
ANALISIS DATA STATISTIK PENELITIAN, SKRIPSI, 
TESIS, DISERTASI 
PHONE : 021-83414694 / 0856-9752-3260 

JENIS BANTUAN 
1. Analisis Data dan Interpretasi 
2. Pembuatan Draft Penelitian  
3. Pembuatan Kuesioner  
4. Pembuatan Tutorial berdasarkan data yang anda kirimkan 
5. Tentor Private  

 

MENGENAI DATA 
Kami hanya mengolah data yang berasal dari anda. Untuk kasus- 
kasus tertentu seperti data keuangan perusahaan, sedapat mungkin 
akan kami bantu untuk memperolehnya (jika anda kesulitan 
memperoleh data laporan keuangan) 
 
Khusus untuk kuesioner, data yang kami terima bisa dalam bentuk 
kuesioner mentah (belum ditabulasi), atau kuesioner yang sudah 
ditabulasi dalam EXCEL. Kuesioner yang belum ditabulasi, dikenakan 
biaya input data sebesar Rp. 500 / kuesioner 
 

MODEL PEMBAYARAN 
Untuk analisis data, anda tidak akan dikenakan biaya apapun selama 
proses pengerjaan dilakukan.  
 
Untuk bantuan penyusunan Draft, anda dikenakan biaya materi 
berupa buku yang nantinya akan kami serahkan kepada anda. Jadi 
disini kami hanya bertindak memberikan referensi, merangkum dan 
kemudian seluruh materi akan kami serahkan kepada anda. 
 
UNTUK INFO LEBIH LANJUT HUBUNGI :  
 
Hendry 
Phone  : 021-83414694 / 0856 – 9752 3260 
EMAIL : openstatistik@yahoo.co.id 
   Klik.statistik@gmail.com 
 
Atau anda bisa langung berkunjung ke blog kami di  
http://teorionline.wordpress.com/ 
untuk memperoleh berbagai contoh dan tutorial 
 

STATISTIK PENELITIAN UNTUK 
BIDANG EKONOMI, MANAJEMEN, 
KEUANGAN, PSIKOLOGI, etc 

TEKNIK ANALISIS 

 ANOVA (One-way/Two way) 
 Chi-Square Goodness of Fit Test 
 Chi-Square Test of Independence 
 Cluster Analysis 
 Confirmatory Factor Analysis 
 Correlation (Pearson, Kendall, 

Spearman) 
 Exploratory Factor Analysis 
 Factor Analysis 
 Kendall’s Tau and Spearman’s Rank 

Correlation Coefficient 
 Kruskal-Wallis Test 
 Logistic Regression 
 Mann-Whitney U Test 
 MANOVA 
 McNemar’s Test 
 McNemar, Marginal Homogeneity, 

Sign, Wilcoxon Tests 
 Multiple Regression 
 Multivariate Analysis of Covariance 

(MANCOVA) 
 One Sample T-Test 
 Ordinal Regression 
 Paired Sample T-Test 
 Path Analysis 
 Principal Component Analysis (PCA) 
 Repeated Measure ANOVA 
 Significance Tests for More Than 

Two Dependent Samples: Friedman 
Test, Kendall’s W, Cochran’s Q 

 Sobel Test 
 Structural Equation Modeling 
 Test for Two Independent Samples 
 Testing of Assumptions 
 Time Series Analysis 
 Wald Wolfowitz Run Test 
 etc 
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BANTUAN OLAH DATA 
 
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. 

 
PAKET PENGERJAAN 
 Output Statistik + Penjelasan  
 Bab Hasil dan Pembahasan  
 Tutorial Pengerjaan dalam bentuk PDF  
 Proses Pengerjaan 3 s/d 7 hari 
 
PEMBAYARAN 
 Pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai kami 

lakukan 
 Harga layanan mulai dari Rp. 300.000  tergantung tingkat 

kesulitan dan banyaknya variabel 
 Pembayaran dilakukan via Transfer setelah kami 

mengirimkan ringkasan hasil analisis yang menandakan 
proses pengerjaan selesai dilakukan 

 
 

 
 
 
 
 

BANTUAN PENYUSUNAN DRAFT 
 
Kami menyediakan layanan penyusunan konsep / draft 
penelitian bidang ekonomi, manajemen, akuntansi, dsb 
(kecuali teknik dan hukum) 
Judul, rumusan masalah penelitian, dan teknik analisis anda 
yang menentukan, sehingga dapat dikatakan kami hanya 
melanjutkan dan melengkapinya dengan tinjauan litelature dan 
metodologi penelitian yang 100% idenya berasal dari anda. 
 
DRAFT PENELITIAN MELIPUTI : 

1. Litelature Review 
Berisi definisi teori dan berbagai penelitian relevan 
disusun dalam format standar paper internasional 
Sumber referensi menggunakan minimal 5 paper 
asing dan 10 buku teori terbitan dalam negeri. Kutipan 
teori diambil langsung dari buku yang kami miliki 
(tidak copy paste) dengan format “Penulis (tahun : 
hal)”. Contohnya adalah Hendry (2010:13). 

2. Kerangka Pikir dan Hipotesis 
Berisi uraian kerangka pikir sekaligus penyusunan 
hipotesis penelitian 

3. Metodologi Penelitian meliputi rancangan penelitian, 
populasi sampel, operasionalisasi variabel, teknik 
analisis dan pengujian hipotesis 
 

PEMBAYARAN 
1. Harga Layanan mulai Rp. 500.000 
2. Sebelum pengerjaan dilakukan, kami akan 

mengkonfirmasikan Jurnal Rujukan dan Buku Teori 
yang kami gunakan.  

3. Lama Pengerjaan adalah 3 – 7 hari 
4. Pembayaran dilakukan setelah proses pengerjaan 

selesai. Kami akan mengirimkan ringkasan draft dan 
nomor rekening. Pengiriman Full Draft dilakukan 
setelah pembayaran via Transfer dilakukan. 

 

SOFTWARE PENDUKUNG 
SPSS, EVIEWS, LISREL, AMOS, STATA 
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