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Analisis Diskriminan

� Metode analisis diskriminan mirip dengan regresi linier 

berganda. Yang membedakan adalah pada regresi, 

variabel dependen (Y) adalah data metrik, sedangkan 

Analisis Diskriminan, variabel (Y) adalah data non 
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Analisis Diskriminan, variabel (Y) adalah data non 

metrik. 

� Dalam Analisis Diskriminan , (Y) disebut dengan 

CRITERION; sedang (X) disebut dengan PREDICTOR.

� Variabel (Y) dipecah menjadi 2 kategori atau lebih.

� Persamaannya: D = a +b1X1 +b2X2+b3X3...+bkXk



Tujuan Analisis Diskriminan

1. Membedakan suatu objek atau subjek penelitian (responden) 
masuk ke dalam kelompok kategori yang mana.

2. Menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara
CRITERION (kategori) dengan PREDIKTOR.

3. Menentukan PREDIKTOR yang mana yang memberikan
sumbangan (kontribusi) sehingga terjadi perbedaan antara
kelompok.

5

sumbangan (kontribusi) sehingga terjadi perbedaan antara
kelompok.

Contoh: 

mengukur pengaruh usia (x1), pendapatan (x2), dan pengeluaran per bulan (x3)
terhadap preferensi produk keuangan (Y). Preferensi produk keuangan dibagi dalam 3 
kategori: (1) tabungan; (2) reksadana; (3) saham.
Penelitian bertujuan untuk mengelompokkan responden yang diteliti masuk kategori
pembeli produk keuangan yang mana � gunakan Analisis Diskriminan.



Contoh Analisis Diskriminan
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Pembeli Produk Keuangan Mean Std Deviation Valid N (Litswise)

Tabungan Usia (x1)

Pendapatan (x2)

Pengeluaran (x3)

Reksadana Usia (x1)

Pendapatan (x2)

Pengeluaran (x3)

Saham Usia (x1)

Pendapatan (x2)

Pengeluaran (x3Pengeluaran (x3

Total Usia (x1)

Pendapatan (x2)

Pengeluaran (x3

Wilks’ Lambda F df1 df2 Sig

Usia (x1)

Pendapatan (x2)

Pengeluaran (x3)

Pedoman:

Variabel independen yang memiliki sig value ≤ 0.05 menunjukkan bahwa variabel tersebut 

memberikan kontribusi pada perbedaan kelompok. 
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� MANOVA meneliti hubungan antara dua 
atau lebih variabel dependen dan variabel 
klasifikasi atau faktor.

� Mirip dengan ANOVA, bedanya adalah 
pada ANOVA, variabel dependen hanya 

MANOVA (Multivariate Analysis of Variance]

pada ANOVA, variabel dependen hanya 
ada 1.

� Dipakai untuk menguji perbedaan di antara 
orang atau objek.
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Anova vs MANOVA

ANOVA

� Apakah perbedaan intensitas in-store promotion berpengaruh 
signifikan terhadap penjualan.

� in-store promotion (x) – non metrik, dikategorikan 3: low, medium, 
high.

� penjualan (Y) – metrik � penjualan (Y) – metrik 

Intensitas in-store promotion (x)

High Medium Low

Sales (Y) Mean sales pd high 

in-store promotion

Mean sales pd medium 

in-store promotion

Mean sales pd low  in-

store promotion
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Anova vs MANOVA

MANOVA

� Apakah perbedaan intensitas in-store promotion berpengaruh 
signifikan terhadap penjualan dan jumlah pengunjung.

� in-store promotion (x) – non metrik, dikategorikan 3: low, medium, 
high.

� penjualan (Y1) , dan jumlah pengunjung (Y2) – metrik 

Intensitas in-store promotion (x)

High Medium Low

Sales (Y1) Mean sales pd high 

in-store promotion

Mean sales pd medium 

in-store promotion

Mean sales pd low  in-

store promotion

Jumlah

Pengunjung

(Y2)

Mean jumlah

pengunjung pd high 

in-store promotion

Mean jumlah pengunjung

pd medium in-store 

promotion

Mean jumlah

pengunjung pd low    

in-store promotion
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Analisa Faktor

� Analisis Faktor  merupakan suatu teknik statistik untuk 

mereduksi variabel.   

� Jika semula ada banyak variabel yang saling dependen

(saling berkorelasi), maka Analisis Faktor meringkasnya

menjadi hanya beberapa variabel baru yg independen 

(tidak saling berkorelasi).

� Kumpulan variabel baru tersebut dikenal sebagai faktor.



Contoh Analisis Faktor…Reduksi Variabel ke Faktor Baru

11 Variabel2 situasional yg

mempengaruhi makan di pujasera

Component

1 2 3 4 5 6 7

Volume lagu .858

Jenis lagu .902

Kecepatan tempo lagu .773

Banyaknya pengunjung .805

Antrian pengunjung .831

Tingkat kebisingan suara .608

Lokasi pujasera .726

Penempatan meja dan kursi .813Penempatan meja dan kursi .813

Arus pengunjung .636

Keserasian warna .851

Keserasian dekorasi .858

Pencahayaan .777

Aroma dari hidangan .672

Aroma pewangi ruangan

Kebersihan pujasera .719

Keberadaan orang lain .711

Ketersediaan waktu .784

Adanya promosi .700

Tujuan makan dan minum .540

Kondisi sementara .746



Contoh Analisis Faktor … Intepretasi Faktor Baru yang Terbentuk
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No. Variabel Eigenvalue Nama Faktor Baru Factor Loading

1. Keserasian dekorasi 4.442 Atmosfir

(Atmosphere)

.858

Keserasian warna .851

Pencahayaan .777

Aroma dari hidangan .672

2. Jenis lagu 2.631 Musik

(Music)

.902

Volume lagu .858

Kecepatan tempo lagu .773Kecepatan tempo lagu .773

3. Antrian pengunjung 1.940 Kesesakan .831

Banyaknya pengunjung .805

Tingkat kebisingan suara .608

4. Penempatan meja & kursi 1.549 Penempatan

(Placement)

.813

Lokasi pujasera .726

Arus pengunjung .636

5. Kondisi sementara 1.407 Stimuli Internal dan

Eksternal Sementara

.746

Adanya promosi .700

6. Kebersihan pujasera 1.301 Kebersihan & 

Pemenuhan Kebutuhan

.719

Tujuan makan &minum .540

7. Ketersediaan waktu 1.018 Kebutuhan Sosialisasi .784

Keberadaan orang lain .711
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� Tehnik yg digunakan untuk mengidentifikasi 
objek/individu yg serupa dg memperhatikan 
beberapa kriteria

� Tujuan utamanya adalah untuk menentukan 

Analisa Kluster

� Tujuan utamanya adalah untuk menentukan 
bagaimanakah objek/ individu seharusnya 
digolongkan untuk memastikan adanya 
kemiripan anggota dalam satu kelompok 
dan adanya perbedaan antar kelompok

� Banyak digunakan untuk segmentasi pasar



An Ideal Clustering SituationAn Ideal Clustering Situation
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Contoh: Pengelompokan Propinsi di Indonesia Berdasarkan PDRB

Ambil 3 Kelompok
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� Tehnik untuk mengukur objek dalam ruang 

multidimensi berdasarkan kesamaan penilaian 

responden terhadap objek yang bersangkutan

� Objek bisa berupa produk, merek, toko, orang, 

perusahaan, dll.

Skala Multidimensi

perusahaan, dll.

� Pengukuran objek dilakukan dalam peta geometri 

(perceptual map) yang terdiri dari 2 dimensi (satu 

sumbu horisontal, x; dan satu sumbu vertikal, y).

� Setiap dimensi mewakili berbagai atribut yang 

terlibat dalam pembentukan persepsi.



Contoh Multidimensional ScalingContoh Multidimensional ScalingContoh Multidimensional ScalingContoh Multidimensional Scaling

Skala Multidimensi: 




