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Abstrak-Untuk melihat pengaruh dua factor atau lebih, eksperimen factorial merupakan 

alat yang tepat untuk digunakan sebagai solusi, karena pada eksperimen factorial 

kombinasi tiap taraf factor dapat diselidiki secara lengkap, baik untuk eksperimen 

factorial umum maupun untuk eksperimen factorial khusus 2k, tetapi dalam 

pelaksanaannya sering terjadi data yang hilang pada saat percobaan dilakukan, sehingga 

untuk ekperimen factorial khusus 2k data hilang akan mempengaruhi sifat 

orthogonalnya. Untuk mempertahankan sifat orthogonal tersebut data hilang harus 

diestimasi, salah satu metoda yang dapat digunakan adalah dengan metode Bootstrap 

sebagai solusinya. Untuk memeriksa apakah nilai estimasi sama dengan nilai data yang 

sebenarnya maka digunakan half normal plot , kemudian dilakukan analisis varians 

untuk melihat pengaruh perlakuan terhadap variabel respons. 

 

Kata Kunci : Metode Bootsrap, Analisis Varians, Eksperimen faktorial 2k , Half normal 

plot 

 
I. PENDAHULUAN 

 

Eksperimen Faktorial merupakan salah satu solusi yang paling efisien untuk percobaan yang 

melibatkan dua factor atau lebih, karena semua kemungkinan kombinasi perlakuan dari setiap taraf factor 

bisa diselidiki secara lengkap seperti pada [2]. Selain itu kelebihan dari eksperimen factorial adalah 

mampu menunjukan efek interaksi antara factor dan dapat memberikan perkiraan efek dari suatu factor 

untuk kondisi taraf yang berbeda dari factor lainnya. Tetapi dalam pelaksanaannya ketika melakukan 

percobaan sering terjadi data yang hilang (missing data), hal ini bisa terjadi misalnya untuk percobaan 

dengan unit eksperimennya hewan, bisa terjadi bahwa salah satu hewan tersebut mati sebelum percobaan 

selesai, begitu juga kalau unit eksperimennya tanaman dan bisa tejadi bahwa tanaman tersebut mati atau 

terserang hama ketika percobaan tersebut belum selesai, hal seperti inilah yang merupakan salah satu 

penyeban terjadinya data yang hilang. Kalau terjadi data yang hilang dalam percobaan dengan desain 

dasarnya Desain Acak Sempurna maka terjadinya data hilang tidak mempengaruhi Analisis Varians, 

tetapi apabila menggunakan eksperimen factorial khusus 2
k 

 maka data hilang tersebut akan 

mempengaruhi dalam melakukan analisis varians yaitu kehilangan sifat orthogonal [6]. Untuk mengatasi 

data yang hilang bisa dilakukan dengan dua cara yaitu dengan melakukan percobaan ulang atau dengan 

mengestimasi data yang hilang. Untuk cara yang pertama yaitu dengan melakukan percobaan lagi akan 

menimbulkan ketidak efisienan, maka bisa dipilih cara yang kedua yaitu dengan mengestimasi data yang 

hilang, salah satu cara untuk mengestimasi data yang hilang bisa digunakan metode Bootstrap.  

 

Menurut Stoneman dan Draper [4] dalam [3], jika pengamatan-pengamatan itu berasal dari 

desain lengkap, metode yang dilakukan dalam analisisnya adalah dengan menaksir semua efek dan 

interaksi utama dengan half-normal plot dari efek yang hilang. Sedangkan Cochran dan Cox (1957) 

dalam [3]  menyarankan untuk menaksir nilai-nilai yang hilang tersebut dengan meminimumkan jumlah 

kuadrat untuk interaksi yang digunakan sebagai kesalahan atau error. Sedangkan menurut Qumsiyeh dan 

Shaughnessy [8] menggunakan bootstrap untuk memilih faktor aktif dalam sebuah percobaan dan 

kemudian mengestimasi data hilangnya. Dalam penelitian ini metode Bootstraps digunakan untuk 

mengestimasi beberapa data yang hilang  pada desain factorial 2
k 
. 
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II. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Bootstrap 

Efron dan Tibshirani [1] menyatakan bahwa Metode Bootstrap merupakan suatu metode 

simulasi yang didasarkan pada data inferens. Sedangkan Qumsiyeh dan Shaughnessy  [7] menyatakan 

bahwa pendekatan  bootstrap  yang dikenalkan oleh Efron [1] dapat digunakan untuk memilih faktor yang 

aktif (faktor yang memiliki pengaruh pada respon) dan untuk melakukan pendekatan ukuran efek, juga 

dapat digunakan untuk menaksir data yang hilang pada desain factorial 2
k 
 tanpa replikasi , dengan selang 

kepercayaan dari ukuran efek. 

Cochran dan Cox dalam Stoneman dan Draper [4] merekomendasikan sebuah metode untuk 

melengkapi data dalam desain faktorial digunakan metode meminimalisasi jumlah kuadrat untuk interaksi 

yang digunakan sebagai error. Sedangkan  menurut Stoneman dan Draper [4] ketika terdapat beberapa 

data yang hilang cara yang dikemukakan oleh Cochran dan Cox sulit untuk diimplementasikan, karena 

ide dari metode ini adalah suatu penaksiran yang tepat berdasarkan struktur alias dari suatu desain, hal ini 

akan sulit karena akan menjadi suatu persamaan yang tidak memiliki solusi.  

Menurut Qumsiyeh dan Shaughnessy [8] kelebihan dari metode Bootstrap dibandingkan 

dengan metode yang digunakan oleh Stoneman dan Draper adalah metode Bootstrap langsung 

memberikan sebuah nilai estimasi data hilang sehingga tidak perlu memilih salah satu dari sekian banyak 

kemungkinan nilai estimasi data hilang seperti pada Stoneman dan Draver. 

 

B. Mengestimasi Data Yang Hilang 

Seperti sudah dijelaskan pada bagian I langkah pertama da lam mengatasi data yang hilang 

adalah mengestimasi data yang hilang tersebut dengan Metoda Bootstrap. Qumsiyeh dan Shaughnessy 

(2010) dalam Jurnalnya menjelaskan bahwa langkah-langkah Metode Bootstrap untuk mengestimasi satu 

data yang hilang adalah sebagai berikut : 

 

1. Ambil sampel dengan pengembalian dari data level tinggi (+1) sebesar 

                

1
2

N 
 

 
                                                                                 (1) 

2. Ambil sampel dengan pengembalian dari data level rendah (-1) sebesar 

                 

1
2

N 
 

 
                                                                                               (2)  

3. Taksir efek faktor menggunakan selisih antara rata-rata level tinggi (+1) dan level rendah (-1) 

                  tinggi rendahefek x x                                                                                                           (3)  

4. Ulangi pengambilan sampel dengan jumlah yang besar (Dianjurkan sebanyak 1000 kali pengulangan) 

5. Tentukan nilai atas dan bawah persentil dari nilai pengulangan sampel. 

                    
(1 / 2)atas  

                                                                                    (4) 

                 ( / 2)bawah                                                                                                       (5)  

6. Gunakan nilai tersebut untuk membentuk selang kepercayaan untuk ukuran efek. 

                    
(1 ) 100%x                                                                                                 

(6)  

7. Jika selang kepercayaan tidak mengandung angka 0 maka faktor tersebut dinyatakan sebagai faktor 

signifikan (memiliki pengaruh pada respon), dan sebaliknya. 

8. Setelah itu maka data hilang dapat ditaksir dengan menggunakan faktor efektif terkecil (faktor 

dengan selang kepercayaan pasti berisi angka 0 dan jarak dari 0  ke poin terdekat adalah lebih besar 

dari pada jarak seluruh faktor lain), dan memiliki perbedaan antara rata-rata level tinggi (+1) dan 

level rendah (-1) disamakan dengan 0 dan menyelesaikan data hilang. 

 

Langkah-langkah yang telah dijelaskan akan tepat dilakukan untuk desain faktorial  2
3 

= 8 

dengan satu data hilang. Jika memiliki dua atau lebih data hilang kita tetap bisa melakukan cara yang 

sama tetapi eksperimen yang dilakukan minimal desain faktorial 2
4 
= 16. 
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Untuk kasus dua data hilang langkah-langkahnya hampir sama dengan untuk satu data hilang hanya di 

bedakan dalam pengambilan sampel dengan cara sebagai berikut. 

1. Jika kedua data hilang berasal dari data level tinggi (+1) maka sampel diambil sebesar 

                 

2
2

N 
 

 
                                                                                                         (7) 

2. Jika kedua data hilang berasal dari data level rendah (-1) maka sampel diambil sebesar 

                    

2
2

N 
 

 
                                                                                                            (8) 

3. Jika masing-masing satu data hilang berasal dari level tinggi (+1) dan dari level rendah (-1) maka 

sampel diambil sebesar 

                     

1
2

N 
 

 
                                                                                                (9) 

Selanjutnya untuk taksiran efek, titik atas, titik bawah, dan selang interval didapat dengan cara 

yang sama seperti untuk kasus satu data hilang. 

4. Setelah itu maka dua data hilang dapat ditaksir dengan menggunakan dua faktor efektif terkecil 

(faktor dengan selang kepercayaan pasti berisi angka 0 dan jarak dari 0  ke poin terdekat adalah 

lebih besar dari pada jarak seluruh faktor lain) dan memiliki perbedaan antara rata-rata level tinggi 

(+1) dan level rendah (-1) disamakan dengan 0 dan menyelesaikan dua persamaan dengan dua data 

hilang. 

 

Untuk kasus tiga data hilang langkah-langkahnya hampir sama dengan untuk satu data hilang hanya 

di bedakan dalam pengambilan sampel dengan cara sebagai berikut. 

1. Jika ketiga data hilang berasal dari data level tinggi (+1) maka sampel diambil sebesar 

                    

3
2

N 
 

 
                                                                                                             (10) 

  

2. Jika ketiga data hilang berasal dari data level rendah (-1) maka sampel diambil sebesar 

                    

3
2

N 
 

 
                                                                                                           (11)  

3. Jika dua data hilang berasal dari level tinggi (+1) maka sampel diambil sebesar persamaan (7) dan 

jika satu data hilang berasal dari level rendah (-1) maka sampel diambil sebesar persamaan (2). 

4. Jika satu data hilang berasal dari level tinggi (+1) maka sampel diambil sebesar persamaan (1) dan 

jika dua data hilang berasal dari level rendah (-1) maka sampel diambil sebesar (8). 

 

Selanjutnya untuk taksiran efek, titik atas, titik bawah, dan selang interval didapat dengan cara yang 

sama seperti untuk kasus satu data hilang. 

5. Setelah itu maka tiga data hilang dapat ditaksir dengan menggunakan tiga faktor efektif terkecil 

(faktor dengan selang kepercayaan pasti berisi angka 0 dan jarak dari 0  ke poin terdekat adalah 

lebih besar dari pada jarak seluruh faktor lain) dan memiliki perbedaan antara rata-rata level tinggi 

(+1) dan level rendah (-1)  disamakan dengan 0 dan menyelesaikan tiga persamaan dengan tiga data 

hilang. 

 

 

a. Half Normal Plot 

Half Normal Plot [8] merupakan sebuah grafik  yang memperlihatkan titik-titik sebaran dari efek 

factor.  Langkah-langkah pembuatannya adalah sebagai berikut : 
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1. Hitung kontras dari masing-masing efek factor atau interaksi factor 

2. Untuk sumbu horizontal perlu dihitung nilai efek absolut 

 

2

kontras
absolut effect

N


                                                                                                     … (12) 

3. Untuk nilai pada sumbu pertikal didapat dari nilai presentil tiap efek  

4. Ploting dapat dilakukan menggunakan nilai-nilai yang sudah diurut dari terkecil hingga besar 

 

Apabila pada grafik terdapat titik efek yang jauh dari sebaran efek lainnya maka titik tersebut 

merupakan sebuah efek yang signifikan berpengaruh terhadap respon.. 

 

C.  Analisis Varians untuk Eksperimen Faktorial Khusus 2
k 

Eksperimen Faktorial 2
k 

merupakan eksperimen faktorial khusus yang terdiri dari k faktor 

dengan masing-masing faktor terdiri dari dua taraf, misalnya untuk eksperimen factorial 2
4 

maka terdapat 

empat factor sebagai perlakuan dan masing-masing faktor terdiri dari dua taraf sehingga terdapat 16 

kombinasi perlakuan  

Untuk keperluan analisis varians pada eksperimen faktorial 2
k
 perlu dihitung terlebih dahulu 

nilai    , yaitu jumlah kuadrat umum nilai pengamatan, sedangkan jumlah kuadrat tiap efek atau 

kombinasi perlakuan menurut Montgomeri (2009) dihitung dengan 

 

             
2( )

( )
.2k

kontras
JK efek

r
                                                                                     ...  (2.13) 

Statistik uji nya : 

           
                        

                               
                                                                               …  

(2.14) 

Kriteria uji nya : 

Tolak jika               , terima dalam hal lainnya. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Data percobaan digunakan adalah data sekunder hasil percobaan Wahyuni (1998) yaitu data 

hasil panen tanaman tebu, dengan variable respons-nya hasil panen tebu, sedangkan yang menjadi 

faktornya adalah pupuk yang terdiri dari  empat faktor  yaitu Pupuk Kandang (M), Pupuk nitrogen (N), 

Pupuk Phosporua (P) dan Pupuk Potaasium (K) dan masing-masing faktor terdiri dari dua taraf yaitu 

diberi  pupuk dan tidak diberi pupuk. 

 

A. Mengestimasi Satu Data Hilang 

 Dari hasil satu kali percobaan (tanpa replikasi) dengan satu data yang hilang (lihat Lampiran 

2) dengan metode Bootstraps seperti dijelaskan pada bagian 2, diperoleh efek factor dan siginifikasi 

seperti pada Tabel 1. 
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Tabel. 1. Penentuan Efek Faktor dan Taraf Signifikansi Faktor dan Interaksi  

untuk Satu Data Yang Hilang (Hasil Metode Bootstrap) 

 

Faktor dan 

Interaksi 

Efek Batas 

Bawah 

Batas 

Atas 

Jarak Terdekat 

ke nol 

Signifikasi 

M 69,62 -42,32 168,74 42,32 Non Sign 

N 75,04 -29,85 163,14 29,85 Non Sign 

MN 21.61 -100,37 133,72 100,37 Non Sign 

P 16,37 -90,75 136,29 90,75 Non Sign 

MP 5,22 -117,75 116,33 116,33 Non Sign 

NP 23,13 -90,31 135,19 90,31 Non Sign 

MNP -14,34 -125,76 105,73 105,73 Non Sign 

K 107,14 14,71 190,04 14,71 Sign 

MK -40,28 -145,88 69,72 69,72 Non Sign 

NK 48,65 -62,61 158,00 62,61 Non Sign 

MNK -29,02 -130,59 92,72 92,72 Non Sign 

PK 4,04 -103,45 121,72 103,45 Non Sign 

MPK 10,86 -111,29 120,85 111,29 Non Sign 

NPK 8,00 -97,86 125,31 97,89 Non Sign 

MNPK -11,91 -124,42 106,29 106,29 Non Sign 

 

Pada Table 1. Dapat dilihat bahwa dengan menggunakan α=5% dapat dilihat bahwa factor yang 

signifikan hanyalah factor K karena pada interval kepercayaannya tidak ada angka nol, sedangkan yang 

lainnya tidak signifikan dan factor yang paling tidak signifikan adalah interaksi factor MP dan interaksi 

factor MPK, maka untuk mengestimasi data yang hilang dengan menggunakan : 

  

Kontras interaksi factor MP = - 178 + h1 maka diperoleh estimasi untuk data yang hilang seperti pada 

Lampiran 2.diperoleh h1=178. Kontras interaksi faktor MPK MP = - 142 + h1 maka diperoleh estimasi 

data yang hilang adalah h1=142.  Nilai estimasi data hilang MP diperoleh estimasi data yang hilang adalah 

h = (178+142)/2 = 160 

Kemudian bandingkan data yang sebenarnya (lihat lampiran 1) dengan data estimasi satu data yang hilang 

dengan  half-normal  plot.  Diperoleh hasil bahwa nilai estimasi mendekati nilai yang sebenarnya (lihat 

lampiran 1). Dengan menggunakan analisis varians diperoleh hasil seperti pada Tabel 2.  Berikut: 

 

Tabel 2. Analisis Varians Satu Data Hilang Setelah diestimasi 

 

Sumber Variasi df SS MS F p-value Signifikan 

M 1 21316 21316 193,78 0,05 Sign 

N 1 29756 29756 270,51 0,04 Sign 

MN 1 576 576 5,24 0,26 Non Sign 

P 1 2116 2116 19,24 0,14 Non Sign 

MP 1 20 20 0,18 0,74 Non Sign 

NP 1 676 676 6,15 0,24 Non Sign 

MNP 1 90 90 0,82 0,53 Non Sign 

K 1 36290 36290 329,91 0,04 Sign 

MK 1 3364 3364 30,58 0,11 Non Sign 
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NK 1 8010 8010 72,82 0,07 Non Sign 

MNK 1 4900 4900 44,55 0,09 Non Sign 

PK 1 784 784 7,13 0,23 Non Sign 

MPK 1 20 20 0,18 0,88 Non Sign 

NPK 1 4 4 0,04 0,74 Non Sign 

MNPK 1 110 110 1,00 0,50 Non Sign 

  

Dari hasil analisis varians diperoleh tiga factor utama yang signifikan yaitu factor M, N dan K, 

untuk mengestimasi satu data yang hilang metode Bootstraaf (menggunakan software R) memberikan 

hasil yang sama jika dibandingkan dengan data yang lengkap (lihat Lampiran 1). 

 

B. Mengestimasi Tiga Data Yang Hilang 

 

Dengan menggunakan metode Bootstraaf  untuk mengestimasi tiga data yang hilang (lihat 

Lampiran 4) seperti dijelaskan pada bagian II, diperoleh taksiran efek , batas bawah dan batas atas 

diperoleh hasil seperti pada Tabel 3.  Dengan α=5% dapat diperoleh hasil bahwa ternyata factor K, M 

danN signifikan karena pada interval kepercayaan 95% tidak berisi bilangan nol, juga untuk interaksi NP 

dan interaksi NPK dan factor P merupakan interaksi dan Faktor yang paling tidak signifikan sehingga 

untuk mengestimasi tiga data yang hilang dapat menggunakan kontras dari interaksi factor NP, NPK dan 

P untuk mengestimasi data yang hilang. 

 

Kontras ineraksi factor NP = - 102 – h1 – h2 – h3 maka: 

                     h1 + h2 + h3  = 102                                                                                                       … (3.1) 

Kontras ineraksi factor NPK = 180 -  h1 – h2 + h3 maka:  

                       h1 + h2 - h3  = 180                                                                                                      … (3.2) 

Kontras factor P = - 776 + h1 + h2 + h3   maka2:  

                      h1  h2 + h3  = 776 - h1                                                                                                   … (3.3) 

Dengan melakukan substitusi tiga persamaan (3.1), (3.2) dan (3.3) dan menyelesaikan tiga persamaan 

dengan tiga h yang tidak diketahui maka diperoleh h1 = 337 ;  h2 =141 dan h3 = 298  

 

 

Tabel 3. Menentukan Faktor Signifikan Untuk Tiga Data Hilang (Hasil Metode 

Bootstrap) 

 

Faktor dan 

Interaksi 

Efek Batas 

Bawah 

Batas 

Atas 

Jarak Terdekat 

ke nol 

Signifikasi 

M 66,61 -48,01 157,64 48,01 Non Sign 

N 68,58 -43,37 169,81 48,37 Non Sign 

MN -20,21 -123,18 98,02 98,02 Non Sign 

P 12,38 -270,74 107,39 107,39 Non Sign 

MP -13,61 -132,46 102,45 102,45 Non Sign 

NP 16,62 -116,10 115,65 115,65 Non Sign 

MNP -27,93 -141,94 82,17 82,17 Non Sign 

K 96,97 3,47 180,81 3,47 Sign 

MK -59,41 -170,11 45,04 45,04 Non Sign 

NK 44,27 -67,66 158,90 67,66 Non Sign 
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MNK -54,15 -153,32 67,55 67,55 Non Sign 

PK -16,99 -126,54 106,81 106,81 Non Sign 

MPK -36,17 -148,72 75,29 75,29 Non Sign 

NPK -21,59 -138,80 114,04 114,04 Non Sign 

MNPK -38,45 -157,07 85,40 85,40 Non Sign 

 

Tabel 4. Analisis Varians Tiga Data Hilang Setelah Estimasi 

 

Sumber Variasi Df SS MS F p-value Signifikan 

M 1 19600 19600 72,06 0,07 Non Sign 

N 1 33306 33306 122,45 0,06 Non Sign 

MN 1 1444 1444 5,31 0,26 Non Sign 

P 1 0 0 0,00 1,00 Non Sign 

MP 1 2162 2162 7,95 0,22 Non Sign 

NP 1 0 0 0,00 1,00 Non Sign 

MNP 1 1560 1560 5,74 0,25 Non Sign 

K 1 27060 27060 99,49 0,06 Non Sign 

MK 1 7744 7744 28,47 0,12 Non Sign 

NK 1 1892 1892 9,96 0,23 Non Sign 

MNK 1 12544 12544 46,12 0,09 Non Sign 

PK 1 1444 1444 5,31 0,26 Non Sign 

MPK 1 342 342 1,26 0,46 Non Sign 

NPK 1 0 0 0,00 1,00 Non Sign 

MNPK 1 272 272 1,00 0,50 Non Sign 

 

 

Setelah diperoleh estimasi tiga data yang hilang yaitu 337, 141 dan 298, dengan menggunakan 

half-normal plot dan analisis varians dibandingkan antara hasil analisis data lengkap dengan analisis 

dengan mengestimasi tiga data yang hilang, hasil analisis variansnya dapat dilihat pada Tabel 4. Ternyata 

hasilnya kurang mendekati (lihat data lengkap pada Lampiran 1). 
  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil analisis pada bagian tiga, dapat disimpulkan bahwa metode Bootstraf dapat 

digunakan untuk mengestimasi Data hilang untuk eksperimen factorial 2
k 

akan memberikan nilai estimasi 

mendekati nilai yang sebenarnya kalau data yang hilang lebih kecil atau sama dengan dua, tetapi ketika 

data hilang tiga atau lebih nilai estimasinya semakin menjauh dari nilai data yang sebenarnya, karena 

berdasarkan pengecekan dengan half-normal plot  dan analisis varians dapat disimpulkan bahwa semakin 

banyak data hilang maka nilai estimasi semakin jauh dari nilai data yang sebenarnya. 

 

B. Saran 

 

Dalam penelitian ini proses pengambilan sampel dengan menggunakan metode Bootstraf 

dilakukan pengulangan sebanyak 1000 kali sudah memberikan nilai estimasi yang cukup akurat apabila 
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data yang hilang hanya satu, tetapi apabila data hilang dua atau lebih disarankan untuk menambah 

pengulangan untuk memperoleh nilai estimasi yang lebih akurat. 
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LAMPIRAN 1. 

 

Tabel 5. Data Hasil Panen Tebu dengan Data Lengkap 

 

No. perlakuan Respon 

1 (1) 121 

2 M 181 

3 N 104 

4 Mn 257 

5 P 123 

6 Mp 173 

7 Np 129 

8 Mnp 274 

9 K 168 

10 Mk 217 

11 Nk 290 

12 Mnk 321 

13 Pk 173 

14 Mpk 250 

15 Npk 351 

16 Mnpk 362 

 

Keterangan : 

 

m adalah pupuk kandang 
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n adalah pupuk nitrogen 

p adalah pupuk phosphorus 

k adalah pupuk postasium 

 

 

 

LAMPIRAN 2. 

 

Tabel 6. Data Hasil Panen Tebu dengan Satu Data Hilang 

 

No. perlakuan respon 

1 (1) 121 

2 M 181 

3 N 104 

4 Mn 257 

5 P 123 

6 Mp 173 

7 Np 129 

8 Mnp 274 

9 K h1  

10 Mk 217 

11 Nk 290 

12 Mnk 321 

13 Pk 173 

14 Mpk 250 

15 Npk 351 

16 Mnpk 362 

 

 

 

LAMPIRAN 3. 

 

Tabel 7. Data Hasil Panen Tebu dengan Dua Data Hilang 

 

No. perlakuan respon 

1 (1) 121 

2 M 181 

3 N 104 

4 Mn 257 

5 P 123 

6 Mp h1 

7 Np 129 

8 Mnp 274 

9 K 168 

10 Mk 217 

11 Nk 290 

12 Mnk 321 

13 Pk 173 

14 Mpk h2 

15 Npk 351 

16 Mnpk 362 

 

 

 

 

LAMPIRAN 4. 
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Tabel 8. Data Hasil Panen Tebu dengan Tiga Data Hilang 

 

No. perlakuan respon 

1 (1) 121 

2 M 181 

3 N 104 

4 Mn h1 

5 P 123 

6 Mp h2 

7 Np 129 

8 Mnp 274 

9 K 168 

10 Mk 217 

11 Nk 290 

12 Mnk 321 

13 Pk 173 

14 Mpk 250 

15 Npk 351 

16 Mnpk h3 

 

 

 

Lampiran 5. Syntax R untuk Metode Bootstrap 

pos<-c(181,257,173,274,217,321,250,362) 

theta<-function(pos){ 

s1<-sample(pos,7,repl=T) 

a<-round(means(s1),2) 

print(a) 

} 

result<-bootstrap(pos,1000,theta)) 

results 

 

neg<-c(121,104,123,129,290,173,351) 

theta<-function(neg){ 

s1<-sample(neg,7,repl=T) 

a<-round(means(s1),2) 

print(b) 

} 

result2<-bootstrap(pos,1000,theta)) 

results2 

 


