

0,025

0,050

0,100

0,150

0,200

zα satu arah/zβ

2,576

2,236

1,960

1,645

1,282

1,036

0,842

zα dua arah

2,813

2,576

2,248

1,960

1,645

1,440

1,282

Hipotesis, besar sampel

� Karena besar sampel berbanding lurus 

dengan kuadrat zα� makin besar zα makin 

besar sampel

� Sampel lebih besar bila hipotesis 2 arah 

(hipotesis 1 arah memberikan sampel lebih 

kecil dibandingkan dengan 2 arah)

Hipotesis 1 arah atau 2 arah?

� Boleh memilih salah satu

� Kalau didukung referensi yang kuat, hipotesis 1 arah 
boleh dipakai

� Kalau tidak, sebaiknya menggunakan hipotesis 2 
arah

� Kalau dirancang 1 arah, misal obat A lebih baik 
daripada B, dan hasilnya terbalik, obat B lebih baik 
daripada A, maka penelitian batal
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Power penelitian

� Adalah kemampuan suatu penelitian untuk 

mendapatkan perbedaan statistik bermakna 

bila dalam populasi perbedaan itu memang 

ada

� Adalah kekuatan untuk menolak hipotesis nol 

(H0) bila dalam populasi perbedaan itu 

memang ada

Power penelitian: nilai 1 - β

� Nilai β ditentukan oleh peneliti

� Umumnya nilai β = 20% atau 10%

� Bila nilai β = 20%, maka power (1 – 20%) = 80%, 

artinya penelitian mempunyai peluang sebesar 80% 

untuk mendeteksi perbedaan bila dalam populasi 

perbedaan itu memang ada

� Makin besar power � makin kecil β � makin besar 

zβ � makin besar sampel (zβ hanya 1 arah, lihat 

tabel)

Tabel distribusi z

Tingkat kesalahan

0,005

0,010

0,025

0,050

0,100

0,150

0,200

zα satu arah/zβ

2,576

2,236

1,960

1,645

1,282

1,036

0,842

zα dua arah

2,813

2,576

2,248

1,960

1,645

1,440

1,282

Simpang baku (standard deviation)

� Nilai simpang baku tidak dapat dimanipulasi

� Diperkirakan akan ditemukan dalam penelitian

� Diperoleh dari penelitian sebelumnya: misal kadar 

gula darah puasa anak SLTA= 87 ± 7 mg/dl 

(simpang baku= 7 mg/dl)

� Makin besar simpang baku makin besar sampel 

(dalam statistik berbanding lurus dengan kuadrat 

simpang baku = s2 = varian = variance)

Proporsi atau frekuensi

� Tidak dapat dimanipulasi oleh peneliti karena 

akan didapat dari penelitian

� Proporsi diperkirakan dari penelitian 

sebelumnya (kepustakaan) atau judgment 

klinis (misalnya kesembuhan)

� Makin kecil perkiraan perbedaan proporsi 

makin besar sampel yang diperlukan 

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

1. Sampel tunggal

a. Estimasi rerata populasi (deskriptif): 

sampel tunggal dengan ketepatan

absolut dan sampel tunggal dengan 

ketepatan relatif

b. Uji hipotesis
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Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

2. Dua kelompok tidak berpasangan

a. Estimasi rerata 2 populasi (deskriptif): 

b. Uji hipotesis

3. Dua kelompok berpasangan

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

1. Sampel tunggal

a. Estimasi proporsi populasi (deskriptif): 

sampel tunggal dengan ketepatan

absolut dan sampel tunggal dengan 

ketepatan relatif

b. Uji hipotesis

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

2. Dua kelompok 

a. Estimasi rerata 2 populasi (deskriptif): 

b. Uji hipotesis

Rumus besar sampel menurut rancang 
bangun penelitian

1. Penelitian kohort (cohort study)

2. Penelitian kasus kontrol (case control 

study)

Rumus besar sampel untuk koefisien 
korelasi

1. Sampel tunggal

2. Dua sampel

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Sampel tunggal

� Estimasi rerata populasi

� Ketepatan absolut

Informasi yang diperlukan:

1. Simpang baku (SD) rerata populasi dari pustaka (s)

2. Ketepatan absolut yang diinginkan, ditentukan sendiri 
oleh peneliti (d)

3. Tingkat kemaknaan, ditentukan sendiri oleh peneliti (α)



1/9/2010

21

Populasi Sampel

Tentukan

Statistik

Sampel

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

Sampel tunggal

Estimasi rerata populasi

Ketepatan absolut

zα x s

n =
d

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

2

Populasi Sampel

Tentukan

Statistik

Sampel

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

Sampel tunggal

Estimasi rerata populasi

Ketepatan absolut

Rerata tekanan diastolik = 80 mmHg

Simpang baku = 10 mmHg

Tingkat kepercayaan = 95%

Ketepatan absolut = 2 mmHg

Sampel tunggal

Estimasi rerata populasi

Ketepatan absolut

Besar sampel numerik

Zα = 1,96; s = 10; d = 2

N = (1,96 x 102) / 2 = 97

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Sampel tunggal

� Estimasi rerata populasi

� Ketepatan relatif

Informasi yang diperlukan:

1. Simpang baku (SD) rerata populasi dari pustaka (s)

2. Ketepatan relatif yang diperkenankan, ditentukan sendiri 
oleh peneliti (e)

3. zα, ditentukan oleh peneliti

4. Nilai rerata populasi standar dari pustaka (Xo)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

d = e x Xo

zα x s 2

N =

e x Xo
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Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Sampel tunggal

� Estimasi rerata populasi

� Ketepatan relatif

Contoh:

Seorang peneliti ingin meneliti tekanan darah diastolik 
remaja normal di kota A. Diperkirakan rerata tekanan 
diastolik remaja = 80 mmHg dengan simpang baku 10 
mmHg. Tingkat kepercayaan yang dikehendaki 95% dan 
ketepatan relatif yang diterima = 2,5% dari nilai rerata. 
Berapa besar sampel?  

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Sampel tunggal

� Estimasi rerata populasi

� Ketepatan relatif

Jawab:

zα=1,960; s=10; e=2,5%

1,960 x 10      2

n =

0,025 x 80

n   = 97

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Sampel tunggal

� Uji hipotesis

Informasi yang diperlukan:

1. Simpang baku populasi dari pustaka (s)

2. Perbedaan klinis yang diinginkan dengan 
clinical judgment (Xa –X0)

3. Tingkat kemaknaan ditentukan peneliti (α)

4. Power penelitian ditentukan peneliti (zβ)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Sampel tunggal

� Uji hipotesis

(zα + zβ)s 2

n  =

(Xa – X0)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Sampel tunggal

� Uji hipotesis

Contoh:

Seorang peneliti ingin menilai apakah ada perbedaan 
tekanan diastolik remaja di pegunungan dengan baku 
normal. Menurut kepustakaan tekanan diastolik remaja 
normal = 80 mmHg dengan simpang baku 10 mmHg. 
Perbedaan 5 mmHg ditetapkan bermakna. Bila peneliti 
ingin power 90% dengan α = 0,05, berapa besar 
sampel?

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Sampel tunggal

� Uji hipotesis

Jawab:

zα=1,960; Zβ=1,282; s=10; X0=80; 
Xa=80+5=85

(1,960 + 1,282) x 10      2

n =

(85 – 80)

n   = 43
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Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok tidak berpasangan

� Estimasi rerata 2 populasi (deskriptif)

Informasi yang diperlukan:

1. Simpang baku pada 2 kelompok dari pustaka (s)

2. Tingkat ketepatan absolut dari beda nilai rerata 
ditetapkan oleh peneliti (d)

3. zα ditetapkan oleh peneliti

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok tidak berpasangan

� Estimasi rerata 2 populasi (deskriptif)

zα x s     2

n1 = n2 = 2

d

n1 = besar sampel kelompok 1; n2 = besar sampel kelompok 2

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok tidak berpasangan

� Estimasi rerata 2 populasi (deskriptif)

Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui beda tekanan diastolik 
pada 2 kelompok: remaja pegunungan dan remaja dataran 
rendah. Ketepatan perbedaan tekanan diastolik antara 2 
kelompok = 2 mmHg. Tekanan diastolik remaja normal 
adalah 80 mmHg dengan simpang baku 10 mmHg. Bila 
kepercayaan yang diinginkan 95%, berapa besar sampel?

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok tidak berpasangan

� Estimasi rerata 2 populasi (deskriptif)

1,960 x 10     2

n1 = n2 = 2 = 193

2

zα = 1,960; s = 10; d = 2

n1 = besar sampel kelompok 1; n2 = besar sampel kelompok 2

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok tidak berpasangan

� Uji hipotesis

Informasi yang diperlukan:

1. simpang baku kedua kelompok  dari pustaka (s)

2. Perbedaan klinis yang diinginkan dengan clinical 
judgment (X1 – X2)

3. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti (α)

4. Power ditetapkan oleh peneliti (zβ)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok tidak berpasangan

� Uji hipotesis

(zα + zβ)s     2

n1 = n2 = 2

X1 – X2

n1 = besar sampel kelompok 1; n2 = besar sampel kelompok 2
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Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok tidak berpasangan

� Uji hipotesis

Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui beda tekanan diastolik 
pada 2 kelompok: remaja pegunungan dan remaja dataran 
rendah. Perbedaan tekanan diastolik sebesar 5 mmHg 
dianggap berbeda secara klinis. Tekanan diastolik remaja 
salah satu kelompok adalah 80 mmHg dengan simpang baku 
kedua kelompok dianggap sama yaitu 10 mmHg. Bila 
kepercayaan α = 0,05 dan power 0,80, berapa besar sampel?

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok tidak berpasangan

� Uji hipotesis

(1,960 + 0,842)x 10 2

n1 = n2 = 2 = 64

85 - 80

zα = 1,960; Zβ = 0,842; s = 10; X1 = 85; X2 = 80

n1 = besar sampel kelompok 1; n2 = besar sampel kelompok 2

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok berpasangan (sebelum terapi dan setelah 
terapi; 2 kelompok yang dipasangkan atau matched)

Informasi yang diperlukan:

1. Selisih rerata kedua kelompok yang bermakna dengan clinical 
judgment (d)

2. Perkiraan simpang baku dari selisih rerata dari pustaka atau 
clinical judgment (sd)

3. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti (α)

4. Power ditetapkan oleh peneliti (zβ)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok berpasangan

� Uji hipotesis

(zα + zβ)sd
2

n = 

d

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok berpasangan

Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui beda tekanan diastolik 
pada pasien antara sebelum terapi dan sesudah terapi 
dengan obat antihipertensi. Bila diperkirakan selisih tekanan 
diastolik pada sebelum dan sesudah terapi sebesar 5 mmHg 
dengan simpang baku dari selisih rerata yaitu 10 mmHg, 
dengan kepercayaan α = 0,05 dan power 0,80, berapa besar 
sampel?

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: numerik

� Dua kelompok berpasangan

� Uji hipotesis

(1,960 + 0,842) x 10 2

n = = 32

5



1/9/2010

25

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Estimasi proporsi populasi (deskriptif)

� Dengan ketepatan absolut

Informasi yang diperlukan:

1. Proporsi penyakit atau keadaan yang akan dicari 
dari pustaka (P)

2. Tingkat ketepatan absolut yang dikehendaki 
ditetapkan oleh peneliti (d)

3. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti (α)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Estimasi proporsi populasi (deskriptif)

� Dengan ketepatan absolut

zα2PQ

n =

d2

Q = (1 – P)

Catatan:

Syarat rumus dapat dipakai:

• nilai P > 0,10 dan < 0,90

• n x P > 5

• n x Q > 5

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Estimasi proporsi populasi (deskriptif)

� Dengan ketepatan absolut
Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui berapa proporsi 
balita di kecamatan A yang telah mendapatkan 
imunisasi polio. Tingkat kepercayaan yang 
dikehendaki 95% dan ketepatan absolut yang 
diinginkan 10%. Berapa besar sampel? 

Karena P x Q mempunyai nilai tertinggi bila P = 0,50, maka bila proporsi

sebelumnya tidak diketahui, maka dengan simple random sampling P=0,50

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Estimasi proporsi populasi (deskriptif)

� Dengan ketepatan absolut

(1,960)2 x 0,50 x (1-0,50)

n = = 97

(0,10)2

P = 0,50; zα = 1,960; d = 10

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Estimasi proporsi populasi (deskriptif)

� Dengan ketepatan relatif

Informasi yang diperlukan:

1. Proporsi penyakit atau keadaan yang akan dicari 
dari pustaka (P)

2. Tingkat ketepatan relatif yang dikehendaki 
ditetapkan oleh peneliti (e)

3. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti (α)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Estimasi proporsi populasi (deskriptif)

� Dengan ketepatan relatif

zα2Q

n =

e2P

Q = (1 – P)
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Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Estimasi proporsi populasi (deskriptif)

� Dengan ketepatan relatif
Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui berapa proporsi 
balita di kecamatan A yang telah mendapatkan 
imunisasi polio. Tingkat kepercayaan yang 
dikehendaki 95% dan ketepatan relatif yang 
diinginkan 20%. Berapa besar sampel? 

Karena P x Q mempunyai nilai tertinggi bila P = 0,50, maka bila proporsi

sebelumnya tidak diketahui, maka dengan simple random sampling P=0,50

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Estimasi proporsi populasi (deskriptif)

� Dengan ketepatan relatif

(1,960)2 x (1 – 0,50)

n = = 97

(0,20)2 x 0,50

P = 0,50; zα = 1,960; e = 0,20

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Uji hipotesis

Informasi yang diperlukan:

1. Masing-masing proporsi: P0 (dari pustaka) dan Pa

(clinical judgment)

2. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti (α)

3. Power yang ditetapkan oleh peneliti (zβ)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Uji hipotesis

(zα√P0Q0 + zβ√PaQa)
2

n =

(Pa – P0)
2

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Uji hipotesis

Contoh:

Peneliti ingin mengetahui apakah proporsi balita di 
daerah A yang mendpat vaksinasi polio lebih tinggi 
daripada dibandingkan 5 tahun yang lalu. Proporsi 
5 tahun yang lalu 0,50 (P0 = 0,5), proporsi 
sekarang diharapkan 0,60 (Pa = 0,6). Tingkat 
kemaknaan 1 arah (α=0,05) power 80%. Berapa 
besar sampel?

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Sampel tunggal

� Uji hipotesis

(1,645√0,5x0,5 + 0,842√0,6x0,4)2

n = = 153

(0,6 – 0,5)2

zα = 1,645; Zβ = 0,842; P0 = 0,5; Pa = 0,6
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Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Dua sampel

� Estimasi perbedaan 2 proporsi

Informasi yang diperlukan:

1. Proporsi standar P1 (dari pustaka) dan proporsi 
yang diteliti P2 (clinical judgment)

2. Tingkat ketepatan absolut yang dikehendaki 
ditetapkan oleh peneliti (d)

3. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti (α)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Dua sampel

� Estimasi perbedaan 2 proporsi

zα2[P1Q1 + P2Q2]

n1 = n2 =

d2

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Dua sampel

� Estimasi perbedaan 2 proporsi

Contoh:

Peneliti ingin mengetahui perbedaan proporsi balita 
yang mendapatkan vaksinasi polio di 2 daerah (A 
dan B). Bila diketahui proporsi di daerah A = 0,5 
dan perbedaan proporsi 0,1, tingkat ketepatan 
absolut 0,1 dengan tingkat kepercayaan 95%, 
berapa besar sampel?

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Dua sampel

� Estimasi perbedaan 2 proporsi

1,9602[0,5(1-0,5)+0,6(1-0,6)]

n1 = n2 = = 193

(0,1)2

zα = 1,960; P1 = 0,5; P2 = 0,6, d = 0,1

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Dua sampel

� Uji hipotesis 2 proporsi

Informasi yang diperlukan:

1. Proporsi standar P1 (dari pustaka) dan proporsi 

yang diteliti P2 (clinical judgment)

2. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti (α)

3. Power ditetapkan peneliti (zβ)

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Dua sampel

� Uji hipotesis 2 proporsi

(zα√2PQ+zβ√P1Q1+P2Q2)
2

n1 = n2 =

(P1 – P2)
2

P = ½ (P1 + P2)
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Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Dua sampel

� Uji hipotesis 2 proporsi

Contoh:

Peneliti ingin mengetahui apakah proporsi pasien 
yang sembuh dengan obat A berbeda dengan yang 
sembuh dengan obat standar.  Proporsi sembuh 
dengan obat standar 0,5, perbedaan klinis 
dianggap penting 0,1. Bila α (2 arah) 0,05 power 
0,8. Berapa besar sampel?

SERING DIPAKAI

Rumus besar sampel menurut skala 
pengukuran variabel: nominal

� Dua sampel

� Uji hipotesis 2 proporsi

(1,960√2(0,55x0,45)+0,842√(0,5x0,5)+(0,6x0,4)2

n1 = n2 = = 388

(0,6 – 0,5)2

zα = 1,960; Zβ = 0,842; P1 = 0,50; P = ½ (0,5 + 0,6) = 0,55

SERING DIPAKAI

Rumus besar sampel: studi kohort

Terpapar

faktor risiko

(FR positif)

Tidak terpapar

faktor risiko

(FR negatif)

SAKIT

TIDAK SAKIT

SAKIT

TIDAK SAKIT

Insiden = P1

Insiden = P2

STUDI KOHORT: � Studi kohort mencari perbandingan insiden 
efek (penyakit) pada kelompok dengan faktor 
risiko dengan insiden efek (penyakit) pada 
kelompok tanpa faktor risiko 

� Perbandingan itu disebut RR = relative risk = 
risiko relatif

� RR = P1/P2 � P1 = RRxP2 dan P2 = P1/RR

Rumus besar sampel: studi kohort

Rumus besar sampel: studi kohort

� Estimasi interval kepercayaan risiko relatif

Informasi yang diperlukan:

1. Perkiraan proporsi efek pada kelompok kontrol dari 
pustaka (P2)

2. Risiko relatif yang bermakna secara klinis dengan 
clinical judgment (RR)

3. Tingkat ketepatan relatif yang dikehendaki 
ditentukan oleh peneliti (e)

4. Tingkat kemaknaan ditentukan peneliti (α)

Rumus besar sampel: studi kohort

� Estimasi interval kepercayaan risiko relatif

zα2 (Q1/P1 + Q2/P2)

n1 = n2 =

[ln (1-e)]2

Q1 = (1 – P1) dan Q2 = (1 – Q2)
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Rumus besar sampel: studi kohort

� Estimasi interval kepercayaan risiko relatif

Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui berapa 
pengaruh DM pada laki-laki umur 40-50 tahun 
terhadap kejadian penyakit jantung koroner. 
Diperkirakan RR=1,75, proporsi pada kelompok 
kontrol 0,2 dan ketepatan yang dikehendaki 20% 
dengan nilai kepercayaan 95%, berapa besar 
sampel?

Rumus besar sampel: studi kohort

� Estimasi interval kepercayaan risiko relatif

1,9602(1-0,35)/0,35+(1-0,2)/0,2)

n1 = n2 = = 452

[ln (1-0,2)]2

zα = 1,960; RR = 1,75; P2 = 0,20; P1 = 1,75x 0,2 = 0,35; e = 0,2

Rumus besar sampel: studi kohort

� Uji hipotesis terhadap risiko relatif

Informasi yang diperlukan:

1. Perkiraan proporsi efek pada kelompok kontrol dari 
pustaka (P2)

2. Risiko relatif yang bermakna secara klinis dengan 
clinical judgment (RR)

3. zα ditentukan oleh peneliti 

4. Zβ ditentukan peneliti 

Rumus besar sampel: studi kohort

� Uji hipotesis terhadap risiko relatif

(zα√2PQ+zβ√P1Q1+P2Q2)
2

n1 = n2 =

(P1-P2)
2

Q1 = (1 – P1) dan Q2 = (1 – Q2)

Rumus besar sampel: studi kohort

� Uji hipotesis terhadap risiko relatif

Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui berapa 

pengaruh DM pada laki-laki umur 40-50 tahun 

terhadap kejadian penyakit jantung koroner. 

Diperkirakan RR=1,75, proporsi pada kelompok 

kontrol 0,2 dan tingkat kemaknaan 0,05 power 

80%, berapa besar sampel?

Rumus besar sampel: studi kohort

� Uji hipotesis terhadap risiko relatif

(1,960√2x0,275x0,725+0,842√(0,35x0,65)+(0,2x0,8)2

n1 = n2 = = 82

(0,6 – 0,5)2

zα = 1,960; zβ = 0,842; RR = 1,75; P2 = 0,20; P1 = 1,75x0,2 = 0,35; 

P = (0,35+0,2)/2 = 0,275



1/9/2010

30

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

kasus

kontrol

Faktor risiko (+)

Faktor risiko (-)

Faktor risiko (+)

Faktor risiko (-)

� P1 = proporsi kasus

� P2 = proporsi kontrol

P1 x (1 – P2)

� OR (odds ratio) = 

P2 x (1 – P1)

� P2 = P1/ [OR(1-P1] + P1

� P1 = ORxP2/(1-P2)+ORxP2

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Tidak berpasangan

� Estimasi interval kepercayaan pada OR

Informasi yang diperlukan:

1. Perkiraan proporsi kontrol dari pustaka (P1)

2. OR yang bermakna secara klinis dengan clinical 
judgment

3. Tingkat ketepatan relatif yang dikehendaki 
ditentukan oleh peneliti (e)

4. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti (α)

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Tidak berpasangan

� Estimasi interval kepercayaan pada OR

zα2{1/[Q1/P1+√Q2/P2)]}

n1 = n2 =

[ln (1-e)]2

Q1 = (1 – P1) dan Q2 = (1 – Q2)

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Tidak berpasangan

� Estimasi interval kepercayaan pada OR

Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh DM 
yang diderita lelaki 40-50 tahun terhadap penyakit 
jantung koroner. Diperkirakan OR=2, proporsi pada 
kelompok kontrol 0,2 dan ketepatan yang 
dikehendaki 20% dengan nilai kepercayaan 95%. 
Berapa besar sampel?

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Tidak berpasangan

� Estimasi interval kepercayaan pada OR

1,9602{1/[1-0,33/0,33]P1+√[(1-0,2)/0,2]}

n1 = n2 = = 830

[ln (1-0,2)]2

zα = 1,960; OR = 2; P2 = 0,20; P1 = (2x0,2)/(0,8+2x0,2) = 0,33; e = 0,2 
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Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Tidak berpasangan

� Uji hipotesis terhadap OR

Informasi yang diperlukan:

1. Perkiraan proporsi faktor risiko pada kelompok 
kontrol dari pustaka (P2)

2. OR yang bermakna secara klinis dengan clinical 
judgment

3. Tingkat kemaknaan ditetapkan oleh peneliti (α)

4. Power ditetapkan peneliti (zβ)

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Tidak berpasangan

(zα√2PQ+zβ√P1Q1+P2Q2)
2

n1 = n2 =

(P1-P2)
2

P = ½ (P1 + P2)

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Tidak berpasangan

� Uji hipotesis terhadap OR

Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah DM 
pada laki-laki 40-50 tahun berpengaruh terhadap 
terjadinya penyakit jantung koroner. OR yang 
dianggap bermakna secara klinis = 2, proporsi 
faktor risiko pada kelompok kontrol 0,2 dengan nilai 
kemaknaan 0,05 dan power 80%. Berapa besar 
sampel? 

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Tidak berpasangan

� Uji hipotesis terhadap OR

[1,960√2x0,275x0,725+0,842√(0,33x0,67)+(0,2x0,8)]2

n1 = n2 =

(0,33 – 0,2)2

n1 = n2 = 150

P = ½ (P1 + P2)

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Berpasangan

zα/2+zβ√PQ   2

n1 = n2 =

(P- 1/2)

P = OR / 1 + OR

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Berpasangan

Contoh:

Seorang peneliti ingin mengetahui apakah DM 
pada laki-laki 40-50 tahun berpengaruh terhadap 
terjadinya penyakit jantung koroner. OR yang 
dianggap bermakna secara klinis = 2, proporsi 
faktor risiko pada kelompok kontrol 0,2 dengan nilai 
kemaknaan 0,05 dan power 80%. Berapa besar 
sampel? 
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Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Berpasangan

1,960/2+0,842√2/3x1/3 2

n1 = n2 = = 76

(2/3 - 1/2)

P = 2 / 1 + 2 = 2/3

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Kasus : kontrol = 1 : c ( c = lebih dari 1)

� Digunakan bila kasus sedikit tetapi kontrol 

banyak (mudah ditemukan)

� Dihitung dulu n (untuk kasus:kontrol = 1:1)

� Baru kemudian dihitung n’ (jumlah kasus 

bila kasus:kontrol = 1:c)

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Kasus : kontrol = 1 : c ( c = lebih dari 1)

n’ = (c+1)n/2c 

Rumus besar sampel: studi kasus 
kontrol

� Kasus : kontrol = 1 : c ( c = lebih dari 1)

Contoh:

Untuk contoh sebelumnya n = 76

Bila c = 3 (1 kasus untuk 3 kontrol) �

n’ = (3+1) x 76/ 2 x 3 = 50 � kasus = 50

kontrol = 3 x 76 = 238

Rumus besar sampel untuk koefisien 
korelasi

� Sampel tunggal

Informasi yang diperlukan:

� Perkiraan koefisien korelasi dari pustaka (r)

� Tingkat kemaknaan ditetapkan peneliti (α)

� Power ditetapkan peneliti (zβ)

Rumus besar sampel untuk koefisien 
korelasi

� Sampel tunggal

zα+zβ 2

n = + 3

0,5 ln [(1+r)/(1-r)
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Rumus besar sampel untuk koefisien 
korelasi

� Dua sampel 

Informasi yang diperlukan:

� Perkiraan kedua koefisien korelasi dari 

pustaka (r1 dan r2)

� Tingkat kemaknaan ditetapkan peneliti (α)

� Power ditetapkan peneliti (zβ)

Rumus besar sampel untuk koefisien 
korelasi

� Dua sampel

zα+zβ 2

n1 = n2 =  +3

0,5{ln [(1+r1)/(1-r1)] - ln [(1+r2)/(1-r2)]} 


