
ANALISIS DATA 

 

1. MANAJEMEN DATA 

Manajemen data di R dapat dilakukan dengan 

fasilitas (1) R-GUI, yaitu R-Commander yang dapat 

diakses dengan mengaktifkan library Rcmdr dan (2) 

menuliskan perintah melalui comment line di R‐

Console.  

1.1 MANAJEMEN DATA DENGAN R-COMMANDER 

(PACKAGE: RCMDR) 

Langkah awal untuk manajemen data dengan 

R‐Commander adalah melakukan install package 

Rcmdr, yaitu klik pada menu Tools kemudian pilih 

Install Packages, pilih Install From: Repository 

(CRAN). Kemudian ketikkan Rcmdr pada kolom 

Packages (separate multiple with space or comma). 

Install packages demikian, dilakukan saat terkoneksi 

internet.  Aktifkan package dengan menuliskan 

perintah library(Rcmdr) pada R-Console. 

> library(Rcmdr) 
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Setelah Rcmdr aktif, akan ada jendela baru seperti 

yang ditunjukkan oleh Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Tampilan R‐Commander 

 Setelah package Rcmdr aktif, manajemen data 

dapat dilakukan, diantaranya: data entry, editing, 

importing & exporting data, dan transforming dataset. 

A. Data Entry  

Data entry atau pengisian data dengan R‐

Commander dilakukan melalui menu Data, pilih New 

Data Set, ketik nama data pada kolom enter name 

for data set pada jendela New data set, klik OK 
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(Gambar 1.2). Misalkan nama data adalah 

data_penjualan. Setelah klik OK, maka akan muncul 

jendela pertanyaan: Data set data already exists.  

Overwrite data set? Pilih Yes (Gambar 1.3).   

 

Gambar 1.2 Jendela New Data Set 

 

Gambar 1.3 Dialog Overwrite Data 
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Gambar 1.4 merupakan jendela data editor untuk 

membuat variabel‐variabel yang ada dalam data. 

Ketikkan judul kolom variabel pada V1. Untuk 

menambah baris dan kolom klik add row dan add 

column. Misalkan data yang berisikan nama 

keterangan produk dan jumlah barang dari tiap 

produk ditampilkan pada Gambar 1.4. 

 

Gambar 1.4 Jendela Data Editor 

Pada jendela R Commander terlihat bahwa 

dataset yang aktif adalah data_penjualan (Gambar 

1.5). Untuk menampilkan data yang telah dibuat, 

ketikkan data_penjualan pada kolom R Script 

kemudian klik submit (Gambar 1.5). Maka, table 
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data_penjualan akan tampil pada kolom console pada 

jendela R Studio (Gambar 1.6). 

 

Gambar 1.5 Tampilan R Commander setelah Data Entry 

 

Gambar 1.6 Tampilan R‐console dengan data_penjualan 

Selain itu, data data_penjualan juga dapat dilihat 

dengan mengeklik menu View data set pada jendela 

R Commander pada Gambar 1.5. 

B. Editing data 
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Editing data dapat dilakukan melalui klik 

menu Edit data set di sebelah dataset yang aktif pada 

jendela R Commander seperti yang terlihat pada 

Gambar 1.5. Setelah mengeklik edit data set maka 

jendela data editor (Gambar 1.4) akan muncul 

kembali dan proses editing dapat dilakukan. 

C. Importing data 

Importing data dilakukan apabila data yang 

akan diolah tersimpan dalam format data dari 

program lain, seperti file teks (clipboard), mc. Excel, 

spss, minitab, dan lain sebagainya. Contoh importing 

data pada modul ini yaitu importing data dari 

program excel. Langkah‐langkah yang importing data 

excel juga dapat diterapkan pada format data 

program lainnya.  

 Untuk mengimpor data, pilih menu data 

kemudian pilih import data, dan klik from Excel file 

pada R Commander (Gambar 1.7). Setelah itu, 

ketikkan nama/judul dataset pada kolom Enter 

name of data set pada jendela Import Excel Data 

Set. Centang kotak Variables name in first row of 
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spreadsheet (judul/nama variabel ada pada baris 

pertama pada dataset excel) dan Convert character 

data to factors (Gambar 1.8). 

 

Gambar 1.7 Jendela R Commander untuk Importing Data 

 

Gambar 1.8 Jendela Import Excel Data Set 

Setelah jendela import excel data set di‐OK, 

maka lakukan pencarian dataset dan pilih dataset 

tersebut dari direktori tersimpan. Setelah file dataset 

dipilih akan muncul jendela select one table, pilih 
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sheet yang memuat dengan dataset. Pada R 

Commander terlihat bahwa dataset yang aktif 

berbeda dengan dataset sebelumnya. Untuk melihat 

data set hasil importing excel klik View data set pada 

R Commander. 

Pengolahan data dilakukan dengan memilih 

data dari data set yang akan dianalisis. Untuk 

memilih data dari kumpulan dataset yang telah 

dibuat dan aktif dilakukan dengan cara: (1) pilih 

menu data pada R Commander, (2) pilih active data 

set, dan (3) klik select active data set, kemudian  (4) 

pilih data yang akan dianalisis.  

D. Transformasi Data Set 

Transformasi dataset atau pengaturan 

variabel pada dataset dapat dilakukan dengan 

memilih menu manage variables in active data set  

pada R Commander. Terdapat beberapa pilihan yang 

ada dalam menu tersebut, diantaranya recode 

variables dan compute new variable. 

Recode variables adalah pilihan untuk 

mengode ulang variabel pada dataset aktif. Misalnya 
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dataset aktif yang terpilih adalah dataset 

data_penjualan. Akan dilakukan recode untuk 

variabel jumlah. Recode dilakukan dengan mengode 

nilai‐nilai yang ada dalam variabel jumlah ke dalam 

variabel baru dengan nilai yang berbeda.  

Gambar 1.9, merupakan jendela recode 

variables yang muncul setelah mengeklik recode 

variables pada menu manage variables in active 

data set. Pilih variabel yang akan di‐recode pada 

kolom Variables to recode (pick one or more), beri 

nama/judul variabel baru hasil recode pada kolom 

New variable name or prefix for multiple recodes 

(misalkan jumlah_recode), isi kolom enter recode 

directives, dengan formula sebagai berikut: 

0:10 = 1 nilai kurang dari 10 pada variabel jumlah 

bernilai 1 pada variabel jumlah_recode. 

11:15 = 2 nilai antara 11 dan 15 pada variabel 

jumlah bernilai 2 pada variabel 

jumlah_recode. 

16:25 = 3 nilai antara 16 sampai 25 pada variabel 

jumlah bernilai 3 pada variabel 

jumlah_recode. 
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Gambar 1.9 Jendela Recode Variables 

 

Gambar 1.10 data_penjualan dengan Variabel Recode: 

jumlah_recode 

Hasil recode variables menambah variabel pada 

data_penjualan yang ditampilkan pada Gambar 1.10. 

 Selanjutnya adalah pilihan compute new 

variable (CNV) pada menu manage variables in 
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active data set. CNV merupakan pilihan untuk 

membuat variabel baru yang dihasilkan oleh fungsi 

operasi dari variabel yang sudah ada.  

 

Gambar 1.11. Jendela Compute New Variable 

Misalkan akan dibuat variabel baru dari 

variabel jumlah pada dataset data_penjualan dengan 

nama proporsi. Langkah‐langkah yang harus 

dilakukan setelah mengeklik CNV adalah (1) pilih 

variabel yang akan digunakan sebagai fungsi untuk 

variabel baru (dalam modul ini adalah jumlah), (2) 

ketikkan nama variabel baru pada kolom New 

variable name (misal: proporsi), (3) Ketikkan 

fungsi operasi yang akan digunakan pada kolom 

Expression to compute (dalam modul ini adalah 
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proporsi dengan rumus: jumlah/sum(jumlah), sum 

merupakan  fungsi penjumlahan seluruh nilai dalam 

satu kolom, jumlah), dan (4) klik OK  (Gambar 1.11). 

Gambar 1.12, menampilkan data_penjualan terbaru 

setelah mendapatkan tambahan variabel proporsi. 

 

Gambar 1.12  data_penjualan dengan Tambahan Variabel 

Proporsi 

1.2 MANAJEMEN DATA DENGAN COMMENT LINE 

Comment line atau pada software R disebut R 

Console merupakan kolom khusus pada jendela R 

untuk menuliskan perintah. Selain dilakukan di R 

Commander, manajemen data juga dapat dilakukan di 

R Console. Pada R, data memiliki sifat data (atribut), 

yaitu tipe data dan mode data. Tipe data berupa 

vector, matriks, list, data frame, array, factor, 
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function (built in command). Sedangkan mode data 

meliputi logical, numeric, complex, dan character. 

Perbedaan dari tiap mode data adalah sebagai 

berikut. 

 Logical : Mode data yang dihasilkan dari 

perbandingan antar objek yang 

menghasilkan nilai kebenaran 

TRUE atau FALSE 

   

 Numeric  :  Nilai desimal maupun bilangan 

bulat (integer) 

 
 Complex : Suatu bilangan dengan 

penambahan nilai imajiner i 

misal: 2 + 2i  
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 Character : Objek string yang diawali dan 

diakhiri dengan tanda petik 

(“___”). Fungsi as.character() 

digunakan untuk mengubah mode 

data yang lain menjadi mode 

character. 

 

Penamaan suatu objek dalam R yang 

dituliskan dalam R Console, harus dimulai dengan 

huruf (dapat berupa kombinasi huruf besar dan huruf 

kecil, angka, dan titik). Perlu diingat bahwa 

penaaman suatu objek sensitive terhadap huruf besar 

dan huruf kecil (A berbeda dengan a). Assignment 
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dilakukan dengan menambahkan <‐ atau tanda = 

setelah nama objek. Tanda pagar (#) merupakan 

sebuah perintah bahwa keterangan setelah tanda # 

bukan merupakan suatu assignment yang harus 

diproses. 

Beberapa tipe data dalam R, akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

A. Data berupa Vektor atau Array Satu Dimensi 

Vektor atau array satu dimensi merupakan 

himpunan yang terdiri dari beberapa mode data 

(numeric, logical, character, dsb). Vector merupakan 

suatu bentuk data tunggal. Vektor hanya terdiri dari 

satu mode data meskipun tersusun dari beberapa 

mode data. 

 Function yang digunakan untuk membentuk 

suatu vector adalah c() atau seq(). seq() merupakan 

suatu function untuk membuat suatu vector yang 

memungkinkan adanya increment dari suatu deret 

bilangan. 
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B. Data berupa Matriks 

Jika vector merupakan data array satu 

dimensi, maka matriks dapat dikatakan sebagai data 

array dua dimensi. Matriks tersusun dari baris dan 

kolom dan elemen suatu matriks merupakan mode 

data yang sama. Function yang digunakan untuk 

membentuk suatu matriks adalah matrix(). Formula 

itu membentuk suatu matriks berukuran 1x1 adalah 

matrix(data, nrow=1, ncol=1). Pengisian matriks 
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baris perbaris dilakukan dengan menggunakan 

perintah optional byrow=T pada function matrix(). 

 

 Function length() untuk mengetahui jumlah 

elemen matriks sementara dim() digunakan untuk 

mengetahui dimensi matriks. Untuk mengetahui tipe 

data matriks menggunakan function class(). 

Sedangkan function mode() digunakan untuk 

mengetahui mode matriks. 
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 Matriks merupakan sebuah data yang 

memiliki beberapa operasi matematika, seperti 

perkalian (tanda * digunakan untuk operasi perkalian 

tiap elemen matriks dan tanda %*% digunakan untuk 

perkalian matriks), invers (menggunakan function 

solve()), dan transpose (menggunakan function t()) 

yang dijabarkan sebagai berikut. 

 

Selain itu, terdapat function yang dapat digunakan 

untuk menambahkan/menggabungkan baris matriks 

dan kolom matriks, yaitu dengan menggunakan 

function rbind() dan cbind(). 
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C. Data berupa Data Frame 

Data frame merupakan bentuk data yang 

hampir sama dengan matriks, yaitu terdiri dari baris 

dan kolom. Perbedaannya adalah mode data pada 

data frame dapat berbeda untuk setiap kolom, 

sedangkan matriks harus memiliki mode data yang 

sama disetiap elemen kolom.  

Data frame dapat diartikan suatu tabel dimana 

setiap kolom merupakan suatu variabel yang 

barisnya merupakan nilai‐nilai dari variabel tersebut. 

Function yang digunakan untuk membuat tabel 

dengan data frame adalah data.frame(). Function 

names() digunakan untuk memberi atau mengubah 

kolom/variabel dari tabel data frame.  
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 Terdapat beberapa perintah untuk 

mengektrasi bagian‐bagian tertentu dari sebuah data 

frame yang telah dibentuk. Misalkan dari data frame 

data_penjualan, ekstraksi data dilakukan untuk 

mengambil merek Asus yang dibeli oleh Anto, maka 

perintah yang digunakan adalah: 

> data_penjualan[2,2]  #kolom ke-2 dan baris ke-2 

 

Sedangkan untuk mengekstrak variabel merek 

digunakan perintah sebagai berikut. 
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> data_penjualan$merek 

> data_penjualan[“merek”]  #dalam bentuk vector 

D. Data berupa Data List 

Data list merupakan suatu vector. Berbeda 

dengan vector yang telah dijelaskan sebelumnya, 

yaitu hanya terdiri dari satu mode data, data list 

merupakan suatu vector yang setiap elemennya 

dapat terdiri dari beberapa mode data atau bahkan 

tipe data yang berbeda. Function yang digunakan 

untuk membuat data list adalah list(). Seperti halnya 

matriks maupun data frame, ekstraksi sebagain data 

list dapat dilakukan.  
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Function str() digunakan untuk mengetahui mode 

atau jenis data yang ada pada setiap elemen data list. 

 

1.2.1 Importing Data 

Setelah mengetahui tipe dan mode data, 

Importing data juga dapat dilakukan melalui comment 

line di R Console. Perlu diketahui bahwa setiap 

format file mempunyai tipe file (extension) yang 

berbeda. 

Format ASCII dengan pemisah koma memiliki 

tipe file *.csv, tipe file dengan pemisah tab adalah 
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*.txt, dan *.dat untuk pemisah spasi. Excel memiliki 

tipe file *.xls, SPSS memiliki tipe file *.sav, minitab 

memiliki tipe file *.mtw, sedangkan stata memiliki 

tipe file *.dta. 

A. Membaca File ASCII 

ASCII merupakan suatu standar internasional 

dalam kode huruf dan simbol seperti Hex dan 

Unicode tetapi ASCII lebih bersifat universal, 

contohnya 124 adalah untuk karakter "|". ASCII selalu 

digunakan oleh komputer dan alat komunikasi lain 

untuk menunjukkan teks. Bilangan‐bilangan dalam 

file ASCII dipisahkan oleh spasi, tab, tanda akhir baris 

atau tanda baris baru, serta pembatas yang lain 

(Suhartono, 2008).  

Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan 

untuk meng‐import data dari file ASCII ke dalam 

bentuk file R. Misalkan data tersimpan dalam format 

data *.txt yang tersimpan dalam notepad, yang 

berupa data sebagai berikut. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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 Importing data dengan bentuk data demikian 

dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan 

menggunakan function scan(), read.table(), dan 

read.delim(). 

 

 Function read.table() dan read.delim() juga 

dapat digunakan jika data berupa tabel atau data 

frame. read.table() merupakan suatu function yang 

digunakan apabila data tersimpan dalam tipe file *.txt 

dan pemisah kata berupa satu atau beberapa spasi, 

tab, maupun enter. Jika data telah tersimpan di suatu 

direktori maka argumen dalam function 

menggunakan direktori data tersimpan.  

> data= read.table("d:\\- UNIPA\\MODUL R\\1. 

materi_konsep\\3. AD-importing notepad.txt",header=TRUE) 
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Akan tetapi, apabila data belum tersimpan di suatu 

direktori manapun, langkah yang harus dilakukan 

adalah blok semua data yang ada di notepad 

kemudian copy data (Ctrl + C), kemudian ketikkan 

function read.table(“clipboard”, header=TRUE) 

pada R Console dan tekan enter. 

 

Function read.delim() digunakan hanya jika pemisah 

kata berupa tab. Function ini dapat digunakan baik 

ketika data telah tersimpan maupun belum 

tersimpan. Langkah yang harus dilakukan sama 

seperti pada function read.table(). Argumen header 

pada read.delim() tidak perlu dituliskan sebab 

default R telah menentukan bahwa baris pertama 

pada tabel merupakan nama kolom/variabel. 
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B. Importing Data dari File Excel 

Untuk mengimpor data dari file excel 

menggunakan comment line pada R Console, tipe file 

harus diubah menjadi *.txt atau *.csv.  Data dapat 

diimpor melalui function read.table() jika data 

disimpan dalam tipe file *.txt atau read.csv() jika tipe 

file *.csv. 

 

Apabila data belum tersimpan di direktori 

manapun, maka langkah‐langkah yang harus 

dilakukan untuk mengimpor data sama seperti 

mengimpor data di notepad. Langkah‐langkah yang 

harus dilakukan adalah blok semua data yang ada di 

worksheet excel kemudian copy data (Ctrl + C), 

kemudian ketikkan function read.table(“clipboard”, 

header=TRUE) atau read.delim(“clipboard) pada R 

Console dan tekan enter. 
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Untuk menampilkan beberapa baris saja dari 

suatu data maka gunakan perintah data3[1:5,]. 

Sementara untuk menampilkan beberapa kolom 

menggunakan perintah data3[,1:2]. 

 

C. Importing Data dari Software Statistik  

Sebelum melakukan importing data dari software 

statistic ke dalam R, paket (package) foreign harus 

diinstall dan diaktifkan melalui library(foreign). 

Setiap format file software statistik memiliki function 

yang berbeda dengan software statistik lainnya. 
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1. Minitab : read.mtp untuk mengimpor file 

minitab *.mtw 

2. SPSS : read.spss untuk mengimpor file 

SPSS *.sav 

3. SAS :  read.ssd atau read.xport 

4. S+ : read.S 

5. Stata : read.dta 

6. Sytat : read.sytat 

 

Berikut ini merupakan perbedaan beberapa 

function yang dapat digunakan untuk mengimpor 

data dalam semua format data (kecuali software 

statistik): 
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read.table() digunakan jika pemisah kata berupa 

satu atau beberapa spasi, tab, enter atau lainnya 

(argumen sep). Jika data berupa numerik maka 

desimal (argumen dec) disimbolkan dengan titik (.). 

Jika header tidak didefinisikan dalam function maka 

baris pertama tidak dianggap sebagai nama 

kolom/variabel melainkan nilai tabel itu sendiri. 

Sehingga jika menginginkan baris pertama sebagai 

nama kolom maka perlu didefinisikan header=TRUE. 

read.csv() digunakan jika pemisah kata berupa koma 

(,), desimal disimbolkan dengan tanda titik (.) dan 

baris pertama pasti dianggap sebagai nama kolom 

tanpa perlu mendefinisikan argumen header. 

Read.csv2() digunakan jika pemisah kata berupa 

titik koma (;), desimal disimbolkan dengan tanda 

koma (,) dan baris pertama pasti dianggap sebagai 

nama kolom tanpa perlu mendefinisikan argumen 

header. 

Read.delim() digunakan jika pemisah kata berupa 

titik tab, desimal disimbolkan dengan tanda titik (.) 
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dan baris pertama pasti dianggap sebagai nama 

kolom tanpa perlu mendefinisikan argumen header. 

Read.delim2() digunakan jika pemisah kata berupa 

titik tab, desimal disimbolkan dengan tanda koma (,) 

dan baris pertama pasti dianggap sebagai nama 

kolom tanpa perlu mendefinisikan argumen header. 

 Selain impor dari format file seperti yang telah 

dijelaskan, adapula package RODBC merupakan 

package yang harus di‐install  dan diaktifkan terlebih 

dahulu jika ingin mengimpor file dari format 

database seperti Microsoft Access, termasuk format 

database dalam excel. Formula yang digunakan untuk 

mengimpor format file database dari excel adalah 

sebagai berikut. 

> library(RODBC) 

> data= odbcConnectExcel("namafile.xls") 

> dataku=sqlFetch(data, "mysheet") 

> odbcClose(data) 

Sedangkan untuk mengimpor file database dari 

access, formula yang digunakan adalah sebagai 

berikut. 

> library(RODBC) 
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> data= odbcConnectAccess("namafile.xls") 

> dataku=sqlFetch(data, "mysheet") 

> odbcClose(data) 

1.2.2 Exporting Data 

Ekspor data dilakukan untuk menyimpan file data R 

ke format file lain. Ekspor data membutuhkan 

package khusus yang perlu di‐install  yaitu, 

xlsReadWrite untuk ekspor data ke excel, untuk 

ekspor data ke Excel Spreadsheet dibutuhkan 

package xlsx, dan foreign untuk ekspor data ke 

software statistik lainnya (SPSS, Minitab, SAS, dsb). 

> library(xlsReadWrite) #ekspor ke excel 

> library(xlsx) #ekspor ke spreadsheet excel 

> library(foreign) # ekspor ke software statistik 

>write.xls(NamaDataDalamR,”c:/NamaData.xls”) # ekspor 

data dalam bentuk excel 

>write.table(NamaDataDalamR,”c:/NamaData.txt”,sep=”\t”) # 

ekspor data dalam bentuk txt 

>write.foreign(NamaDataDalamR,”c:/NamaData.txt” 

"c:/NamaData.sas",   package="SAS") #ekspor data dalam 

SAS 

2. VISUALISASI DATA  

Visualisasi data di R dapat dilakukan dengan 

R-Commander ataupun dengan menuliskan perintah 

di comment line pada R-Console. Visualisasi data 

pada modul meliputi Scatterplot, diagram stem and 
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leaf, boxplot, histogram, QQ plot, plot rata‐rata, 

diagram batang (bar chart), dan plot indeks.  

2.1 VISUALISASI DATA DENGAN R-COMMANDER 

2.1.1 Scatterplot 

Scatterplot merupakan visualisasi data untuk 

mengetahui pola hubungan dari dua variabel. Data 

yang digunakan adalah data faithful yang dapat 

dipanggil secara langsung melalui console. 

> faithful 

Data terdiri dari dua kolom, yaitu eruptions dan 

waiting. Eruptions merupakan durasi waktu erupsi 

terjadi (menit) sedangkan waiting merupakan 

rentang waktu dari satu erupsi ke erupsi berikutnya 

(menit). Terdapat sebanyak 272 data pengamatan. 

 Langkah awal yang dilakukan untuk membuat 

scatterplot antara variabel eruptions dan waiting 

dengan R‐Commander (library Rcmdr) adalah 

pemberian nama pada data. Misal, dfaithful 

merupakan nama dari data faithful harus dituliskan 

pada R Console. Aktifkan data melalui menu data 

pada R Commander, klik select active data set dan 
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pilih data dfaithful. Tampilan jendela R‐Commander 

setelah data set aktif ditunjukkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Tampilan Jendela R Commander dengan Data Aktif 

Untuk membuat scatterplot, klik scatterplot 

pada menu Graph. Klik variabel yang akan menjadi 

variabel pada sumbu X dan sumbu Y seperti pada 

Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Scatterplot dengan Menggunakan R Recommander 

2.1.2 Diagram Stem and Leaf 

Fasilitas Graph di R Commander dapat 

membuat Stem and leaf Plot (SLP). SLP pada R 

Commander dilakukan dengan mengeklik stem-and-

leaf-display (SLD) pada menu Graph. Sebelumnya, 

pastikan data telah diaktifkan (Gambar 2.1). Data 

yang digunakan adalah dfaithful. 

Setelah SLD diklik akan tampil jendela Stem and Leaf 

Display. Terdapat dua menu pada jendela tersebut, 

yaitu Data dan Options (Gambar 2.3).  

Pada menu Data, pilih variabel yang akan 

digunakan untuk membuat SLP pada kolom Variable 

(pick one).  Dalam modul ini, dengan menggunakan 

data dfaitful pilih variabel eruptions yang akan 

digunakan untuk membuat SLP. 

Terdapat beberapa bagian dalam menu 

options, yaitu: 

Parts Per Stem, digunakan untuk menentukan 

berapa kali sebuah bilangan akan muncul pada stem. 
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Pada modul ini, pilih 1, agar setiap bilangan hanya 

muncul satu kali pada stem. 

Style of Divided Stems, merupakan pilihan metode 

untuk pembagian stem, Tukey (default R) dan 

Repeated stem digits (bare). Pada modul ini, pilih 

Tukey. 

Other Options, sebuah pilihan optional, yaitu trim 

outlier, show depths, dan reverse negative leaves. Pada 

modul ini, centang semua pilihan. 

Leafs Digit, merupakan pilihan berapa banyak digit 

yang akan digunakan untuk leaf. Pada modul ini, atur 

digit menjadi 0.01, sehingga untuk bilangan decimal, 

titik desimal ada pada 1 digit disebelah kiri tanda | 

(16 pada stem merupakan nilai 1.6). 
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(a) 

 

(b) 

Gambar 2.3 Tampilan Jendela SLD (a) Pilihan Data (b) Pilihan 

Options  

Output SLP dengan menggunakan R Commander 

disajikan pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4 Stem and Leaf Plot dengan Menggunakan R 

Commander 

2.1.3 Boxplot 

Data yang digunakan untuk membuat boxplot 

adalah data iris yang dapat dipanggil melalui R 

Console. Misalkan data iris didefinisikan oleh diris. 

> diris=iris 
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Langkah pertama adalah definisikan diris 

pada R-Console, kemudian aktifkan data diris pada 

R‐Commander (Gambar 2.5) seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya. Pada modul ini variabel 

Sepal.Length divisualisasikan dengan boxplot. 

 

Gambar 2.5 Tampilan Jendela R Commander dengan Data 

Aktif diris 

Boxplot dapat dibuat melalui menu Graph lalu 

klik boxplot. Pada jendela boxplot, terdapat dua 

menu, yaitu data dan options.  

Menu data (Gambar 2.6) digunakan untuk 

memilih satu variabel yang akan digunakan untuk 

membuat boxplot. Pilih variabel Sepal.Length pada 

kolom Variable(pick one). Untuk membuat plot 

dengan menampilkan boxplot dari beberapa 
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kelompok, klik button  Plot by groups dan pilih 

variabel kelompok  pada kolom Groups 

variable(pick one), dalam modul ini pilih Species. 

 

Gambar 2.6 Tampilan Menu Data pada Jendela Boxplot 

Menu options (Gambar 2.7) mempunyai dua 

kolom. Kolom pertama adalah Identify Outlier 

merupakan pilihan untuk menampilkan outlier, pilih 

automatically. Sedangkan kolom kedua, Plot Labels, 

digunakan untuk membuat judul sumbu x, y, dan 

judul plot. Setelah semua kolom terisi, klik OK untuk 

menampilkan boxplot. STATIS
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Gambar 2.7 Tampilan Menu Options pada Jendela Boxplot 

   Boxplot variabel Sepal Length secara 

tunggal ditampilkan pada Gambar 2.8a. Sedangkan 

Gambar 2.8b merupakan boxplot Sepal Length 

dengan kelompok species. 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 2.8 Boxplot Data Sepal Length Tunggal (a) dan Boxplot 

Data Sepal Length tiap Spesies (b) 

2.1.4 Histogram 

Grafik histogram dapat dibuat melalui pilihan 

histogram pada menu Graph di R‐Commander. Data 

yang digunakan adalah data diris yang telah 

didefinisikan dan diaktifkan pada pembuatan boxplot 

(subbab 2.1.3). Pastikan data telah diaktifkan 

(Gambar 2.5).  

Untuk membuat histogram, pilih variabel yang 

akan divisualisasikan dengan histogram pada kolom 

Variable(pick one) pada menu data di jendela 

Histogram. Pada modul ini pilih Sepal Length 

(Gambar 2.9a). Setelah itu, klik menu options.      
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(a) 

 

(b) 

Gambar 2.9 Tampilan Menu Data (a) dan Tampilan Menu 

Options (b) pada Jendela Histogram 

Menu options memiliki beberapa kolom. 

Isikan <auto> pada kolom Number of bins, yaitu 

kolom untuk menuliskan jumlah interval histogram 
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yang diinginkan. Pilih frequency counts pada menu 

axis scalling yang digunakan sebagai nilai sumbu 

pada histogram. Terakhir, ketikkan nama sumbu x, y, 

dan judul pada kolom Plot Labels, lalu klik OK 

(Gambar 2.9b). Histogram yang terbentuk 

ditunjukkan oleh gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Histogram Sepal Length 

2.1.5 QQ Plot 

R‐Commander memberikan fasilitas grafik 

QQ‐plot (pada menu Graph pilih Quantile-

Comparison plot) untuk eksplorasi data sekaligus 

menguji distribusi data, yaitu distribusi normal, t, chi‐

square, dan F, secara visual. Misalkan pada data diris, 

variabel yang akan divisualisasikan dengan QQ plot 

adalah variabel Sepal Length.  
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Pada menu data di jendela Quantile‐

Comparison (QQ) Plot, pilih variabel Sepal Length 

pada kolom Variable(pick one). Kemudian klik 

menu options. Pilih normal pada kolom 

Distribution untuk menguji kenormalan data.  Pilih 

Automatically pada Identify Points. Terakhir, 

ketikkan nama sumbu x, y, dan judul pada Plot 

Labels lalu klik OK (Gambar 2.11). QQ plot untuk 

variabel Sepal Length disajikan pada Gambar 2.12. 

 

(a) 
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(b) 

Gambar 2.11 Tampilan Menu Data (a) dan Tampilan Menu 

Options (b) pada Jendela Quantile‐

Comparison(QQ) Plot 

 

Gambar 2.12 QQ Plot Sepal Length 

2.1.6 Plot Rata-Rata 

Plot rata‐rata dapat dibuat melalui Plot of 

means pada menu Graph. Plot rata‐rata 
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menampilkan rata‐rata dari beberapa kelompok 

variabel. Misalkan pada data diris, akan dibuat plot 

rata‐rata untuk variabel Sepal Length berdasarkan 

variabel Spesies (virginica, setosa, dan versicolor). 

Langkah‐langkah yang harus dilakukan 

setelah data set diaktifkan adalah sebagai berikut. 

1. Pada menu Data, pilih variabel yang bertindak 

sebagai Factors, yaitu variabel yang 

membedakan, dan variabel Response, yaitu 

variabel yang dibedakan atau variabel yang akan 

ditampilkan nilai rata‐ratanya berdasarkan 

variabel factors (Gambar 2.13a). 

2. Pada menu Options, pilih criteria yang digunakan 

untuk error bar, pada modul ini pilih sesuai 

default R, yaitu Standard errors. Ketikkan nama 

sumbu x, y, dan judul plot pada kolom Plot Labels 

(Gambar 2.13b). 

3. Klik OK 

Berdasarkan plot rata‐rata (Gambar 2.14) 

diketahui bahwa spesies Virginica memiliki rata‐rata 

panjang bunga (Sepal Length) terbesar. Sedangkan 
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rata‐rata panjang bunga terpendek ada pada spesies 

Setosa.  

 

(a) 

 

(b) 

Gambar 2.13 Tampilan Menu Data (a) dan Tampilan Menu 

Options (b) pada Jendela Plot Means 
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Gambar 2.14 Plot Rata‐Rata Sepal Length 

2.1.7 Diagram Batang (Bar Chart) 

Menu Graphs pada R‐Commander 

memfasilitasi pembuatan diagram batang. Data yang 

digunakan adalah data diris. Pastikan dataset telah 

diaktifkan pada R‐Commander. Diagram batang 

dibuat untuk mengetahui jumlah tiap spesies yang 

ada. Setelah klik Bar graph pada menu graph, 

jendela Bar graph akan tampil dengan dua menu, 

yaitu data dan options.  
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(a) 

 

(b) 

Gambar 2.15 Tampilan Menu Data (a) dan Tampilan Menu 

Options (b) pada Jendela Bar Graph 

Pada Gambar 2.15a, pilih variabel Species 

pada kolom Variable (pick one). Jika terdapat 

variabel lain sebagai variabel kelompok klik Plot by 

groups dan pilih variabel kelompok yang akan 
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digunakan (optional). Pada menu options (Gambar 

2.15b) pilih divided (stacked) pada Style of Group 

Bars, pilih Right pada Position of Legend (posisi 

dari tulisan), dan terakhir ketikkan nama sumbu x, y, 

dan judul diagram pada Plot Labels. 

 

Gambar 2.16 Diagram Batang Jumlah Spesies  

   Berdasarkan Gambar 2.16, diketahui bahwa 

setiap spesies mempunyai jumlah pengamatan yang 

sama, yaitu sebesar 50 pengamatan untuk masing‐

masing spesies. 

2.1.8 Plot Indeks 
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Suatu plot yang menampilkan visualisasi data 

berdasarkan urutan variabel disebut dengan plot 

indeks. Plot indeks dengan R‐Commander dapat 

dibuat melalui index plot pada menu Graphs. 

Pilih variabel yang akan dibuat plot indeks 

pada menu Data di Jendela Index Plot. Pilih tampilan 

plot pada Style of plot, yaitu pilih Spikes (tipe plot 

paku) atau Points (tipe plot titik). Pada modul ini 

pilih spikes. Pilih automatically pada Identify 

Points. Jika diinginkan ketikkan nama sumbu y dan 

judul plot pada Plot Labels (Gambar 2.17).  

 

(a) 
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(b) 

Gambar 2.17 Tampilan Menu Data (a) dan Tampilan Menu 

Options (b) pada Jendela Index Plot 

 

Gambar 2.18 Plot Indeks Variabel Sepal Length 
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Gambar 2.18 menunjukkan plot indeks untuk 

variabel Sepal Length dengan tipe plot paku 

(spikes). 

 Penyimpan plot yang sudah terbentuk dapat 

dilakukan melalui menu file pada jendela R 

Graphics, pilih save as, kemudian pilih tipe 

penyimpanan file. Sedangkan untuk menyalin plot 

(copy plot) dapat dilakukan melalui pilihan copy to 

clipboard pada menu file atau dilakukan dengan klik 

pada plot kemudian Ctrl + C.  

2.2 VISUALISASI DATA DENGAN COMMENT LINE 

Visualisasi data dapat dilakukan dengan 

menuliskan perintah pada comment line di R-

Console. Setiap visualisasi mempunyai perintah atau 

function yang berbeda dengan lainnya. Data‐data 

yang digunakan untuk membuat grafik pada R-

Console sama seperti data yang digunakan untuk 

membuat grafik pada R-Commander. 

 

 

2.2.1 Scatterplot 
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Function yang digunakan untuk membuat 

scatterplot adalah plot(). Tanda $ digunakan untuk 

memanggil sebuah variabel atau kolom pada sebuah 

data. Formula yang digunakan adalah 

data$nama_variabel. Perintah yang dituliskan untuk 

membuat scatterplot adalah plot(x,y). 

> plot(faithful$eruptions,faithful$waiting,xlab="Rentang 

Waktu antar Erupsi",ylab="Durasi Waktu Erupsi") 

 

Gambar 2.19 Scatterplot melalui plot() 

2.2.2 Diagram Stem and Leaf 

SLP (Stem and Leaf Plot) dibuat dengan 

menggunakan function stem. Untuk menjalankan 

function stem tidak memerlukan package khusus. 
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Perintah untuk membuat SLP variabel eruptions 

adalah sebagai berikut. 

> stem(faithful$eruptions) 

Function diatas merupakan default pada R yang 

secara lengkap dapat dituliskan sebagai berikut. 

> stem(faithful$eruptions, scale = 1, width = 80, atom = 

1e-08) 

Scale (default R =1) digunakan untuk mengatur 

panjang plot sedangkan width (default R =80) 

digunakan untuk mengatur lebar plot. Jika 

menggunakan perintah diatas maka output yang 

dihasilkan sebagai berikut. 

 Gambar 2.20 menunjukkan SLP untuk variabel 

eruptions. Dengan menggunakan scale sama dengan 

1 maka titik decimal berada pada 1 digit angka di 

sebelah kiri tanda |. Formula lain dengan 

menggunakan default R dapat ditulis hanya dengan 

stem(data).  
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Gambar 2.20 Stem and Leaf Plot dengan Default R 

2.2.3 Boxplot 

Data yang digunakan adalah data iris yang 

dituliskan di kolom console. 

> iris 

Function yang digunakan untuk membuat boxplot 

adalah boxplot(). Misalkan pada data iris, boxplot 

untuk data tunggal, yaitu untuk data panjang bunga 

(Sepal.Length) dibuat dengan perintah sebagai 

berikut. 

 > boxplot(iris$Sepal.Length, ylab=”Sepal Length”) 

Sedangkan, boxplot data berkelompok, misalkan 

boxplot untuk mengetahui persebaran Sepal.Length 

pada species yang berbeda (Virginica, Setosa, 
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Versicolor) dibuat dengan perintah, 

boxplot(data,y~x), sebagai berikut. 

>boxplot(iris,iris$Sepal.Length~iris$Species, ylab=”Sepal 

Length”, xlab=”Species”)  

Boxplot yang dihasilkan sama seperti boxplot yang 

dibuat melalui R‐Commander (Gambar 2.8). 

2.2.4 Histogram 

Histogram pada R dengan comment line, 

dibuat dengan function Hist(). Argumen sedarhana 

yang digunakan adalah Hist(data). Formula yang 

digunakan untuk membuat histogram melalui 

comment line adalah sebagai berikut. 

>Hist(iris$Sepal>Length,scale="frequency",breaks="Sturges

", col="darkgray") 

Histogram yang dihasilkan dengan perintah diatas 

sama seperti histogram yang disajikan pada Gambar 

2.10. Adapun perintah atau penulisan formula untuk 

membuat histogram adalah sebagai berikut.   

>Hist(iris$Sepal>Length, scale="frequency", breaks=10, 

col="darkgray") 

>hist(iris$Sepal>Length) 
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2.2.5 QQ-Plot 

Function yang digunakan untuk membuat QQ 

plot adalah qqPlot(). Hasil QQ plot dengan 

menggunakan comment line sama seperti yang 

dihasilkan oleh R‐Commander pada Gambar 2.12. 

Formula pembuatan QQ plot untuk variabel Sepal 

Length pada data iris adalah sebagai berikut. 

> qqPlot(iris$Sepal.Length, dist= "norm", labels=FALSE) 

2.2.6 Plot Rata-Rata 

Plot rata‐rata melalui comment line dapat 

dibuat dengan function plotMeans(). Formula 

sederhana yang digunakan adalah 

plotMeans(data_Y,data_kelompok) atau dengan 

menambahkan argumen optional error.bar untuk 

menentukan error bar yang akan digunakan. Formula 

yang digunakan untuk menampilkan plot rata‐rata 

seperti pada Gambar 2.14 adalah sebagai berikut. 

>plotMeans(iris$Sepal.Length,iris$Species,error.bars="se

") 
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2.2.7 Diagram Batang 

barplot() merupakan function yang 

digunakan untuk membuat diagram batang melalui 

comment line. Formula yang digunakan untuk 

membuat diagram batang adalah 

barplot(data,xlab=”__”,ylab=”__”). xlab dan ylab 

merupakan argumen optional untuk menampilkan 

judul sumbu x dan sumbu y. Misalkan jumlah 

pengamatan tiap spesies pada variabel Species pada 

data iris ingin ditampilkan dengan diagram batang. 

Perhatikan Gambar 2.21. 

 

Gambar 2.21 Formula Barplot yang Salah  

 Formula yang ditampilkan pada Gambar 2.21 

tidak dapat diproses atau error. Hal tersebut 

disebabkan karena data pada function barplot(data) 

harus bersifat matriks atau vector, sementara 

variabel spesies yang langsung diambil dalam data 

iris, iris$Species, tidak terbaca sebagai matriks atau 

vector. Oleh karena itu, definisikan iris$Species 

sebagai vector dengan function table(). Diagram 
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batang yang dihasilkan sama seperti yang 

ditampilkan pada Gambar 2.16. 

>barplot(table(iris$Species),xlab="spesies",ylab="Frequen

cy") 

2.2.8 Plot Indeks 

Function plot() dapat digunakan untuk 

membuat plot indeks dengan menggunakan comment 

line. Beberapa formula yang dapat digunakan untuk 

membuat plot indeks sebagai berikut. 

>plot(iris$Sepal.Length, type="h") 

>plot(iris$Sepal.Length, type="l") 

>plot(iris$Sepal.Length, type="l", main="plot indeks 

sepal length") 

type merupakan argumen optional untuk 

menentukan tipe plot, “h” digunakan untuk 

menampilkan plot berbentuk paku, sedangkan “l” 

digunakan untuk menampilkan plot berbentuk titik. 

main merupakan argumen optional untuk 

menampilkan judul plot. Formula dengan plot 

berbentuk paku sama seperti pada Gambar 2.18. 
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3. ANALISIS KOMPONEN UTAMA DAN ANALISIS 

FAKTOR 

Analisis komponen utama dan analisis faktor 

dengan bantuan software R hanya dapat dilakukan 

dengan menuliskan perintah melalui comment line di 

R‐Console. 

3.1 Analisis Komponen Utama (AKU) 

Terdapat dua function untuk melakukan 

analisis komponen utama, yaitu princomp() dan 

prcomp(). Untuk mengetahui perbedaan keduanya, 

gunakan comment line dengan menuliskan 

?princomp dan ?prcomp di R‐Console untuk 

mengetahui deskripsi dari masing‐masing function. 

Berikut ini merupakan rangkuman perbedaan dari 

princomp() dan prcomp() berdasarkan fasilitas help 

di R. 

Tabel 3.1 Perbedaan princomp() dan prcomp()  

princomp() prcomp() 

Melakukan AKU pada 

matriks data 

Melakukan AKU pada 

matriks data numeric 

Perhitungan dilakukan Perhitungan dilakukan 
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princomp() prcomp() 

dengan menentukan 

eigen pada matriks 

korelasi atau kovarians, 

disimbolkan dengan 

argumen cor 

dengan singular value 

decomposition (SVD) dari 

matriks data 

Pembagi pada 

perhitungan varians 

adalah N 

Pembagi pada 

perhitungan varians 

adalah N‐1 

Plot: Scree plot Plot: Scree plot dan biplot 

Formula : 

princomp(x, cor = FALSE, 

scores = TRUE) 

Formula: 

prcomp(x, scale = FALSE) 

Argumen: 

x: matriks numerik/data 

frame 

cor: logical value, TRUE 

jika perhitungan 

menggunakan matriks 

korelasi 

scores: logical value, 

TRUE jika skor pada 

Argumen: 

x: matriks numerik/data 

frame 

scale: logical value, 

apakah variabel harus 

ditingkatkan untuk 

memiliki unit varians 

sebelum analisis 

berlangsung, default: 
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princomp() prcomp() 

setiap komponen utama 

harus dihitung 

FALSE 

Ada beberapa function  lain yang dapat 

digunakan dalam AKU. Function tersebut dapat 

digunakan dengan menginstall dan mengaktifkan 

package. 

1. pca() merupakan function untuk AKU 

membutuhkan package FactoMineR.  

2. dudi.pca() yang membutuhkan package ade4.  

3. principal() dengan package yang dibutukan 

adalah psych. Berbeda dengan princomp(), yang 

merupakan function AKU dengan proses 

unrotated, principal() merupakan package AKU 

dengan proses rotated. Pilihan rotated pada 

principal() adalah none, varimax, quatimax, 

promax, oblimin, simplimax, dan cluster.      

Aplikasi pada modul ini akan menggunakan 

function printcomp(). Silakan coba function lainnya 

untuk mengetahui perbedaan dari hasil AKU masing‐

masing function. 
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 Data yang digunakan diambil dari data R 

dengan mengaktifkan package factoextra, yaitu data 

decathlon2. factoextra  juga merupakan package 

yang diperlukan untuk memvisualisasikan hasil dari 

AKU. Berikut tahapan memanggil data dengan 

mengaktifkan library  factoextra pada R‐Console. 

>library(factoextra) #setelah factoextra berhasil 

diinstall 

>dataku=decathlon2 

 

Gambar 3.1 Perintah Memanggil Data decathlon2 

AKU merupakan proses dengan syarat data numerik, 

oleh karena itu data yang digunakan adalah data pada 

kolom kesatu sampai kesepuluh. Berikut merupakan 

perintah‐perintah yang dituliskan untuk AKU. 

>ddata=dataku[,1:10] #ambil data pada kolom ke 1-10 

>AKU=princomp(ddata,cor=TRUE) 
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>#untuk mengetahui proporsi kumulatif 

>summary(AKU) 

>untuk mengetahui apa saja output hasil princomp() 

>names(AKU) 

>AKU$loadings #loading vaktor tiap komponen 

>plot(AKU, type=”lines”) #membuat screeplot 

>biplot(AKU) #membuat biplot 

Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 merupakan perintah dan 

hasil yang diperoleh dari princomp(). 

 

Gambar 3.2 Output AKU 

STATIS
TIK

A U
NIP

A S
URABAYA



 

(a) 

 

(b) 

Gambar 3.2 Screeplot (a) dan Biplot (b) 
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3.2 Analisis Faktor 

Analisis faktor merupakan kelanjutan dari 

analisis komponen utama (AKU). Function yang 

digunakan untuk melakukan analisis faktor adalah 

factanal(). factanal() tidak memerlukan package 

khusus yang perlu diinstal dan diaktifkan. Data yang 

digunakan adalah data decathlon2 yang telah 

direname menjadi ddata pada analisis sebelumnya 

(subbab 3.1). Misalkan faktor yang akan dibentuk 

adalah 4, maka berikut perintah yang digunakan 

untuk menjalankan analisis faktor dalam R. 

>AF=factanal(ddata,factors=4,data=ddata,rotation="varimax

",scores="regression") 

>#untuk memudahkan membaca output factanal 

>print(AF, digits = 3, cutoff = 0.4, sort = TRUE) 

Gambar 3.3 merupakan output yang 

dihasilkan, dimana dapat disimpulkan bahwa 4 faktor 

yang terbentuk dapat menjelaskan 67.1% total 

variansi data. Setiap variabel tersusun atas variabel‐

variabel berikut. 

Faktor 1 : X100m, Long.jump, X400m, 

X110m.hurdle 

Faktor 2 : Shot.put, Javelline 
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Faktor 3 : X1500m, Pole.vault 

Faktor 4 : Discus 

 

Gambar 3.3 Output Analisis Faktor dengan Function factanal() 

 

4. ANALISIS KLASTER DAN ANALISIS 

DISKRIMINAN 

4.1 Analisis Klaster 

Analisis klaster digunakan untuk mengetahui 

kelompok‐kelompok antar objek pengamatan. Dasar 

pada analisis klaster adalah jarak similaritas dan 

disimilaritas (kesamaan dan ketidaksamaan).  

Pada modul ini, data yang digunakan adalah 

data decathlon, dimana data decathlon merupakan 
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parent dari data decathlon2. Pada data decathlon 

terdapat 41 atlet yang akan dikelompokkan 

berdasarkan performansi atlet pada 10 perlombaan. 

Data decathlon dapat digunakan dengan 

mengaktifkan package FactoMineR.  

Analisis klaster dapat dilakukan melalui R-

Commander maupun comment line. Jika melalui R‐

Commander pastikan data telah diaktifkan. 

> library(FactoMiner) 

>data(decathlon) #memanggil data 

>dataku=decathlon[,1:10] #rename data dengan 10 variabel 

numerik 

Analisis klaster melalui R-Commander dapat 

dilakukan melalui menu Statistics, Dimensional 

analysis, Cluster analysis, kemudian pilih metode 

klaster yang akan dilakukan. R‐Commander 

memberikan dua fasilitas metode, yaitu k-means dan 

Hierarchical cluster analysis. Pada modul ini, 

metode k‐means dipilih melalui R-Commander. 

 Pada jendela KMeans Clustering, pilih semua 

variabel yang akan digunakan untuk meng‐cluster 

objek pada menu data, pada modul ini pilih semua 

variabel (10 variabel).  Sedangkan pada menu 
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Options, pilih jumlah klaster yang akan dibentuk, 

jumlah iterasi, dan pilihan untuk menampilkan output 

dan biplot (Gambar 4.1). 

 
(a) 

 
(b) 

Gambar 4.1 Jendela KMeans Clustering 

Output ditampilkan pada jendela R-Console. 

Berdasarkan Gambar 4.2, diketahui bahwa terdapat 8 

atlet yang masuk ke dalam klaster 1, 11 atlet 

terkelompok dalam klaster 2, 3 atlet terkelompok 

dalam klaster 3, dan 19 atlet terkelompok dalam 
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klaster 4 (Gambar 4.2). Untuk mengetahui objek‐

objek yang terkelompok pada tiap klaster, klik menu 

View data set pada jendela R-Commander. Atlet 

pertama (SEBRLE) masuk dalam klaster 3 (Gambar 

4.3). 

Gambar 4.2 Output Kmeans dengan R‐Commander 
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Gambar 4.3 Informasi Klaster tiap Objek/Atlet 

Analisis klaster melalui comment line dapat 

dilakukan melalui function kmeans() untuk metode 

kmeans, dan hclust() untuk metode hierarchical 

cluster analysis. Sebagai contoh aplikasi, analisis 

klaster melalui comment line dilakukan dengan 

metode hierarchical cluster analysis. Data yang 

digunakan adalah data decathlon tanpa kolom 

KMeans (data dataku sudah terupdate dengan 

informasi KMeans, lihat Gambar 4.3) 

>dataku1=dataku[,1:10]   #ambil dataku tanpa kolom Kmeans 

> mhca=hclust(dist(dataku1),method="complete") 
>plot(mhca) 

>rect.hclust(mhca, k=4, border="red")  
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Function dist() pada merupakan function untuk 

menghitung jarak matriks yang diperoleh dari 

perhitungan jarak antar baris matriks (jarak antar 

objek). 

Argumen method merupakan metode perhitungan 

agglomeration yang akan digunakan, yaitu ward, 

single, complete, average, mcquitty, median, atau 

centroid. 

rect.hclust() merupakan function yang digunakan 

untuk menampilkan kotak terpisah untuk 

membedakan klaster yang terbentuk, dalam modul 

ini k=4. 
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Gambar 4.4 Dendogram 

Dendogram dengan 4 klaster ditampilkan pada 

Gambar 4.4. Berdasarkan Gambar 4.4 diketahui 

bahwa atlet Sebrle dan Clay ada pada kelompok yang 

sama. Atlet Korkizogiou merupakan atlet yang 

berbeda diantara atlet lainnya. 

4.2 Analisis Diskriminan  
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Analisis diskriminan merupakan metode 

statistik dimana output yang dihasilkan digunakan 

untuk memprediksi kelompok objek yang baru. Pada 

analisis diskriminan terdapat (1) variabel dependen 

yang merupakan kelompok dari suatu objek dan 

bersifat non‐metrik (kategorik melambangkan 

kelompok) dan (2) variabel independen. Analisis 

diskriminan dengan R dapat dilakukan dengan 

menuliskan perintah melalui comment line.  

Function yang digunakan untuk analisis 

diskriminan linear adalah lda() sedangkan untuk 

analisis diskriminan kuadratik adalah qda().Analisis 

diskriminan dengan function lda() dan qda() 

membutuhkan package MASS. Sebagai contoh, data 

yang digunakan adalah data subset data iris, yaitu 

data iris3 dengan menggunakan variabel kategorik 

sebagai kelompok, yaitu Species. 

 

Tabel 4.1  Perintah dan Deskripsi Perintah Analisis 

Diskriminan di R  

Deskripsi Perintah 

>#menggabungkan data iris3 

spesies s, c, dan v dengan 

>Iris=data.frame(rbind

(iris3[,,1],iris3[,,2]
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Deskripsi Perintah 

repilkasi sebanyak 50 yang 

diulang 3 kali 
, iris3[,,3]),Sp = 

rep(c("s","c","v"), 

rep(50,3))) 
>#membagi data menjadi data 

training dan testing, jumlah 

training=75data diambil random 

>train=sample(1:150, 

75) 

>#menabelkan data training >table(Iris$Sp[train]) 

>#analisis diskriminan dgn lda() 

>discri=lda(Sp ~ ., 

Iris, prior = 

c(1,1,1)/3, subset = 

train) 
>#menampilkan hasil analisis 

diskriminan 
>discri  

>#menampilkan hasil prediksi 

pada testing 
>predict(discri, 

Iris[-train, ])$class 

>#menabelkan hasil prediksi data 

training 

>table(Iris$Sp[train], 

predict(discri, 

Iris[train, ])$class) 

>#menabelkan hasil prediksi data 

testing 

>table(Iris$Sp[‐train]

, predict(discri, 

Iris[‐train, ])$class) 
>#membuat plot data observasi 

dengan dua fungsi diskriminan 

(Gambar 4.6) 
>plot(discri) 
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Gambar 4.5 Hasil Analisis Diskriminan 

 Berdasarkan hasil yang disajikan oleh Gambar 

4.5, diketahui bahwa hasil pengambilan acak untuk 

data training sebanyak 75 data diperoleh 28 spesies 

versicolor, 23 setosa, dan 24 virginica. Fungsi 

diskriminan yang diperoleh sebagai berikut. 
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WPetalLPetalWSepalLSepalLD

WPetalLPetalWSepalLSepalLD

.183.4.954.1.462.1.832.02

.711.3.686.1.092.2.124.01





 Berdasarkan Gambar 4.5 diketahui bahwa 

total kesalahan klasifikasi pada data testing sebanyak 

5 kesalahan. Tiga observasi yang seharusnya masuk 

pada kelompok spesies versicolor terklasifikasi 

menjadi virginica. Dua spesies verginica terklasfikasi 

menjadi versicolor. 

 Untuk membuat plot data pengamatan ke 

dalam dua fungsi diskriminan linier dapat 

menggunakan function plot(). Gambar 4.6 

merupakan visualisasi data ketiga spesies yang 

digambarkan melalui dua fungsi diskriminan liner.    

 

Gambar 4.6  Plot Data Spesies dalam Dua Fungsi Diskriminan 

Linier 
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Gambar 4.7 merupakan histogram sekaligus plot 

kepadatan dari masing‐masing kelompok spesies. 

Gambar 4.8 merupakan visualisasi hasil diskriminan 

linier. Gambar 4.8 dibuat dengan menggunakan 

function partimat() dengan menginstall dan 

mengaktifkan package klaR terlebih dahulu.  

Sedangkan Gambar 4.9 merupakan visualisasi 

matriks dari tiap kelompok dengan pembeda warna. 

>plot(discri, dimen=1, type="both")  #gambar 4.7 

>library(klaR)    #gambar 4.8 

>partimat(Sp ~ ., Iris,method="lda") #gambar 4.8 

>pairs(Iris, main="Iris",pch=21, bg=c("red", "yellow", 

"blue")[unclass(Iris$Sp)]) #gambar 4.9 

 

Gambar 4.7 Histogram dan Plot Kepadatan  
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Gambar 4.8 Plot Partisi Hasil Diskriminan Linier 

 

Gambar 4.9 Visualisasi dengan Matriks Masing‐masing Spesies 

 

5. REGRESI LOGISTIK 

Regresi logistik merupakan bagian dari 

Generalized Linear Model (GLM) atau model linier 
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tergeneralisir dengan variabel respon mengikuti 

distribusi binomial, yaitu variabel respon terdiri dari 

dua kategori.   

R menyediakan fasilitas untuk mengolah data 

dengan regresi logistik binomial dengan R-

Commander maupun perintah comment line di R 

Console. Contoh data yang digunakan untuk analisis 

dengan regresi logistic adalah data bawaan R yang 

dapat dipanggil dengan menuliskan comment line di 

R-Console, yaitu mtcars. Misalkan kita namai 

mtcars sebagai data. 

Berdasarkan data mtcars, model regresi 

logistic digunakan untuk mengestimasi probabilitas 

kendaraan dengan transmisi manual pada kendaraan 

yang memiliki mesin 120hp dan bobot 2800 lbs. Tipe 

transmisi merupakan variabel respon dengan dua 

kategori, 0 menunjukkan transmisi automatic 

sedangkan 1 menunjukkan transmisi manual (am). 

Variabel prediktor yang digunakan adalah daya 

mesin (horsepower/hp) dan bobot mesin 

(weight/wt). 

> data=mtcars #memanggil data 
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>head(data) #menampilkan 5 data teratas 

 Analisis model regresi linier dengan 

menggunakan R-Commander dapat dilakukan 

melalui menu statistics, kemudian pilih Fit models 

dan klik Generalized linear model sehingga tampil 

jendela seperti Gambar 5.1. Pastikan data telah 

diaktifkan dalam R-Commander.  

 

Gambar 5.1 Jendela Generalized Linear Model 

Letakkan kursor pada kolom disebelah kiri tanda ~, 

kemudian klik ganda pada Variables dan pilih 

variabel yang akan digunakan sebagai variabel 

respon, kemudian kursor akan berpindah pada kolom 
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disebelah kanan tanda ~, kemudian pilih variabel‐

variabel yang akan digunakan sebagai variabel 

prediktor. Pilih binomial pada kolom Family. Pilih 

logit pada kolom Link function. Terakhir, klik OK. 

Hasil dari analisis regresi logistic ditampilkan pada 

jendela R-Console (Gambar 5.2). 

 

Gambar 5.2 Hasil Regresi Logistik 

Analisis regresi logistic dengan menggunakan 

comment line menghasilkan hasil yang sama seperti 

pada Gambar 5.2 dengan perintah yang dituliskan 

pada R-Console adalah sebagai berikut. 
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> GLM.1 <‐ glm(am ~ hp+wt , family=binomial(logit), 

data=data) 

> summary(GLM.1) 

 Berdasarkan Gambar 5.2, diketahui bahwa 

baik variabel hp dan wt berpengaruh terhadap am. 

Model regresi logistik yang diperoleh adalah sebagai 

berikut. 

]083.8036.0866.18[1

1
)(ˆ

wthpe
x


  

Misalkan ada data baru dengan nilai hp= 115 dan 

nilai wt= 2.5, maka untuk memprediksi transmisi 

perintah yang digunakan adalah sebagai berikut. 

> databaru=data.frame(hp=115, wt=2.5) 

> predict(GLM.1, databaru, type="response") 

        1  

0.9441178 

Berdasarkan output yang diperoleh diketahui bahwa 

jika terdapat kendaraan baru dengan tipe hp sebesar 

115 dan wt sebesar 2.5, maka 94.41% transmisi 

kendaraan tersebut adalah manual. 

 Evaluasi kebaikan model dari model yang 

telah terbentuk dapat diketahui melalui R-

Commander maupun comment line. Melalui R-

Commander, selang kepercayaan koefisien regresi 
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logistik dapat dilakukan melalui menu Models 

kemudian pilih Confidence Intervals (Gambar 5.3). 

Terdapat dua metode yang disediakan, yaitu 

Likelihood-ratio statistic dan Wald statistic. Pada 

modul ini, metode pengujian yang digunakan adalah 

Wald statistic. Selang kepercayaan melalui R-

Console dapat dilakukan dengan menuliskan 

comment line berikut. 

>Confint(GLM.1, level=.95, type="Wald") 

Output yang dihasilkan baik melalui R‐Commander 

maupun R-Console ditampilkan pada Gambar 5.4. 

 

Gambar 5.3 Jendela Confidence Intervals 

 

Gambar 5.4 Selang Kepercayaan Model Regresi Logistik 

STATIS
TIK

A U
NIP

A S
URABAYA



DAFTAR PUSTAKA 

Help R 

Hair, J.F., Anderson, R.E., dkk. (2006). Multivariate 

Data Analysis. 6th edition. United Kingdom. 

Prentice Hall International. 

Suhartono. 2008. Analisis Data Statistik dengan R. 

Surabaya. Lab. Statistik Komputasi, ITS. 

STATIS
TIK

A U
NIP

A S
URABAYA


	Untitled
	Untitled

