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Abstrak— Selang kepercayaan untuk proporsi multinomial biasanya dibentuk dengan 

menggunakan pendekatan sampel besar. Pendekatan ini mengharuskan nilai frekuensi 

setiap sel lebih besar atau sama dengan lima. Sison dan Glaz (1995) memberikan 

metode alternatif untuk membentuk Selang kepercayaan multinomial. Berdasarkan 

Distribusi Poisson terpancung, selang kepercayaan simultan proporsi multinomial 

untuk kategori yang lebih banyak dibentuk. Suatu algoritma komputasi dibentuk 

untuk menghitung selang kepercayaan simultan proporsi multinomial. Studi simulasi 

digunakan untuk mengimplementasikan algoritma ini. Secara umum hasil simulasi 

menunjukkan bahwa metode parametric bootstrap memiliki performa yang lebih baik 

untuk ukuran sampel kecil. 

Kata kunci: Selang kepercayaan simultan, distribusi multinomial, distribusi poisson 

terpancung. 

 

I. PENDAHULUAN 

Penaksiran suatu parameter bias menggunakan penaksiran titik (point estimate) atau menggunakan 
penaksiran selang (interval estimate). Penaksiran interval sering disebut sebagai selang kepercayaan 
(interval confident). Selang kepercayaan memiliki dua nilai yang membatasi yaitu batas bawah dan batas 
atas. Penentuan batas-batas selang kepercayaan menggunakan nilai peluang dari statistik penaksir 
parameter titiknya. Peluang yang digunakan merupakan tingkat kepercayaan (confident level) dari selang 
kepercayaan tersebut. Batas bawah selang kepercayaan dapat ditentukan menggunakan nilai taksiran 
parameter dikurangi bound of error sedangkan batas atas selang kepercayaan dapat ditentukan 
menggunakan nilai taksiran parameter ditambahkan bound of error. Untuk nilai bound of error diperoleh 
dari perkalian statistik dengan galat baku penaksirnya [8]. Kendala yang terjadi umumnya disebabkan 
oleh sulitnya menentukan standard error penaksirnya. Untuk mengatasi hal tersebut digunakan sutu 
pendekatan nilai standard error, akan tetapi pendekatan ini dapat digunakan apabila sampel yang dimiliki 
berukuran besar. 

Proporsi multinomial merupakan proporsi dari setiap kategori multinomial. Penentuan penaksir dan 
standard error dari proporsi multinomial didasarkan pada metode penaksiran proporsi binomial. Metode 
ini menimbulkan masalah dalam penentuan standard error-nya. Sehingga penentuan selang kepercayaan 
untuk proporsi multinomial dibentuk dengan menggunakan pendekatan sampel besar. Pendekatan ini 
mengharuskan nilai frekuensi setiap sel lebih besar atau sama dengan lima. Menurut Sison dan Glaz [2] 
selang kepercayaan multinomial harus dibentuk secara simultan. Sison dan Glaz [2] memberikan metode 
alternatif untuk membentuk Selang kepercayaan multinomial. Berdasarkan Distribusi Poisson terpancung, 
Sison dan Glaz [2] mengembangkan metode ini untuk membentuk Selang kepercayaan simultan proporsi 
multinomial untuk kategori yang lebih banyak. 

Pendekatan lain yang diusulkan oleh Glaz dan Sison [3] adalah dengan membentuk selang kepercayaan 
simultan untuk proporsi multinomial menggunakan parametric bootsrap. Dalam pendekatan ini frekuensi 
dari setiap sel multinomial didekati dengan distrubusi normal mutivariat. Tentunya pendekatan ini 
memerlukan ulangan yang besar. 

II. METODE PENELITIAN 

Misalkan n = (x1, …, xk)
t
 adalah vektor pengamatan yang berisikan frekuensi dari setiap sel dengan n 

= x1 + ... + xk adalah ukuran sampel keseluruhan. Dalam hal ini xi (i = 1, … , k) adalah jumlah pengamatan 

dan  pi = xi / n (i = 1, ... , k) adalah proporsi pengamatan pada sel ke-i dari tabel k x 1. Dengan mengambil 

asumsi bahwa ukuran sampel total yaitu n nilainya tetap, vektor x adalah pengamatan dari distribusi 

S - 11 

mailto:bertho@unpad.ac.id


 ISBN 978-602-73403-1-2 

MS 66 

 

multinom dengan parameter π = (π1, π2, … , πn)
t
 dengan πi proporsi populasi untuk sel ke-i. Vektor p = 

(p1, ... , pk)
t
 adalah penaksir kemungkinan maksimum tak bias bagi πi. Varians dari pi adalah πi(1- πi)/n 

dan umumnya ditaksir oleh pi(1-pi)/n. Matriks Kovarians adalah n/ππ'πΣ   dengan diagonal utama 

adalah varians dan ditaksir oleh n/pp'pS  , untuk ukuran sampel besar S konvergen ke Σ. 

Metode klasik untuk membentuk selang kepercayaan dari suatu penaksir adalah menggunakan 

perkalian statistik dengan standard error, hal ini berlaku secara umum. Metode membentuk selang 

kepercayaan multinomial telah diungkapkan oleh beberapa penulis yaitu Wald (1943), dan Wilson (1927) 

[1]. Pembentukan selang kepercayaan multinomial menggunakan metode klasik mengakibatkan hasil 

taksiran yang underestimate karena dibentuk dari masing-masing proporsi, yang akibatnya batas bawah 

selang kepercayaan cenderung bernilai nol atau batas atas selang kepercayaan cenderung bernilai satu. 

Quesenberry dan Hurst (1964) dan Goodman(1965) mengungkapkan suatu cara untuk membentuk selang 

kepercayaan simultan untuk proporsi multinomial [3]. Selang kepercayaan ini memiliki kelemahan yaitu 

memiliki rentang yang terlalu lebar. Sison dan Glaz [2] memperkenalkan suatu metode alternatif untuk 

menentukan selang kepercayaan simultan untuk parameter multinomial. Sison dan Glaz [2] menggunakan 

hubungan antara Distribusi Poisson, Poisson terpancung dan multinomial untuk membentuk selang 

kepercayan proporsi multinomial.  

A. Selang Kepercayaan Simultan Multinomial 

Metode pembentukan selang kepercayaan simultan Sison dan Glaz [2] adalah sebagai berikut: 

asumsikan bahwa Zi (i = 1, ... , k) adalah variabel acak Poisson yang saling bebas dengan 

  iii nπ=ZE=λ  (1) 

merupakan rata-rata dan varians distribusi Poisson. Apabila   iiiii a,bZ|Z=A   adalah suatu set 

kejadian sehingga bi < Zi < ai, maka berdasarkan teorema  Bayes 
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dengan W adalah jumlah k pengamatan acak dari distribusi Poisson dalam selang [bi, ai]. Asumsikan  Xi 

adalah variabel acak yang merupakan isi sel distribusi multinomial maka 

     n=WPaZbP
en

n!
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iiinniii  
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1,...  (3) 

dengan Zi, i = 1, ... , k, adalah variabel acak Poisson yang saling bebas dengan rata-rata ii nπ=λ W 

adalah jumlah k pengamatan acak dari distribusi Poisson terpancung dalam selang [bi, ai] yang memiliki 

nilai rata-rata yang sama yaitu ii nπ=λ  Parameter ii nπ=λ umumnya tidak diketahui nilainya 

sehingga ditaksir menggunakan ii np=λ̂ . Untuk suatu nilai integer c berlaku persamaan berikut 

  αk,=i;
n

c
+pπ

n

c
pP=cρ iii 








 11,...  (4) 

Untuk suatu set kejadian A1, ..., Ak sebuah nilai tunggal c dapat memberikan nilai peluang yang lebih 

mendekati peluang cakupan. Nilai c yang digunakan sama untuk semua proporsi sehingga metode ini 

akan memiliki hasil yang baik pada nilai proporsi yang saling berdekatan untuk seluruh sel. Karena untuk 

setiap proporsi digunakan bobot yang sama maka lebar selangnya pun akan sama. 

Sison dan Glaz [2] mengusulkan untuk menemukan suatu nilai integer sedemikian hingga 

   11 +cραcρ  dan menggunakan penyesuaian iterpolasi pada persamaan selang kepercayaan 

simultan 
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Penyesuaian ini digunakan untuk memperbaiki kemiringan distribusi, karena sifat distribusi multinomial 

yang cenderung miring. Suatu pendekatan alternatif  adalah dengan menghitung selang yang lebih lebar 
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yaitu menggunakan c + 1 dibandingkan dengan c dengan    11 +cραcρ  .  Jika n relatif besar, 

interval ini akan menjadi lebih konserfatif dari yang diusulkan oleh Sison dan Glaz [2] tetapi akan dijamin 

memiliki peluang cakupan paling tidak sama besar dengan taraf kepercayaan yang ditentukan, dengan 

asumsi np adalah pendekatan yang baik untuk nπ.  

Metode Sison dan Glaz [2] menghasilkan lebar interval yang cukup sempit dibandingkan metode lain, 

akan tetapi memiliki peluang cakupan yang kurang baik. Glaz dan Sison [3] membuat pendekatan lain 

untuk membentuk selang kepercayaan simultan proporsi multinomial. Pendekatan ini menggunakan 

metode parametric boostrap. Secara umum prosedur yang digunakan adalah dengan menggunakan 

penaksir proporsi multinomial sebagai input parameter dalam membangkitkan sampel dari distribusi 

multinomial.  Meskipun metode ini merupakan pendekatan numerik akan tetapi memberikan hasil yang 

lebih baik dari metode sebelumnya [3]. 

B. Prosedur Komputasi 

Metode pembentukan selang kepercayaan multinomial yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya 

disusun prosedur komputasi dari mulai input data hingga diperoleh hasil. Nilai frekuensi dari setiap sel 

multinomial menjadi input untuk membentuk selang kepercayaan multinomial dengan batas bawah dan 

batas atas selang akan menjadi outputnya.  Berdasarkan metode Sison dan Glaz [2] penaksiran momen 

distribusi Poisson terpancung menggunakan pengembangan Edgeworth untuk menaksir peluang cakupan 

bagi nilai frekuensi sel pengamatan. Pencarian sederhana menghasilkan suatu set selang dengan peluang 

cakupan spesifik untuk daerah kepercayaan bersama. Suatu set data mengenai proporsi multinomial 

(berupa vektor k x 1) dan peluang cakupannya (1- α) ditentukan terlebih dahulu. Fungsi “momen” 

mengambil nilai input dari  untuk setiap sel pengamatan ke-k dan menggunakan nilai integer c dalam 

membentuk selangnya. Apabila bi = λi – c < 0, asumsikan b = 0 dan gunakan P(Z ≤ a) sebagai  

denominator, dengan kata lain digunakan P(Z ≤ a) - P(Z ≤ b-1). Peluang Poisson dihitung berdasarkan 

fungsi P(Z ≤ z) = poisson(λ,z). Fungsi "momen" kemudian menghitung momen factorial dan 

menyimpannya dalam vektor “mu”, yang di set nol saat tidak terdefinisi. Momen pusat diihitung dari 

momen factorial dan disimpan dalam vektor "mom". Fungsi "truncpoi" awalnya memanggil fungsi 

"momen" untuk setiap pengamatan ke-k dan menyimpan momen pusat. Berbagai variasi Pengembangan 

Edgeworth diihitung dan peluang cakupan untuk nilai khusus c dihitung dalam fungsi "truncpoi". Modul 

utama membandingkan peluang cakupan untuk c dengan sebelumnya menghitung peluang cakupan untuk 

c-1. Algoritma memenuhi rentang c dari 1 hingga n. Faktor koreksi δ dihitung dan hasil akhirnya disajikan 

sebagai bagian dari output. 

Prosedur komputasi untuk metode Glaz dan Sison [3] yaitu menggunakan parametric boostrap dengan 

membangkitkan data dari distribusi multinomial dengan vector parameter p, banyak kategori k dan ukuran 

sampel n yang telah ditentukan sebelumnya. Prosedur komputasi yang telah dijelaskan sebelumnya 

digunakan dalam metode ini untuk mencari selang kepercayaan dengan ulangan sebanyak 1000 kali. 

Studi simulasi digunakan untuk melihat performa dari selang kepercayaan untuk masing-masing 

metode dan dibandingkan dengan metode klasik. Dalam simulasi ini menggunakan vector proporsi yang 

sama untuk setiap kategori dan vector proporsi tidak sama. Ukuran sampel (n) yang digunakan dalam 

simulasi sebesar 20 dan 100 dengan banyak kategori (k) 4, 5 dan 10 dan menggunakan sebanyak 100 kali 

untuk masing-masing kombinasi vektor proporsi, ukuran sampel dan banyak kategori. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan disajikan hasil simulasi prosedur komputasi selang kepercayaan simultan proporsi 
multinomial. Hasil penelitian ini sisajikan dalam bentuk table untuk setiap kombinasi vektor proporsi, 
ukuran sampel dan banyak kategori. Hasil simulasi untuk 4 kategori dengan proporsi p=(0.25, 0.25, 0.25, 
0.25) dan adalah sebagai berikut 

TABEL 1. BATAS BAWAH DAN BATAS ATAS SELANG PROPORSI MULTINOMIAL 
4 KATEGORI UNTUK PROPORSI SAMA BESAR DENGAN N=20,100  

n p BB.K BA.K BB.SG BA.SG BB.PB BA.PB 

20 0.25 0 0.8884448 0.0595 0.470156 0.075930 0.470854 

0.25 0 0.8881606 0.0640 0.474156 0.080260 0.474444 

0.25 0 0.8781962 0.0670 0.472656 0.080270 0.472009 

0.25 0 0.9052129 0.0775 0.491656 0.093305 0.492169 

100 0.25 0 0.9321614 0.1470 0.350292 0.147083 0.350241 

0.25 0 0.9503627 0.1530 0.356292 0.152898 0.356045 

0.25 0 0.9428327 0.1496 0.352892 0.150097 0.353262 

0.25 0 0.9435072 0.1504 0.353692 0.150483 0.353620 

 

 Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa untuk multinomial 4 kategori dengan proporsi sama besar, 
metode klasik memiliki selang kepercayaan yang sangat lebar dan batas bawahnya (BB.K) bernilai nol. 
Selang kepercayaan metode Sison & Glaz (SG) dan metode parametric bootstrap (PB) memiliki lebar yang 
hampir sama untuk sampel besar. Sedangkan untuk sampel kecil, selang kepercayaan metode parametric 
boostrap memiliki lebar yang sedikit lebih kecil. Selanjutnya dijelaskan hasil simulasi untuk 4 kategori 
dengan proporsi p=(0.1, 0.2 0.3, 0.4) dan adalah sebagai berikut 

TABEL 2. BATAS BAWAH DAN BATAS ATAS SELANG PROPORSI MULTINOMIAL 
4 KATEGORI UNTUK PROPORSI BERBEDA DENGAN N=20,100  

n p BB.K BA.K BB.SG BA.SG BB.PB BA.PB 

20 0.1 0 0.5827047 0.0050 0.3388209 0.01334 0.3385459 

0.2 0 0.7978874 0.0305 0.4193209 0.04674 0.4191509 

0.3 0 0.9452711 0.1140 0.5313209 0.12755 0.5323429 

0.4 0 0.9912971 0.1955 0.6198209 0.20405 0.6175237 

100 0.1 0 0.5812531 0.0119 0.2023488 0.017149 0.2029624 

0.2 0 0.8507296 0.1002 0.3028488 0.101496 0.3035434 

0.3 0 0.9840610 0.1952 0.3978488 0.196086 0.3983334 

0.4 0 0.9987996 0.3097 0.5123488 0.310161 0.5124104 

 

Untuk multinomial 4 kategori dengan proporsi berbeda terlihat pada Tabel 2 bahwa metode klasik 

memiliki selang kepercayaan yang sangat lebar dan batas bawahnya (BB.K) bernilai nol. Selang 

kepercayaan metode Sison & Glaz (SG) dan metode parametric bootstrap (PB) memiliki lebar yang 

hampir sama untuk sampel besar. Sedangkan untuk sampel kecil, selang kepercayaan metode parametric 

boostrap memiliki lebar yang sedikit lebih kecil. Dari hasil Tabel 1 dan Tabel 2 dapat disimpulkan bahwa 

metode klasik memiliki lebar selang yang terlalu besar, selain itu metode Sison dan Glaz dan parametric 

boostrap memiliki performa yang hampir sama untuk sampel besar, tetapi untuk sampel kecil metode 

parametric boostrap lebih baik. Selanjutnya dijelaskan hasil simulasi untuk 5 kategori adalah sebagai 

berikut 

TABEL 3. BATAS BAWAH DAN BATAS ATAS SELANG PROPORSI MULTINOMIAL 
5 KATEGORI DENGAN N=100 

p BB.K BA.K BB.SG BA.SG BB.PB BA.PB 

0.2 0 0.8483507 0.1078 0.3034224 0.107343 0.303463 

0.2 0 0.8534230 0.1120 0.3076224 0.112763 0.308753 

0.2 0 0.8563722 0.1126 0.3082224 0.112615 0.308701 

0.2 0 0.8581240 0.1131 0.3087224 0.113431 0.309563 

0.2 0 0.8361556 0.1045 0.3001224 0.104967 0.300955 

0.05 0 0.3887042 0.0007 0.1537374 0.001680 0.152892 

0.10 0 0.6067759 0.0207 0.2126374 0.024728 0.211503 

0.20 0 0.8490061 0.1043 0.3039374 0.104767 0.304045 

0.25 0 0.9382871 0.1549 0.3546374 0.154494 0.354101 

0.40 0 1.0000000 0.3045 0.5042374 0.304255 0.503919 

 

Untuk multinomial 5 kategori dengan proporsi sama besar terlihat pada Tabel 3 bahwa metode klasik 

memiliki selang kepercayaan yang sangat lebar dan batas bawahnya (BB.K) semua bernilai nol. Selang 
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kepercayaan metode Sison & Glaz (SG) dan metode parametric bootstrap (PB) memiliki lebar yang 

hampir sama untuk sampel besar. Berdasarkan pada Tabel 3, untuk proporsi yang berbeda juga memiliki 

performa yang tidak berbeda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode klasik memiliki lebar 

selang yang sangat besar, selain itu metode Sison dan Glaz dan parametric boostrap memiliki performa 

yang hampir sama untuk sampel besar. Selanjutnya dijelaskan hasil simulasi untuk 10 kategori adalah 

sebagai berikut 

TABEL 4. BATAS BAWAH DAN BATAS ATAS SELANG PROPORSI MULTINOMIAL 
10 KATEGORI DENGAN N=100 

p BB.ML BA.ML BB.SG BA.SG BB.PB BA.PB 

0.1 0 0.5849229 0.0236 0.1848895 0.028259 0.1901928 

0.1 0 0.5869155 0.0248 0.1856895 0.028229 0.1898498 

0.1 0 0.5956884 0.0256 0.1879895 0.029709 0.1928438 

0.1 0 0.6003949 0.0266 0.1894895 0.030297 0.1938858 

0.1 0 0.5896998 0.0244 0.1862895 0.028150 0.1902148 

0.1 0 0.5925765 0.0250 0.1869895 0.028358 0.1911938 

0.1 0 0.5864952 0.0239 0.1852895 0.028306 0.1903578 

0.1 0 0.5668267 0.0198 0.1794895 0.023747 0.1838408 

0.1 0 0.5851557 0.0236 0.1848895 0.027425 0.1894088 

0.1 0 0.5786121 0.0218 0.1828895 0.025508 0.1868798 

 

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa untuk multinomial 10 kategori dengan proporsi sama besar terlihat 
bahwa metode klasik memiliki selang kepercayaan yang lebih lebar dibanding metode Sison dan Glaz 
maupun parametric bootstrap. Selain itu batas bawahnya (BB.K) semua bernilai nol. Selang kepercayaan 
metode Sison & Glaz (SG) memiliki lebar yang hampir sama dengan metode parametric bootstrap (PB). 
Akan tetapi selang kepercayaan parametric bootstrap sedikit bergeser ke kanan dari selang metode Sison 
dan Glaz. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil yang diperoleh melalui studi simulasi pada bagian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa 
metode klasik memiliki selang kepercayaan yang sangat lebar dan batas bawahnya (BB.K) cenderung 
bernilai nol. Untuk ukuran sampel kecil, selang kepercayaan metode parametric bootstrap (PB) memiliki 
performa yang lebih baik dari metode Sison & Glaz. Hal ini berlaku untuk proporsi yang sama besar 
maupun berbeda. Sementara untuk ukuran sampel besar kedua metode tersebut memiliki lebar selang 
kepercayaan yang relatif sama. Meskipun kedua metode memiliki lebar selang kepercayaan yang relatif 
sama tetapi untuk kategori yang cukup banyak selang kepercayaan parametric bootstrap sedikit bergeser 
ke kanan dari selang metode Sison dan Glaz. 

Dalam tulisan ini algoritma membentuk selang kepercayaan multinomial dengan metode Sison dan 
Glaz dan metode parametric bootstrap hanya melihat pada lebar selang tanpa memperhatikan peluang 
cakupan selang kepercayaannya. Sehingga untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan 
peluang cakupan untuk melihat performa dari masing-masing metode. Selain itu pembentukan selang 
kepercayaan simultan untuk proporsi multinomial ini dapat digunakan untuk menentukan ukuran sampel. 
Oleh karena itu penentuan ukuran sampel untuk proporsi multinomial menjadi topik yang menarik untuk 
dibahas pada penelitian selanjutnya. 
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