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1 Day Workshop 
STATISTIKA UNTUK HR & MARKETING MANAGER 

 
Deskripsi 
Statistika pada dasarnya merupakan ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, 
dan mengambil kesimpulan dari data sehingga menjadi informasi yang bermanfaat dalam 
pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, statistika merupakan alat yang baik untuk 
menentukan seberapa efektif program-program yang anda jalankan untuk mencapai tujuan 
perusahaan dalam memperoleh laba secara maksimal. 

Workshop yang kami tawarkan akan membantu anda dalam menerapkan statistika dalam 
berbagai kasus bisnis di bidang pemasaran dan SDM. Anda akan memperoleh banyak 
pengetahuan mengenai kegunaan statistika di bidang bisnis mulai dari evaluasi kegiatan 
promosi, efektivitas pelatihan yang dilaksanakan, dan berbagai kegiatan bisnis lainnya. 

Topik Bahasan 
Analisis Deskriptif 
Uji beda t test 
Uji beda ANOVA  
Analisis Korelasi & Regresi  
 
Brief Overview 
 
Workshop Title : Statistika Terapan Untuk Kasus Bisnis 

 
Description : Pelatihan / workshop ini secara khusus 

mengaplikasikan statistika untuk kasus-kasus bisnis 
(SDM / Pemasaran). 
 

Skills/Knowledge :  Pengenalan Metode Riset Kuantitatif 
 Uji Beda t Test 
 Uji Beda ANOVA & MANOVA 
 Analisis Korelasi & Regresi  
 

Target Audience 
 

:  Manajer Pemasaran, SDM, Produksi, etc 
 Masyarakat Umum yang ingin memperluas 

pemahaman mengenai Aplikasi Statistika Bisnis 
 
Tujuan dan Sasaran 
Pelatihan / workshop ini secara khusus mengaplikasikan berbagai kasus bisnis menggunakan 
statistika terapan. Setiap peserta yang mengikut workshop ini diharapkan akan mampu : 

1. Memahami prosedur riset kuantitatif  
2. Menerapkan skill untuk mengoperasionalkan software statistik 
3. Dapat menginterpretasikan dengan benar hasil output software sebagai informasi 

pengambilan keputusan 

 
Sasaran 
Bagi manager HRD, workshop ini dapat memberikan beberapa alternative evaluasi pada praktik 
manajemen sumber daya manusia, mulai dari rekrutmen, efektivitas pelatihan, sampai dengan 
efek dari reward terhadap sikap karyawan. Kami menyajikan beberapa contoh kasus yang dapat 
langsung anda terapkan di lapangan dalam rangka memperbaiki praktik HR. Bagi manager 
marketing, analisis mengenai berbagai data pemasaran, mulai dari penjualan, promosi, sampai 
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dengan data mengenai konsumen memiliki informasi yang sangat bermanfaat dalam proses 
penentuan kebijakan pemasaran di masa depan. 
 
Metode pelatihan 
Metode Pelatihan yang akan digunakan dalam pelatihan ini adalah tutorial dan diskusi. 
Pendekatan praktik dilakukan dengan pemberian contoh kasus untuk diaplikasikan. Peserta juga 
dilatih untuk menggunakan software statistik untuk alat bantu analisis data. 
 
Biaya dan Fasilitas  
Rp. 2,500.000 / Orang 
*Diskon 10% untuk pendaftaran kelompok (minimal 3 orang) 
 
Fasilitas yang diberikan meliputi : training kit (hard modul, flashdisk data simulasi), souvenir 
dan goody bag, 2x coffee break, 1x lunch, certificate. 
 
Fasilitator 
Hendryadi, penulis, dosen dan peneliti yang memiliki pengalaman praktis & riset lapangan 
sejak tahun 2010, penguasaan pada metode dan prosedur, teknik olah data statistik. Buku yang 
sudah ditulis adalah “Structural Equation Modeling dengan LISREL 8.80” diterbitkan oleh 
Kaukaba (2014) dan buku “metode riset kuantitatif” yang diterbitkan oleh Kencana 
(Prenadamedia Group) Jakarta tahun 2015. Kegiatan terakhir yang diselenggarakan adalah 
menjadi pembicara pada pelatihan SEM untuk Dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Bung 
Hatta (Padang, 29 Januari 2015), dan Pelatihan SEM untuk dosen di Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta (04 & 05 Maret 2015).  
 

  
 
 
Lokasi 
Hotel / Meeting Room (Jakarta) 
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Jadwal & Materi Pelatihan 
1 – 4 April 2015 
*Running minimal 5 Peserta dan Max 15 Peserta 
 
Materi Waktu 
Quantitative research methods : introduction 
Statistika Bisnis 

09.00 – 10.00 

Uji Beda t Test 
Kasus SDM 
Kasus Pemasaran 

10.00 – 11.00 

Coffee Break 1 10.30 
Uji Beda ANOVA  
Kasus SDM 
Kasus Pemasaran 

11.00 – 12.00 

Ishoma 12.00 – 13.00 
Analisis Korelasi & Regresi 
Kasus SDM 
Kasus Pemasaran 

13.00 – 15.00 

Coffee Break 2 14.30 
Diskusi 15.00 – 15.30 
Closing 15.45 

 
 

INFORMASI TAMBAHAN 
Pelatihan / workshop ini diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Attahiriyah 
Jakarta. Jika anda ingin berdiskusi terlebih dahulu mengenai kebutuhan, pelaksanaan maupun 
materi yang akan kami berikan, maka dapat menghubungi nomor dan email berikut ini : 
 
Hendryadi 
Email : info.teorionline@gmail.com 
Phone : 021 9229 0445 / 0856 9752 3260 
 
 
 
 
 


