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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan
jalan yang menyatakan bahwa lalu-lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari
sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk
mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu-lintas
dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan
pengembangan wilayah. Mengingat penting dan strategisnya peranan lalu-lintas
dan angkutan jalan yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka lalu-lintas
dan angkutan jalan dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh
pemerintah.Transportasi memegang peranan penting dan strategis dalam
mendukung terlaksananya berbagai kegiatan, diantaranya adalah kegiatan
pelayanan, perekonomian,pariwisata, dan lain sebagainya. Peranan transportasi
dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari pergerakan masing-masing orang
menuju tempat yang mereka inginkan pada waktu tertentu dan demikian
seterusnya. Peran transportasi yang cukup besar perlu ditunjang dengan adanya
peningkatan kualitas pelayanan yang memadahi. Menyadarai peranan transportasi,
maka lalu-lintas dan angkutan jalan harus ditata rapi dalam suatu sistem
transportasi secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi
yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu-lintas dan pelayanan angkutan umum
yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar dengan biaya
yang terjangkau oleh masyarakat.Penyelenggaraan lalu-lintas angkutan jalan perlu
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diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatan agar lebih luas
jangkauan dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan besarnya
kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, koordinasi antar wewenang
pusat dan daerah, serta antar instansi, sektor, dan antar unsur yang
terkait.Berbagai peraturan dan kebijakan telah dibuat oleh banyak daerah sebagai
alat tolak ukur dan berpotensi untuk dapat mengelola berbagai pendapatandari
beberapa sektor. Untuk menyelenggarakan kebijakan pemerintah tersebut, daerah
berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat dalam berbagai bentuk
pungutan yang resmi sebagai pemasukan serta pendapatan tetap daerah.Dalam
rangka mendorong dan meningkatkan pendapatan asli daerah, maka setiap daerah
dituntut untuk dapat berkreasi dan kreatif untuk mampu mengelola berbagai
sumber pendapatan, dan salah satu sumber atau sektor tersebut adalah dari sektor
jasa transportasi angkutan umum. Jasa angkutan umum merupakan wadah dalam
mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas, keinginan konsumen sebagai
penumpang merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh jasa transportasi
angkutan umum. Kepuasan penumpang dapat tercapai apabilakualitas pelayanan
yang diberikan dapat dipenuhi oleh penyedia jasa transportasi baik milik
pemerintah maupun milikswasta.Sementara itu Eksistensiangkutan umum di
Ponorogo ini semakin hari semakin berkurang karena bertambahnya jumlah
kendaraan pribadi. Masyarakatsekarang lebih senang menggunakan kendaraan
pribadi daripada angkutan umum. Kurangnya minat masyarakat terhadap jasa
angkutan umum sekarang membuat angkutan umum tidak begitu menarik.
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B. Istilah Umum Dalam Transportasi
Beberapa istilah yang digunakan dalam istilah transportasi umum antara
lain:
1). Upaya
Menurut Poerwadarminta (1991:574), upaya adalah usaha untuk
menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang
bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan
berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu
haltersebut dilaksanakan.Upaya tersebut harus dilaksanakan secara serius dan
mempunyai kemauan yang tinggi untuk mewujudkannya. Tanpa usaha atau
kegiatan maka apa yang telah diupayakan tidak akan terwujud.
2). Dampak
Dampak adalah pengaruhkuat yang mendatangkan akibat, baik negatif
maupun positif. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau
akibat. Dalam setiapkeputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai
dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.
3). Kebijakan
Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi
pedomandasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan
cara bertindak untuk mengatasi permasalahan serta untuk mencapai tujuan
tertentudari sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau
kelompok. Kebijakan berupaaturan tertulis yang merupakan keputusan formal
organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk
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menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan
utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.
4). Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan Kabupaten dibentuk berdasarkan peraturan Bupati
Kabupaten Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sususan Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kabupaten. Dinas Perhubungan
selaku unit pelaksana teknis Pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan
bertanggung jawab terhadap Pemerintahan Kabupaten

selaku pemangku

kebijakan-kebijakan internal dalam kota termasuk seluruh kebutuhan lalu lintas
dan penyelenggaraannya di Kabupaten. (Peraturan Bupati
2008).Berdasarkan Peraturan Bupati

Nomor 62 Tahun

Nomor 62 Tahun 2008 tentang Uraian

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten , Dinas Perhubungan
mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan
daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan,
komunikasi, dan informatika.
5). Perum Damri
Perum Damri adalah Perusahaan Umum yang berbadan hukum dengan
tugas utama menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan
dengan menggunakan kendaraan bermotor. Damriadalah singkatan dari Djawatan
Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia(ER, EYD: Jawatan Angkutan Motor
Republik Indonesia) yang dibentuk berdasarkan Maklumat Kementerian
PerhubunganRI No.01/DAMRI/46 tanggal 25 November 1946dengan tugas utama
menyelenggarakan angkutan penumpang dan barang di atas jalan dengan
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menggunakan kendaraan bermotor. Dalam perkembangan selanjutnya sebagai
Perusahaan Umum (Perum), nama Damri tetap diabadikan sebagai brand markdari
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)yanghingga saat ini masih tetapkonsisten
menjalankan tugasnya sebagai salah satu penyelenggara jasa angkutan penumpang
dan barang dengan menggunakan bus dan truk. Hingga saat ini, Damri memiliki
jaringanpelayanan tersebar hampir diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam
kegiatan usahanya Damri menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan
antar kota dalam provinsi, angkutan kota antar provinsi, angkutan khusus bandar
udara, angkutan pariwisata, angkutan logistik, angkutan keperintisan dan
angkutan lintas batas negara.6)PelayananPelayanan adalah suatu bentuk kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah baik di pusat, di daerah, BUMN, dan
BUMD dalam bentuk barang maupun jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan
masyarakat sesuai peraturanperundang-undangaan yang berlaku (KEPMENPAN
No. 81 tahun 1993).
7). Transportasi
Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke
tempat yang lainnya dalam waktu tertentu dengan menggunakan sebuah
kendaraan yang digerakan oleh manusia, hewan maupun mesin. Transportasi
digunakan untuk memudahkan manusia dalammelakukan aktivitas seharihari.Transportasi sendiri dibagi 3 yaitu, transportasi darat, laut, dan udara.
8). Angkutan Umum
Angkutan adalah sarana untuk memindahkan orang atau barang dari suatu
tempat ke tempat lain. Tujuannya membantu orang atau kelompok orang
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menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari
tempat asalnya ketempat tujuannya. Prosesnya dapat dilakukan menggunakan
sarana angkutan berupa kendaraan atau tanpa kendaraan (diangkut oleh orang).
Angkutan umum merupakan salah satu media transportasi yang digunakan
masyarakat secara bersama-sama dengan membayar tarif atau sewa. Angkutan
umum merupakan lawan kata dari kendaraan pribadi. Yang termasuk dalam
pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, minibus, dsb),
kereta api, angkutan air dan angkutan udara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
No. 41 tahun 1993 tentang Angkutan Jalan dijelaskan angkutan adalah
pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan
menggunakan kendaraan. Sedangkan kendaraan umum adalah setiap kendaraan
bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut
bayaran. Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan
menggunakan mobil bus atau mobil penumpang dilayani dengan trayek tetap atau
teratur dan tidak dalam trayek. Tujuan utama keberadaan angkutan umum
penumpang adalah menyelenggarakan pelayanan angkutan yangbaik dan layak
bagi masyarakat yaitu yang aman, cepat, murah dan nyaman.
10). Trayek
Trayek adalah lintasan kendaraan untuk pelayanan jasa angkutan orang
dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan
tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
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11. Perintis
Perintis adalah usaha pertama atau permulaan, pembukaan jalan ke daerahdaerah yang terpencil.
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II. MODEL PERSEPSI PENGGUNA

A. Pengertian Model Persepsi Pengguna
Sesuatu model dapat didefinisi sebagai satu wakil reality yang
disederhanakan (Loudon dan Bitta, 1994). Definisi lain mengatakan bahawa
sesuatu model yang mewakili sesuatu perkara adalah merupakan suatu proses
(Zaltman dan Wallendrof, 1979). Berdasarkan pendapat para ahli di atas, model
persepsi pengguna dapat didefinisi sebagi satu skema atau kerangka kerja yang
diringkaskan untuk menggambarkan aktiviti pengguna. Model persepsi pengguna
boleh didefinisi sebagai kerangka kerja atau sesuatu yang mewakili hal yang
diyakini oleh pengguna dalam membuat sesuatu keputusan.
B. Objektif dan Fungsi Model Persepi Pengguna
Antara objektif utama sesuatu model pertamanya adalah sangat bermanfaat
untuk mengembangkan teori dalam kajian persepsi pengguna dan keduanya
adalah untuk mempermudah dalam mempelajari perkara yang diketahui tentang
persepsi pengguna.
Manakala fungsi model persepsi pengguna adalah sebagai berikut :
1. Deskriptif atau keterangan yaitu fungsi yang berhubungan dengan kajian
terperinci

tentang

langkah

yang

diambil

oleh

pengguna

dalam

memformulakan satu kajian.
2. Andaian atau ramalan yaitu meramalkan kejadian daripada aktiviti pengguna
pada masa akan datang.
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Model persepsi pengguna yang paling banyak digunakan dalam kajian ialah
model yang dikembangkan oleh Howard dan Sheth, model ini dikenali sebagai
model Howard-Sheth, oleh (Mangkunegara 1988) yang ditunjukkan dalam
Gambar 3.1.

Gambar 3.1 : Model Aliran Howard-Sheth

Model ini menggambarkan proses serta unsure yang terlibat pada persepsi
pengguna sebelum sesuatu proses pembelian dibuat. Matlamat model HowardSheth adalah menjelaskan cara pengguna membandingkan pelbagai produk yang
ada dan memilih satu produk yang sesuai dengan keperluannya. Model ini dapat
diterangkan dalam empat ciri utama yaitu :
1. Input rangsangan yaitu keupayaan pemasaran daripada pihak pengeluar
mahupun daripada lingkungan sosial disekitarnya.
2. Formula

hipotesis

merupakan

proses

dalaman

diri pengguna

yang

menerangkan proses pertalian antara input dengan output dalam proses
pembelian.
Formula ini terdiri daripada dua bahagian yaitu :
a. Persepsi yaitu perhatian dan dipengaruhi oleh sikap pengamatan dan
kajian.
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b. Proses pembelajaran yaitu pemahaman tentang produk, kriteria pemilihan,
keyakinan dan keputusan.
3. Keluaran yaitu cara keputusan untuk membeli
4. Unsur eksogen merupakan unsur yang turut mempengaruhi sikap pengguna
walaupun tidak sepenting budaya, kelas sosial, faktor lingkungan dan sifat
peribadi.
Untuk penyelesaian terhadap permasalahan perkara ini, dasar teori yang
berhubungan dengan pengangkutan, teori

persepsi pengguna, analisis faktor,

analisis kelompok, satistik dan teori lain yang menyokong perlu dihuraikan
terlebih dahulu. Hal ini perlu sebagai landasan untuk mencapai langkah
penyelesaian permasalahan dengan baik.
Kontribusi jalan sebagai backbone transportasi nasional harus segera
dikurangi, kontribusi angkutan massal untuk wilayah perkotaan segera diterapkan
dengan moda kereta api merupakan alternatif dalam pengembangan jaringan
transportasi. Inefisiensi transportasi membuat share terhadap moda yang lain
harus segera dilaksanakan dan sistem antarmoda transportasi merupakan salah
satu solusi yang dapat memecahkan permasalahan transportasi nasional. Dari
kajian transportasi Modal Share yang ada di perkotaan sangat tidak berimbang
(JICA, 2008). Dalam melakukan perjalanan, setiap pengendara akan memilih rute
yang memberikan ongkos perjalanan yang paling minimum (Black, 1981).
Ongkos perjalanan dapat diekspresikan dalam terminologi ongkos berupa uang,
waktu perjalanan, jarak, keamanan, kenyamanan, dan biaya yang ditanggung
bukan oleh pelaku perjalanan (social cost). Atribut tersebut adalah spesifik untuk
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tiap ruas jalan (link), sehingga tidak bisa diagregasikan untuk ruas yang lebih
panjang

(Kafani,

1983).

Atribut

dalam

permodelan

transportasi

yang

menggunakan pendekatan perilaku (behavioral), meliputi 2 sistem utama, yaitu
sistem atribut aktivitas pelaku perjalanan dan atribut sistem pelayanannya
(Manheim, 1979). Pelaku perjalanan cukup banyak yang mau menggunakan moda
angkutan masal kereta api dari kajian transportasi dengan pertimbangan jarak,
tujuan perjalan dan kemampuan membayar yang layak (JICA, 2008).
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III.

PEMILIHAN PENGANGKUTAN

Kontribusi jalan sebagai backbone transportasi nasional harus segera
dikurangi, kontribusi angkutan massal untuk wilayah perkotaan segera diterapkan
dengan moda kereta api merupakan alternatif dalam pengembangan jaringan
transportasi. Inefisiensi transportasi membuat share terhadap moda yang lain
harus segera dilaksanakan dan sistem antarmoda transportasi merupakan salah
satu solusi yang dapat memecahkan permasalahan transportasi nasional. Dari
kajian transportasi Modal Share yang ada di perkotaan sangat tidak berimbang
(JICA, 2008). Dalam melakukan perjalanan, setiap pengendara akan memilih rute
yang memberikan ongkos perjalanan yang paling minimum (Black, 1981).
Ongkos perjalanan dapat diekspresikan dalam terminologi ongkos berupa uang,
waktu perjalanan, jarak, keamanan, kenyamanan, dan biaya yang ditanggung
bukan oleh pelaku perjalanan (social cost). Atribut tersebut adalah spesifik untuk
tiap ruas jalan (link), sehingga tidak bisa diagregasikan untuk ruas yang lebih
panjang

(Kafani,

1983).

Atribut

dalam

permodelan

transportasi

yang

menggunakan pendekatan perilaku (behavioral), meliputi 2 sistem utama, yaitu
sistem atribut aktivitas pelaku perjalanan dan atribut sistem pelayanannya
(Manheim, 1979). Pelaku perjalanan cukup banyak yang mau menggunakan moda
angkutan masal kereta api dari kajian transportasi dengan pertimbangan jarak,
tujuan perjalan dan kemampuan membayar yang layak (JICA, 2008).
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A. Perilaku Pemilihan Individu Dalam Transportasi
Perilaku pejalanan biasanya dihadapkan pada beberapa alternatif yang
paling menonjol adalah produk jasa atau moda angkutan apa yang akan digunakan
dalam melakukan perjalanan. Dalam

menelaah perilaku perjalanan, menurut

Gleave (1991) dalam Puspitarini (2007) membedakan elemen-elemen yang
bersifat eksternal (seperti persepsi, sikap, pereferensi). Proses yang mendasari
perilaku perjalanan ini. Bila perilaku perjalanan telah mencapai tahap keputusan
untuk melakukan perjalanan, maka ada beberapa tahap lagi yang harus dilaluinya,
Meinheim (1979) dalam pemilihan moda yang akan digunakan, yaitu: Formulasi
preferensi secara eksplisit, (b) Identifikasi semua alternatif, (c) Pemahaman
karakteristik setiap alternatif pada setiap atribut. Hasil dari tahapan di atas berupa
pilihan pada satu alternatif, dalam hal ini adalah produk jasa angkutan yang akan
digunakan dalam melakukan perjalanan.
B. Konsep Antarmoda
Batasan antarmoda dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, susunan, pola
jaringan, jumlah simpul dan ruas/lingkages, dan tipe atau karakteristik dari
kendaraan dan terminal. Pengembangan transportasi antarmoda umumnya
didasarkan pada sejumlah konsep berikut:
a. Sifat alamiah dan kuantitas komoditi/penumpang yang dipindahkan,
b. Moda transportasi yang digunakan
c. Asal tujuan perjalanan
d. Waktu dan biaya perjalanan
e. Nilai komoditas/ penumpang dan frekuensi perjalanan
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C. Faktor Pemilihan Pengangkutan
Pemilihan model pengangkutan untuk pengangkutan pengguna ditentukan
oleh dua faktor utama :
1. Pengguna yang menggunakan pengguna pengangkutan
2. Tahap Pengguna atau Level of Service (kos, jangka masa, keamanan
keselesaan) yang dapat diberikan oleh setiap mod pengangkutan.
Tahap pengguna ini sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan pemerintah dan
teknologi pengangkutan terutama yang berkait rapat dengan susunan kos
pengangkutan. Pada Gambar menunjukkan proses pemilihan mod pengangkutan
yang ditentukan oleh pengguna yang menggunakan pengguna tersebut dan tahap
pengguna mod pengangkutan.

Gambar 3.2 : Carta Pemilihan Pengangkutan
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Pengguna pengangkutan merupakan permintaan yang bersifat fleksibel
yaitu pengangkutan bukan merupakan tujuan akhir tetapi merupakan kemudahan
asas untuk mencapai tujuan akhir dalam rantaian kegiatan masyarakat, kerana
pengangkutan merupakan permintaan. Oleh sebab itu, pemilihan pengangkutan
sangat bergantung pada tujuan akhir pengguna yang terdapat dalam kegiatan
pengangkutan itu. Sebagai contoh, pemilihan pengangkutan penumpang bagi
golongan berada lebih banyak berpengaruh oleh faktor keselesaan dan kos serta
kurang dipengaruhi oleh faktor masa pengangkutan. Sebaliknya untuk laluan yang
rutin, pemilihan pengangkutan lebih dipengaruhi oleh faktor masa kecepatan atau
tempoh laluan dan kos, sedangkan pertimbangan terhadap keselesaan kurang
berpengaruh.
Pergerakan pengangkutan penumpang pada dasarnya terdiri daripada tiga
kegitan yaitu tempat asal, tempat keberangkatan dan tujuan akhir (Miro, 2004).
Secara ringkasnya, tempat asal adalah laluan dari tempat asal menuju ke terminal
keberangkatan,

tempat

keberangkatan

merupakan

laluan

dari

terminal

keberangkatan sampai ke terminal tujuan, tujuan akhir merupakan laluan dari
teriminal menuju tempat tujuan akhir. Carta ketiga-tiga kegiatan tersebut dapat
ditunjuk seperti Gambar dibawah ini.
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Gambar 3.3 : Pergerakan Penumpang
Dalam hal pengangkutan penumpang, pertimbangan utama yang
mempengaruhi pilihan mod ialah faktor ekonomi di samping faktor bukan
ekonomi kerana pengangkutan umumnya merupakan bahagian dalam masa proses
yang terkait rapat dengan kegiatan ekonomi. Namun begitu, secara umumnya
dikatakan bahawa tingkat Pengguna merangkumi :
a. Kos
b. Tempoh laluan
c. Keamanan atau keselamatan
d. Keselesaan
Faktor yang lebih berpengaruh dalam menentukan pilihan mod bergantung
pada jenis pengangkutan dan pilihan pengguna pengguna yang menunjukkan
tujuan akhir dari kegiatan pengangkutan tersebut.
Menurut Manheim (1979) mengatakan bahawa tingka pengguna
pengangkutan ditentukan oleh :
a. Teknologi pengangkutan (jenis kendaraan, system pengangkutan dan lain)
b. Kebijaksanaan pemerintah
c. Muatan pengangkutan
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Teknologi pengangkutan menentukan susuna kos. Manakala susunan kos
dan tingkat keuntungan menentukan kos yang diperoleh daripada pengguna
kecuali apabila kos yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu tingkat keuntungan
atau jumlah bantuannya merupakan unsur endogen bagi pihak pengusaha
pengguna pengangkutan. Teknologi pengangkutan juga berpengaruh masa laluan
yang dapat dicapai oleh setiap pengangkutan.
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IV.

ANALISIS FAKTOR

A. Pengertian Analisis Faktor
Salah satu bentuk penyelesaian yang paling baik ialah penyelesaian
analisis atau statistic. Penyelesaian ini hanya dapat diperoleh jika system yang
akan digunakan mempunyai susunan yang logic dan kukuh serta tidak terdapat
tekanan yang menekankan hubungan fungsi dalam satu sistem. Model seperti ini
dapat diselesaikan dengan menggunakan satu teknik matematika dengan satu set
data sebagai dasar untuk menilai perkaitan dalam sesuatu model.
Analisis faktor yang telah digunakan oleh pengkaji Marsetyawan untuk
menganalisis perilaku pengguna pengguna pengangkutan udara, telah melihat
struktur pembolehubah pengangkutan dalam faktor dominan dan berhasil
mengurangkan 20 pembolehubah pengangkutan udara menjadi 6 faktor yaitu
faktor pengguna, keselesaa, faktor pesawat udara, faktor masa, kos dan
keselamatan (Marsetyawan, 1995)
Analisis faktor merupakan satu kaedah statistik yang dapat digunakan
untuk mengenali fenomena daripada satu permasalahan, mengkaji dan
menganalisis fenomena tersebut sehingga dapat disistematikkan menjadi satu
pola. Daripada kajian dan analisis ini dapat ditunjukkan ciri yang terdapat
daripada satu permasalahan yang diambil daripada satu pemerhatian berdasarkan
beberapa unsur kajian.
Objektif yang hendak dicapai dengan analisis faktor ialah meringkaskan
informasi yang terkandung dalam sejumlah unsure awal menjadi satu set faktor
yang hanya terdiri daripada beberapa faktor saja yaitu dengan cara mengurangkan
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komleksiti data dengan dasar tahap perkaitan yang ada antara unsur tersebut
(Johnson, 1998). Oleh sebab itu analisis faktor ini akan menghasilkan faktor baru
yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada keseluruhan pembolehubah awal yang
diperhatikan. Namun makna dan nilai liputan informasinya tetap menghampiri
makna dan nilai informasi daripada unsur pemerhatian yang mempunyai jumlah
yang besar. Seterusnya analisis faktor ini juga mampu menunjukkan besarnya
muatan faktor daripada setiap unsur dalam setia faktor yang dihasilkan dalam
dimensi baru tersebut. Secara lebih jelas dengan menggunakan analisis faktor, hal
seperti berikut dapat dilakukan :
a. Mengenal pasti dimensi yang tersembunyi dalam satu set faktor yang terdiri
daripada sejumlah unsur yang disebut sebagai analisis faktor jenis R.
b. Merancang satu kaedah penggabungan sejumlah besar data daripada satu
populasi ke dalam beberapa kelompok yang berbeza yang disebut analisis
faktor jenis Q.
c. Mengenal pasti sejumlah unsur untuk analisis berikutnya, seperti analisis
berkelompok dan sebagainya.
d. Mewujudkan sebuah set baru yang hanya terdiri daripada beberapa unsur,
sebagai pengganti daripada satu set unsur awal, untuk disertakan dalam
analisis berikutnya, seperti analisis berkelompok dan sebagainya.
Faktor 1 dan 2 yang telah dijelaskan di bahagian sebelumnya, mengenal
pasti dimensi sebagai objektif analisis. Oleh sebab itu had dalam muatan faktor
diperlukan. Dalam had muatan faktor diperlukan untuk dijadikan sebagai dasar
untuk mengenal pasti unsure yang selanjutnya yang akan digunakan dalam
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analisis dengan kaedah yang lain. Begitu pula memerlukan skor unsur awal pada
setiap faktor. Skor faktor ini digunakan sebagai unsur yang tidak bersandar dalam
analisis berkelompok atau perbezaan.
B. Prinsip Analisis Faktor
Analisis faktor merupakan satu prosedur untuk mengurangkan data sera
salah satu alat untuk menguji kemampuan alat pengukur dalam kaedah statistik
multi variasi. Ada tiga fungsi utama analisis faktor yaitu :
1. Mengurangkan banyaknya unsur kajian dengan tetap mempertahankan
sebanyak mungkin maklumat daripada data awal. Banyaknya unsur awal dapat
dikurangkan menjadi beberapa unsur yang jumlahnya sedikit dengan tetap
mempertahankan sebahagian varians data.
2. Mencari perbezaan kualitatif dan kuantitatif dalam data yaitu apabila jumlah
data terlalu besar.
3. Digunakan untuk menguji hipotesis tentang perbezaan antara kualitatif dengan
kuantitatif dalam data kajian.
Kelebihan daripada kaedah analisis faktor adalah seperti yang berikut :
1. Dapat menjelaskan ciri dominan yang dimiliki oleh unit data operasi.
2. Dapat menganalisis sejumlah unsur awal kajian dan menganalisis korelasi
antara unsur awal tersebut.
3. Dapat menggabungkan atau mengumpulkan sejumlah unsur awal yang diteliti
menjadi sejumlah unsur tersembunyi yang lebih sedikit.
Analisis faktor dapat mengurankan data unsur awal yang diteliti menjadi sejumlah
unsur tersembunyi yang jumlah lebih sedikit, dengan memanfaatkan tingkat
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hubungan antara unsur, hal ini disebut sebagai pengumpulan. Prinsip kerja analisis
faktor ini dijelaskan dalam Gambar 3.4

Gambar 3.4. Hubungan Antara Unsur Dengan Faktor

Dalam Gambar tersebut terdapat 9 unsur awal kajian yang saling berkorelasi
antara satu sama lain. Antara faktor mengumpulkan unsur awal tadi ke dalam 3
faktor (unsur tersembunyi) berdasarkan perkaitan antara unsur yaitu, faktor-1
dibentuk oleh unsur X3, unsur X4 dan unsur X6, faktor-2 dibentuk oleh unsur X2,
dan unsur X7 dan faktor-3 dibentuk oleh unsur X1, unsur X5, unsur X8 dan unsur
X9.
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Hubungan antara unsur awal dengan unsur tersembunyi dinyatakan oleh
muatan faktor. Untuk memperoleh pengelompokkan unsur awal menjadi satu
unsur tersembunyi, setiap korelasi unsur awal mesti dihitung dengan unsur awal
yang lainnya. Muatan faktor berikutnya menunjukkan korelasi antara satu unsur
awal dengan unsur awal lainnya dalam suatu unsur tersembunyi yang berbentuk.
Setiap unsur tersembunyi memiliki hubungan bebas linear ortogonal antara satu
dengan yang lain yaitu tidak meneliti korelasi antara unsur tersembunyi tersebut.
Unsur tersembunyi tersebut tidak dapat menjelaskan semua varians yang ada
dalam unsur awal pembentukannya (Terdapat bahagian unit tertent yang
merupakan ciri unsur awal). Dari varians yang tidak dapat dijelaskan oleh unsur
tersembunyi ini dinyatakan sebagai kesilapan.
Analisis faktor didasarkan pada keyakinan bahawa unsur yang ditinjau
dalam sesuatu kajian sebahagian besarnya memiliki korelasi antara satu sama
lain. Hal ini memungkinkan adanya faktor umum yang mendasari penyusunan
data. Faktor umum yang dimiliki bersama antara unsur yang diamati disebut
faktor biasa, sedangkan faktor yang membezakan setiap unsur denga setiap yang
lainnya ialah faktor unic.
Dalam analisis faktor terdapat 2 andaian penting seperti berikut :
1. Keunikan setiap unsur tidak memberikan apa-apa sumbang terhadap hubungan
antara unsur.
2. Faktor yang terbentuk dalam analisisi bersifat bebas antara satu sama lain.
Berikut disedikan model formal analisis faktor untuk menjelaskan huraian
diatas. Misalnya terdapat m pembolehubah awal yang saling berkorelasi, sehingga
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dapat dikatakan bahawa unsur tersebut memiliki p faktor umum yang mendasari
korelasi antara unsur dan juga m faktor unik yang membezakan ciri antara unsur.
Faktor umum dicatatkan sebagai F1, F2, F3,... Fp, sedangkan faktor unik dicatatkan
dengan µ1, µ2, µ3,... µm (Johnson dan Wichern, 1983).
Model matematik dasar analisis faktor yang digunakan untuk setiap unsur
awal Xi yaitu i = 1, 2, 3, ..., m dapat diformulakan sebagai berikut :
Xi = Bi1 + Bi2 F2 + Bi3 F3 + ...+ Bim Fm + Viµi
(Sumber : Supranto, 2004, m.s. 116)
Dimana :
Xi = Variabel ke i yang dibakukan untuk variabel i pada deviasinya satu.
Bij = Koefisien parsial yang dibakukan untuk variabel i pada faktor biasa ke j
Fj = Faktor biasa ke j
Vi = Koefisien regresi yang dibakukan untuk variabel ke i pada faktor yang uni ke
i (unique factor)
µi = Faktor unik variabel ke i
m = Banyaknya faktor biasa
Faktor yang unik tidak berkorelasi dengan sesama faktor yang unik dan
juga tidak berkorelasi dengan faktor biasa. Faktor biasa sendiri boleh dinyatakan
sebagai kombinasi linear dari pembolehubah yang terlihat atau pemerhatian hasil
penelitian lapangan.
Fi = Wi1 X2 + Wi2 X2 + Wi3 X3 ...+ Wik Xk
(Sumber : Supranto, 2004, ms. 116)
Dimana :
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Fi = Perkiraan faktor ke i (didasarkan pada nilai variabel X dengan koefisiennya
Wi)
W1 = timbangan atau koefisien nilai faktor ke i
k = banyaknya variabel
Dimungkinkan untuk memilih timbangan (weight) atau koefisine nilai faktor
(factor score coefficients) sehingga faktor yang pertama menjelaskan sebagian
besar porsi seluruh varian atau menyerap sebagian besar varian seluruh variabel.
Kemudian set timbangan yang kedua dapat dipilih, sehingga faktor yang kedua
menyerap sebagian besar sisa varian, setelah diambil faktor I, dengan syarat
bahawa faktor II tidak berkorelasi (ortogonal) dengan faktor pertama. Prinsip
yang sama dapat dipergunakan untuk memilih faktor selanjutnya.
C. Langkah Analisis Faktor
Dalam kajian ini kaedah perhitungan analisis faktor dilakukan dengan
bantuan perisian SPSS (Statistical Package for Social Science). Proses
perhitungan analisis dibahagikan kepada beberapa langkah (Fakultas MIPA,
1993) seperti yang dijelaskan dalam pada Gambar dibawah ini.
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Gambar 3.5 Langkah Analisis Faktor
Langkah ini merupakan titik tolak kajian, yaitu kajia ini membahaskan
persepsi pengguna perkhimatan pengangkutan penumpang laluan Medan –
Pematang Siantar terhadap pengguna mod pengangkutan yang digunakannya.
Unsur dalam ciri pengangkutan yang mempengaruhi persepsi pengguna pengguna
dan hubungan antara setiap unsur yang tidak diketahui memerlukan proses
pengurangan unsur. Kaedah yang paling sesuai ialah analisi faktor.
Dalam kajian ini, terdapat 19 (sembilan belas) unsur daripada teori tentang
pengangkutan dan persepsi pengguna yang perlu diambil kira dalam pemerhatian
awal bagi mewakili persepi penggung pengguna pengangkutan. Menurut para
pakar statistik multivarisi, jumlah sampel yang dikehendaki dalam analisis faktor
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minimum 100 (peratus) responden, dengan perbandingan antara banyaknya
pembolehubah dengan banyaknya pengamatan ialah 1 berbanding 4 atau 5
(FMIPA, UNPAD, 1993). Banyaknya responden yang diperlukan adalah jumlah
variabel dikali 4 atau 5 (Supranto, 2004).
1. Membentuk Matriks Korelasi
Sebelum membentuk matriks korelasi, perkara yang mesti dilakukan
dahulu ialah membentuk matrik data primer, kemudian membentuk matriks data
sedia ada yang merupakan input data dalam analisis faktor.
a. Membentuk matrik data primer
Matriks data primer merupakan hasil kajian yang masih bersifat kualitatif.
Matriks ini mewakili n x m, yaitu n ialah jumlah unit pemerhatian yang
diteliti.
b. Menyusun matrik data sedia ada
Matriks data semula ada ini berasal daripada matriks data primer yang telah
dilakukan sekali lagi dengan cara menukarkan data daripada ukuran ordinal
menjadi ukuran silang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh kaedah
analisis faktor. Proses ini merupakan proses tranformasi data daripada nilai
kualitati menjadi nilai kuantitatif.
c. Menghitung matriks korelasi
Matriks ini merupakan matrik korelasi antara unsur, yang mencerminkan
hubungan antara unsur. Unsur yang berkorelasi secara kukuh mempunyai
makna bahawa unsur tersebut memiliki faktor varians yang sama. Dengan kata
lain, unsur yang berkorelasi tersebut akan membentuk suatu faktor. Analisis
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faktor berdasarkan hipotesis matriks korelasi yang merupakan matriks identiti.
Bartlet

Test of Sphericity dalam perisian SPSS (Statistical Package for

Social Science) dimanfaatkan untuk menguji hipotesis ini.
2. Pemilihan Model Faktor
Dalam analisis faktor terdapat dua model faktor yaitu analisis komponen
utama (AKU) dan analisis faktor umum (AFU). AFU mengira jumlah varians
yang input matriksnya berkorelasi R dengan nilai elemen utamanya sama dengan
satu. Sedangkan AFU mengira varians bersama dengan inputnya merupakan
matriks Berkorelasi R dengan nilai elemen utamanya bukan sat, tetapi dengan
menganggarkan setiap komuti bagi setiap unsurnya.
Kaedah AKU digunakan dalam kajian ini karena input kajian yang
digunakan dalam proses pengurangan yaitu matriks korelasi yang memiliki nilai
elemen utama sama dengan satu. Kaedah AKU akan menghasilkan sejumlah
faktor dengan mengira jumlah varians yaitu kadar pembahagian kandungan
informasi dimulai dengan nilai maksimum sehingga nilai minimum
3. Pengurangan Faktor
Pada tahap ini dilakukan pengurangan unsur sehingga menghasilkan
beberapa faktor yang tidak bersandar yaitu setiap faktor tidak berkorelasi antara
satu sama lai\in. Hasil langkah ini merupakan matriks faktor yang belum diulang,
dimana terdapat mnilai komuniti dan beberapa faktro.
Didalam perisian SPSS terdapat beberapa jenis pengurangan faktor yaitu :
a. PA1 (kaedah pengurangan tanpa perulangan)
b. PA2 (kaedah pengurangan dengan perulangan)
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c. Kaedah pengurangan ALPHA
d. Kaedah pengurangan IMAGE
Pada dasarnya kaedah tersebut digunakan untuk membentuk kombinasi
linear daripada unsur pemerhatian. Perbedaan dalam kaedah ini terletak pada cara
pengguna dalam menganggarkan harga komuniti awal. Dalam kajian ini, kaedah
pengurangan faktor yang digunakan untuk menganggarkan harga komniti awal
ialah kaedah PA2 yang merupakan pengubah suaian daripada kaedah PA1. Dalam
kaedah PA1 nilai utama matriks korelasi disertakan anggaran komuniti dengan
menggunakan kuadrat pelbagai korelasi atau komuniti yang ditinjau. Harga
komuniti ini dilangi secara berterusan sehingga mendapat satu harga komuniti
baru yang perbedaannya dapat dilihat dengan harga komuniti sebelumnya.
Nilai komuniti unsur j ialah jumlah kuadrat melintang daripada muatan faktor
(muatan faktor merupakan korelasi antara faktor dengan unsur). Komuniti ini
dapat dihitung dengan formula sebagai berikut :
=
(sumber : Johnson & Wichern, 1989, m.s 415)
Langkah pengurangan faktor awal dengan menggunakan kaedah PA2 adalah
seperti yang berikut :
a. Menyusun matrik data primer X(n x m) yang terdiri daripada m unit tinjauan
dan m buah unsur tinjauan
b. Menyusun matrik data standard Z(n x m) yang berasal daripada hasil skala
matriks data primer X(n x m)
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Zij =

(sumber.Jhonson & Wichern, 1989, m.s. 415)
c. Mengira matrik korelasi R(m x m) yaitu elemen yang merupakan koefisien
korelasi antara unsur yang diperoleh daripada perhitungan elemen matriks
data standard.
d. Mengira matriks korelasi R(m

x m)

yaitu elemennya merupakan koefisien

korelasi antara unsur yang diperoleh daripada perhitungan elemen matriks
data standard.
=

e. Mengira nilai perwatakan (eigenvalue) melalui persamaan :
Penentu : (R – Λi) = |R – λ| = oi) = |R – λ| = o
(sumber. Jhonson & Whicern, 1989, m.s 83)
Yaitu :
R = Matriks Korelasi
I = Matrik Identiti
Λi) = |R – λ| = o = Eigenvalue
Eigenvalue merupakan jumlah kuadrat muatan faktor yang menyatakan
nilai komuniti unsur awal untuk membentuk satu faktor.
Eigenvalue digunakan untuk menentukan berapa faktor yang diperlukan
karena dalam kaedah pengurangan ia menggunakan AKU. Oleh sebab itu faktor
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yang terpilih merupakan faktor yang memiliki nilai λ ≥ 1, manakala faktor yang
memiliki nila λ < 1 dihapuskan.
Elemen nilai utama matrik korelasi R, kemudianya digantikan dengan
menganggarkan

komuniti

masing-masing.

Seterusnya

dilakukan

proses

pengulangan semula sehingga diperoleh satu harga komuniti yang perbedaannya
dapat dilihat dengan menganggarkan komuniti sebelumnya dapat diabaikan.
Matriks muatan faktor dengan menganggarkan komuniti sebelumnya dapat
diabaikan dan akan digunakan dalam pengiraan selanjutnya. Untuk membantu
mempermudahkan interpretasi, ilustrasi, ilustrasi dalam jadwal 3.1 disediakan. Ia
memperlihatkan penyediaan satu sama muatan bagi setiap unsur dalam satu faktor
dan komniti, yang dipanggil matriks faktor.
Peratus

menyeluruh

dalam

varians

menunjukkan

jarak

dalam

penyelesaiain faktor dapat mengungkapkan unsur yaitu berapa nisbah atau kadar
fenomena objek kajian yang dapat diwakili oleh sejumlah faktor kesamaan yang
terbentuk. Jika setiap unsur berbeda antara satu sama lainnya, peratus jumlah
variansnya kecil dan nilainya akan tinggi apabila unsur tersebut merupakan satu
kelompok.
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Nilai komuniti dalam setiap baris menunjukkan besarnya varians unsur
perhatian yang dapat dijelaskan oleh faktor. Nilai komuniti yang besar dalam satu
unsur menyatakan bahwa sebahagian besar varians tersebut telah mengurangkan
oleh faktor penyelesaian. Sedangkan nilai kecil memperlihatkan bahwa unsur
tersebut agak berbeda daripada unsur lain dalam analisis.
4. Matriks Faktor yang Belum Diulangi
Satu set faktor telah dihasilkan pada tahap keempat ini walau
bagaimanapun hal ini bukanlah satu penyelesaian akhir yang terbaik karena faktor
tersebut dapat membuat unsur yang sama pada beberapa faktor lain sehingga
sukar menginterpretasinya.
5. Faktor Pusingan atau Ulangan
Faktor pusingan bertujuan meringkaskan susunan faktor agar lebih mudah
menginterpretasinya. Terdapat dua jenis faktor pusingan yaitu pusingan Ortogonal
dan pusingan huruf. Dalam pusingan ortogonal, dengan melakukan pusingan
sudut

= 90o unsur pengurangan sedemikian rupa sehingga unsur tersebut tidak

31

bersandar antara satu sama lain. Dalam pusingan huruf, sudut pusingan tidak perlu
ortogonal yaitu pusingan mestilah dilakukan dengan sudut

≠ 90o.

Terdapat 3 kaedah pusingan bagi meringkaskan susunan faktor yaitu kaedah
Varimax, kaedah Quartimax dan kaedah Equamax. Kaedah Varimax digunakan
untuk meringkaskan lajur dan kaedah Quartimax digunakan untuk meringkaskan
baris. Manakala Kaedah Equamax pula merupakan kombinasi kaedah Varimax
dengan Quartimax.
Salah satu objektif kajian ini adalah untuk mengurangkan sejumlah unsur
menjadi beberapa faktor. Oleh sebab itu, kajian ini akan menggunakan kaedah
varimax. Kaedah ini dapat menghasilkan susunan yang berkait agar lebih ringkas
bagi memudahkan ia diinterpretasi.
Dalam kaedah pusingan ortogonal varimax, pengulangan dilakukan untuk
mengira nilai komuniti dengan cara memaksimumkan persamaan :

Dimana :
p = Jumlah faktor, j = 1, 2, ...
Xhj = Anggaran komuniti, h = 1, 2, ... p

Dalam memafsir faktor, perlu ditetapkan muatan faktor mana yang harus
dipertimbangkan. Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan yaitu :
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1. Pendekatan Muatan Faktor
Kepentingan matriks faktor dapat dilihat daripada besarnya harga mutlak
muatan faktor sesuatu unsur. Jika harga mutlak muatan faktor > 0.3
dianggap penting, >0.4 lebih penting dan > 0.5 sangat penting. Oleh sebab
itu semakin besar harga mutlak sat muatan faktor, maka semakin penting
muatan ini dalam menafsirkan matriks faktor.
2. Pendekatan Korelasi
Tahap kepentingan ialah 5% dan 1%. Muatan faktor dianggap penting jika
nilai koefisen korelasinya paling sedikit +0.19 dan + 0.26 (ukuran sampel
100). Apabila ukuran sampelna 200, maka nilai pembandingan koefisien
korelasinya ialah + 0.14 dan + 0.18.
Penetapan kepentingan muatan faktor dilakukan dengan memerhatikan hal
seperti berikut :
a. Semakin besar ukuran sampel maka semakin kecil nilai perbandingannya
b. Semakin

banyak unsur pemerhartian

maka

semakin kecil

nilai

perbandingannya.
Penafsiran matriks faktor berkaitan dengan aspek berikut :
a. Memastikan kepentingan muatan faktor daripada sebuah unsur hanya
terdapat dalam satu faktor, karena ini akan memudahkan pemahaman
terhadap faktor. Jika terdapat beberapa muatan faktor yang penting dari
satu unsur, maka perlulah diminimumkan.
b. Unsur yang tidak berkaitan dengan faktor akan dibuang supaya analisi
faktor dapat dibuat sekali lagi tanpa perlu mengira unsur yang dibuang.

33

c. Setelah unsur dimasukkan ke dalam faktor ia akan diberikan label terhadap
faktor. Pemberian label disesuaikan dengan memerhatikan unsur apa yang
boleh dimasukkan kedalamnya. Dalam hal ini, unsur dengan muatan
terbesar menjadi dominan dalam pemberian label faktor.
d. Sekiranya pemberian terhadap satu faktor sukar dilakukan, maka ia perlu
lah diberikan label tidak berdefinisi. Seandainya terdapat faktor seperti ini,
maka ia harus dihapuskan dengan memberikan label tertentu yang
mempunyai faktor yang berkaitan saja.
6. Penghitungan Skor Faktor
Setelah dilakukan pusingan faktor, koefisen faktor pula dikira skor faktor
mencerminkan keadaan perwatakan unsur yang terkandung dalam satu faktor.
Suatu faktor merupakan kombinasi linier dari pemboleh ubah asli.
Skor atau nilai faktor ke i dapat diperoleh daripada persamaan berikut:
F1 = wi1X1 + wi2X2 + wi3X3 + ... + wijXj + ... + wikXk
(sumber. Supranto, 2004, m.s 116)

Dimana :
Fi = Skor (nilai) faktor ke i,

i = 1, 2, ..., k

Wi = timbangan atau koefisien nilai faktor ke-i
K = banyaknya variabel
I = banyaknya faktor
Dalam kajian analisis lanjutan yang mengkehendaki adanya satu set unsur
baru dilakukan. Oleh sebab itu skor faktor perlu dikira. Skor faktor ini akan
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menunjukkan ciri objek kajian. Semakin tinggi harga skornya, maka semakin
menggambarkan rupa bentuk objek oleh faktor.
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V. ANALISIS BERKELOMPOK

A. Pengertian Analisis Berkelompok
Pengelompokkan merupakan salah satu bentuk analisis multivariasi yang
berguna untuk mengelompokkan objek ke dalam kelompok berdasarkan kesamaan
antara objek. Objek yang memiliki kesamaan yang tinggi akan bergabung menjadi
satu kelompok, begitu juga objek lain yang akan bergabung dengan kelompok
lain.
Menurut Hair (1998), Analisis berkelompok ialah nama untuk satu
kelompok kaedah multivariat yang matlamat utamanya dalam mengelompokkan
objek

berdasarkan

ciri

yang

dimiliki

mereka.

Analisis

berkelompok

mengklasifikasi objek ciri sangat serupa dengan lainnya dalam berkelompok
dengan memperhatikan beberapa ketentun kriteria pilihan.
Analisis berkelompok sebagian besar digunakan untuk kajian dalam
bidang pemasaran lainnya untuk penentuan segmentasi, persepsi, tanggapan
pengguna (Carmone, 1999). Dalam kajian ini analisis berkelompok diterapkan
pada persepsi dan perilaku pengguna. Carmone, 1999 menggunakan analisis
berkelompok yang disempurnakan dengan kaedah HINoV untuk melakukan
segmentasi pengguna.
Dalam

kajian

ini,

analisis

berkelompok

bermatlamat

untuk

mengelompokkan objek kajian berdasarkan kesamaan ciri yang diperoleh
daripada nilai skor faktor objek kajian yang dihasilkan oleh analisis faktor
sebelumnya.
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Pernyataan Hair (1998), menunjukkan bahwa analisis berkelompok adalah
pengelompokkan objek dan bukannya pemboleh ubah, yang memiliki ciri yang
serupa. Sharma 1996, memberikan pengertian yang hampir sama, hanya
menggantikajn kata objek dengan pengamatan sebagai perkara yang akan
dikelompok.
B. Ukuran Kesamaan (Similarity)
Input yang digunakan dalam analisis berkelompok ialah ukuran kesamaan
antara objek (Dillon, 1984). Ada tiga ukuran kesamaan yaitu ukuran jarak, ukuran
kesepadanan dan ukuran koefisien. Ukuran silang sesuai digunakan apabila
datanya bersifat matriks. Apabila datanya bersifat kulitatif non-paramatriks, maka
ukuran kesepadanan lebih sesuai digunakan. Sedangkan koefisien korelasi
digunakan apabila setiap unsur dianggap sebagai urutan peristiwa yang diamati
pada setiap objek.
Dalam kajian ini, digunakan ukuran silang, karena inout datanya bersifat
kuantitatif. Disamping itu, setiap unsur bukan merupakan peristiwa yang terjadi
pada setiap objek, nelainkan berupa sifat yang dibedakan.
Menurut definisi Dillon dan Goldstain, jarak diantara objek i dan objek j pada
sejumlah unsur p, dinyatakan dalam persamaan :

Yaitu :
dij = jarak antara objek i dan j
Xik = Nilai objek ke-1 pada unsur ke-K
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Xjk = nilai objek ke-j pada unsur ke-k
Jarak Euclidean ialah jarak yang paling sering digunakan dalam pengelompokkan
objek, khususnya kaedah kelompok hirarki dengan kaedah aglomaratif (Hair et.
Al, 1998)
C. Teknik Pengelompokkan
Terdapat 2 teknik asa pengelompokkan yait kaedah hirarki dan kaedah
pemisahan kedua-duanya dibedakan berdasarkan matlamat pengelompoknya
(Dillon dan Goldstein, 1984)
1. Teknik Kelompok Hirarki
Pada kaedah hirarki, pengelompokkan objek dilakukan secara berturutan.
Matlamatnya adalah untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan objek
dan jumlah kelompok tidak akan ditentkan terlebih dahulu.
Ada ada kaedah pengelompokkan hirarki yaitu kaedah aglomaratif dan
pembahagian.
a. Kaedah

aglomaratif

melakukan

pengelompokkan

dengan

cara

menggabungkan objek ke dalam kelompok kecil. Selanjutnya kelompok
kecil saling menggabungkan diri sehingga menjadi kelompok yang lebih
besar lagi dan begitu seterusnya sampai semua objek tergabung menjadi
satu kelompok. Ada tiga algoritma dalam kaedah aglomaratif yaitu
perkaitan tunggal, perkaitan logaritma lengkap dan perkaitan purata.
b. Kaedah pembahagian melakukan pengelompokkan dengan membahagikan
objek dalam dua kelompok. Setiap kelompok dibahagikan lagi menjadi
sub kelompok yang lebih kecil dan seterusnya sehingga terdapat n
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kelompok yang masing-masing beranggotakan satu objek. Ada dua kaedah
pembahagian yaitu kaedah purata jarak splinter dan interaksi secara
langsung.
2. Teknik Pembahagian Kelompok
Teknik

pembahagian

kelompok

melakukan

penggabungan

objek

berdasarkan kriteria dan matlamat yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Teknik
ini mengelompokkan m objek dengan nunsur ke dalam k kelompok.
Pengelompokkan dilakukan dengan memindahkan satu objek dari satu kelompok
ke kelompok lainnya sehingga kriteria dan objektif yang telah ditetapkan
sebelumnya menjadi yang terbaik
D. Algoritma pada Kaedah Aglomaratif
Terdapat tiga jenis algoritma dalam pengelompokkan objek dengan kaedah
aglomaratif yaitu : perkaitan logaritma lengkap, dan perkaitan logaritma purata
(Hair et. al, 1998)
1. Perkaitan Logaritma Tunggal
Kaedah ini disebut juga kaedah paling mudah karena menggunakan jarak
terpendek untuk mengelompokkan objek. Langkah pertama yang dilakukan ialah
mencari dua objek yang memiliki jarak terdekat misalnya A – B. Dua objek
tersebut bergabung menjadi satu kelompok. Kemudian dicari lagi jarak di antara
dua objek yang paling dekat berikutnya selaibn jarak A-B. Dalam hal ini boleh
digabungkan antara objek ketiga, misalnya C dengan kelompok A-B kerana
memiliki jarak terdekat dengan salah satu anggotanya A atau B. Penggabungan C
dengan objek lain yang belum bergabung, misalnya D juga boleh berlaku.
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Setersnya dicari lagi jarak terdekat selain jarak yang telah tergabung dan
seterusnya hingga smeua objek bergabung menjadi satu.
2. Perkaitan Logaritma Lengkap
Algoritma merupakan kebalikan daripada perkaitan logaritma tunggal dan
disebut juga kaedah paling jauh, karena menggunakan jarak terjauh untuk
mengelompokkan

objek.

Kaedah

ini

sangat

sesuai

digunakan

untuk

mengelompokkan data yang homogen.
3. Perkaitan Logaritma Purata
Kaedah ini merupakan variasi daripada perkaitan logaritma tunggal dan
perkaitan logaritma lengkap. Algoritma ini menggunakan kaedah yang sama
dengan kedua kaedah sebelumnya. Jarak antara kedua kelompok digitng
berdasarkan cara sama rata antara semua kombinasi titik anatara kelompok yang
pertama dengan kelompok yang lainnya. Jarak sama rata dihitung dengan formula
seperti berikut

Yaitu :
Dij ialah jarak diantara objek ke-i pada kelompok pertama dengan objek ke-j pada
kelompok kedua
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