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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1 Statistika Deskriptif 

Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan 

pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi 

yang berguna (Walpole, 93).  Statistika deskriptif hanya memberikan informasi 

mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau 

kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh statistika 

deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran 

lain di media cetak maupun elektronik. Dengan statistik deskriptif ini antara lain 

ukuran pemusatan data. 

3.2 Uji Validitas Dan Reliabilitas 

Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa 

yang hendak diukur (Singarimbun, 95).  Instrumen yang valid adalah alat ukur 

yang dapat digunakan untuk mendapatkan data yang valid dan digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Ukuran validitas didapatkan dengan 

menghitung korelasi antar skor masing-masing pernyataan dengan skor total, 

dengan menggunakan rumus korelasiproduct moment sebagai berikut: 

  
 ∑      ∑   ∑   
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 (1) 

Dengan : 

n : Jumlah Anggota sampel 

r : Keofesien korelasi product moment 

   : Skor item tiap responden 

   : Skor item tiap responden 

 Secara statistik, nilai korelasi yang diperoleh harus dibandingkan dengan 

nilai kritis dari tabel product moment. Bila r positif dan r uji > r tabel dengan 

derajat bebas (n-2), maka butir tersebut valid. Butir-butir pertanyaan yang 
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signifikan atau valid berarti bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut memiliki 

validitas konstruk atau terdapat konsistensi internal dalam pertanyaan-pertanyaan 

tersebut. Sedangkan bila r uji < r tabel dengan derajat bebas (n-2), maka butir 

tersebut tidak valid. Nilai korelasi yang negatif menunjukan bahwa pernyataan 

tersebut bertentangan dengan pernyataan lainnya ( Singarimbun, 95). 

 Reliabilitas adalah indeks yang menunjukan konsistensi suatu alat 

pengukur dalam mengukur gejala yang sama dan hasil pengukur yang diperoleh 

relatif konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukan konsistensi suatu ala 

pengukur dalam mengukur suatu alat pengukur gejala yang sama (Singarimbun, 

95). 

 Indeks reliabilitas dapat ditunjukan melalui besarnya nilai Cronbach 

Alpha    . Adapun rumusnya adalah sebagai berikut: 

    [
 

   
] [  

∑   
  

   

  
 ]                                                                                             

Dengan : 

  :Banyaknya item pertanyaan 

  
  : variansi skor item pertanyaan 

  
  : variansi total 

 Adapun rumus dari variansi adalah sebagai berikut: 

  
  

∑ (    ̅)
  

   

   
                                                                                                           

Dengan: 

   : Item pertanyaan dimana i (1,2,3...,k) 

 ̅ : rata-rata item pertanyaan  

 Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara: 

1. Repeated Measure atau ukur ulang. Disini seseorang akan diberikan 

pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda (sebulan, lalu dua bulanlagi, 

dan seterusnya), kemudian dilihat apakah ia tetap konsisten dengan 

jawabannya. 
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2. One shot atau diukur satu kali saja. Disini pengukuran hanya sekali dan 

kemduian hasilnya dibandingkan dengan hasilpertanyaan lain.  

Dalam penelitian ini untuk mengetahui reliabilitas peneliti menggunakan 

cara one shot atau mengukur satu kali saja. Sementara itu, teknik sekali ukur yang 

digunakan adalah teknikAlpha(keoefesien alpha). 

Adapun uji hipotesis untuk reliabilitas adalah sebagai berikut: 

H0 :       (Skor butir pertanyaannya tidak reliabel) 

H1 :      ( skor butir pertanyaan reliabel) 

 Dengan tingkat signifikan α = 0,05 H0 ditolak (butir pertanyaan tersebut 

reliabel)  jika rhitung > rtabeldimana rhitung= αcronbach.  

 

3.3 AnalisisKlaster (Analisis Kelompok) 

Analisis klaster yaitu analisis untuk mengelompokan elemen yang mirip 

sebagai objek penelitian menjadi kelompok (cluster) yang berbeda dan mutually 

exclusive (Supranto, 2004). 

Analisis klaster termaksud analisis statistik multivariat metode 

interdependen karena analisis klaster sebagai alat analisis interdependensi, maka 

tujuan analisis klaster tidak untuk menghubungkan ataupun membedakan 

sampel/variabel lain, akan tetapi analisis klaster merupakan salah satu alat analisis 

yang berguna sebagai peringkas data ini dilakukan dengan jalam mengelompokan 

sampel/objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu . 

Tujuan utama analisis klaster adalah mengelompokan objek-objek 

berdasarkan kesamaan karakteristik diantara objek-objek tersebut. Objek bisa 

berupa produk, benda, serta orang. 

Klaster yang baik adalah klaster yang memiliki ciri : 

1. Homogenitas (kesamaan) yang tinggi anta anggota dalam satu cluster 

(within cluster) 

2. Heterogenitas (perbedaan) yang tinggi antar cluster yang satu dengan 

klaster yang lainnya (between cluster) 

3.3.1 Analisis Klaster Hierarki 
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Analisis ini digunakan untuk menggerombolkan pengamatan secara 

terstruktur berdasarkan kemiripan sifatnya dan gerombol yang diinginkan belum 

diketahui banyak. Ada dua cara untuk mendapatkan gerombol dengan metode 

penggerombolan hirarki yaitu dengan cara penggabungan (agglomeratif) dan 

pemisahan gerombol (divisive). Metode hirarki dengan cara penggabungan  

didapat dengan menggabungkan pengamatan atau gerombol secara bertahap, 

sehingga pada akhirnya didapat hanya satu gerombol saja.  Sebaliknya cara 

pemisahan pada metode hirarki dimulai dengan membentuk satu gerombol besar  

beranggotakan seluruh pengamatan. Gerombol besar tersebut kemudian dipisah 

menjadi gerombol yang lebih kecil sampai satu gerombol beranggotakan satu 

pengamatan saja. Kedua cara dalam analisis hirarki ini tidak berbeda dalam 

pembentukan gerombol yang terjadi hanya berbeda dalam tahapan pembentukan 

gerombol saja. 

3.3.2 Analisis Klaster Non Hierarki 

Kebalikan dengan metode sebelumnya, dalam metode non hirarki justru 

dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelompok yang diinginkan. 

Setelah jumlah kelompok diketahui, kemudian proses klaster baru dilakukan tanpa 

mengikuti proses hirarki. Metode ini biasa disebut juga dengan K-means Cluster. 

Dengan metode K-means memungkinkan obyek yang telah bergabung dalam 

kelompok tertentu ditarik kembali digabungkan kedalam kelompok yang lain 

namun dalam proses iterasinya perlu diketahui terlebih dahulu nilai mean atau 

rata-ratanya.  

Metode ini meliputi sequential model threshold, parallel threshold dan 

optimizing partitioning. Didalam sequential threshold method, suatu pusat klaster 

dipilih dan semua objek dalam suatu threshold value dari pusat, digabungkan 

bersama. 

Kemudian suatu pusat klaster yang baru atau seed dipilih, dan proses 

diulangi, untuk titik-titik yang belum diklasterkan (dikelompokan) atau the 

unclustered points. 
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The paralel thresholdmethod berlaku sama, kecuali bahwa beberapa pusat 

klaster dipilih secara simultan dan objek dalam threshold level dikelompokan 

dengan pusat terdekat. The optimizing partitioning methodberbeda dari prosedur 

dua threshold, dimana objek selanjutnya direassigned keklaster untuk 

mengoptimalkan suatu kriteria menyeluruh, seperti average withinclusterdistance 

untuk sejumlah klaster tertentu. 

3.3.3 Proses Analisis Klaster 

Proses analisis klaster pada dasarnya dapat dipandang dari enam tahapan 

analisis. Mulai dengan menetukan tujuan peneltian, menentukan desain analisis 

kelompok yang cocok untuk membagi sekumpulan data atau objek kedalam kelas-

kelas, mengecek asumsi analisis kelompok, menentukan algoritme 

pengelompokan, menginterpretasikan kelompok yang terbentuk variasi hasil 

analisis kelompok. Proses partisi pada dasarnya adalah bagaimana karakterisitik 

dari masing-masing kelompok dan sumber nama atau label yang mencirikan sifat-

sifat kelompok tersebut. Pada proses akhir perlu dilakukan validasi keompok-

kelompok yang terbentuk (stabilitas dan kemampuan menggambarkan keadaan 

populasi secara umum). Tahap analisis diatas dapat disajikan dalam diagram 

berikut, Supranto (2004):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram tahap analisis Klaster 

Rumusan masalah 

Pilih Ukuran Kesamaan 

Pilih Prosedur Pengklasteran 

Penentuan banyaknya klaster 

Interpretasi Profil Klaster 

Akses Validitas Klaster 



18 
 

 
 

 

3.3.3.1 Merumuskan Masalah 

Pada tahap ini hal yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam 

perumusan masalah adalah pemilihan variabel-variabel yang akan dipergunakan 

untuk pengklaster (pembentukan klaster). Memasukan satu atau dua variabel yang 

tidak relevan dengan masalah pengklasteran/pengelompokan akan mendistosi 

hasil pengklasteran yang kemungkinan besar sangat bermanfaat. 

Pada dasarnya set variabel yang akan dipilih harus menguraikan kemiripan 

(similarity) antara objek, yang memang benar-benar relevan dengan masalah riset 

pemasaran. Variabel harus dipilih berdasarkan peneltian sebelumnya, teori atau 

suatu pertimbangan berkenaan dengan hipotesis yang akan diui. Didalam riset 

eksplorasi penelitian harus menggunakan pertimbangan dan intuisi. 

 

3.3.3.2 Memilih Ukuran Kesamaan  

a. Mendeteksi Outlier 

Outlier atau pencilan adalah suatu objek yang sangat berbeda dengan 

objek lainnya. Pencilan dapat digambarkan sebagai observasi yang secara nyata 

kebiasaan, tidak memiliki populasi umum dan adanya undersampling dapat pula 

memunculkan pencilan. Pencilan (outlier) menyebabkan struktur yang tidak benar 

dan kelompok yang terbentuk menjadi tidak representatif. Nilai z dari sebuah data 

adalah selisih nilai dengan rata-rata dibagi standar deviasi. Menurut Supranto 

(2004) jika terdapat sebuah data outlier, maka z yang muncul dikarenakan nilai z 

diasumsikan berdistribusi normal maka berikut adalah jumlah skema data outlier 

pada umumnya yang dapat diterima (selang kepercayaan). Setelah diketahui pada 

sebuah himpunan data terdapat satu atau lebih data pencilan (outlier). Maka pada 

data pencilan (outlier) tersebut bisa dilakukan beberapa penanganan yaitu 

(Santoso, 2002): 

a. Data pencilan (outlier) dapat dihilangkan karena dianggap tidak 

mencerminkan sebaran data yang sesungguhnya atau mungkin data pencilan 

(outlier) tersebut didapat karena kesalahan pengambilan data atau penyebab 



19 
 

 
 

lainnya. Jika dilakukan maka data pencilan (outlier) tersebut dapat 

dihilangkan. 

b. Dan pencilan (outlier) tetap dipertahankan (retensi) dan tidak perlu 

dihilangkan. Hal ini disebabkan karena memang ada data pencilan (outlier) 

tersebut. 

b. Memilih Ukuran Kesamaan 

Tujuan pengklasteran ialah mengelompokan objek yang mirip dalam klaster 

yang sama, maka beberapa ukuran diperlukan untuk mengakses seberapa mirip 

atau berbeda objek-objek tersebut. Pendekatan-pendektan yang paling biasa ialah 

mengukur kemiripan dinyatakan dalam jarak (distance) antara pasangan objek. 

Ukuraun kemiripan yang paling biasa dipakai ialah jarak euklidean atau 

euclidean, yaitu akar dari jumlah kuadrat perbedaan/deviasi didalam nilai untuk 

setiap variabel yang rumus matematisnya adalah: 

        ∑(       )
 

 

   

                                                                                            

Ukuran jarak lainnya, yaitu the city-block or manhattan distance antara dua 

objek merupakan jumlah perbedaan mutlak/absolut didalam nilai untuk setiap 

variabel. 

       ∑|       |

 

   

                                                                                               

Dimana: 

d(i,j)  : Jarak antara subyek i dan j 

xik:  : Nilai variabel k untuk subyek i 

xjk  : Nilai variabel k untuk variabel j 

p  : Jumlah variabel yang digunakan 

ukuran jarak memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

d(i,j) ≥ 0 

d(i,i)  = 0 
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d(i,j)  = d(j,i) 

Ukuran jarak yang telah dihitung untuk setiap pasangan objek observasi i dan 

j pada semua variabel disusun dalam sebuah matrik ketidak samaan (Dissimilarity 

matrix) D sebagai barikut: 

[
 
 
 
 

           

           

   

 
   

   

 
   

     

 
   

 
 

 
 ]

 
 
 
 

  

C. Standarisasi Data 

Apabila variabel diukur didalam unit yang berbeda jauh, pemecahan 

pengklasteran akan dipengaruhi oleh unir pengukuran, dalam hal ini jika unit 

pengukuran tiap variabel berbeda maka kita harus membakukan data sehingga 

rata-rata sama dengan nol dan standar deviasi sebesar satu. Standar dapat 

dirumuskan: 

  
    ̅

 
                                                                                                                 

Dimana: 

z = nilai standarisasi untuk obyek ke- i pada variabel ke-j 

 ̅ = Rata-rata nilai untuk obyek ke j 

s  = standar deviasi objek ke j 

i = 1,2,..., n : jumlah obyek masing-masing variabel 

j = 1,2,..., p : jumlah variabel 

3.3.3.3 Memilih Prosedur Pengklasteran 

Sebelum memilih prosedur pengklasteran terlebih dahulu menguji sebuah 

data apakah sudah memenuhi asumsi untuk dilakukan analisis pengklasteran. 

Adapun asumsi yang harus dipenuhi yaitu:  

 

a. Sampel yang representatif 
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Kecukupan sampel merupakan salah satu syarat yang digunakan dalam 

analisis kelompok dimana sampel harus mewakili populasi yang ingin dijelaskan, 

karena analisis ini akan memberikan hasil yang maksimal jika sampel yang 

diambil tergantung penelitiannya, seseorang peneliti harus yakin bahwa sampel 

yang diambil representatif. 

b. Multikolinearitas 

Salah satu cara mendeteksi multikolinearitas yaitu dengan menganalisis 

matriks korelasi antar variabel bebas. Korelasi yang digunakan adalah koefisien 

korelasi pearson dengan menunakan persamaan 1. Jika matrik antara variabel 

bebas mempunyai korelasi yang tinggi (umumnya diatas 0,85) maka terdapat 

indikasi terjadinya multikolinearitas. 

Selain menggunakan matriks korelasi kita dapat mendeteksi outlier dengan 

menggunakan nilai VIF. VIF merupakan variance inflation factor sebagai aturan 

main jika VIF melebihi angka 10 maka bisa disimpulkan ada multikolinearitas.  

(Widarjono, 2002). 

c. Metode Hierarki 

Banyak algoritma yang berkembang saat ini, salah satu metode yang biasa 

digunakan adalah metode hirarki. Dengan metode hierarki, proses 

pengklasifikasian dilakukan dalam beberapa tahap, yang secara umum yaitu: 

a) Dimulai dengan memasukan tiap objek kedalam kelompoknya, misal 

terdapat N objek berarti dimiliki N kelompok dimana masing-masing 

kelompok hanya beranggotakan satu objek. Diantara kelompok-kelompok 

tersebut, dicari yang memiliki jarak terdekat atau kesamaan terbesar dari 

tiap pasangan kelompok dan kemudian memasukannya kedalam satu 

kelompok, sehingga sekarang dimiliki kelompok baru dan jumlah 

kelompok berkurang satu 

b) Hitung kesamaan dan jarak diantara kelompok baru tersebut dengan 

kelompok yang lain. 

c) Ulangi tahap 2 dan 3 sampai semua objek masuk dalam satu kelompok 

dari N objek. 

 

Hierarchical 

Clustering 
Procedure 

Non-

Herarchical 
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Gambar 3.2.  klasifikasi prosedur pengklasteran 

Secara umum, ada beberapa metode untuk proses pengelompokan secara hierarki: 

 Single linkage 

Metode ini akan mengelompokan dua objek yang mempunyai jarak terdekat 

terlebih dahulu. Teknik ini biasanya digunakan untuk metode pengukur 

kemiripan “Kesamaan atau Asosiasi” dan “ Jarak atau ketidak samaan” 

 Complete linkage 

Metode ini akan mengelompokkan dua objek yang mempunyai jarak terjauh 

terlebih dahulu. Teknik ini biasanya digunakan untuk metode pengukur 

kemiripan pada matrik “kesamaan atau asosiasi” dan “jarak atau 

ketidaksamaan”. 

 

 Average linkage 

Metode ini akan mengelompokan objek berdasarkan jarak rata-rata yang 

didapat dengan melakukan rata-rata semua jarak antar objek terlebih dahulu. 
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Teknik ini biasanya diguanakan untuk metode pengukur kemiripan pada 

matriks “kesamaan atau asosiasi” dan  “jarak atas ketidaksamaan”. 

 Metode Ward’s 

Metode varian bertujuan untuk memperoleh klaster yang memiliki varians 

internal klaster yang sekecil mungkin. Metode varians yang umum dipakai 

adalah metode Ward dimana rata-rata untuk setiap klaster dihitung. Lalu,  

dihitung jarak Euclidean antara setiap objek dan nilai rata-rata itu, lalu jarak 

itu dihitung semua. Pada setiap tahap dua klaster yang memiliki kenaikan sum 

of square dalam klaster yang terkecil digabungkan (Simamora,2005). 

Metode Ward’s merupakan suatu metode pembentukan klaster yang didasari 

oleh hilangnya informasi akibat penggabungan obyek menjadi klaster. Hal ini 

diukur dengan menggunakan jumlah total dari deviasi kuadrat pada mean 

klaster untuk setiap pengamatan. Error sum of squares (SSE) digunakan 

sebagai fungsi obyektif dua obyek akan digabungkan jika mempunyai fungsi 

obyektif terkecil diantara kemungkinan yang ada. 

    ∑(∑   
  

 

 
(∑   

 

   

)

  

   

)

 

   

                                                                  

Dimana: 

Xij : Nilai objek Ke- i pada cluster ke-j 

P : banyaknya variabel yang diukur 

n : banyaknya obyek dalam variabel yang terbentuk 

adapun langkah metode Ward yaitu : 

d. Dimulai dengan memperhatikan N klaster yang mempunyai satu 

responden per cluster (semua responden dianggap sebagai cluster). Pada 

tahap ini SSE bernilai nol. 

e. Klaster pertama dibentuk dengan memilih dua dari N cluster yang 

memiliki nilai SSE terkecil 

f. N-1 kumpulan cluster kemudian diperhatikan kembali untuk menentukan 

dua dari claster ini yang bisa meminimumkan keheterogenan. Dengan 

demikian N cluster secara sistematika dikurangi N-1. 
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g. Mengulangi langkah (c) dan (d) sampai memperoleh satu cluster atau 

semua responden bergabung menjadi satu cluster.  

 Metode Centroid 

Pada metode ini, jarak antara dua kelompok adalah jarak diantara dua 

centroid kelompok-kelompok tersebut. Centroid adalah rata-rata jarak yang 

ada pada sebuah kelompok, yang didapat dengan melakukan rata-rata pada 

semua anggota suatu kelompok tertentu. 

Dari lima metode pautan dalam metode hierarki, yang akan digunakan 

dalam analisis adalah metode Ward’s. 

3.3.3.4 Menentukan Banyaknya Klaster 

Tujuan utama dalam analisis klaster ialah menentukan berapa banyaknya 

kelompok. Sebetulnya tidak alasan yang baku untuk mentukan berapa banyaknya 

kelompok namun demikian ada beberapa petunjuk, yang bisa dipergunakan, yaitu: 

1. Pertimbangan teoritis, konseptual, praktis, mungkin biasdiusulkan/disarankan 

untuk menentukan berapa banyaknya klaster yang sebenarnya. Sebagai 

contoh, kalau tujuan pengklasteran untuk mengenali/ mengidentifikasi 

segmen pasar, manajemen mungkin menghendaki klaster dalam jumlah 

tertentu (katakan 2,3, atau 4 klaster). 

2. Didalam pengklasteran hierarki, jarak dimana klaster digabung bisa 

dipergunakan sebagai kriteria. Informasi ini bisa diperoleh dari skedul 

aglomerasi dan grafik dendogram. 

3. Didalam pengklasteran non-hierarki, rasio jumlah varian dalam klaster 

dengan jumlah varian antar-klaster dapat diplotkan melawan banyaknya 

klaster. Titik pada mana suatu siku (an elbow) atau lekukan tajam (a sharp 

bend) terjadi, menunjukkkan banyaknya klaster, diluar titik ini, biasanya tidak 

berguna/tidak perlu. 

 

4. Mengakses Validasi Klaster 
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Beberapa pertimbangan perlu diberikan dalam analisis klaster, jangan 

sampai ada pemecahan pengklasteran diterima tanpa beberapa penilaian tentang 

keandalan dan kesahihannya. Prosedur formal untuk mengecek keandalan dan 

kesahihannya, pemecahan pengklasteran sangat kompleks dan tidak dipertahankan 

secara penuh. 

Namun demikian prosedur berikut ini member cakupan pengecekan 

pada mutu hasil pengklasteran, yaitu: 

a. Lakukan analisis klaster pada data yang sama dengan menggunakan jarak 

yang berbeda, bandingkan hasilnya dengan lintas ukuran untuk menentukan 

stabilitas pemecahan  

b. Pergunakan metode pengklasteran yang berbeda dan bandingkan hasilnya. 

c. Pecah atau bagi data secara acak menjadi dua bagian. Lakukan analisis 

pengklasteran secara terpisah pada setiap bagian. Bandingkan centroid klaster 

lintas dua sub sampel. 

d. Hilangkan beberapa variabel secara acak. Lakukan pengklasteran yang 

didasarkan pada sisa variabel. Bandingkan hasilnya dengan hasil 

pengklasteran yang didasarkan pada data asli, yang masih utuh (sebelum 

dikurangi). 

e. Didalam pengklasteran non hierarki, percobaan mungkin tergantung pada 

urutan objek dalam kasus data. Lakukan multiple run dengan menggunakan 

urutan objek yang berbeda sampai pemecahan menjadi stabil. 

 

3.3.3.5 Menginterpretasi Profil Klaster 

Beberapa pertimbangan perlu diberikan dalam analisis klaster, jangan 

sampai ada pemecahan pengklasteran diterima tanpa beberapa penilaian tentang 

keandalan dan kesahihannya. Prosedur formal untuk mengecek keandalan dan 

kesahihan, pemecahan pengklasteran sangat komplek dan tidak dipertahankan 

secara penuh.Namun demikian prosedur berikut memberi cakupan pengecekan 

pada mutu hasil pengklasteran, yaitu: 
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1. Lakukan analisis klaster pada data yang sama dengan menggunakan jarak 

yang berbeda, bandingkan hasilnya dengan lintas ukuran untuk mentukan 

stabilitas pemecahan. 

2. Pergunakan metode pengklasteran yang berbeda dan bandingkan hasilnya. 

3. Pecah atau bagi data secara acak menjadi dua bagian. Lakukan analisis 

pengklasteran secara terpisah pada setiap bagian. Bandingkan centroid 

klaster lintas dua sub sampel  

4. Hilangkan beberapa variabel secara acak. Lakukan pengklasteran yang 

didasarkan pada sisa variabel. Bandingkan hasilnya dengan hasil 

pengklasteran yang didasarkan pad data asli, yang masih utuh (sebelum 

dikurangi) 

5. Didalam pengklasteran non hierarki, pemecahan mungkin tergantung pada 

urutan objek dalam kasus data.  

 


