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Ukuran Sampel untuk Beberapa Proporsi Bersamaan 
 

 

 

 

 

 

 

Misalkan kita ingin mengumpulkan sampel ikan di mana kita akan memperkirakan 

proporsi umur populasi di setiap kelas, atau kita survei sampel pemilih dan menentukan proporsi 

pemilih dalam populasi yang mendukung masing-masing dari beberapa kandidat di mana jumlah 

calon yang lebih besar daripada 2. Apa ukuran sampel yang harus kita ambil untuk dapat 

mengatakan 95% yakin bahwa semua proporsi perkiraan 0.05 secara serentak dalam proporsi 

populasi mereka? Asumsikan bahwa kita tidak memiliki informasi tentang proporsi sebelum 

populasi ini, atau bahkan berapa banyak kelas umur atau calon dalam populasi (mungkin ada 

menulis-dalam kandidat). Berapa besar sampel harus kita ambil? 

Biasanya, kasus terburuk dalam situasi ini adalah ketika hampir seluruh penduduk merata 

antara 2 atau 3 kategori. Aturan telah dikembangkan berdasarkan situasi terburuk dan mereka 

ternyata tergantung pada tingkat kepercayaan dan bukan pada jumlah 푘 dari kategori dalam 

populasi (untuk sebagian besar). Tabel di bawah ini telah diekstraksi dari Thompson (Thompson, 

SK 1987. Contoh ukuran untuk memperkirakan proporsi multinomial. The American Statistik 41, 

42-46) dan memberikan ukuran sampel untuk tingkat keyakinan yang dipilih (1−  훼). Kolom 

ketiga dari tabel ukuran sampel untuk memberikan batas pada proporsi perkiraan 푑 =  0.05 

sedangkan kolom keempat menentukan jumlah minimum kategori dalam populasi untuk 
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perkiraan ini akurat. Perhatikan bahwa ukuran sampel untuk populasi yang tak terbatas, tetapi 

dapat diperbaiki dengan cara yang biasa.  
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Sekarang mari kita menjawab pertanyaan ukuran sampel yang diberikan di atas. Kita diberi 

bahwa 푑 =  0.05 dan 훼 =  0.05 untuk tingkat kepercayaan 95%. Kami menemukan baris yang 

sesuai dengan 훼 =  0.05  dalam tabel dan perhatikan bahwa kami dapat membaca ukuran 

sampel langsung dari meja karena 푑 =  0.05. Ukuran sampel diperlukan, oleh karena itu, 

푛  =  510 . Jika sampling dari populasi mengatakan 1000, kita bisa membenarkan perkiraan ini 

untuk populasi yang terbatas sebagai faktor koreksi 푛 = =  = 338 . 

Mari kita ulangi perhitungan di atas tapi sekarang berasumsi bahwa penyidik ingin 

memperkirakan. Proporsi hanya untuk di dalam 푑 =  0.05. Sekali lagi, kami menemukan baris 

untuk 훼 =  0.05   tapi karena 푑 =  0.10 bukan kolom dalam tabel, kita menggunakan kolom 

kedua dengan menggantikan nilai d kami dalam ekspresi dan memecahkan untuk 푛 .  

1.27359 =  푑 푛 = (0.10) 푛  →  푛 =
1.27359
(0.10) = 128 

Sekali lagi, ini ukuran sampel dapat dikoreksi untuk populasi yang terbatas faktor koreksi jika 

diperlukan. Ukuran sampel ini adalah "konservatif" bahwa mereka mungkin lebih besar daripada 

yang diperlukan untuk mencapai presisi yang diinginkan. Mereka didasarkan atas 

ketidaksetaraan Bonferroni dari teori probabilitas dan begitu ultra-konservatif dalam beberapa 

hal.  

 


