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Ketentuan Umum 
 Mahasiswa yang regular (belum bekerja) saya sarankan memanfaatkan diskusi via email yang 

saya sediakan secara gratis di openstatistik@yahoo.co.id 
 Teknik analisis yang digunakan disesuaikan dengan penelitian anda (anda yang 

menentukan). Jika kami menganggap kurang sesuai, maka akan kami konfirmasikan. 
 Setelah data dikirim, kami akan melakukan serangkaian uji untuk memastikan bahwa teknik 

yang akan digunakan memenuhi syarat seperti validitas, reliabilitas, normalitas, dsb 
 Jika data yang anda kirimkan memenuhi persyaratan analisis, maka proses pengerjaan 

segera dilakukan. Jika tidak, maka kami akan mencoba untuk melakukan perbaikan (seperti 
transformasi, dsb), dan atau menganjurkan teknik analisis alternative. 

 
Prosedur  
 Anda mengirimkan data, kerangka pikir, hipotesis dan DEADLINE 
 Kami mengkonfirmasi kesanggupan memenuhi Deadline, melakukan screening awal pada 

data dan memberi penawaran harga 
 Proses pengerjaan akan dimulai setelah ada kesepakatan harga dan deadline 
 
Paket Pengerjaan 
 Output Statistik + Penjelasan  
 Pembahasan   
 Tutorial Pengerjaan dalam bentuk PDF  
 Proses Pengerjaan 3 s/d 7 hari sesuai kesepakatan waktu 
 
Pembayaran 
 Kecuali beberapa teknik analisis*, pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai kami 

lakukan 
 Harga layanan mulai dari Rp. 300.000  tergantung tingkat kesulitan, banyaknya variabel, dan 

deadline yang anda berikan kepada kami. 
 Pembayaran dilakukan via Transfer setelah kami mengirimkan ringkasan hasil analisis yang 

menandakan proses pengerjaan selesai dilakukan 
 Setelah konfirmasi pembayaran, maka seluruh hasil kerja akan dikirimkan via email. 
 
Garansi 
 Kami melayani diskusi dan pertanyaan via email or telpon atas hasil analisis yang kami 

kerjakan 
 Jika ada perubahan teknik analisis maka coba kami bantu, namun anda dikenakan biaya 50% 

dari biaya project awal 
 
Kesepakatan 
 Kami menjamin kerahasiaan data. Anda tidak perlu menyebutkan nama, asal, ect.., jika 

memang anda tidak menghendaki demikian. 
 Data dan teknik analisis anda yang menentukan. Dengan demikian, kami tidak memberi 

jaminan pada hasil analisis (mendukung or tidak mendukung hipotesis bukanlah tanggung 
jawab kami) 

 Perbaikan pada data hanya dilakukan seperti transformasi data, memperbaiki model, etc yang 
dibenarkan dan didukung oleh referensi. 

 
*Khusus untuk analisis SEM, Cluster, Panel, dan Time Series dikenakan DP 50% dari harga yang 
disepakati 
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TEKNIK ANALISIS 
Analisis Sederhana 
 Data Screening dan Normalitas 
 Distribusi Frekuensi 
 Tabulasi Silang, Chi-Square, etc 
 Validitas dan Reliabilitas 
 Grafik dan Tabel 
 Korelasi dan Regresi Sederhana 
 One sample t test 
 etc.. 
 
Multivariate dan Lanjutan 
 Regresi Linier Berganda 
 Regresi Logistik / Multinomial Logistik 
 Regresi Ordinal 
 Regresi Probit 
 Regresi Data panel 
 Analisis Jalur 
 Analisis Faktor 
 Analisis Cluster / Multidimensional Scaling 
 Analisis Korespondensi 
 Uji Beda 2 Related Samples (paired t test / McNemar Change Test / Wilcoxon Signed Rank Test) 
 Uji Beda 2 Independent Samples (independent t test / Wilcoxon Mann-Whitney Test) 
 Uji Beda k Related Samples (Repeated Measures ANOVA / Friendman, Kendall’s Test) 
 Uji Beda k Sampel Independen (ANOVA dan MANOVA/ Kruskall-Wallis Test) 
 Rancangan Percobaan 
 Survival Analysis 
 Time Series 
 Analisis SEM 
 etc.. 
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SOFTWARE PENDUKUNG 
SPSS, EVIEWS, LISREL, AMOS, STATA, SMART-PLS 

 
Phone : 

Phone : 021-9229 0445 / 0856-9752-3260  
Email : openstatistik@yahoo.co.id / klik.statistik@gmail.com 

 
 

 

 

Revisi dan Edit : 1 April 2014 


