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Abstrak 

Pengambilan sejumlah sampel dalam populasi tertentu mempergunakan random sampling 

memerlukan randomisasi atau pengacakan yang baik untuk menghindarkan terjadinya bias dan tidak 

tersebarnya sampel secara acak. Seringkali keacakan pengambilan sampel hanya didasarkan pada 

insidental kemunculan kejadian atau keputusan personal tanpa dilandasi pendekatan ilmiah. 

Akibatnya sampel biasanya tidak tersebar melainkan hanya memusat di sebagian distribusi populasi 

sehingga nilai statistik bias terhadap populasi.  

Randomisasi atau pengacakan pada pengambilan sampel dapat mempergunakan random variate 

generator dengan metode Monte Carlo, di mana salah satu pendekatannya adalah inverse transform. 

Dimulai dengan membangkitkan bilangan acak berdistribusi Uniform kontinyu, U(0;1), dan 

selanjutnya bilangan acak tersebut menjadi nilai probabilitas kumulatif. Dengan mempergunakan 

inverse transform dari cummulative distribution function, dimana pada penelitian ini mempergunakan 

distribusi Geometri, maka nilai random variate dapat diperoleh berdasarkan bilangan acak yang 

menjadi nilai probabilitas kumulatif. Random variate tersebut kemudian dipergunakan untuk 

menentukan sampel berikutnya yang diambil. 

 

Kata kunci : random sampling, pengacakan, metode Monte Carlo, random variate generator, inverse 

transform, distribusi geometri. 

 

1. Pendahuluan 

Pengambilan atau penarikan sampel merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan 

hubungan antara populasi dengan sampel. Teknik pengambilan sampel yang baik dapat 

memberikan nilai statistik sampel yang mewakili populasinya. Agar kesimpulan yang ditarik dari 

pengambilan sampel menjadi valid, maka metode pengambilan sampel perlu diupayakan 

merepresentasikan populasinya. 

Terdapat tiga macam kekeliruan dalam pengambilan sampel, yaitu random error, systematic 

error dan illegitimate error. Random error terjadi karena faktor keacakan yang menyebabkan 

sebaran sampel kurang merepresentasikan pola distribusi populasi. Systematic error terjadi 

karena metode pengambilan sampel yang kurang tepat, misalnya penentuan ukuran sampel yang 

kurang atau penarikan sampel terkumpul di sebagian populasi yang dibatasi rentang waktu 

tertentu atau lokasi tertentu. Illegitimate error terjadi karena keteledoran pada saat melakukan 

pengambilan sampel, antara lain mengumpulkan sampel dari populasi yang berbeda. Kekeliruan 

dalam pengambilan sampel akan menyebabkan hasil yang bias dan tidak merepresentasikan 

populasi. 

Secara umum terdapat dua kelompok metode pengambilan sampel [3][6]&[7], yaitu probability 

sampling dan nonprobability sampling. Beberapa metode probability sampling adalah simple 

random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random 

sampling, dan multistage random sampling. Beberapa metode nonprobability sampling meliputi 

convenience sampling, accidental sampling, judgement/purposive sampling, quota sampling dan 

snowball sampling 

Metode pengambilan sampel yang sering dipergunakan adalah simple random sampling. Dalam 

simple random sampling, diasumsikan keseluruhan populasi telah diketahui, dan sampel terambil 

secara acak dari keseluruhan populasi, di mana setiap elemen dalam populasi mempunyai 

peluang sama untuk terambil sebagai sampel. Diasumsikan alat pengacakan yang dipergunakan 

sesuai dengan trial yang akan dilakukan. 
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Pengambilan sampel dalam populasi yang belum diketahui secara pasti jumlahnya dan belum 

teridentifikasi anggota-anggota populasinya dengan menerapkan randomisasi sederhana 

menggunakan daftar bilangan random, akan memungkinkan terjadinya kekeliruan dalam 

pengambilan sampel. Pengambilan sampel dari populasi dengan jumlah yang bersifat estimasi 

dan belum pasti menyebabkan penentuan ukuran sampel akan menyesuaikan tingkat 

kepercayaan yang diinginkan. Anggota populasi yang belum teridentifikasi karena kemunculan 

anggota populasi yang tidak serentak, bahkan saat kemunculan dan urutan kemunculannya yang 

bersifat acak akan mempengaruhi keacakan dari pengambilan sampel. Misalnya populasi 

pembeli di supermarket dalam satu hari, populasi kendaraan yang parkir pada hari tertentu, 

populasi penumpang kendaraan umum yang datang di terminal. Gambar 1 menunjukkan 

permasalahan yang terjadi saat pengambilan sampel secara simple random sampling pada 

populasi yang belum diketahui jumlahnya. Pada saat jumlah populasi yang diestimasikan kurang 

dari populasi sebenarnya akan menyebabkan anggota-anggota populasi yang muncul di akhir 

kurang terwakili oleh sampel, karena sampel hanya diambil memusat di awal dan di tengah 

kemunculannya (Gambar 1.a). Sebaliknya pada saat jumlah populasi yang diestimasikan 

melebihi populasi yang sebenarnya, maka sejumlah sampel yang direncanakan tidak jadi 

diambil, di mana terdapat kemungkinan ukuran sampel yang diambil kurang (Gambar 1.b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengambilan Sampel pada Populasi yang Belum Diketahui 

Pengacakan atau randomisasi untuk pemilihan sampel yang akan diambil secara sederhana dapat 

mempergunakan beberapa alat (koin, dadu, kartu, bola, stik, gulungan kertas, roda roulette, dan 

lain-lain) atau mempergunakan daftar/tabel bilangan acak. Pada tahun 1927, Cambridge 

University Press mempublikasikan tabel berisikan 41.600 bilangan acak yang dikembangkan 

Leonard H.C. Tipped. Pada tahun 1947, RAND Corporation [5] membangkitkan bilangan acak 

menggunakan roda roulette dan mempublikasikan sejuta bilangan acak pada tahun 1955. 

Pengembangan algoritma pengacakan berbasis komputer untuk metode pengambilan sampel 

acak menghasilkan metode pendekatan inferensi yang dikenal dengan pseudo random number 

generator dan metode Monte-Carlo. John von Newman [8] mengembangkan The Middle-Square 

Method. Derrick Henry Lehmer [2] mengembangkan Linear Congruential Generator. 

Selanjutnya banyak diformulasikan algoritma pengacakan dari pengembangan Linear 

Congruential Generator. Algoritma pengacakan dengan pseudo random number generator 

selain mengacak berdasarkan distribusi uniform(0;1), melainkan juga untuk membangkitkan 

bilangan acak distribusi tertentu atau disebut random variate generator. 

Pengacakan independent sample dengan random variate generator menggunakan beberapa 

teknik [1], yaitu : Inverse Transform, Composition, Convolution, Rejection Sampling, Adaptive 

Rejection Sampling, Acceptance-Rejection Sampling, Importance Sampling, Slice Sampling, 

Markov-Chain Monte-Carlo, Metropolis-Hastings Algorithm, Gibbs Sampling, Ziggurat 

Algorithm, Box–Muller Transform, Marsaglia Polar Method, dan lain-lain. Inverse-Transform 

Random-Variate Generator membangkitkan variabel acak, X, yang memiliki fungsi distribusi 

kumulatif, F(x), yang dibatasi oleh 0 < F(x) < 1, akan mengikuti algoritma sebagai berikut : 

a. Membangkitkan bilangan acak, U, antara 0 dan 1, yang diperoleh dari pseudo random number 

generator distribusi uniform(0;1). U~uniform(0;1). 

N’ 

Keterangan 

N’ : Jumlah Populasi Estimasi 

N   : Jumlah Populasi Aktual N’ N 

(a) N >N’ 

N’ N 

(b) N <N’ 
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b. Membangkitkan variabel acak, X, dengan cara memasukkan nilai U ke dalam inverse dari 

fungsi distribusi kumulatif, F
-1

(x). X = F
-1

(U). 

Distribusi Geometri [4] & [9] berhubungan dengan sebuah deret percobaan Bernoulli (Bernoulli 

trial), namun jumlah percobaan tidak ditentukan dan variabel acak, X, didefinisikan sebagai 

jumlah percobaan yang dibutuhkan untuk mencapai sukses yang pertama. Percobaan Bernoulli 

merupakan percobaan tunggal yang mempunyai 2 hasil mutually exclusive yang mungkin terjadi, 

yaitu sukses dan gagal. Percobaan Bernoulli yang dilakukan sebanyak n kali dan setiap 

percobaan tersebut bebas disebut proses Bernoulli (Bernoulli process). Ruang sampel variabel 

acak, X, adalah R = {1,2,3,...} dengan fungsi massa probabilitas (1), fungsi distribusi kumulatif 

(2), dan inverse dari fungsi distribusi kumulatif (3) sebagai berikut: 
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Penelitian ini menggunakan distribusi Geometri dengan mengasumsikan rasio antara ukuran 

sampel dengan jumlah populasi sebagai probabilitas terjadinya sukses, bertujuan untuk 

menyusun algoritma pseudo random number generator menerapkan pendekatan inverse-

transform random variate generator pada pengacakan random sampling. 

 

2. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini mengembangkan algoritma pseudo random number generator atau pengacakan 

berbasis komputer untuk metode pengambilan sampel acak (random sampling). Algoritma 

pseudo random number generator yang dikembangkan menerapkan pendekatan inverse-

transform random variate generator dengan berdasarkan distribusi Geometri. 

Algoritma yang dikembangkan dapat dipergunakan pada random sampling, di mana jumlah 

populasi tidak diketahui secara pasti dengan anggota populasi yang belum teridentifikasi karena 

kemunculan anggota populasi yang tidak serentak, bahkan saat kemunculan dan urutan 

kemunculannya yang bersifat acak. 

Terdapat beberapa asumsi-asumsi yang dipergunakan pada algoritma yang dikembangkan. 

Penentuan ukuran sampel atau banyaknya sampel diasumsikan telah ditentukan sebelumnya 

dengan berdasarkan estimasi jumlah populasi. Kemunculan atau kedatangan anggota populasi 

diasumsikan sebagai proses Bernoulli. Urutan kemunculan anggota populasi diasumsikan 

sebagai urutan percobaan Bernoulli. Terpilihnya anggota populasi sebagai sampel diasumsikan 

sebagai kejadian sukses. Rasio antara ukuran sampel dengan jumlah populasi sebagai 

probabilitas terjadinya sukses. 

Langkah-langkah dari algoritma random sampling dengan mempergunakan pendekatan inverse-

transform random variate generator berbasis distribusi Geometri sebagai berikut: 

a. Menentukan probabilitas terjadinya sukses, p, berdasarkan rasio antara ukuran sampel, n, 

dengan jumlah populasi, N. Probabilitas terjadinya gagal, q, diperoleh dari 1 dikurangi 

probabilitas terjadinya sukses, p. 

N

n
p   (4) 

pq 1  (5) 

di mana: 

p : probabilitas terjadinya sukses 

n : ukuran sampel 
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N : jumlah populasi 

q : probabilitas terjadinya gagal 

b. Membangkitkan bilangan acak, U, antara 0 dan 1, yang diperoleh dari pseudo random number 

generator distribusi uniform(0;1). 

10)1;0(  UuniformU  (6) 

c. Membangkitkan variabel acak, X, dengan cara memasukkan nilai U ke dalam inverse dari 

fungsi distribusi kumulatif, F
-1

(U). Karena X adalah bilangan bulat dengan X > 1, maka nilai 

X diperoleh dari pembulatan ke atas hasil inverse fungsi. 

10
)1ln(

)1ln(
)(1 




  U

p

U
UFX  (7) 

d. Menentukan urutan sampel, Si, sama dengan variabel acak, X, untuk sampel pertama, dan 

urutan sampel sebelumnya, Si-1 ditambahkan variabel acak, X, untuk sampel berikutnya. 

i = i + 1 










 1

1

1 iXS

iX
S

i

i
 (8) 

e. Periksa apakah semua anggota populasi telah muncul. 

Ulangi langkah (b) saat Si < N. 

Lanjutkan langkah (f) saat Si > N. 

f. Hitung banyaknya sampel. 

1 in  (9) 

Ukuran atau banyaknya sampel yang dihasilkan algoritma sampling tidak harus sama dengan 

yang direncanakan awal, karena jumlah populasi aktual juga mungkin tidak sama dengan jumlah 

populasi estimasi. 

Penerapan algoritma yang dikembangkan diujicobakan menggunakan Microsoft Excel. Random 

sampling dengan menggunakan algoritma yang dikembangkan akan dibandingkan terhadap 

simple random sampling dengan menggunakan bilangan acak uniform yang sama Selanjutnya 

dianalisa keunggulan dan kelemahannya. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Algoritma random sampling dengan mempergunakan pendekatan inverse-transform random 

variate generator berbasis distribusi Geometri diujicobakan pada skenario pengambilan sampel 

sebanyak 30 buah dari populasi sebanyak 1000. Penerapan algoritma diujicobakan menggunakan 

Microsoft Excel. 

Probabilitas terjadinya sukses, p, terhitung sebesar 0,03 berdasarkan rasio ukuran sampel, n=30 

dan jumlah populasi, N=1000. Gambar 2 menunjukkan interface pengujicobaan algoritma dalam 

Microsoft Excel. Jumlah populasi (N) diinputkan dalam cell D1, dan ukuran sampel (n) 

diinputkan dalam cell D2. Pada cell D3, berdasarkan langkah (a) dari algoritma yaitu mencari 

probabilitas terjadinya sukses (p) diisi dengan formula “=D2/D1”. Selanjutnya pada kolom “U”, 

sesuai langkah (b) dari algoritma yaitu membangkitkan bilangan acak U, cell B6 diisi dengan 

formula “=RAND()”. Dan pada kolom “X”, sesuai langkah (c) dari algoritma yaitu 

membangkitkan variabel acak X, cell C6 diisi dengan formula “=ROUNDUP(LN(1-B6)/LN(1-

$D$3);0)”. Lalu pada kolom “Si”, sesuai langkah (d) dari algoritma yaitu menentukan urutan 

sampel Si, untuk sampel pertama cell D6 diisi dengan formula “=C6”. Berdasarkan langkah (e) 

dari algoritma maka mengulang langkah (b), dan mengisikan cell B7 formula yang sama yaitu 

“=RAND()”. Sesuai langkah (c) mengisikan cell C7 dengan formula “=ROUNDUP(LN(1-

C6)/LN(1-$D$3);0)”. Sesuai langkah (d), untuk sampel berikutnya cell D7 diisi dengan formula 

“=D6+C7”. Kemudian row 7 disalin sejumlah baris sebanyak ukuran sampel atau lebih. 
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Gambar 2. Interface Ujicoba Algoritma Menggunakan Microsoft Excel 

Pengolahan data mempergunakan Microsoft Excel, menerapkan algoritma random sampling 

dengan mempergunakan pendekatan inverse-transform random variate generator berbasis 

distribusi Geometri, mendapatkan data sebaran sampel berdasarkan urutan kemunculan anggota 

populasi seperti yang ditunjukkan Tabel 1. 

Tabel 1. Daftar Sampel Berdasarkan Algoritma yang Dikembangkan 
i U X Si  i U X Si  i U X Si 
1 0,319706 13 13  11 0,961787 108 304  21 0,927525 87 713 
2 0,292613 12 25  12 0,731527 44 348  22 0,232940 9 722 
3 0,394306 17 42  13 0,824251 58 406  23 0,419074 18 740 
4 0,679921 38 80  14 0,660313 36 442  24 0,795260 53 793 
5 0,371455 16 96  15 0,704688 41 483  25 0,148486 6 799 
6 0,033759 2 98  16 0,921140 84 567  26 0,799068 53 852 
7 0,314559 13 111  17 0,119693 5 572  27 0,389887 17 869 
8 0,196067 8 119  18 0,610259 31 603  28 0,154447 6 875 
9 0,631598 33 152  19 0,145753 6 609  29 0,870340 68 943 
10 0,734280 44 196  20 0,404127 17 626  30 0,765047 48 991 

Mempergunakan bilangan acak yang sama yang diasumsikan sebagai daftar bilangan acak, jika 

menerapkan simple random sampling dan selanjutnya diurutkan dari yang terkecil hingga 

terbesar mendapatkan data sebaran sampel seperti yang ditunjukkan Tabel 2. 

Tabel 2. Daftar Sampel Berdasarkan Simple Random Sampling 
i U Si  i U Si  i U Si 
1 0,033759 34  11 0,371455 372  21 0,731527 732 
2 0,119693 120  12 0,389887 390  22 0,734280 735 
3 0,145753 146  13 0,394306 395  23 0,765047 766 
4 0,148486 149  14 0,404127 405  24 0,795260 796 
5 0,154447 155  15 0,419074 420  25 0,799068 800 
6 0,196067 197  16 0,610259 611  26 0,824251 825 
7 0,232940 233  17 0,631598 632  27 0,870340 871 
8 0,292613 293  18 0,660313 661  28 0,921140 922 
9 0,314559 315  19 0,679921 680  29 0,927525 928 
10 0,319706 320  20 0,704688 705  30 0,961787 962 

Membandingkan daftar sampel antara Tabel 1 dan Tabel 2, secara sepintas tidak mempunyai 

perbedaan yang sangat signifikan. Sebaran sampel antara yang mempergunakan simple random 

sampling dibandingkan dengan yang mempergunakan algoritma yang dikembangkan tampak 

terdapat perbedaan, seperti yang ditunjukkan Gambar 3. Apabila jumlah populasi aktual kurang 

dari yang diestimasikan (1000), penggunaan simple random sampling mempunyai resiko lebih 

besar daripada algoritma pendekatan inverse-transform random variate generator berbasis 

distribusi Geometri. Dan sebaliknya apabila jumlah populasi aktual lebih dari yang 

diestimasikan, metode simple random sampling tidak merencanakan untuk sampel selebihnya, 

atau dapat diartikan bahwa anggota populasi yang muncul setelah estimasi awal jumlah populasi 

tidak mempunyai peluang untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan random sampling dengan 
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mempergunakan algoritma pendekatan inverse-transform random variate generator berbasis 

distribusi Geometri, memungkinkan beradaptasi terhadap jumlah populasi aktual, karena sampel 

berikutnya dapat direncanakan berdasarkan sampel urutan terakhir sebelumnya.  

 

            
(a)                                                                                   (b) 

Gambar 3. Sebaran Sampel yang Direncanakan Random Sampling 

 (a) Menggunakan Algoritma yang Dikembangkan 

 (b) Menggunakan Metode Simple Random Sampling 

Random sampling yang mempergunakan algoritma yang dikembangkan mempunyai kelemahan, 

bahwa banyaknya sampel yang direncanakan tidak selalu sama dengan ukuran sampel yang 

dihitung awal, meskipun rata-rata rasio antara ukuran sampel aktual dengan jumlah populasi 

aktual dibandingkan rasio antara ukuran sampel estimasi dengan jumlah populasi estimasi tidak 

mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. 

 

4. Kesimpulan 

Algoritma pendekatan inverse-transform random variate generator berbasis distribusi Geometri 

pada pengacakan random sampling yang terdiri dari enam langkah dapat dipergunakan untuk 

pengambilan sampel pada populasi yang belum diketahui secara pasti dengan anggota populasi 

yang belum teridentifikasi. Random sampling dengan mempergunakan algoritma yang 

dikembangkan memungkinkan beradaptasi terhadap jumlah populasi aktual baik yang lebih kecil 

maupun lebih besar daripada jumlah populasi estimasi awal. Sebaran sampel dari algoritma yang 

dikembangkan cukup baik dan tetap memperhatikan keacakan sebagai syarat bahwa setiap 

anggota populasi mempunyai peluang yang sama terpilih sebagai sampel. Algoritma yang 

dikembangkan mempunyai kelemahan, yaitu tidak dapat menetapkan ukuran sampel yang pasti, 

karena beradaptasi pada jumlah populasi aktual hingga kemunculan anggota populasi terakhir. 
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