
 
 

 
 

 

ANALISIS FAKTOR INDEKS HARGA KONSUMEN 

PADA KELOMPOK PENGELUARAN  

YANG MEMPENGARUHI LAJU INFLASI NASIONAL 

TAHUN 2017 

 

Tugas Akhir 

disusun sebagai salah satu syarat  

untuk memperoleh gelar Ahli Madya  

Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi 

 

oleh 

Dian Pratiwi 

4112315023 

 

JURUSAN MATEMATIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2018 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

iv 
 

MOTTO 

"Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya dengan baik, maka 

ia akan memanfaatkanmu" 

(HR. Muslim) 

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" 

(QS. Al-Insyirah:6) 

PERSEMBAHAN 

1.  Untuk kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan motivasi, 

perhatian, semangat, kasih sayang dan doa. 

2.  Untuk kakak-kakakku tersayang, Norman Budi Susilo dan Yudhi Indrayadi 

3.  Untuk teman-teman seperjuanganku Staterkom 2015 yang telah 

memberikan warna dalam 3 tahun ini. 

4.  Untuk teman-teman organisasi dan sahabatku. 

5.  Untuk kakak tingkat yang membantu proses perjalanan kuliahku, Fadilla 

Kartika Sari, Ade Setya Isnaeni, Umir Rofiqoh, dan Ahmad Ramadhani 

Wijaya. 

 

 

 

 

 

 



 
 

v 
 

PRAKATA 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul 

"Analisis Faktor Indeks Harga Konsumen pada Kelompok Pengeluaran 

yang Mempengaruhi Laju Inflasi Nasional Tahun 2017". 

Dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mendapatkan bantuan, 

motivasi serta dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis 

menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada: 

1.  Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2.  Prof. Dr. Zaenuri, S.E, M.Si, Akt, selaku Dekan FMIPA Universitas Negeri 

Semarang. 

3.  Drs. Arief Agoestanto, M.Si., Ketua Jurusan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

4.  Dr. Dr. Wardono, M.Si., Ketua Program Studi Statistika Terapan dan 

Komputasi. 

5.  Dra. Sunarmi, M.Si, Dosen Pembimbing I yang dengan sabar telah 

memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tugas akhir. 

6.  Dr. Nuriana R.D.N., S.Pd., M.Pd., Dosen Penguji yang dengan sabar telah 

memberikan petunjuk dan pengarahan dalam penyusunan tugas akhir. 

7.  Kedua orang tua dan kakak-kakakku yang selalu mendoakan, mendukung, 

dan memberi motivasi serta dukungan dengan penuh keikhlasan dan cinta 

kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 



 
 

vi 
 

8.  Teman-teman D3 Statistika Terapan dan Komputasi 2015 yang telah 

membantu dan memberi motivasi demi kelancaran tugas akhir ini. 

9.  Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan dan penyusunan 

laporan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dalam penyusunan tugas 

akhir ini sehingga masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat 

mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa 

mendatang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis dan 

khususnya bagi pembaca dapat menambah informasi serta berguna bagi penulisan 

selanjutnya pada bidang yang sama. 

 

 

 

Semarang,       Agustus 2018 

          

 

Penulis 

 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

 

 

ABSTRAK 

Pratiwi, Dian. 2018. Analisis Faktor Indeks Harga Konsumen pada Kelompok 

Pengeluaran yang Mempengaruhi Laju Inflasi Nasional Tahun 2017. Tugas 

Akhir, Jurusan Matematika Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Utama Dra. Sunarmi, M.Si.  

Kata kunci: Indeks Harga Konsumen, Inflasi, Analisis Fator, SPSS 

Indikator untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas perekonomian suatu 

negara adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dapat memberikan informasi 

mengenai perkembangan harga barang dan jasa (Komoditas) yang dibayar oleh 

konsumen atau masyarakat khususnya masyarakat kota. Perubahan IHK dari 

waktu ke waktu menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa yang 

dikonsumsi masyarakat. Perubahan data Indeks Harga Konsumen merupakan 

indikator ekonomi makro yang penting untuk memberikan gambaran tentang laju 

inflasi suatu daerah dan lebih jauh lagi dapat menggambarkan pola konsumsi 

masyarakat. Selain sebagai salah satu indikator ekonomi makro dan indikator 

untuk menentukan kebijaksanaan di bidang ekonomi serta berguna untuk 

mendeteksi kondisi perekonomian, laju inflasi menunjukkan keseimbangan antara 

penawaran dan permintaan barang dan jasa. Selain itu Indeks Harga Konsumen 

juga digunakan untuk menghitung andil inflasi.  

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir ini antara lain untuk mengetahui 

variabel Indeks Harga Konsumen pada kelompok pengeluaran yang 

mempengaruhi laju inflasi nasional tahun 2017 serta untuk mengetahui variabel 

Indeks Harga Konsumen pada kelompok pengeluaran nasional yang paling 

dominan mempengaruhi laju inflasi nasional tahun 2017 berbantuan software 

SPSS. 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, Faktor yang terbentuk dari Indeks 

Harga Konsumen yang mempengaruhi laju inflasi nasional antara lain, Faktor 

Pelengkap yaitu Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, Perumahan, 

Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar, Sandang, Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga, 

dan Faktor Utama yaitu Bahan Makanan, Kesehatan, Transpor, Komunikasi dan 

Jasa Keuangan dengan masing-masing variabel memiliki nilai MSA > 0,5. Faktor 

yang dominan pengaruhnya dari Indekas Harga Konsumen yang mempengaruhi 

laju inflasi nasional adalah kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 

dengan korelasi sebesar 0,765. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang. Dalam mengelola perekonomian 

yang serba kompleks, Pemerintah harus mengawasi kegiatan yang berhubungan 

dengan perekonomian. Hal ini dilakukan karena untuk menjaga stabilitas 

perekonomian Indonesia. Indikator untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas 

perekonomian suatu negara adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK dapat 

memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang dan jasa 

(Komoditas) yang dibayar oleh konsumen atau masyarakat khususnya masyarakat 

kota. Adapun alasan mengapa IHK hanya dilakukan di daerah perkotaan ini 

adalah mengingat bahwa di daerah perkotaan dijumpai masyarakat penerima upah 

(wage earner and clerical worker) serta golongan berpendapatan tetap (fixed 

income group) yang dikategorikan dalam golongan berpendapatan rendah dan 

menengah. Harga yang dipilih dalam pengumpulan data pada IHK adalah harga 

eceran dengan satuan terkecil yang disesuaikan dengan kebiasaan membeli 

masyarakat setempat (BPS, 2016). Perubahan IHK dari waktu ke waktu 

menunjukkan fluktuasi harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi 

masyarakat: apabila harga barang dan jasa naik disebut inflasi dan sebaliknya 

disebut deflasi (Soemartojo, 1982: 20). Dengan semakin menaiknya harga secara 

agregat maka hal tersebut akan menurunkan nilai uang riil dalam suatu 
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perekonomian. Hal ini dapat megurangi kesejahteraan masyarakat negara yang 

bersangkutan (Kurniawan Saputra, 2014: 2). 

Perubahan data IHK merupakan indikator ekonomi makro yang penting 

untuk memberikan gambaran tentang laju inflasi suatu daerah dan lebih jauh lagi 

dapat menggambarkan pola konsumsi masyarakat. Selain sebagai salah satu 

indikator ekonomi makro dan indikator untuk menentukan kebijaksanaan di 

bidang ekonomi serta berguna untuk mendeteksi kondisi perekonomian, laju 

inflasi juga menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang 

dan jasa. Selain itu IHK digunakan untuk menghitung andil inflasi.  

IHK dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) 

di setiap kota. SHK meliputi jenis barang dan jasa dengan kualitas atau merk yang 

umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kota yang bersangkutan. 

Berdasarkan data BPS Republik Indonesia, IHK terdiri dari 82 kota di Indonesia 

yang disajikan menurut indeks umum dan 7 kelompok pengeluaran setiap bulan 

berikut dengan rata-rata indeks dalam tahun 2017. Dari 7 kelompok pengeluaran 

tersebut maka akan dibahas atau diteliti kelompok pengeluaran yang memberikan 

kontribusi terhadap laju inflasi: 

1. Bahan Makanan 

2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 

3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar 

4. Sandang 

5. Kesehatan 

6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 
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7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 

Untuk mengetahui kelompok pengeluaran (variabel yang akan diteliti) yang 

memberikan kontribusi besar terhadap laju inflasi, digunakanlah metode analisis 

faktor. Analisis faktor adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mencari faktor-

faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi antara berbagai indikator 

independen yang diobservasi (Widarjono, 2015: 189). Analisis faktor termasuk 

dalam analisis interdependensi. Karena tidak terdapat satu variabelpun yang 

didefinisikan sebagai variabel dependen. Dengan kata lain antar variabel tidak 

salingbergantung. Analisis faktor olahan data berbasis pada variabel. Kelebihan 

analisis faktor adalah dapat meringkas data dalam jumlah besar menjadi kelompok 

faktor yang lebih kecil. 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis faktor dalam 

bentuk tugas akhir. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muntaha (2011) 

menunjukkan bahwa analisis faktor yang mempengaruhi pengunjung datang ke 

taman wisata Dieng di Kabupaten Wonosobo menghasilkan 3 faktor. yaitu faktor 

alam, faktor pengelola wisata dan faktor pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa 

analisis faktor dipercaya untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi 

pengunjung datang ke taman wisata Dieng di Kabupaten Wonosobo. 

Hasil penelitian Sari (2010) menunjukkan bahwa analisis faktor indeks 

harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran yang mempengaruhi laju inflasi 

Kota Semarang tahun 2009 dengan menggunakan SPSS 16.0 menghasilkan 1 

faktor. Penelitian selanjutnya Aisyah (2016) menunjukkan bahwa analisis faktor 

pola pengeluaran per rumah tangga di Indonesia tahun 2012 dengan menggunakan 
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SPSS dan NCSS menghasilkan 3 faktor dan hasil penelitian Aghnia (2017) 

menghasilkan 1 faktor dengan semua variabel mempengaruhi laju inflasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa analisis faktor dapat dipercaya untuk menganalisis 

permasalahan analisis faktor di berbagai bidang. Dalam penelitian ini analisis 

yang digunakan adalah analisis faktor yaitu mengenai faktor-faktor Indeks Harga 

Konsumen di Indonesia (Nasional) yang mempengaruhi Laju Inflasi. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil judul tugas 

akhir, Analisis Faktor Indeks Harga Konsumen pada Kelompok Pengeluaran yang 

Mempengaruhi Laju Inflasi Nasional Tahun 2017. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Apa sajakah variabel-variabel Indeks Harga Konsumen pada kelompok 

pengeluaran yang mempengaruhi laju inflasi nasional tahun 2017 

berbantuan software SPSS? 

2. Apa sajakah variabel Indeks Harga Konsumen pada kelompok pengeluaran 

yang paling dominan mempengaruhi laju inflasi nasional tahun 2017 

berbantuan software SPSS? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu meluas, terdapat beberapa 

batasan pada penelitian ini, antara lain. 

1. Dibatasi pada analisis faktor beserta teori-teori yang mendukung. 

2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Indeks Harga 

Konsumen 82 kota di Indonesia pada kelompok pengeluaran nasional tahun 

2017. 

3. Data didapatkan dari hasil survei Indeks Harga Konsumen 2017 yang 

didapatkan dari BPS RI. 

4. Software yang digunakan adalah SPSS. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui variabel Indeks Harga Konsumen pada kelompok 

pengeluaran yang mempengaruhi laju inflasi nasional tahun 2017 

berbantuan software SPSS. 

2. Untuk mengetahui variabel Indeks Harga Konsumen pada kelompok 

pengeluaran nasional yang paling dominan mempengaruhi laju inflasi 

nasional tahun 2017 berbantuan software SPSS. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat penulisan laporan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama melaksanakan 

perkuliahan sehingga menunjang persiapan untuk terjun ke dunia kerja. 

b. Menambah wawasan yang lebih luas tentang analisis faktor dan juga 

tentang software SPSS. 

2. Bagi Jurusan Matematika 

a. Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi pembaca dan acuan bagi 

mahasiswa. 

b. Sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan bahan bacaan yang 

dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

3. Bagi Instansi 

a. Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dalam 

kegiatan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh BPS. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Secara garis besar sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

1. Bagian Awal 

Pada bagian awal tugas akhir ini berisi halaman judul, lembar pengesahan, 

prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar grafik, daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 
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Pada bagian isi terdiri dari lima bab yaitu: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Di dalam bab ini berisi tentang uraian atau teori-teori yang 

mendasari pemecahan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan judul tugas akhir, yaitu: Indeks Harga Konsumen, 

Analisis Statistika, Analisis Multivariat, Analisis Faktor, 

Gambaran Umum SPSS. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Di dalam bab ini berisi tentang metode pengumpulan data serta 

metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan serta pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Di dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan 

dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung penulisan tugas akhir ini. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Indeks Harga Konsumen 

2.1.1 Konsep Umum Indeks Harga Konsumen 

Pembangunan di semua aspek kehidupan khususnya pembangunan ekonomi 

pasca krisis terlihat semakin mantap. Keberhasilan pembangunan tersebut perlu 

diukur dengan alat yang sesuai/tepat. Oleh karena itu dibutuhkan tersedianya data 

statistik di berbagai sektor. Guna memenuhi harapan tersebut, salah satu upaya 

yang dilakukan adalah menyajikan data Indeks Harga Konsumen (IHK) dan laju 

inflasi. 

Perubahan IHK merupakan indikator ekonomi makro yang cukup penting 

untuk memberikan gambaran tentang laju inflasi suatu daerah, dan lebih lagi dapat 

menggambarkan pola konsumsi masyarakat. Selain hal di atas, IHK merupakan 

salah satu indikator ekonomi yang dapat digunakan untuk membuat analisis 

sederhana tentang sekilas perkembangan ekonomi di suatu daerah pada periode 

tertentu (Juniaryono, 2013: 2). 

Laju indeks harga konsumen (IHK) adalah laju inflasi yang disebabkan oleh 

meningkatnya tekanan permintaan barang dan jasa (permintaan agregat) dalam 

perekonomian, beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab laju inflasi yang 

bersifat permanen adalah interaksi antara ekspektasi masyarakat terhadap laju 

inflasi (Hamdan, 2016: 48). 
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Menurut Supranto (2010: 18), Indeks Harga Konsumen adalah angka yang 

menggambarkan perbandingan harga konsumen yang terjadi pada dua periode 

waktu yang berbeda. Harga konsumen di sini mencakup harga semua jenis 

barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum di antaranya meliputi 

kelompok barang-barang bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, 

rokok dan tembakau; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar; 

kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan, rekreasi dan 

olahraga; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan. 

Perhitungan IHK di 82 kota menggunakan tahun dasar 2012 = 100, secara 

umum perhitungan IHK dapat diuraikan sebagai berikut: data harga suatu 

komoditas yang diperoleh dari hasil observasi bulan berjalan      dibandingkan 

dengan data harga komoditas yang sama pada bulan sebelumnya           untuk 

memperoleh relatif harga bulan berjalan. Selanjutnya, relatif harga bulan berjalan 

dikalikan dengan nilai konsumsi bulan sebelumnya untuk memperoleh nilai 

konsumsi bulan berjalan, kemudian, hasilnya dibagi dengan nilai konsumsi tahun 

dasar dan dikalikan 100, untuk memperoleh indeks bulan bersangkutan. 

Nilai konsumsi bulan sebelumnya adalah hasil perkalian harga bulan 

sebelumnya dari suatu komoditas hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2012, 

sedangkan nilai konsumsi tahun dasar adalah hasil SBH 2012, keduanya telah 

tersedia dari hasil proses perhitungan sebelumnya dan digunakan untuk 

perhitungan berikutnya (BPS RI, 2017). 
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2.1.1.1  Definisi Indeks Harga Konsumen 

Berikut ini akan diberikan arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam 

konsep umum Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi, antara lain: 

1.  Angka Indeks 

Angka indeks secara umum adalah angka yang disusun sedemikian rupa 

sehingga dapat dipergunakan untuk membuat perbandingan mengenai 

perkembangan suatu kegiatan dari waktu tertentu terhadap waktu yang lain. 

Sedangkan angka indeks harga adalah bilangan atau angka yang secara 

statistik dapat menunjukkan perubahan atau perbedaan harga dari suatu atau 

beberapa macam barang tertentu. Jadi angka indeks harga konsumen adalah 

angka indeks yang menggambarkan perubahan harga sekeranjang 

barang/jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum guna mengukur 

perubahan atau melakukan perbandingan perubahan-perubahan ekonomi 

(BPS, 2003). 

2.  Harga Konsumen 

Harga konsumen ialah harga transaksi yang terjadi antara 

pedagang/pengecer dengan pembeli atau konsumen atas suatu barang dan 

jasa dengan tujuan untuk dikonsumsi (Supranto, 2010:33). 

3.  Pasar 

Pasar adalah tempat terjadinya transaksi atas sesuatu barang dan jasa yang 

dihasilkan antara penjual dan pembeli (Supranto, 2010 : 30). Secara teoritis 

harga konsumen harus lebih tinggi ketimbang harga pedagang besar maupun 

produsen. Pasar yang dimaksudkan untuk pencatatan harga konsumen 
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adalah pasar konsumsi. Untuk menentukan pasar sebagai objek survei 

perlulah mengamati hal-hal sebagai berikut. 

a.  Pasar yang dipilih adalah pasar yang paling banyak dikunjungi 

konsumen atau pasar yang paling besar. 

b.  Komoditas barang dalam pasar tersebut relatif banyak dan lengkap. 

c.  Pengunjung pasar atau konsumen mewakili sebagian besar masyarakat 

setempat. 

d.  Harga-harga barang dan jasa di pasar tersebut merupakan pantauan bagi 

pasar-pasar lainnya. 

e.  Diusahakan pasarnya bukan musiman, tetapi yang ramai setiap hari 

(Supranto, 2010: 34) 

4.  Indeks Harga Konsumen 

Indeks Harga Konsumen adalah besaran angka yang menunjukkan 

perbandingan dengan angka tahun dasar (Supranto, 2010 : 36). Yang 

dimaksud angka yang diperbandingkan dalam hal ini adalah nilai konsumsi 

rumah tangga, sedangkan angka tahun dasar adalah angka nilai konsumsi 

rumah tangga (dari hasil survei) yang menjadi patokan/dasar untuk 

dibandingkan dengan angka-angka selanjutnya, lazimnya angka tahun dasar 

dibuat 100. Bilamana angka indeks suatu periode lebih besar dari 100, dapat 

diartikan terjadi kenaikan harga/inflasi, sebaliknya bilamana angka pada 

suatu periode lebih kecil dari 100 dapat diartikan terjadi deflasi (Supranto, 

2010 : 39). Indeks harga konsumen secara keseluruhan didasarkan pada 

survei belanja konsumen, yang digunakan untuk mendapatkan pengeluaran 
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faktor pembobotan berdasarkan yang memiliki bias penimbangan dan 

substitusi potensial. Ukuran utama inflasi didasarkan pada pertumbuhan 

tahun ke tahun (Ryadh M. Alkhareif, 2015: 1). Indeks harga konsumen 

mengukur keseluruhan evolusi harga barang yang dibeli dan tarif layanan 

yang digunakan oleh masyarakat dalam periode tertentu (periode berjalan) 

dari periode sebelumnya (basis atau referensi), menemukan: 

a. Indeks Basis Mobile 

Bagian yang menunjukkan perbandingan dibuat antara ukuran periode 

yang berdekatan secara berurutan. 

b. Indeks dasar tetap 

indeks itu bagian dari seri yang terus-menerus membandingkan ukuran 

periode dasar, yang tersisa tidak berubah. Tingkat inflasi tahunan 

mencerminkan kenaikan rata-rata harga konsumen dari tahun 

sebelumnya. Tingkat ini dihitung sebagai rasio, dinyatakan sebagai 

persentase, antara indeks harga rata-rata lebih dari setahun dan tahun 

sebelumnya, minus Indeks Harga Konsumen (IHK) dan tingkat inflasi 

tahunan 

5.  Diagram Timbangan 

Diagram timbangan adalah nilai konsumsi tahun dasar dari semua jenis 

barang/jasa yang tercakup dalam paket komoditas. Untuk Kabupaten Pati 

diagram timbangannya diperoleh dengan merujuk diagram timbangan Kota 

Semarang yang telah dimodifikasi secara ilmiah. Sedangkan diagram 
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timbangan Kota Semarang diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 

2002 (BPS Kabupaten Pati, 2011 : 7). 

6.  Relatif Harga  

Relatif harga adalah rasio/perbandingan antara harga suatu komoditas di 

suatu waktu tertentu (bulan ke n) dibandingkan dengan harga komoditas 

tersebut pada periode sebelumnya (bulan ke n-1) (BPS Kota Semarang, 

2007:8). 

7.  Paket Komoditas 

Sekelompok barang/jasa yang merupakan bagian atau anggota dari suatu 

sektor/kegiatan ekonomi yang akan dihitung indeks harganya. Untuk Indeks 

Harga Konsumen paket komuditasnya adalah seluruh jenis barang/jasa yang 

banyak dikonsumsi oleh masyarakat suatu kota. 

8.  Nilai Konsumsi 

Nilai konsumsi adalah rata-rata pengeluaran setiap rumah tangga selama 

satu tahun atas barang atau jasa yang dikonsumsinya (BPS Kota Semarang, 

2007:9). 

9.  Deflasi 

Menurunnya tingkat harga barang/jasa kebutuhan masyarakat secara rata-

rata (agregat) atau penurunan harga-harga barang/jasa kebutuhan 

masyarakat secara umum. 

10.  Laju Inflasi 

Inflasi adalah kenaikan secara umum harga barang dan jasa yang merupakan 

kebutuhan pokok masyarakat. Inflasi dapat pula didefinisikan sebagai 
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penurunan daya beli mata uang suatu negara (Tripena, 2011: 11). Inflasi 

juga diartikan sebagai keadaan dimana terjadinya peningkatan harga umum 

secara terus menerus, atau keadaan dimana peningkatan harga umum secara 

terus mene pengerus bila tak ada upaya pengendalian harga (Gunawan, 

1991: 4).  

Menurut Boediono (1995) inflasi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:  

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (domestic inflation ).Inflasi ini 

terjadi karena adanya tekanan dari variabel makro dalam negeri sehingga 

mendorong terjadinya kenaikan harga-harga barang. 

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (imported inflation). Merupakan 

inflasi yang terjadi karena adanya pengaruh dari luar negeri (faktor 

ekstern). Pengaruh tersebut dapat berupa kejadian inflasi (kenaikan 

harga) di negara lain yang mempunyai hubungan erat, sehingga harga 

barang-barang import menjadi lebih mahal. Dampak tersebut secara 

langsung akan menyebabkan indeks harga konsumen meningkat, dan 

secara tidak langsung akan menaikkan indeks harga konsumen melalui 

kenaikan biaya produksi. 

2.1.1.2 Hubungan Indeks Harga Konsumen dengan Inflasi 

Menurut Mankiw (2003: 72) mengatakan bahwa ketika masyarakat 

membicarakan harga maka masyarakat langsung mengkaitkannya dengan 

sejumlah uang, dengan sejumlah uang dapat menentukan suatu nilai harga yang 

harus dibayarkan untuk mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. “ Harga adalah 

tingkat dimana uang yang dipertukarkan untuk mendapatkan barang atau jasa”. 
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Harga merupakan nilai dari sejumlah uang yang mempunyai nilai yang sama 

dengan barang atau jasa yang akan kita dapatkan, dengan kata lain bahwa harga 

berhubungan erat dengan konsumsi dimana subyeknya biasa disebut konsumen. 

Selanjutnya menurut Ahmed dan Mortaza (2005: 79). Ada hubungan yang 

cukup erat antara IHK dan inflasi, perubahan IHK mencerminkan adanya 

perubahan harga, ketika harga-harga barang atau jasa pada suatu kelompok 

komoditi mengalami kenaikan dapat dikatakan telah terjadi inflasi pada kelompok 

komoditi tersebut, di mana “Peningkatan dalam seluruh tingkat harga disebut 

inflasi”. 

2.2 Klasifikasi Data 

Berdasarkan jenis perolehannya atau pengumpulannya, data diklasifikasikan 

menjadi 5 macam tipe atau skala yaitu: 

1. Skala Nominal 

Data nominal diperoleh dari hasil pengamatan (observasi). Jadi hasilnya 

berbentuk kualitatif. Apabila datanya disimpulkan menjadi data numerik 

(kuantitatif), maka bilangan yang digunakan bersifat diskrit dan tidak 

mengenal urutan. Artinya tiap unsurnya tidak mempunyai arti menurut 

besarnya atau posisinya. Datanya dapat secara bebas disusun tanpa 

memperhatikan urutan, dan dapat dipertukarkan. 

2. Skala Ordinal 

Data ordinal berasal dari hasil pengamatan, observasi, atau angket berskala 

dari suatu variabel. Hasil observasi berbentuk data kualitatif. Apabila 
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datanya disimbolkan menjadi data numerik, maka bilangan yang digunakan 

bersifat diskrit dan mengenal urutan menurut kualitas atributnya. 

3. Skala Kardinal 

Data kardinal berasal dari hasil membilang atau menghitung suatu variabel. 

Data berbentuk kuantitatif bilangan diskrit, umumnya dinyatakan dalam 

bilangan kardinal. Data hasil membilang selalu bulat. 

4. Skala Interval  

Data interval berasal dari hasil mengukur suatu variabel. Data diasumsikan 

berbentuk bilangan kontinu mempunyai ukuran urutan, seperti dengan data 

ordinal. Pada skala interval tidak memiliki nol mutlak, artinya jika suatu 

responden variabelnya bernilai nol bukan berarti tidak memiliki substansi 

sama sekali. Diartikan juga titik nol pada skala interval adalah bebas 

posisinya. 

5. Skala Rasio 

Data rasio berasal dari hasil mengukur suatu variabel. Data diasumsikan 

berbentuk bilangan kontinu hampir sama dengan skala interval, 

perbedaannya terletak pada nilai nol. Pada skala rasio memiliki nilai nol 

mutlak, artinya jika suatu responden variabelnya bernilai nol berarti tidak 

memiliki substansi sama sekali. Titik nol skala rasio adalah tetap. Dalam 

skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Oleh karena itu adalah tidak 

cocok apabila hasil pengukuran imterval digolongkan sebagai rasio. Adalah 

tidak cocok mengatakan 60 derajat celcius adalah dua kali lipat suhu 30 
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derajat celcius. Pada skala rasio mempunyai nol mutlak, disana berlaku bila 

suatu ukuran separuhnya atau dua kali lipatnya (Sukestiyarno, 2013: 8). 

2.3 Analisis Statistika 

Berdasarkan jumlah variabel yang dianalisis, analisis statistika dapat 

dikelompokkan menjadi analisis univariat, bivariat dan multivariat. Analisis 

univariat berasal dari kata uni dan variate yang berarti analisis satu variabel. 

Maksud dari analisis satu variabel adalah analisis statistika yang hanya melibatkan 

satu variabel. Maksud dari analisis dua variabel adalah analisis statistika yang 

melibatkan dua variabel. Apabila analisis lebih dari dua variabel dinamakan 

analisis multivariat. Analisis multivariat adalah perluasan dari analisis univariat 

dan bivariat (Santoso,  2014: 1). 

2.4 Statistika Multivariat 

Analisis multivariat merupakan perluasan dari analisis univariat atau 

bivariat. Analisis multivariat adalah analisis multi variabel dalam satu atau lebih 

hubungan. Analisis ini berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara 

simultan menganalisis sejumlah pengukuran pada individu atau objek (Santoso, 

2014: 7). Analisis multivariat berasal dari kata multi dan variate, dua kata ini 

dapat diartikan analisis lebih dari dua variabel. Analisis multivariat merupakan 

salah satu analisis statistika yang berkaitan dengan analisis banyak variabel 

(Widarjono, 2015: 1). Menurut Hair, sebagaimana dikutip oleh Sarwono (2013: 

1), Analisis Multivariat mengacu pada semua teknik statistik yang secara 

bersamaan menganalisis beberapa pengukuran terhadap individual atau objek 

dalam suatu riset. Menurut Johnson, sebagaimana dikutip oleh Sarwono (2013: 1), 
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analisis multivariat mencakup analisis data penelitian yang menggunakan banyak 

variabel yang dikenakan pengukuran secara bersamaan. 

2.4.1 Jenis-jenis Analisis Statistika Multivariat 

Berdasarkan jenis analisis, statistik multivariat dapat dikelompokkan 

menjadi dua metode, yaitu: 

1. Metode Dependensi 

Jika hubungan bersifat dependensi, akan dilihat lebih jauh berapa banyak 

variabel yang ada. Jika jumlah variabel dependen hanya satu, dengan dua 

atau lebih variabel independen, maka dapat digunakan analisis regresi 

berganda atau analisis diskriminan. Untuk jumlah variabel dependen lebih 

dari satu, dapat digunakan analisis Manova, Korelasi kanonikal atau SEM. 

Jika hubungan sederhana, tipe data variabel dependen adalah metrik dan tipe 

data variabel independen adalah nonmetrik, digunakan analisis MANOVA. 

sedangkan jika tipe data variabel dependen adalah metrik dan tipe data 

variabel independen adalah juga metrik, maka digunakan analisis kanonikal. 

2. Metode Interdependensi 

Jika hubungan bersifat interdependensi, akan dilihat pengolahan data 

berbasis pada variabel ataukah berbasis pada kasus (objek atau individu). 

Jika yang akan diolah adalah variabel-variabel data, misalkan 

pengelompokan variabel usia, tinggi badan, persepsi responden dan variabel 

lainnya, akan digunakan analisis faktor. Namun, jika pengolahan data 

berdasar objek atau individu (seperti pengelompokan responden, 

pengelompokan produk-produk tertentu, atau pengelompokan properti lain 
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yang tidak berdasar variabel), maka dapat dipilih cluster analysis, MDS atau 

CA (Santoso, 2014: 1). 

2.4.2 Uji Data 

Uji data pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai 

metode multivariat (cluster analysis, factor analysis dan lainnya) bisa digunakan 

pada data tertentu. Dengan demikian, hasil proses multivariat bisa diinterpretasi 

dengan tepat (Santoso, 2014: 15). 

Berikut ini merupakan uji yang biasanya dilakukan pada berbagai metode 

statistik multivariat: 

2.4.2.1 Missing Data 

Missing data terjadi karena data mengenai suatu kasus hilang, tidak 

diberikan atau memang tidak akan ada data tersebut. Hal ini menyebabkan ada sel 

yang kosong, contoh apabila data disajikan pada SPSS atau NCSS. Sebenarnya 

missing data tidak bermasalah apabila jumlah missing data sedikit, berkisar 1% 

dari seluruh data yang diteliti. Namun, jika presentase data yang hilang tersebut 

cukup besar, maka perlu dilakukan pengujian apakah data yang mengandung 

banyak missing tersebut masih layak diproses lebih lanjut ataukah tidak (Santoso, 

2014: 16). Berikut merupakan perlakuan terhadap data yang mengalami missing 

data: 

1. Menghilangkan atau menghapus baris atau kolom yang mengalami missing 

value. 
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2. Sel yang mengalami missing value diisi dengan nilai tertentu, biasanya diisi 

dengan nilai rata-rata keseluruhan data, karena nilai rata-rata dari 

keseluruhan data dianggap mendekati nilai yang sebenarnya. 

2.4.2.2 Outlier 

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat 

sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk 

nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi 

(Ghozali, 2011: 41). Berikut merupakan penyebab adanya data oulier. 

1. Terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. 

2. Terjadi kesalahan dalam mengentri data. 

3. Memang terdapat data yang ekstrim. 

Berikut merupakan uji yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya data 

outlier. 

1. Scatter plot data 

Diagram pencar (scatter plot) adalah sajian data dalam bentuk koordinat 

titik dari dua variabel yang satu pada sumbu x dan yang lain pada sumbu y 

(Sukestiyarno, 2013: 31). Sehingga scatter plot yang ditampilkan hanya dari 

dua variabel dalam suatu grafik, ini adalah kelemahan dari scatter plot. 

2. Standardisasi data 

Uji keberadaan oulier dapat dilakikan dengan cara standardisasi data yaitu 

data yang diteliti diubah ke dalam bentuk z. Berikut merupakan rumus 

standardisasi data dengan nilai z. 
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   ̅

 
    (2.1) 

di mana: 

x = nilai data 

 ̅ = nilai rata-rata 

  = standard deviasi           (Santoso, 2014: 34) 

Data outlier dapat dilihat dari nilai z. Outlier terjadi apabila nilai z berada di 

luar rentang antara -2,5 dengan +2,5. 

3. Box Plot 

Box plot adalah sajian data yang menggambarkan hubungan antara median 

(  ), quartil atas (  ), dan quartil bawah (  ),termasuk pencilan data 

(Sukestiyarno, 2013: 35). Berikut merupakan penanganan apabila terdapat 

data outlier. 

a. Data yang mengalami outlier dihapus atau dihilangkan. 

b. Mempertahankan adanya data outlier, dikarenakan memang ada data 

outlier. 

2.4.2.3 Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah ingin mengetahui apakah distribusi sebuah data 

mengikuti atau mendekati distribusi normal. yakni distribusi data dengan bentuk 

lonceng (bell shaped) (Santoso, 2014: 43). Berikut merupakan rumus uji 

normalitas Kolmogorov-Smirnov. 

      |           |           (2.2) 
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di mana: 

      = distribusi frekuensi kumulatif sampel 

      = distribusi frekuensi kumulatif teoritis 

Uji normalitas data dapat dilihat dari nilai sig dimana sig >        dan 

berikut merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan apabila sebaran data tidak 

normal. 

1. Menghapus atau menghilangkan data yang dianggap menjadi penyebab data 

tidak normal. 

2. Menambah data. 

3. Melakukan transformasi data. 

4. Menerima suatu data apa adanya. 

2.5 Analisis Faktor 

Teknik statistika analisis faktor pada awalnya dikembangkan oleh Spearman 

(1904), meskipun ada beberapa ahli mengatakan bahwa analisis faktor ini 

dikembangkan terlebih dahulu oleh ahli statistika lain yaitu Karl Pearson (1901) 

(Widarjono, 2015: 189). Analisis Faktor adalah sebuah teknik yang digunakan 

untuk mencari faktor-faktor yang mampu menjelaskan hubungan atau korelasi 

antara berbagai indikator independen yang diobservasi (Widarjono, 2015: 189). 

Analisis faktor ini menilai variabel mana saja yang dianggap layak 

(appropriateness) untuk dimasukkan dalam analisis selanjutnya. Pengujian ini 

dilakukan dengan memasukkan semua variabel yang ada, kemudian pada 

variabel–variabel tersebut dikenakan sejumlah pengujian (Hendikawati, 2011: 

28). 
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Analisis faktor bertujuan untuk meringkas sejumlah variabel ke dalam 

kelompok yang lebih kecil. Secara umum analisis faktor bertujuan untuk 

mereduksi data dan menginterpretasikannya sebagai suatu variabel baru yang 

berupa variabel bentukan (Karyanus Daely, 2013). 

2.5.1 Kegunaan Analisis Faktor 

Analisis Faktor dipergunakan dalam situasi berikut. 

1. Mengenali atau mengidentifikasi dimensi yang mendasari (underlying 

dimension) atau faktor, yang menjelaskan korelasi antara suatu set variabel. 

Menganalisis faktor berarti mereduksi data atau variabel. 

2. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel baru yang tidak 

berkorelasi (independent) yang lebih sedikit jumlahnya untuk menggantikan 

suatu set variabel asli yang saling berkorelasi di dalam analisis multivariate 

selanjutnya, misalnya analisis regresi berganda dan analisis diskriminan. 

3. Mengenali atau mengidentifikasi suatu set variabel yang penting dari suatu 

set variabel yang lebih banyak jumlahnya untuk untuk dipergunakan 

didalam analisis multivariate selanjutnya. 

Analisis faktor, banyak aplikasinya di dalam riset pemasaran, manajemen 

dan ilmu sosial atau kedokteran, untuk klasifikasi atau pengelompokkan. 

1. Analisis faktor bisa dipergunakan di dalam segmentasi pasar untuk 

mengidentifikasi variabel yang mendasari yang dipergunakan untuk 

mengelompokkan pelanggan. 

2. Di dalam riset produk analisis faktor dapat dipergunakan untuk menentukan 

atribut atau karakteristik merek yang mempengaruhi pilihan pelanggan atau 
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pembeli. Misalnya merek pasta gigi bisa dievaluasi berdasarkan 

perlindungan terhadap gigi (supaya tidak berlubang), memutihkan gigi, 

rasanya (pedas seperti permen keras), napas segar dan harga murah. 

3. Di dalam studi advertensi, analisis faktor dapat dipergunakan untuk 

memahami kebiasaan mengkonsumsi media atau the media contsumption 

habits dari pasar sasaran (the target market). Pengguna makanan beku 

mungkin pemirsa berat TV kabel, melihat banyak film layar lebar atau 

sinetron, mendengarkan country music. 

4. Di dalam penelitian harga, bisa dipergunakan untuk mengenali atau 

mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat pelanggan atau pembeli yang 

sensitif terhadap harga (Supranto, 2004: 115). 

2.5.2 Model Matematik dalam Analisis Faktor 

Model analisis faktor, komponen hipotesis diturunkan dari hubungan antar 

variabel terobservasi. Model analisis faktor mensyaratkan bahwa hubungan antar 

variabel terobservasi harus linear dan nilai koefisien korelasi tidak boleh nol, 

artinya harus ada hubungan. Komponen hipotesis yang diturunkan harus memiliki 

sifat-sifat sebagai berikut. 

1. Komponen hipotesis tersebut diberi nama faktor. Faktor-faktor ini 

membentuk linearly independent variabel. Tidak ada faktor yang menjadi 

kombinasi linear dari faktor lain, sebab faktor-faktor tersebut dibuat 

sedemikian rupa sehingga bebas (independent) satu sama lain. 

2. Variabel komponen hipotesis yang disebut faktor tersebut, bisa 

dikelompokkan menjadi dua yaitu: common factors and unique factors. Dua 
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komponen ini bisa dibedakan kalau dinyatakan dalam timbangan (weight) di 

dalam persamaan linear, yang menurunkan variabel terobservasi dari 

variabel komponen hipotesis. 

3. Common factors selalu dianggap tidak berkorelasi dengan faktor unik. 

Faktor unik biasanya juga dianggap saling berkorelasi (manually 

uncorrelated), akan tetapi common factor mungkin atau tidak mungkin 

berkorelasi satu sama lain. 

4. Umumnya dianggap bahwa jumlah common factor lebih sedikit dari jumlah 

variabel asli. Banyaknya faktor unik biasanya dianggap sama dengan 

banyaknya variabel asli. Adapun persamaan fundamental dari analisis faktor 

dapat ditulis sebagai berikut: 

                    (2.3) 

di mana: 

X = suatu vektor yang berukuran n x 1 dari variabel acak (random) 

sebanyak n dengan            

A = matriks koefisien n x m 

F = suatu vektor yang berukuran m x 1 dari common factors yaitu:  

            

V = matriks koefisien yang diagonal n x n untuk vektor unik yang   

merupakan kombinasi common factors dan faktor unik yang   

tertimbang. 

  = suatu faktor acak dari n variabel faktor unik             

(Supranto, 2004: 120) 
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2.5.3 Statistik yang Relevan dengan Analisis Faktor 

Statistik kunci yang relevan dengan analisis faktor adalah sebagai berikut 

(Supranto, 2004: 117). 

1. Barlett's test of sphericity 

Bartlett's test of sphericity adalah tes statistik untuk keseluruhan signifikansi 

dari semua korelasi didalam suatu matriks korelasi, yang ditandai dengan 

signifikansi (p value <0.05). Dari hasil diatas terlihat tingkat signifikansi 

0.00 ( p value < 0.05) Uji statistik untuk sphericity didasarkan pada suatu 

transformasi chi square dari determinan matriks korelasi. 

2. Matriks korelasi segitiga 

Matriks segitiga menunjukkan korelasi sederhana r, antara semua pasangan 

variabel yang tercakup dalam analisis. Nilai atau angka pada diagonal utama 

yang semuanya sama yaitu 1, dihapus atau ditiadakan. 

3. Communality 

Yaitu jumlah varian yang disumbangkan oleh satu variabel dengan seluruh 

variabel lainnya dalam analisis. Bisa juga disebut proporsi atau bagian 

varian yang dijelaskan oleh common factor atau besarnya sumbangan suatu 

faktor terhadap seluruh varian. Eigenvalues Merupakan jumlah varian yang 

dijelaskan oleh setiap faktor. 

4. Factor loading 

Yaitu korelasi sederhana antara variabel dengan faktor. 
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5. Factor loading plot 

Yaitu suatu plot dari variabel asli dengan menggunakan factor loadings 

sebagai koordinat. 

6. Factor matrix 

Faktor yang memuat semua faktor loadings dari semua variabel pada semua 

factor extracted. 

7. Factor scores 

Merupakan skor komposit yang diestimasi untuk setiap responden pada 

faktor turunan (derived factors). 

8. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) merupakan suatu indeks yang dipergunakan 

untuk meneliti ketepatan analisis faktor. Nilai tinggi antara 0,5-1,0 berarti 

analisis faktor tepat, jika kurang dari 0,5 maka analisis faktor dikatakan 

tidak tepat. 

9. Measure of sampling adequacy (MSA) 

Measure of Sampling Adequacy (MSA) yaitu suatu indeks perbandingan 

antara koefisien korelasi parsial untuk setiap variabel. MSA digunakan 

untuk mengukur kecukupan sampel. 

10. Pracentage of variance 

Merupakan persentase varian total yang disumbangkan oleh setiap faktor. 
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11. Residual 

Merupakan perbedaan antara korelasi yang terobservasi berdasarkan input 

correlation matrix dan korelasi hasil reproduksi yang diperkirakan dari 

matrik faktor. 

12. Scree plot 

Merupakan plot dari eigen sumbu tegak (vertikal) dan banyaknya faktor 

sebagai sumbu datar, untuk menentukan banyaknya faktor yang bisa ditarik 

(Factor Extraction). 

2.5.4 Asumsi pada Analisis Faktor 

Prinsip utama analisis faktor adalah korelasi, maka asumsi-asumsi yang 

harus dipenuhi pada analisis faktor terkait dalam korelasi, sebagai berikut 

(Santoso, 2014: 58). 

1. Besar nilai korelasi atau korelasi antar variabel independen harus cukup 

kuat, yaitu diatas 0,5. 

2. Besar korelasi parsial, korelasi antar dua variabel dengan menganggap tetap 

variabel yang lain justru harus kecil. 

3. Pada uji Measure of Sampling  Adequency (MSA) atau Barlett's Test 

mengharuskan nilai korelasi yang signifikan diantara paling sedikit 

beberapa variabel. 

4. Asumsi Normalitas dari variabel-variabel atau faktor yang terjadi sebaiknya 

terpenuhi. 
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2.5.5 Tahapan dalam Analisis Faktor 

Berikut merupakan tahapan dalam analisis faktor. 

1. Menguji kelayakan variabel 

Tahap ini dilakukan pengujian terhadap semua variabel untuk mengetahui 

variabel apa saja yang layak untuk diikutsertakan dalam analisis 

selanjutnya. Apabila suatu variabel memiliki nilai korelasi yang cukup 

tinggi dengan variabel lain, maka variabel tersebut akan mengelompok 

membentuk suatu faktor. Sebaliknya, apabila suatu variabel memiliki nilai 

korelasi yang lemah dengan variabel lain, maka variabel tersebut cenderung 

tidak mengelompok dengan suatu faktor. Untuk mengetahui apakah suatu 

variabel dapat dianalisis lebih lanjut atau tidak, diperlukan uji KMO. 

Metode Keiser-Mayer Olkin (KMO) digunakan untuk mengukur 

homogenitas indikator. Berikut merupakan rumus untuk mengukur KMO. 

     
∑∑   

 

∑∑   
  ∑∑   

       (2.4) 

di mana: 

   
  = koefisien korelasi 

   
  = koefisien korelasi parsial 

Petunjuk untuk melihat homogenitas indikator dapat dilihat pada tabel 2.1  
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Tabel 2.1  Tampilan pallete 

Ukuran KMO Rekomendasi 

≥0,90 Sangat Baik 

0,80-0,89 Berguna 

0,70-0,79 Biasa 

0,60-0,69 Cukup 

0,50-0,59 Buruk 

≤0,50 Tidak diterima 

 

Apabila nilai KMO > 0,5, maka variabel (sampel) dapat dianalisis dengan 

analisis faktor. Selain menggunakan nilai KMO dalam pengambilan 

keputusan untuk analisis lebih lanjut dapat pula menggunakan nilai 

signifikansi. 

Hipotesis untuk signifikansi: 

   = Sampel (variabel) tidak dapat dianalisis lebih lanjut 

   = Sampel (variabel) dapat dianalisis lebih lanjut 

Kriteria pengujian: 

Sig. > 0,05 maka    diterima 

Sig < 0,05 maka    ditolak 

Nilai MSA (Measure of Sampling Adequacy) dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan apakah suatu variabel dapat dianalisis lebih lanjut. 

Pada output SPSS nilai MSA dapat diperhatikan pada bagian bawah (Anti 

image correlation) yang bertanda a. Nilai MSA berada pada rentang 0 dan 

1, dengan kriteria sebagai berikut. 
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a. MSA = 1, variabel tersebut dapat diprediksi tanpa kesalahan oleh 

variabel yang lain. 

b. MSA > 0,5, variabel masih bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih 

lanjut. 

c. MSA < 0,5, variabel tidak bisa diprediksi dan tidak bisa dianalisis 

lebih lanjut, atau dikeluarkan dari variabel lainnya (Santoso, 2014: 

66). 

Sehingga apabila suatu variabel memiliki nilai MSA < 0,5, berarti variabel 

tersebut dikeluarkan dari matriks. Apabila terdapat lebih dari satu variabel 

yang memiliki nilai MSA < 0,5, maka variabel yang dikeluarkan adalah 

variabel yang memiliki nilai MSA terkecil. 

2. Proses factoring and rotation 

Hasil dari tahap pertama diperoleh variabel yang memenuhi syarat untuk 

dianalisis. Selanjutnya variabel yang memenuhi syarat diekstraksi sehingga 

terbentuk satu atau lebih faktor. Ekstraksi faktor adalah suatu metode yang 

digunakan untuk mereduksi data dari beberapa indikator untuk 

menghasilkan faktor yang lebih sedikit yang mampu menjelaskan korelasi 

antar indikator yang diobservasi (Widarjono, 2015: 195). Tahap ini 

merupakan tahap inti dari factoring. Metode yang paling sering digunakan 

principal components analysis, karena dalam ekstraksi faktor metode inilah 

yang paling sederhana. Untuk mengetahui jumlah faktor yang terbentuk 

pada output SPSS, maka perhatikan banyak nilai eigenvalues di atas 1. 

Apabila terdapat 2 nilai eigenvalues di atas 1 berarti ada 2 faktor yang 
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terbentuk. Setelah terbentuk, selanjutnya dilakukan proses rotasi. Tujuannya 

untuk memperjelas suatu variabel masuk pada faktor yang satu atau yang 

lain. 

3. Validasi faktor 

Setelah terbentuk beberapa faktor, langkah selanjutnya memberi nama 

faktor bergantung pendapat dari user. Diusahakan nama faktor 

menggambarkan variabel-variabel yang terdapat pada suatu faktor. 

Selanjutnya terdapat proses lanjutan yang seharusnya dilakukan yaitu 

validasi faktor. Validasi analisis faktor dimaksudkan untuk mengetahui 

apakah hasil analisis faktor tersebut bisa digeneralisasikan pada populasi 

(Santoso, 2014: 94). Proses validasi yang digunakan adalah menguji 

kestabilan faktor. Untuk menguji kestabilan faktor, dilakukan pemecahan 

sampel menjadi dua bagian, setiap bagian diuji dengan analisis faktor. 

Masing-masing hasil dibandingkan, suatu faktor dikatakan stabil apabila 

hasil relatif tidak jauh berbeda, baik nilai-nilainya maupun jumlah faktor. 

4. Factor scores 

Setelah validasi faktor dilakukan, langkah selanjutnya pembuatan factor 

scores. Factor scores pada dasarnya adalah upaya untuk membuat satu atau 

beberapa variabel yang lebih sedikit dan berfungsi untuk menggantikan 

variabel asli yang sudah ada (Santoso, 2014: 103). Factor scores merupakan 

sebuah option sehingga tidak wajib untuk dilakukan. Factor scores 

bermanfaat apabila dilakukan analisis lanjut (analisis regresi atau analisis 

diskriminan). 
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2.6 Gambaran Umum SPSS 

SPSS sebagai software pertama kali dibuat tahun 1968 oleh tiga mahasiswa 

Standford University, yakni Norman H.Nie, C. Hadlai Hull dan Dale H. Bert. Saat 

itu software dioperasikan pada komputer mainframe. Setelah penerbit terkenal 

McGraw-Hill memerbitkan user manual SPSS, program tersebut menjadi populer. 

Pada tahun 1984, SPSS pertama kali muncul dengan versi PC (biasa dipakai untuk 

komputer dekstop) dengan nama SPSS/PC+. Sejalan dengan mulai populernya 

sistem operasi Widows, SPSS pada tahun 1992 juga mengeluarkan versi windows. 

Dan untuk memantapkan posisinya sebagai salah satu market leader dan business 

intelligence, SPSS juga menjalin aliansi strategi dengan software house terkemuka 

lainnya, seperti Oracle Crop., Business Object, serta Ceres Intregated Solutions. 

Hal ini membuat SPSS yang tadinya ditujukan bagi pengolahan data 

statistik untuk ilmu statistik (saat itu SPSS adalah singkatan dari Statistical 

Package for the Social Sciences), sekarang diperluas untuk melayani berbagai 

jenis user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu-ilmu sains dan 

lainnya. Dan kepanjangan dari SPSS sekarang menjadi Statistical Product and 

Service Solution. Pengguna software SPSS di seluruh dunia sangat beragam 

seperti HSBC Bank, ABN AMRO Bank, AC Nielsen (biro riset pemasaran 

terbesar di dunia), American Airlines, British Tellecommunication, Deutsche 

Telecom, Canon UK, Credit Suisse, Unilever, University of Chicago, New York 

University, dan perusahaan besar lainnya. Saat itu SPSS tidak hanya menangani 

statistik saja, namun sudah meluas ke data mining (mengekplorasi data yang telah 

terkumpul) dan predictive analytic. (Santoso, 2003: 8). 
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Principal Component Analysis adalah suatu teknik stalistik yang banyak 

digunakan dalam psikologi, untuk pengembangan test objektif, pengukuran 

kepribadian dan intelegensi. Principal Component Analysis (PCA) adalah suatu 

teknik statistik yang secara linear mengubah bentuk sekumpulan variabel asli 

menjadi kumpulan variabel yang lebih kecil yang tidak berkorelasi yang dapat 

mewakili informasi dari kumpulan variabel asli (Dunteman, 1989:7) 

Menurut Tabanick (2001: 582) PCA (Principal Component Analysis) dan 

FA (Factor Analysis) adalah teknik statistik yang diaplikasikan untuk satu 

kumpulan variabel ketika peneliti tertarik untuk menemukan variabel mana dalam 

kumpulan tersebut yang berhubungan dengan lainnya. 

Tujuan PCA adalah untuk menjelaskan bagian dari variasi dalam kumpulan 

variabel yang diamati atas dasar beberapa dimensi. Dari variabel yang banyak 

dirubah menjadi sedikit variabel. Tujuan khusus PCA yaitu:  

1. Untuk meringkas pola korelasi antar variabel yang diobservasi. 

2. Mereduksi sejumlah besar variabel menjadi sejumlah kecil faktor, 

memberikan sebuah definisi operasional dimensi pokok penggunaan 

variabel yang diobservasi. 

3. Menguji teori yang mendasarinya. 

Menurut Umar (2009) PCA (Principal Component Analysis) adalah teknik 

statistik yang diaplikasikan untuk satu kumpulan variabel ketika peneliti tertarik 

untuk menemukan variabel mana dalam kumpulan tersebut yang berhubungan 

dengan lainnya. Variabel berkorelasi satu dengan yang lainnya, tetapi independent 

dengan subset lain yang merupakan kombinasi variabel-variabel di dalam faktor. 
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Tujitan PCA adalah untuk menjelaskan hagian dart variasi dalam kumpulan 

variabel yang diamati alas dasar beberapa dimensi. Langkah-langkah PCA 

meliputi : seleksi dan pengukuran variabel, persiapan matriks korelasi, ekstraksi 

faktor dari matriks korelasi, rotasi faktor untuk meningkatkan interpretasi dan 

interpretasi hasil. 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai analisis faktor dalam 

bentuk tugas akhir. Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Muntaha (2011) 

menunjukkan bahwa analisis faktor yang mempengaruhi pengunjung datang ke 

taman wisata Dieng di Kabupaten Wonosobo menghasilkan 3 faktor. yaitu faktor 

alam, faktor pengelola wisata dan faktor pengunjung. Hal ini menunjukkan bahwa 

analisis faktor dipercaya untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi 

pengunjung datang ke taman wisata Dieng di Kabupaten Wonosobo. 

Penelitian selanjutnya Sari (2010) menunjukkan bahwa analisis faktor indeks 

harga konsumen pada sub kelompok pengeluaran yang mempengaruhi laju inflasi 

Kota Semarang tahun 2009 dengan menggunakan SPSS 16.0 menghasilkan 1 

faktor. Penelitian selanjutnya Aisyah (2016) menunjukkan bahwa analisis faktor 

pola pengeluaran per rumah tangga di Indonesia tahun 2012 dengan menggunakan 

SPSS dan NCSS menghasilkan 3 faktor dan hasil penelitian Aghnia (2017) 

menghasilkan 1 faktor dengan semua variabel mempengaruhi laju inflasi. Hal ini 

menunjukkan bahwa analisis faktor dapat dipercaya untuk menganalisis 

permasalahan analisis faktor di berbagai bidang. Sehingga dalam penelitian ini 

analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Indeks Harga Konsumen 
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merupakan indikator untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas perekonomian 

suatu negara. Maka Indeks Harga Konsumen pasti memiliki faktor yang 

mempengaruhinya. Sehingga peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian 

mengenai faktor-faktor Indeks Harga Konsumen di Indonesia (Nasional). Untuk 

mengetahui seberapa besar faktor Indeks Harga Konsumen yang mempengaruhi 

Laju Inflasi. 

2.8 Kerangka Berpikir 

Perubahan data IHK merupakan indikator ekonomi makro yang penting 

untuk memberikan gambaran tentang laju inflasi suatu daerah dan lebih jauh lagi 

dapat menggambarkan pola konsumsi masyarakat. Selain sebagai salah satu 

indikator ekonomi makro dan indikator untuk menentukan kebijaksanaan di 

bidang ekonomi serta berguna untuk mendeteksi kondisi perekonomian, laju 

inflasi juga menunjukkan keseimbangan antara penawaran dan permintaan barang 

dan jasa. Selain itu IHK juga digunakan untuk menghitung andil inflasi. 

IHK dihitung berdasarkan hasil pengolahan Survei Harga Konsumen (SHK) 

di setiap kota. SHK meliputi jenis barang dan jasa dengan kualitas atau merk yang 

umumnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat di kota yang bersangkutan. 

Berdasarkan data BPS Republik Indonesia, IHK terdiri dari 82 kota di Indonesia 

yang disajikan menurut indeks umum dan 7 kelompok pengeluaran setiap bulan 

berikut dengan rata-rata indeks dalam tahun 2017. Dari 7 kelompok pengeluaran 

tersebut maka akan dibahas atau diteliti kelompok pengeluaran yang memberikan 

kontribusi terhadap laju inflasi: 

1. Bahan Makanan 
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2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau 

3. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar 

4. Sandang 

5. Kesehatan 

6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 

7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 

Untuk mengetahui, meringkas dan mereduksi kelompok pengeluaran 

(variabel yang akan diteliti) yang memberikan kontribusi besar terhadap laju 

inflasi, digunakanlah metode analisis faktor. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan tahap-tahap untuk menganalisis data 

yang diperoleh antara lain. 

1. Mengidentifikasi tentang analisis faktor dan Indeks Harga Konsumen. 

2. Memperoleh data kelompok pengeluaran Indeks Harga Konsumen. 

3. Menguji normalitas data untuk kemudian dianalisis faktor. 

4. Kesimpulan 

Metode penyusunan laporan dan kesimpulan ini merupakan tahap 

terakhir dimana kegiatan yang telah dilakukan mulai dari awal sampai 

dengan selesainya pengumpulan data dan penganalisisannya yang kemudian 

akan dibuat laporan serta kesimpulan. Setelah metode ini berakhir maka 

berakhirlah langkah – langkah penelitian ini. 



38 
 

 
 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. 

1. Faktor yang terbentuk dari Indeks Harga Konsumen yang mempengaruhi 

laju inflasi nasional antara lain, Faktor Pelengkap yaitu Makanan Jadi, 

Minuman, Rokok, dan Tembakau, Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan 

bakar, Sandang, Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga, dan Faktor Utama 

yaitu Bahan Makanan, Kesehatan, Transpor, Komunikasi dan Jasa 

Keuangan. 

2. Faktor yang dominan pengaruhnya dari Indeks Harga Konsumen yang 

mempengaruhi laju inflasi nasional adalah kelompok Transpor, Komunikasi 

dan Jasa Keuangan dengan korelasi sebesar 0,765. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut. 

1. Pemerintah di Indonesia harus merencanakan dengan benar dan baik 

program-program yang berhubungan dengan kelompok Transpor, 

Komunikasi dan Jasa Keuangan. Program tersebut diupayakan untuk 

menekan angka inflasi di tahun-tahun berikutnya. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan Aplikasi statistika 

yang lain dengan rumus lebih lengkap. 
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