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Abstrak

Paper ini menjelaskan tentang suatu teknik statistika untuk mencari

(mengidentifikasi) beberapa faktor yang mendasari tetapi tidak dapat

diamati/unobservable (biasanya disebut dengan peubah laten atau fak-

tor) yang dapat menjelaskan adanya hubungan (intercrrelation) dian-

taranya peubah-peubah asal yang jumlahnya banyak. Dalam penulisan

ini sebagai aplikasinya yaitu menganalisis atribut obat sakit kepala de-

ngan menggunakan faktor-faktor seperti khasiatnya manjur, daya kerja

obatnya cepat, tidak ada efek samping, tidak membuat ngantuk, aman

diminum dll. Faktor-faktor tersebut terdiri dari 13 variabel yang akan

diamati dan digunakan untuk mempelajari persepsi konsumen terhadap

obat sakit kepala tersebut.

Keyword : model faktor ortogonal, rotasi ortogonal dengan Kriteria

Varimax
∗Dikutip dari skripsi ”Analisis Atribut Produk Obat Obat Sakit Kepala dan Flu pada

Beberapa Merek Obat Sakit Kepala dan Flu” dibuat oleh Oppie Freeli (2001). Jakarta :

Universitas Indonesia
†Mahasiswa Jurusan Matematika, FMIPA UNJ
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1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin banyaknya beredar berbagai macam obat flu dan sakit kepala

di pasaran menyebabkan tingkat persaingan obat sangat tinggi. Dalam pema-

saran obat flu dan sakit kepala yang tingkat persaingannya sangat tinggi, iklan

memegang peranan yang sangat penting disamping distribusi dan pasok obat

sendiri karena obat flu bersifat subtitusi (bila pembeli tidak mendapatkan

satu merek, ia akan mengambil lain yang kandungan dan khasiatnya tidak

jauh berbeda) (V. Esilawati, laporan: S. Ruslina, majalah SWA, 12/XII/Juli

1997).

Iklan yang kreatif, mudah ingat dan tayangan berfrekuensi tinggi, ber-

kemungkinan besar memasuki merk suatu produk obat flu dan sakit kepala

di benak konsumen. Dalam iklan suatu produksi obat flu dan sakit kepala

digunakan atribut-atribut seperti : murah, daya kerja obatnya cepat, tidak

membuat ngantuk dan lain sebagainya. Atribut-atribut inilah yang digunak-

an konsumen sebagai alasan untuk membeli suatu produk obat flu dan sakit

kepala.

1.2 Pendekatan dengan Analisis Faktor

Faktor Analisis adalah salah satu teknik yang memuat variabel banyak

(multivariate) yang mana perhitungannya melalui pendekatan korelasi berda-

sarkan distribusi yang memuat variabel acak X = (X1, . . . , Xp)
′.

Secara umum faktor-faktornya akan menghasilkan struktur covariance dari

X dimana faktor khususnya akan terhitung untuk variance dari komponen Xi

Pada prinsipnya konsep faktor-faktor yang tidak dapat diamati pernah

disarankan oleh Galton (1888), rumusan dan tiap-tiap pengembangan ana-

lisis faktor mempunyai beberapa kejadian seperti pada psikologi dan secara

umum diattribut oleh Spearman (1904). Pertama dia menghipotesiskan kore-

lasi meliputi himpunan menguji score integelensi dapat menjadi fungsi linier

dari faktor tunggal yang tidak dapat diamati atau kemampuan intelektual

dan himpunan kedua dari faktor-faktor spesifik menggambarkan karakteristik

yang unik. Thurston (1945) model kedua setelah Spearman’s memasukkan

banyak faktor-fakor yang tidak diamati (faktor laten) dan mengusulkan me-

todenya, sebagai pengetahuan metode centroid, untuk mengestimasi koefisien
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yang berbeda faktor (biasanya dinamakan faktor loadings) pada model linier

dari matriks korelasi. Lawley (1940), mengasumsikan distribusi normal untuk

vektor X, diduga faktor-faktor loadings itu yang mana menggunakan metode

maksimum likelihood.

Model analisis faktor lebih jauhnya digunakan dalam ilmu sosial yang me-

muat beberapa prilaku. Kita menyesuaikan dengan Amstrong (1967) untuk

melengkapi penjelasan yang terperinci dari analisis faktor untuk menerima be-

berapa point dari Anderson dan Rubin (1956) yang teorinya lebih terperinci,

dan Thrston (1945) yang perlakuannya secara umum.

2 Kajian Teori

Analisis faktor digunakan pada data multivariate dengan tujuan untuk

meringkas data dengan menemukan faktor-faktor yang ada, sebagai gabungan

variabel-variabel yang saling berkorelasi. Dengan demikian data pengamatan

banyak variabel, dapat diringkas menjadi data dengan beberapa faktor yang

cukup mewakili

2.1 Model Faktor Ortogonal

Misal X = (X1, . . . , Xp)′ adalah vektor acak dengan E(X) = µ dan

cov(X) =
∑

= (σij), matriks positif definite. Asumsikan tiap-tiap kom-

ponen Xidapat menjelaskan kombinasi linier dari m(m < p) saling tidak

berhubungan (ortogonal) tidak diamati variabel Y1, . . . , Ym. kita dapat me-

nuliskan matriks notasinya :

X − µ
(p×1)

= L
(p×1)

F
(p×1)

+ ε
(p×1)

(2.1)

Matriks L = (�1, . . . �m)′ dinamakan faktor loading, Matriks F = (F1, . . . Fm)′

dinamakan faktor-faktornya, sedangkan matriks ε = (ε1, . . . εp)′dinamakan

error.

Beberapa ukuran vektor F akan menjadi vektor acak dan ukuran yang

lainnya akan menjadi parameter yang tidak diketahui yang mana variasi dari

observasi ke observasi yang lain. Komponen ε dapat menjadi ukuran error

pada test plus faktor spesifik menggambarkan carakter unik dari pengujian

secara individual. Model (1.1) sama halnya dengan multivariate regression

kecuali variabel independen F yang tidak dapat diamati.
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Ketika F0 adalah vektor acak maka kita dapat mengansumsikan bahwa

E(F) = 0 dan cov(F) = I.

Untuk Matriks covariance untuk X dari (2.1) adalah

(X − µ)(X − µ)′ = (LF + ε)(LF + ε)′

= (LF + ε)((LF )′ + ε′)

= LF (LF )′ + ε(LF )′ + LFε′ + εε′

Sehingga ∑
= cov(X) = E(X − µ)(X − µ)′

= LE(FF′)L′ + E(εF′)L′ + LE(Fε′) + E(εε′)

=
∑

= LL′ + ψ

(2.2)

dimana

cov(ε) = E(εε′) = ψ
(p×p)

=



ψ1 0 · · ·
0 ψ2 · · · 0
...

...
. . .

...

0 0 · · · ψp




Kita akan melihat bahwa X mempunyai variasi-p distribusi normal de-

ngan µ dan matriks covariance
∑

= LL′ + ψ, sehingga
∑

positif definite.

Selanjutnya, ketika:

E(F − µ)(X − µ)′ = E [F(µ + LF + ε− µ)′]

= E (FF′) L′ + E(Fε′)

= L′

(2.3)

Elemen �ij dalam F adalah korelasi dari X, F. Pada ilmu sosial istilah

loading ini digunakan untuk korelasi. Diagonal elemen LL′ disebut hubungan

dari beberapa komponen. Tujuan dari faktor analisis adalah menghitung L

dengan elemen ψ seperti ∑
−ψ = LL′ (2.4)

Jika error cukup kecil maka dapat diabaikan, kita dapatkan
∑

= LL′.

Dari pembahasan ini penjabaran faktor analisis sama halnya dengan mencari

komponen utama dari
∑

ketika diantara memulai prosedur dengan model li-

nier dan mengakhiri dengan matrik faktornya. Bagaimanapun, model untuk

analisis komponen utama harus linier dari banyaknya fakta ini menyesuaik-

an dengan rotasi yang kaku dari sumbu koordinat asal, dimana pada faktor
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analisis yang linier merupakan benyak bagian hipotesis kita tentang struktur

dependence sebagai pilihan, lebih tepatnya faktor umum m. model linier pa-

da faktor analisis mengizinkan kita untuk menginterperentasikan �ij sebagai

koefisien korelasi tapi jika covariance dihasilkan dari faktor −m model linier

tidak tepat menjadi model linier yang memadai, itu sepantasnya menolak keli-

nieran seperti lebih tidak biasanya untuk mencari m faktor umum yang tidak

cukup untuk menjelaskan striktur korelasi.

2.2 Prosedur Analisis Faktor

Prosedur pemrosesan untuk data menggunakan metode statistika analisis

faktor adalah sebagai berikut:

2.2.1 Untuk mengetahui ketepatan penggunaan metode statistika analisis

faktor dalam menganalisa data, maka perlu dilakukan langkah-langkah

sebagai berikut:

• Membentuk matriks korelasi untuk melihat korelasi antar variabel.

• Mengukur homogenitas variabel sebagai indikator kesesuaian antar va-

riabel. Menurut keiser (Dallas E. Johnson, 1998, Applied Multivariate

Method For Data Analysis), statistika yang digunakan adalah:

KMO = N
m∑

k=1

p∑
j=1

(
bjk

hj

)4

−
m∑

k=1

(
p∑

j=1

b2
jk

h2

)2

(2.5)

Dimana :

KMO = Keiser-Meyer-Olkin

bjk = Besar faktor loading yang telah dirotasi untuk variabel ke-j pada faktor ke-p

hj = Besar komunalitas pada variabel ke-j

n = Banyaknya variabel

m = Banyaknya faktor

Tidak ada uji statistika untuk statistika pengukuran KMO. Sebagai pa-

tokan analisis faktor dapat digunakan jika nilai KMO > 0.8, tetapi jika

KMO = 0.6 dapat dipertimbangkan.
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2.2.2 Penentuan jumlah faktor-faktor utama

Apabila Jumlah faktor utama tidak ditentukan lebih dahulu, pemilihan

jumlah faktor utama dapat didasarkan kriteria nilai eigen. Menurut Rolph

E. Anderson, (1984) setiap faktor utama yang terbentuk seharusnya terdiri

minimal dari satu variabel mula-mula, sedangkan kontibusi setiap variabel

adalah 1 untuk nilai eigen. Maka hanya faktor yang mempunyai nilai eigen

yang lebih besar sama dengan satu, signifikan atau dapat diterima.

2.2.3 Estimasi Loading Faktor, Komunalitas, Variansi spesifik.

Taksiran loading faktor �̂j diberikan dengan :

L̃j =

[√
λ̂1ê1

...
√
λ̂2ê2

... · · · ...
√
λ̂pêp

]
(2.6)

2.3 Rotasi orthogonal dengan kriteria Varimax

Apabila faktor-faktor loading yang diperoleh mula-mula tidak tidak dapat

diinterpretasikan dengan baik, biasanya faktor-faktor loading tersebut dirotasi

hingga diperoleh suatu struktur yang lebih sederhana dan mudah diinterperen-

tasikan. Pada paper ini digunakan rotasi ortogonal dengan kriteria varimax.

2.3.1 Rotasi Ortogonal

Misalkan suatu sistem sumbu dari faktor-faktor persekutuan digambarkan

dalam bidang datar sebagai berikut

        F2           
         L2           
               
 θ           
            
   P(aj1,aj2)        
            
                 q(bj1,bj2)       
        r           
       θ          
                      
    φ r          
                F1      
                     
            θ               
                     L1       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   

Dimana

• aj1 dan aj2 adalah elemen dari matriks faktor-faktor loading sebelum

dirotasi

7



• bj1 dan bj2 adalah elemen dari matriks faktor-faktor loading setelah

dirotasi

Jika L̂ adalah ukran matriks p × m dari penduga faktor loading yang

dihasilkan dari metode (komponen utama, maksimum likelihood, dll) maka

L̂∗= L̂T dimana TT′ = T′T = I

(2.7)

adalah p × m matriks dari rotasi loading. terlebih lagi covariance atau

korelasi matriks sehingga tidak mengubah matriks, karena

L̂L̂′ + ψ = L̂TT′L̂ + ψ̂ = L̂
∗
L̂∗+ψ

Atau dalam bentuk matriks[
bj1

bj2

]
=

[
cos θ sin θ

− sin θ cos θ

] [
aj1

aj2

]
dimana T =

[
cos θ sin θ

− sin θ cos θ

]

2.3.2 Kriteria Varimax

Kriteria varimax digunakan untuk menentukan besarnya sudut rotasi or-

togonal ditemukan oleh kaiser(1958). Pada kriteria normal varimax ini para-

meter loading diperoleh dengan memaksimumkan fungsi berikut:

v = n
m∑

p=1

n∑
j=1

(
bjp

hj

)4

−
m∑

p=1

(
m∑

j=1

b2
jp

h2
j

)2

(2.8)

Hasil dari maksimum fungsinya adalah

θ =

tan−1




2
n∑

j=1

(
a2

j1

h2
j

− a2
j2

h2
j

) (
2

a2
j1

h2
j

a2
j2

h2
j

)
− 4

(
n∑

j=1

a2
j1

h2
j

− a2
j2

h2
j

)(
n∑

j=1

a2
j1

h2
j

a2
j2

h2
j

)
(

n∑
j=1

(
a2

j1

h2
j

− a2
j2

h2
j

)2

− 4
a4

j1

h4
j

a4
j2

h4
j

)
−

( n∑

j=1

a2
j1

h2
j

− a2
j2

h2
j

)2

− 4

(
n∑

j=1

a2
j1

h2
j

a2
j2

h2
j

)2






4
(2.9)

dimana interval θ adalah −45◦ < θ < 45◦
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Inteperentasi Faktor

Dengan membandingkan faktor loading dan semua variabel, maka hasil

transformasi faktor loading yang berhubungan dengan faktor lain dapat dii-

dentifikai.

3 Pembahasan

3.1 Struktur Data

Data Berupa tingkat persepsi masyarakat konsumen sakit kepala atau flu

tentang prioritas kepentingan dalam mengkonsumsi obat sakit kepala atau flu

dan tingkat kepuasan konsumen terhadap beberapa merek obat sakit kepala

atau flu yang beredar dimasyarakat. Data berupa persepsi responden tentang

pentingnya atribut obat sakit kepala yang biasanya digunakan sebelum meng-

konsumsi suatu produk obat sakit kepala. Data responden dinyatakan dengan

nilai atas skala 1 sampai 10. Data ini diambil sebanyak 1080 responden dengan

variabelnya 13.

Satisfaction score (skor tingkat kepuasan)

1 = Sangat tidak puas sekali 6 = Cukup puas

2 = Sangat tidak puas 7 = Lebih dari cukup puas

3 = Tidak puas 8 = Puas

4 = Cukup tidak puas 9 = Sangat puas

5 = Kurang dari cukup puas 10 = Sangat puas sekali

Tabel 1: Tingkat kepuasan

3.2 Analisa hasil perhitungan

Untuk menentukan faktor loading maka kita harus menghitung matriks

korelasi. Matriks korelasinya adalah sebagai berikut:
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1 0.684 0.654 0.683 0.599 0.601 0.619 0.548 0.626 0.664 0.710 0.554 0.611

1 0.720 0.667 0.640 0.780 0.571 0.661 0.544 0.571 0.630 0.586 0.674

1 0.688 0.724 0.654 0.659 0.500 0.567 0.823 0.562 0.513 0.607

1 0.721 0.691 0.644 0.538 0.653 0.572 0.519 0.668 0.664

1 0.659 0.580 0.658 0.657 0.638 0.597 0.572 0.590

1 0.772 0.663 0.723 0.516 0.590 0.668 0.652

1 0.746 0.693 0.628 0.639 0.581 0.619

1 0.658 0.575 0.597 0.544 0.585

1 0.676 0.782 0.543 0.493

1 0.630 0.646 0.638

1 0.689 0.676

1 0.653

1




Setelah pengambilan data dapat diketahui bahwa rata-rata persepsi respon-

den terhadap atribut yang dapat diprioritaskan dalam membeli suatu produk

obat sakit kepala sangatlah penting. Rata-rata tingkat persepsi terdapat pada

tabel di bawah ini

No Atribut Obat Kepala Rata-rata tingkat persepsi

1 Khasiatnya manjur 9.30

2 Daya kerjanya cepat 9.10

3 Tidak ada efek samping 8.85

4 Mudah didapat 8.73

5 Praktis meminumnya 8.38

6 Merek terpercaya 8.14

7 Aman diminum sebelum makan 8.12

8 Murah 8.07

9 Tidak membuat ngantuk 8.04

10 Tahan lama 8.03

11 Merek terkenal 7.60

12 Iklan merek obat 7.32

13 Kemasannya menarik 7.22

Tabel 2: Rata-rata tingkat persepsi konsumen terhadap obat sakit kepala
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Berdasarkan matriks korelasi antara masing-masing variabel, terlihat kore-

lasi yang cukup besar, hal ini cukup mendukung alasan untuk menggunakan

metode statistika analisis faktor dalam analisis data.

Dari matriks korelasi dihasilkan nilai-nilai eigen sebagai berikut :

λ1 8.654 λ8 0.169

λ2 1.773 λ9 0.153

λ3 0.913 λ10 0.098

λ4 0.537 λ11 0.073

λ5 0.261 λ12 0.056

λ6 0.196 λ13 0.032

λ7 0.175

Tabel 3: Nilai eigen dari ketiga belas variabel

Dari ketiga belas nilai eigen tersebut, terdapat dua nilai eigen yang lebih

besar dari satu, sehingga menghasilkan dua buah faktor.

Selanjutnya akan dianalisis statistik pengukuran untuk homogenitas vari-

abel yaitu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). KMO yang dihasilkan oleh model dua

faktor diatas adalah 0.921. Karena mendekati satu maka dapat diambil kesim-

pulan dua faktor yang dihasilkan cukup mewakili data mula-mula yang terdiri

dari 13 variabel.

Selanjutnya akan dianalisis rangkuman nilai loading faktor, komunalitas,

dan variansi spesifik. Itu semua terangkum pada tabel dibawah ini. Tabel

ini juga memuat faktor loading sebelum dirotasi dan setelah dirotasi dengan

menggunakan formula (2.6).
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Variabel     
Sebelum di 

Rotasi       
Setelah di 

Rotasi   

  Faktor  Loading Komunalitas 
Variasi 
Spesifik Faktor  Loading Komunalitas

Variasi 
Spesifik 

  F1 F2     F1 F2    
Khasiatnya 
manjur 0.862 -0.469 0.963 0.037 0.965 0.179 0.963 0.037 
Daya kerja 
obatnya cepat 0.886 -0.388 0.935 0.065 0.932 0.257 0.935 0.065 
Tidak ada efek 
samping 0.825 -0.377 0.823 0.177 0.878 0.228 0.823 0.177 
Tidak membuat 
ngantuk 0.763 -0.267 0.653 0.347 0.760 0.274 0.653 0.347 
Aman diminum 
sebelum makan 0.761 -0.257 0.645 0.355 0.753 0.280 0.645 0.355 
Tahan lama 0.799 0.196 0.677 0.323 0.656 0.497 0.677 0.323 
Iklan merek obat 0.769 0.570 0.916 0.084 0.238 0.927 0.916 0.084 
Merek terkenal 0.813 0.487 0.898 0.102 0.324 0.890 0.898 0.102 
Mudah didapat 0.879 -0.271 0.845 0.155 0.344 0.853 0.845 0.155 
Kemasan 
obatnya 0.744 0.490 0.794 0.206 0.269 0.850 0.794 0.206 
Praktis 
meminumnya 0.872 -0.200 0.800 0.200 0.395 0.803 0.800 0.200 
Merek 
terpercaya 0.847 0.256 0.783 0.217 0.496 0.733 0.783 0.217 
Harganya murah 0.707 0.323 0.604 0.396 0.345 0.697 0.604 0.396 

Eigen value  8.564  1.773  
Eigen 
value 5.019 5.320    

Proporsi 
komulatif  65.877  79.515  

Proporsi 
komulatif 38.607 79.515   

 

Tabel 4: Nilai faktor loading, komunalitas, dan variasi spesifik

Keterangan :

Faktor loading = L̃j =

[√
λ̂1ê1

...
√
λ̂2ê2

... · · · ...
√
λ̂pêp

]

Komunalitas = h2
j =

m∑
i=1

�2im

Variasi Spesifik =ψj = 1 − h2
j

Dari faktor loading yang sebelum dirotasi dapat diketahui kontribusi se-

tiap variabel pada masing-masing faktor yang terbentuk. Dari faktor-faktor

loading yang terbentuk terlihat semua variabel memberikan kontibusi yang be-

sar kepada faktor 1 dibandingkan dengan faktor 2 sehingga cukup sulit untuk

mengelompokkan variabel-variabel tersebut. Dengan demikian kedua faktor

loading itu perlu dirotasi.

Dengan menggunakan kriteria varimax untuk mencari θ berdasarkan for-

mula (2.9) maka kita mendapatkan θ = 39.10◦ searah jarum jam. Adapun

12



matriks transformasi yang digunakan adalah :

T =

[
cos θ sin θ

− sin θ cos θ

]
maka T =

[
0.776 0.631

−0.631 0.776

]

Sedangkan untuk faktor loading setelah dirotasi mengindikasikan bahwa

Khasiat manjur, daya kerja obatnya cepat, tidak ada efek samping, tidak

membuat ngantuk, aman diminum sebelum makan, dan tahan lama meru-

pakan alasan-alasan konsumen untuk embeli suatu produk obat sakit kepala,

mempunyai kontribusi loading yang besar pada F1, dibandingkan dengan kon-

tribusi loading pada F2. Keenam variabel ini membentuk suatu kelompok yang

dinamakan faktor dalam obat sakit kepala.

Untuk variabel-variabel lain mempunyai kontribusi loading yang besar pada

F2, dibandingkan dengan kontribusi loading pada F1. Ketujuh faktor lain ini

membentuk satu kelompok yang dinamakan fktor loar obat sakit kepala.

Proporsi total tiga belas variabel yang diterangkan oleh F1 (faktor dalam

obat sakit kepala) dan F2 (faktor luar obat sakit kepala) cukup besar yaitu

sebesar 79.515%.

4 Kesimpulan

Setelah dilakukan serangkaian anailisis statistika pada data pesepsi ten-

tang tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan konsumen terhadap produk

obat sakit kepala ayng beredar di masyarakat, kta dapat menyimpulkan bah-

wa terdapat dua faktor utama yang menjadi alasan konsumen untuk membeli

suatu produk sakit kepala yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam

terdiri dari khasiatnya manjur, aya kerja obatnya cepat, tdak ada efek sam-

ping, tidak membuat ngantuk, aman diminum sebelummakan, dan tahan lama.

Faktor luar terdiri dari iklan merek obat, merek terkenal, kemasan obatnya,

mudah didapat, praktis meminumnya, merek terpercaya, harganya murah.

Sebelum meluncurkan iklan suatu produk obat sakit kepala, pihak produ-

sen dalam hal ini perusahaan obat sakit kepala sebaiknya melakukan survey

pasar untuk mengetahui atribut-atribut apa dianggap penting oleh masyara-

kat selaku konsumen dari produk ini. Setelah diketahui atrbut-atribut yang

dianggap penting oleh konsumen pihak perusahaan dapat menggunakan atri-

but tersebut pada periklasan merek obat sakit kepala yang diprodukainya.
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