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MULTIDIMENSIONAL SCALING (MDS) 
 

1. Introduksi 

MDS adalah teknik untuk membantu peneliti dalam mengidentifikasi dimensi pokok yang 
mendasari responden dalam mengevaluasi obyek tertentu. Contoh, MDS seringkali dipakai 

dalam analisis pemasaran untuk mengindentifikasi dimensi pokok yang digunakan konsumen 

untuk mengevaluasi produk, jasa atau bahkan perusahaan. Juga dipakai untuk menganalisis 
perbandingan kualitas fisik (rasa makanan, aroma) dan persepsi terhadap calon tokoh politik 

serta perkiraan perbedaan budaya antar kelompok. Secara umum, MDS dapat membantu 
untuk menentukan : (1) dimensi penting yang digunakan responden dalam mengevaluasi 

obyek, (2) berapa banyak dimensi yang dipertimbangkan pada situasi tertentu, (3) 

kepentingan relatif setiap dimensi, dan (4) bagaimana persepsi hubungan antar obyek. 

MDS yang juga dikenal sebagai perceptual mapping atau spatial mapping (pemetaan 

perseptual relatif) adalah sebuah prosedur yang dapat membantu peneliti untuk menentukan 
image relatif sebenarnya dari sekumpulan obyek (perusahaan, produk, ide atau berbagai hal 

lainnya yang biasanya dikaitkan dengan persepsi). Kegunaan MDS adalah mentransformasi 

tanggapan konsumen melalui kemiripan atau preferensinya (contoh, preferensi untuk toko 
atau merk) ke dalam jarak yang direpresentasikan pada ruang multidimensi. Jika obyek A 

dan B dipandang oleh konsumen sebagai obyek yang mirip satu sama lain dibanding 
pasangan obyek-obyek yang lain, MDS akan menempatkan A dan B pada jarak yang lebih 

dekat dibanding jarak pasangan obyek-obyek lainnya dalam ruang multidimensi.  

MDS berdasar kepada perbandingan obyek. Setiap obyek dapat dianggap memiliki dua 

dimensi, yaitu : obyektif dan perseptif. Sebagai contoh, manajemen perusahaan bisa 

memandang produk mereka sebagai mesin dengan dua pilihan warna, mesin dengan motor 
2 PK, mesin dengan pisau pemotong berukuran 24 inci. Ini merupakan dimensi obyektif 

produk. Di lain pihak, konsumen bisa juga memandang dimensi ini atau tidak. Misal 
konsumen lebih memandang produk tersebut sebagai produk dengan harga mahal atau 

produk mudah rusak, maka dimensi ini disebut sebagai dimensi perseptif (yang tidak 

sebenarnya, sebab bersifat subyektif). Dua buah produk bisa memiliki dimensi obyektif sama 
tetapi dipandang sebagai produk yang berbeda karena ada perbedaan dimensi perseptif 

konsumen kepada merk. 

Dua perbedaan penting antara dimensi obyektif dan perseptif adalah sebagai berikut : 

1. Individual Differences : dimensi perseptif konsumen bisa tidak sama dengan dimensi 
obyektif yang diasumsikan oleh peneliti. Diharapkan setiap individual boleh memiliki 

dimensi persepsi yang berbeda, tetapi peneliti harus juga menyadari bahwa dimensi 

obyektif bisa bervariasi secara substantif. Seseorang boleh mempertimbangkan 
sekumpulan karakteristik obyektif yang berbeda, sesuai dengan tingkat 

kepentingannya pada setiap dimensi. 

2. Interdependence : penilaian dimensi (walaupun dimensi perseptif sama dengan 

dimensi obyektif) boleh tidak independen dan tidak disetujui. Dimensi perseptif dan 

obyektif bisa berinteraksi satu sama lain untuk menimbulkan penilaian yang tidak 
diharapkan. Sebagai contoh, sebuah jenis minuman ringan bisa dianggap lebih manis 

daripada yang lainnya karena minuman ringan tersebut lebih memiliki aroma buah 
walaupun keduanya mengandung kadar gula yang sama. 

Tantangan bagi peneliti adalah : jika memungkinkan, upaya pemahaman dimensi 

perseptif dan kemudian menghubungkannya dengan dimensi obyektif. Analisis tambahan 
dibutuhkan untuk menghasilkan prediksi posisi setiap obyek pada ruang perseptif dan 

ruang obyektif. 
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2. Statistik yang Berkaitan Dengan Analisis Multi Dimensi. 

a.  Similarity judgments. Merating seluruh kemungkinan pasangan merk atau stimulus lain 

dalam batas kemiripannya menggunakan skala Likert. 

b.  Preference ranking. Urutan rank merk atau stimuli lain mulai dari yang paling disukai 
sampai yang paling tidak disukai. Urutan ini diperoleh dari responden. 

c. Stress. Ini merupakan ukuran ketidak sesuaian model. Makin tinggi nilai stress, makin 
tidak sesuai model yang dihasilkan.  

d. R-squared. Indeks korelasi kuadrat yang mengindikasikan proporsi varians optimalitas 
data skala yang bisa diaplikasi oleh MDS. Ini ukuran kesusian model.  

e.  Spatial map. Menjelaskan hubungan antar merk atau stimuli lain yang digambarkan 

sebagai hubungan geometrik antar titik pada ruang multidimensi. 

f.  Coordinate. Mengindikasi posisi merk atau sebuah stimuli dalam peta spasial. 

f.  Unfolding. Representasi dari merk dan responden dalam ruang yang sama. 
 

3. Prosedur Aplikasi MDS. 

Untuk memudahkan pemahaman prosedur aplikasi MDS, berikut ini dijelaskan sebuah contoh 
sederhana. Seorang peneliti pasar bermaksud memahami persepsi konsumen tentang enam 

jenis manisan yang beredar di pasar. Peneliti pasar hanya bermaksud memperoleh persepsi 
yang memiliki kemiripan dan perbedaan secara umum. Kuesioner yang disebarkan dalam 

survey dalam bentuk pernyataan sebagai berikut :  

- Tingkat kemiripan antara produk A dan produk B dinilai pada skala 1 - 10, 

- Produk A lebih mirip dengan produk B daripada dengan produk C, 

- Saya lebih suka produk A daripada produk B. 

Dari respon jawaban responden, dapat dibuat sebuah peta perseptual untuk 

menggambarkan pola kemiripan yang terjadi pada enam jenis manisan yang diteliti. Dari 
seorang responden dapat dibuat matriks kemiripan dari keenam jenis manisan seperti berikut 

: 

Tabel 1. Tingkat Kemiripan Pasangan Jenis Manisan. 

Jenis 

Manisan 
A B C D E F 

A - 2 13 4 3 8 

B  - 12 6 5 7 

C   - 9 10 11 

D    - 1 14 

E     - 15 

F      - 

Keterangan : makin kecil skor, berarti makin mirip. 

Ada lima belas pasangan skor yang dihasilkan oleh setiap responden (= 6 x 5/2 = 15). Dari 
skor tersebut tampak bahwa tingkat kemiripan yang paling tinggi adalah D dan E (=1), 

selanjutnya A dan B, dan seterusnya. Yang paling tidak mirip adalah pasangan E dan F. Peta 

tingkat kemiripan antar jenis manisan dapat dibuat dengan skala kemiripan tunggal dan 
kemudian cocokkan seluruh jenis manisan dalam peta. Peta dengan satu dan dua dimensi 

kemiripan adalah sebagai berikut (jarak merepresentasikan kemiripan) : 
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Gambar 1. Peta Kemiripan Obyek Pada Dua Dimensi. 
 

         C           D  A      B                         Dimensi-I 

 
 

       -2         -1          0                     1                     2   

 

             Dimensi II 
  

           F                                                

                                                                       B 
                                                                          A 

 
 

           Dimensi-I 

 
  

                                                                                         E 
                                                                                  D 

  
                         C 

 

Gambar1 . Peta Kemiripan Dua Dimensi. 

Obyek yang lebih berdekatan pada peta menunjukkan bahwa mereka memiliki kemiripan 

yang lebih tinggi daripada obyek-obyek yang memilik jarak lebih jauh. Tujuan pemetaan 
adalah menentukan posisi jenis manisan pada skala sehingga skor-nya dapat dianggap 

sebagai representasi kemiripan yang paling baik. Cara memposisikan dapat dilihat pada 

ilustrasi di bawah ini. 

Pilih empat jenis manisan : A, B, C dan D. Dari Tabel 1, dapat dilihat urutan kemiripannya 

sebagai berikut : AB < AD < BD < CD < BC < AC (tanda garis di atas merupakan jarak antar 
pasangan). Dari nilai-nilai kemiripan antar pasangan tersebut dapat diposisikan keempat 

jenis manisan tersebut pada sebuah skala tunggal, AB lebih berdekatan daripada AC (lihat 

gambar di atas). Gambar tersebut merupakan posisi kemiripan untuk sebuah dimensi atribut 
dari jenis manisan, misal kandungan coklatnya. Pemetaan kemiripan sebuah dimensi 

terhadap empat jenis manisan masih bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, kesulitan 
mulai muncul pada saat harus melibatkan enam jenis manisan yang diteliti dari banyak 

responden serta dari beberapa dimensi atribut. 
 

4. Kerangka Kerja Untuk Pemetaan Perseptual. 

Langkah-langkah opersional dalam Analisis Multidimentional Scaling (MDS) terdiri enam 
tahapan berurutan, yaitu : 

Tahap-1 : Tujuan MDS. 
Tahap-2 : Desain Penelitian MDS. 

Tahap-3 : Asumsi MDS. 

Tahap-4 : Solusi MDS dan Uji Kecocokan. 
Tahap-5 : Interpretasi Hasil. 

Tahap-6 : Validasi Fungsi MDS. 
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a. Tahap-1 : Tujuan MDS. 

Pemetaan perseptual dan MDS bertujuan untuk : 

(1) identifikasi dimensi yang tidak diketahui yang mempengaruhi perilaku, 

(2) sebagai rata-rata yang dihasilkan dari evaluasi perbandingan dari obyek di mana 
basis perbandingan tidak terdefinisi atau tidak diketahui. 

Dalam MDS, tidak dibutuhkan menspesifikasi atribut perbandingan untuk responden. 
Yang dibutuhkan adalah menspesifikasi obyek dan menjamin bahwa obyek itu 

memberikan kontribusi dasar perbandingan. Keluwesan MDS ini sesuai untuk 
menggambarkan dan studi posisi di mana dimensi penilaian terlalu global sehingga agak 

sulit diukur dengan ukuran konvensional yang ada. Beberapa metode MDS 

mengkombinasi posisi obyek dan subyek dalam sebuah peta tunggal. Pada teknik ini 
posisi relatif obyek dan konsumen menyebabkan analisis segmentasinya menjadi lebih 

langsung. 

Pedoman untuk menyusun tujuan. 

Karakteristik umum dari setiap obyek adalah tidak tersedianya spesifikasi dalam 

mendefinisi standard penilaian terhadap obyek itu sendiri. Keunggulan dari pemetaan 
perseptual adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman tentang dimensi 

tanpa harus mendefinisikan atributnya terlebih dahulu. Keluwesan MDS memberikan 
peluang lebih besar kepada peneliti untuk mendefinisikan secara benar analisisnya. 

Konseptual yang didasari pertimbangan-pertimbangan praktis merupakan hal yang 
peting agar MDS dapat mencapai hasil yang terbaik.  Untuk menjamin kesuksesannya, 

peneliti harus mendefinisi sebuah analisis MDS melalui tiga tiga keputusan kunci, yaitu : 

(1) pilih obyek yang akan dievaluasi, (2) tentukan apakah kemiripan atau preferensi yang 
akan dianalisis, dan (3) pilih apakah analisis dilakukan pada tingkat kelompok atau 

individual. 

(1). Identifikasi seluruh obyek relevan untuk dievaluasi. 

Peneliti harus menjamin bahwa seluruh perusahaan, produk, jasa atau obyek lain 

telah diperhitungkan, karena pemetaan perseptual merupakan sebuah teknik 
peltakan posisi relatif. Relevansi ditentukan melalui pertanyaan besar dalam 

penelitian yang dituju. Peta perseptual yang dihasilkan dari setiap metode bisa 
sangat dipengaruhi oleh pandangan yang tidak tepat tentang obyek atau karena 

adanya hal-hal yang tidak sesuai dari obyek yang bersangkutan. Jika obyek yang 

tidak relevan dilibatkan, maka peneliti sebenarnya telah memaksakan teknik 
tersebut dan tidak hanya untuk menyimpulkan dimensi persepsi yang membedakan 

obyek yang diperbandingkan, tetapi juga berarti memaksakan kesimpulan dan 
pemahaman tentang dimensi-dimensi tersebut untuk membedakan obyek-obyek 

yang tidak diperbandingkan. 

(2). Persepsi (kemiripan) vs data preferensi.   

Setelah melakukan seleksi obyek untuk penelitian, peneliti selanjutnya menentukan 

basis evaluasinya : persepsi (kemiripan) atau preferensi. Untuk memperoleh data 
kemiripan, responden tidak mengisi aspek semacam “good-bad” dalam 

mengevaluasi perbandingan. Kemiripan didasarkan kepada kemiripan atribut, 
sedang dimensi persepsi dari perbandingan tetapi tidak merefleksikan langsung 

pemahaman tentang determinan pilihan. Peta perseptual yang berbasis preferensi 

merefleksikan pilihan yang lebih disukai tetapi bisa tidak berhubungan sama sekali 
dengan posisi yang berbasis kemiripan, karena responden bisa menggunakan basis 

pilihannya pada dimensi yang ada dan berbeda atau pada kriteria di mana mereka 
mendasarkan perbandingan untuk memilih. Tidak ada basis optimal untuk evaluasi, 
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tetapi keputusan pilihan antara persepsi (kemiripan) dan preferensi harus dibuat 
dengan orientasi menjawab pertanyaan utama dalam penelitian. 

(3). Aggregate vs disaggregate analysis. 

 Dalam mempertimbangkan kemiripan atau preferensi, peneliti melibatkan persepsi 
responden tentang rangsangan dan penciptaan output representasi proksi 

rangsangan dalam ruang dimensi-t (di mana nilai-t lebih kecil daripada banyaknya 
rangsangan). Peneliti dapat menggenerasikan output tersebut pada sebuah basis 

subyek-ke-subyek (di mana akan menghasilkan peta sebanyak subyek), ini yang 
disebut sebagai disaggregate analysis.  

 MDS dapat juga mengkombinasi responden dan menciptakan peta perseptual yang 

lebih sedikit melalui proses aggregate analysis. Aggregasi ini bisa dilakukan setelah 
atau sebelum menskalakan data subyek. Sebelum penskalaan, pendekatan yang 

paling sederhana adalah dengan menggunakan rata-rata evaluasi dari seluruh 
responden dan menghasilkan sebuah solusi tunggal untuk kelompok responden 

secara keseluruhan. Untuk mengidentifikasi kelompok responden yang mirip, peneliti 

dapat menggunakan Analisis Cluster terhadap respon subyek untuk menentukan 
rata-rata atau subyek yang  representatif dalam jumlah kecil, kemudian 

mengembangkan peta untuk cluster responden rata-rata. Secara alternatif, peneliti 
bisa juga mengembangkan peta untuk setiap individual dan mengelompokkan peta 

tersebut sesuai dengan koordinat rangsangan (stimulus). Disarankan bahwa evaluasi 
rata-rata lebih dimanfaatkan daripada pengelompokan peta perseptual individual, 

karena rotasi minor terhadap peta yang sama dapat menimbulkan permasalahan 

dalam menciptakan kelompok-kelompok pada pendekatan kedua ini. 
 Bentuk khusus Analisis Disaggregate tersedia pada INDSCAL (Individual Differences 

Scaling) dan derivatnya, yang memiliki karakteristik keduanya : analisis aggregate 
maupun analisis disaggregate. 

 Pilihan penggunaan analisis tergantung kepada tujuan penelitian. Jika difokuskan 

kepada pemahaman tentang evaluasi obyek secara keseluruhan dan dimensi-
dimensi yang digunakan dalam evaluasi; maka pendekatan analisis yang paling 

cocok adalah Analisis Aggregate. Tetapi jika tujuan penelitian adalah kepada 
pemahaman tentang variasi antar individual, maka pendekatan analisis yang paling 

cocok adalah Analisis Disaggregate. 

b. Tahap-2 : Desain Penelitian. 

Walaupun MDS tampak sederhana dalam perhitungannya, namun hasilnya sangat 

dipengaruhi oleh sejumlah isu kunci yang harus diselesaikan ulang sebelum hasil 
penelitian diperoleh. Ada empat isu utama mulai dari desain penelitian sampai kepada 

metodolgi khusus dan metode koleksi data. 

(1) Pilihan pendekatan (Dekomposisi atau Komposisi). 

Metode dekomposisi atau metode bebas atribut (attribute-free) mengukur hanya 

evaluasi keseluruhan dari sebuah obyek kemudian dicoba untuk menurunkan posisi 
spasial dalam ruang multidimensi yang merefleksikan persepsi. Metode komposisi 

atau metode berbasis atribut (attribute-based), melibatkan beberapa teknik 
multivariat yang digunakan dalam membentuk evaluasi yang didasarkan kepada 

kombinasi dari atribut-atribut khusus. Kedua metode memiliki kelemahan dan 

keunggulannya masing-masing. 

Metode dekomposisi merupakan metode yang biasa digunakan dalam MDS, yaitu 

metode yang didasarkan kepada keseluruhan ukuran kemiripan, di mana peta 
persepsi dan posisi relatif dari sebuah obyek itu dibentuk. Ada dua keunggulan dalam 

metode ini, yaitu : (a) metode ini hanya membutuhkan persepsi keseluruhan sebuah 
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obyek dari responden, responden tidak mendetil atribut yang digunakan dalam 
mengevaluasi; (b) karena setiap responden memberikan penilaian keseluruhan dari 

kemiripan di antara seluruh obyek, peta perseptual bisa dikembangkan untuk 

responden secara individual atau secara keseluruhan untuk membentuk peta 
komposit. 

Kelemahan metode dekomposisi : (a) peneliti tidak memiliki basis obyektif yang 
disediakan responden yang digunakan untuk mengidentifikasi “dimensi” dasar 

penilaian obyek. Pada banyak kasus, manfaat studi bebas atribut ini kepada para 
manajer menjadi terbatas karena hasil studinya hanya memberikan petunjuk yang 

sedikit saja untuk melangkah selanjutnya secara khusus; (b) peneliti hanya memiliki 

sedikit petunjuk, kecuali petunjuk yang bersifat umum atau keyakinan apriori dalam 
menentukan dimensionalitas peta perseptual dan kelayakan solusinya. Walaupun 

tersedia beberapa ukuran kecocokan model, namun ukuran-ukuran tersebut tidak 
statistikal, sehingga keputusan solusi final masih harus didasari pula oleh 

pemahaman si peneliti.   

Beberapa program komputer untuk menyelesaikan MDS adalah ALSCAL, MINISSA, 
POLYCON, MDSCAL, KYST, INDSCAL, SPSS dan lain-lain. 

Metode komposisi melibatkan beberapa teknik multivariat, seperti : Analisis 
Diskriminan atau Analisis Faktor). Prinsip umum untuk metode-metode tersebut 

adalah : mempertimbangkan evaluasi kemiripan melalui sekumpulan atribut yang 
didefinisikan untuk mengembangkan kemiripan antar obyek. 

Keunggulan pendekatan ini adalah : (a) deskripsi yang eksplisit terhadap dimensi 

dari ruang persepsi. Karena responden menyediakan evaluasi detil dari sejumlah 
atribut untuk setiap obyek, maka kriteria evaluasi direpresentasi melalui dimensi 

solusi dengan lebih mudah ditentukan; (b) metode ini menyediakan sebuah metode 
langsung untuk merepresentasi atribut maupun obyek dalam sebuah peta tunggal, 

dengan beberapa metode penyediaan posisi tambahan dari kelompok responden. 

Informasi ini memberikan pemahaman manajerial untik pada pasar persaingan. 

Kelemahan metode komposisi adalah : (a) kemiripan antar obyek terbatas hanya 

kepada peringkat atribut dari responden. Jika atribut penting diabaikan, maka tidak 
ada peluang bagi responden untuk menyertakan atribut itu; (b) peneliti harus 

mengasumsikan sebuah metode mengkombinasi atribut-atribut tersebut untuk 

menyajikan kemiripan secara keseluruhan, dan metode yang terpilih bisa jasi tidak 
mewakili pemikiran responden; (c) upaya mengkoleksi data bersifat substansial, 

khususnya jika banyaknya pilihan obyek bertambah; dan (d) hasil tidak tersedia 
untuk menjelaskan seorang responden individual secara khusus. 

Teknik komposisi dapat dikelompokkan menjadi : 

(a) Pendekatan grafik atau post hoc approaches – termasuk di dalamnya adalah 

semantic differential plots atau importance-performance grids, yang 

didasarkan kepada kebijakan peneliti dan representasi univariat atau bivariat 
dari obyek-obyek. 

(b) Teknik statistik multivariat konvensional – teknik-teknik ini, khususnya 
Analisis Faktor dan Analisis Diskriminan, secara umum hanya bermanfaat 

dalam mengembangkan sebuah struktur dimensi di antara berbagai atribut 

dan kemudian merepresentasikan obyek-obyek dalam dimensi-dimensi ini. 

(c) Metode peta perseptual yang dikhususkan – termasuk di dalamnya adalah 

Analisis Korespondensi, yang dikembangkan khusus untuk menghasilkan 
peta perseptual hanya dengan input data kualitatif atau skala nominal. 
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Pemilihan antar metode dekomposisi atau komposisi, sangat tergantung kepada 
tujuan penelitiannya seperti yang telah dibahas di atas. 

(2) Obyek : banyaknya dan seleksi. 

Sebelum melaksanakan pemetaan perseptual, peneliti harus mengembangkan 
beberapa pertanyaan utama tentang obyek yang akan dievaluasi.  

Pertama, apakah benar obyek-obyek tersebut bisa diperbandingkan ? Sebuah asumsi 
implisit dalam pemetaan perseptual adalah bahwa ada karakterisitk umum baik 

secara obyektif ataupun persepsi yang akan digunakan oleh responden untuk 
mengevaluasi. Peneliti tidak mungkin memaksakan agar responden membuat 

perbandingan melalui penciptaan pasangan obyek yang tidak bisa diperbandingkan. 

Kedua, pertanyaan yang berkaitan dengan banyaknya obyek yang akan dievaluasi. 
Dalam menentukan banyaknya obyek, peneliti harus menyemibangkan dua keinginan 

yaitu : mengecilkan jumlah obyek untuk memudahkan upaya menjawab bagi 
responden atau banyaknya obyek yang seharusnya dibutuhkan agar menghasilkan 

solusi multidimensi yang stabil. Disarankan banyaknya obyek lebih dari empat kali 

dari jumlah dimensi yang dibutuhkan. Artinya paling sedikit lima obyek untuk sebuah 
dimensi, sembilan obyek untuk dua dimensi dan seterusnya. Dalam menggunakan 

metode evaluasi terhadap pasangan obyek untuk mengetahui kemiripannya, 
responden harus membuat 36 perbandingan dari sembilan obyek. Untuk solusi tiga 

dimensi disarankan sedikitnya 13 obyek diamati untuk mengevaluasi 78 pasangan 
obyek. Maka, perlu ada penyeimbangan antara dimensi yang diakomodasi melalui 

obyek dengan upaya menjawab yang dibutuhkan oleh responden. 

Banyaknya obyek juga mempengaruhi ukuran kesesuaian model. Seringkali terjadi, 
dengan obyek yang terlampau sedikit menyebabkan timbulnya inflasi pada ukuran 

kesesuaian model.  

(3) Non metriks vs metriks.  

Program MDS yang asli sebenarnya nonmetriks, artinya inputnya non metriks dan 

outputnya juga hanya bersifat non metriks (rank). Output non metriks menjadi 
terbatas untuk interpretasikan. Output MDS saat sekarang adalah bersifat metriks, 

yaitu dengan merotasi posisi di sekitar titik origin (0,0), yaitu dengan menambahkan 
sebuah konstanta kepada titik origin tersebut, sumbu-sumbu bisa dilipatkan 

(direfleksikan), atau solusi yang ada dapat diperbesar atau diperkecil secara 

seragam, tanpa merubah posisi relatif seluruh obyek. 

Karena seluruh program komputer sekarang ini menghasilkan output metriks, maka 

perbedaannya terletak kepada ukuran kemiripannya. Metode non metriks, 
membedakan berdasar input non metriks, khususnya dalam bentuk rank pasangan 

obyek. Ini bersifat lebih luwes dalam tidak dibutuhkannya asumsi hubungan khusus 
antara jarak yang dihitung dengan ukuran kemiripan. Namun, bagaimanapun karena 

metode non metriks mengandung sedikit informasi untuk menciptakan peta 

perseptual, maka hasilnya biasanya kurang optimal.  

Metode metriks mengasumsikan bahwa inputnya metriks akan menghasilkan output 

yang juga metriks. Asumsi ini menyebabkan peneliti dapat memperjelas hubungan 
antara dimensionalitas output dengan data inputnya. Walaupun asumsi pada metode 

metriks menyulitkan dukungan konseptual, hasilnya agak mirip dengan hasil metode 

non metriks.  

Pilihan data input harus mempertimbangkan situasi penelitian (variasi persepsi di 

antara responden dan perbedaan antar obyek), dan cara koleksi data yang 
dilakukan.  
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(4) Koleksi data persepsi (kemiripan) atau preferensi. 

Skema input data untuk MDS dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 

Gambar. 2 Data Input Untuk MDS. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Data persepsi. 

Jika data kemiripan yang harus dikumpulkan, peneliti harus menentukan item yang 

paling mirip dan yang paling tidak mirip. Beberapa prosedur biasanya digunakan 

untuk memperoleh persepsi responden di antara stimuli, data yang dihasilkan dapat 
bersifat direct (jika merupakan data kemiripan) dan derived (jika merupakan data 

rating atribut). Setiap prosedur berbasis bahwa perbedaan relatif antar setiap 
pasangan stimuli harus diukur sehingga peneliti dapat menentukan apakah pasangan 

itu lebih atau kurang mirip dengan pasangan lainnya.  

(a) Perbandingan pasangan obyek. 

Metode yang paling banyak digunakan adalah memperbandingkan seluruh 

pasangan obyek. Jika ada lima stimuli A, B, C, D dan E, maka rank perbandingan 
yang muncul adalah : AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE dan DE, mulai yang 

paling mirip sampai yang paling tidak mirip. Jika AB memiliki rank = 1, maka 

peneliti akan berasumsi bahwa responden menganggap pasangan tersebut 
memiliki dua stimuli yang paling mirip, dibanding dengan pasangan-pasangan 

lain. Prosedur ini menghasilkan data non metriks tentang ukuran kemiripan atau 
rating atribut. Namun bagaimanapun, ukuran metriks dan nonmetriks dapat 

diaplikasikan dengan MDS.  

(b) Data konfusi. 

Memasangkan stimuli-i dan stimuli-j dilakukan untuk mengindikasikan kemiripan. 

Prosedur ini juga disebut sebagai subjective clustering, yang merupakan 
prosedur khusus melibatkan data ini secara bersama-sama untuk memposisikan 

sebuah obyek di mana kemiripannya diukur dalam sebuah kartu kecil, baik berisi 
deskripsi atau dilengkapi dengan gambar. Responden diminta untuk 

mengurutkan kartu tersebut pada tumpukan tertentu, sehingga setiap tumpukan 

berisi kartu-kartu obyek yang memiliki kemiripan. 

(c) Ukuran yang diperoleh. 

Ukuran yang diperoleh dari tingkat kemiripan berbentuk khusus yaitu skor yang 
diberikan oleh responden. Sebagai contoh, subyek diminta untuk mengevaluasi 

tiga stimulus (cherry, strawberry dan lemon-lime soda) dari sejumlah atribut 

MDS Input Data 

Perceptions 
Preferences 

Direct : 

Similarity 
Judgment 

Derived : 

Attribute 
Ratings 
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(diet vs non diet, manis vs pahit dan rasa yang ringan vs rasa yang berat) 
dengan menggunakan skala semantik. Respon dari setiap responden diciptakan 

untuk mengukur kemiripan antar obyek. Ada tiga asumsi : 

(1). Peneliti telah memilih dimensi yang sesuai untuk mengukur kemiripan, 

(2). Skala telah dibobot (baik secara ekual maupun tidak ekual) untuk 

menghasilkan data kemiripan untuk sebuah subyek atau kelompok subyek. 

(3). Walaupun pembobotan skala telah dapat ditentukan, setiap individu tetap 

memiliki bobot yang sama.  

Direct approaches memiliki keunggulan, yaitu : peneliti tidak harus mengidentifikasi 

serangkaian atribut. Responden menentukan tingkat kemiripan berdasar kriterianya 

masing-masing. Kelemahannya adalah bahwa kriteria tersebut dioengaruhi oleh 
merk atau stimuli yang diteliti. Jika berbagai merk mobil diteliti pada rentang harga 

yang sama, maka harga tidak akan dipandang sebagai faktor yang penting. Mungkin 
menjadi sulit untuk menentukan sebelum analisis “persepsi jika dan bagaimana 

responden individual” dkombinasikan. Selain itu kesulitan yang mungkin timbul 

adalah membuat label dimensi pada peta spasial. 

Derived approaches memiliki keunggulan, yaitu : kemudahan dalam identifikasi 

responden yang memiliki persepsi yang sama atau homogen. Responden dapat 
mengkelompokkan merk berdasar peringkat atribut produk, sehingga memudahkan 

peneliti dalam memberikan label dimensi. Kelemahannya, peneliti harus terlebih 
dahulu mengembangkan atribut-atribut relevan, ini merupakan pekerjaan yang sulit. 

Peta spasial yang dihasilkan tergantung kepada atribut yang dikembangkan oleh 

peneliti. 

Direct approaches lebih banyak digunakan daripada derived approaches. Direct 
approaches digunakan untuk menyusun peta spasial, sedang dervied approaches 
digunakan sebagai dasar interpretasi dimensi pada peta persepsi. 

Data Preferensi. 

Preferensi mengartikan bahwa stimuli harus disesuaikan dengan mempertimbangkan 
hubungan dominasinya, maka stimuli diurutkan sesuai dengan preferensi dari 

beberapa properti. Sebagai contoh, merk A lebih disukai daripada C. Dua prosedur 
umum yang biasa digunakan untuk memperoleh data preferensi adalah ranking 
langsung dan perbandingan pasangan stimuli berdasar atribut. 

Ranking langsung, di mana setiap responden me-ranking obyek dari yang paling 
disukai ke yang paling kurang disukai. Metode ini sangat populer untuk mendapatkan 

data kemiripan non metriks, sebab hal ini sangat mudah untuk dikelola khususnya 
jika banyaknya obyek sedikit sampai cukup. Secara konseptual, tampaknya agak 

mirip kepada prosedur pengelompokan secara subyektif, hanya pada kasus ini setiap 
obyek harus diberi rank yang unik (tanpa kombinasi atau campuran). 

Perbandingan berpasangan, di mana kepada seorang responden diberikan seluruh 

kemungkinan pasangan dan diminta untuk mengindikasi anggota manakah dari 
setiap pasangan yang lebih disukai. Dengan cara ini, peneliti memperoleh data 

eksplisit untuk setiap perbandingan, dan ini lebih detil daripada sekedar ranking 
langsung. Kesulitan terbesar pada prosedur ini adalah banyaknya pembandingan 

pasangan, contoh : untuk 10 obyek saja, peneliti harus membandingkan 90 buah 

pasangan obyek.  

Pada data preferensi, peneliti dapat mengamati posisi obyek pada peta perseptual 

untuk mengimplikasikan jaraknya sebagai gambaran perbedaan preferensi. Prosedur 
ini bermanfaat sebab persepsi individual terhadap obyek dalam konteks preferensi 
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bisa berbeda jika ditinjau dari konteks kemiripan; itulah sebabnya, dimensi tertentu 
bisa menjadi sangat bermanfaat dalam menjelaskan perbedaan antar dua obyek, 

tetapi juga bisa tidak berurutan dalam menentukan preferensi. Dengan demikian, 

dua buah obyek harus dianggap berbeda pada peta berbasis kemiripan, tetapi bisa 
dianggap mirip pada peta spasial yang berbasis preferensi. Ini akan dihasilkan dalam 

dua buah peta yang agak berbeda, seperti dua merek manisan yang berbeda bisa 
terpisah jauh dalam peta berbasis kemiripan, tetapi dengan preferensi yang sama 

bisa diposisikan berdekatan pada peta berbasis preferensi. 

Konfigurasi yang diderivasi dari data preferensi bisa sangat berbeda dengan data 

kemiripan. Dua merk mungkin dianggap berbeda pada peta kemiripan tetapi bisa 

dianggap sama pada peta preferensi. Sebagai contoh, Crest dan Pepsodent mungkin 
dianggap merk yang sangat berbeda oleh sekelompok responden, sehingga posisi 

pada peta persepsi keduanya berjauhan. Tetapi bisa jadi juga kedua merk ini 
memiliki preferensi yang seimbang sehingga posisi keduanya berdekatan dalam peta 

preferensi. 

Kesimpulannya, kedua prosedur koleksi data (data kemiripan atau data preferensi) 
memiliki kegunaan umum dalam menghasilkan serangkaian respon unidimensi yang 

representasikan pemahaman si responden. Pandangan subyektif responden ini  
kemudian diperlakukan sebagai input pada banyak prosedur MDS. 

c. Tahap-3 :Asumsi MDS. 

MDS tidak membutuhkan asumsi yang membatasi pada metodologi, jenis data, atau 

bentuk hubungan antar variabel; tetapi tetap saja peneliti harus menerima prinsip 

tentang persepsi, yaitu : 

(1). Variasi dalam dimensionalitas – setiap responden tidak memandang sebuah stimulus 

untuk memiliki dimensionalitas yang sama. Contoh, beberapa orang menilai mobil 
dari tenaga kuda dan penampilan luarnya, sementara yang lain lebih menilai melalui 

harga dan kemewahan dan kenyamanan interiornya. 

(2). Variasi dalam kepentingan – responden tidak membutuhkan kesamaan kepentingan 
pada suatu dimensi, walaupun seluruh responden mempertimbangkan dimensi-

dimensi itu. Contoh, dua orang responden menganggap bahwa tingkat karbonasi 
pada coca cola merupakan hal yang dipertimbangkan, tetapi yang satu mengganggap 

hal sangat penting sedang yang lain menganggap tidak begitu penting. 

(3). Variasi antar waktu – tingkat kepentingan atau dimensi sebuah stimulus dari waktu 
ke waktu boleh tidak stabil, artinya bisa berubah-berubah sesuai dengan berjalannya 

waktu. 
  

Grafik arus untuk Tahap-1 sampai dengan Tahap-3 dapat digambarkan sebagai berikut (Hair 
et al, 1998:528) : 
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Gambar 3. Peta Arus Tahap 1 s/d Tahap 3 Dalam MDS. 
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Stage-3 
 
 
 
 
 
 
 

To  
Stage 4 

 
 

Research Specification 

Identify all relevant objects. 
Choise between similarity or preference data. 
Selecet a disaggregate or aggregate analysis.  

Compositional Methods 

Graphical/post hoc methods. 
Multivariate techniques.  
Correspondence analysis. 

Decompositional Methods 

Traditional multidimensional 
scaling techniques.  

Research Design Issues 

Number of objects. 
Metric vs. Nonmetric input data 
  

Similarities 

Comparison of paired objects. 
Confusion data. 
Derived measures. 

Preferences 

Direct ranking. 
Paired comparisons. 

Both similarity and preference 

Combination of similarity and  
preference measures. 

Assumptions 

Dimensionality of evaluation may vary by respondent. 
Importance of evaluative dimensions may vary. 
Evaluations need not be stable over time. 
  

Research Problem 

Select objective(s) : 
Identify unrecognized evaluative dimensions. 
Comparative evaluation of objects.  
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d.   Tahap-4 : Penyelesaian Solusi MDS dan Penilaian Kecocokannya. 

 Berbagai program komputer untuk aplikasi MDS telah berkembang dengan cepat, 

khususnya pada PC, tetapi secara umum program-program tersebut menghasilkan output 
yang sama. 

(1) Penentuan posisi sebuah obyek pada peta perseptual. 

Program MDS mengikuti proses umum dalam menentukan posisi optimal. Ada empat 
langkah dalam proses tersebut, yaitu : 

Langkah-1 : pilih konfigurasi awal stimuli (Sk) pada dimensionalitas awal yang 
diinginkan (t). Ada dua pilihan untuk memperoleh konfigurasi awal, yaitu : berbasis 

data yang lalu (sebelumnya) atau digenerasi melalui pseudorandom dengan 

pendekatan distribusi normal multivariat. 

Langkah-2 : hitung jarak antar titik stimuli dan bandingkan hubungan (yang diamati 

dengan yang diestimasi) dengan ukuran kecocokannya. Sekali konfigurasi ditemukan, 
jarak antar titik stimuli (dij) pada konfigurasi awal dibandingkan dengan ukuran jarak 

(∂ij) yang dihasilkan dari rasa kemiripan (sij). Kedua ukuran jarak tersebut kemudian 

dibandingkan melalui ukuran keseuaian, khususnya ukuran tekanan. 

Langkah-3 : jika ukuran kesesuaian tidak memenuhi nilai stopping yang 

didefinisikan semula, cari konfigurasi baru yang lebih meminimumkan ukuran 
kesesuaian. Program menentukan arah di mana perbaikan kesesuaian dapat 

diperoleh dan kemudian memindahkan titik dalam konfigurasi itu pada arah yang 

dimaksud dengan penambahan kecil. 

Langkah-4 : sekali saja tekanan (stress) yang sesuai telah tercapai, dimensionalitas 

dikurangi dengan 1, dan proses berulang sampai dimensionalitas terendah dengan 
ukurang kesesuaian yang bisa dianggap cukup telah tercapai. 

Kebutuhan program komputer atau manual untuk kalkulasinya menjadi jelas dengan 

bertambahnya obyek dan dimensi. Untuk 10 buah produk yang harus dievaluasi saja, 
setiap responden harus meranking 45 buah pasangan produk mulai dari yang paling mirip 

(rank = 1) sampai pada yang paling tidak mirip (rank = 45). Sepuluh buah titik 
(representasi dari 10 produk) diletakkan secara random dalam suatu grafik, kemudian 

mengukur jarak untuk setiap pasang titik (ada 45 jarak). Kemudian harus dilakukan 

solusi, yaitu ukuran yang menjelaskan kesesuaian yang bersifat rank-order antara jarak 
dalam garis lurus (euclidean) dari setiap titik yang diplot dan 45 buah rank orisinal. Jika 
jarak garis lurus tersebut tidak sesuai dengan rank orisinal, maka kesepuluh titik itu harus 
dipindahkan posisinya dan mengulang lagi prosedur awal. Proses ini menjadi sesuatu 

yang menyulitkan sesuai dengan makin banyaknya obyek maupun dimensinya. Program 
komputer digunakan hanya untuk menggantikan kalkulasi manual dan bisa menghasilkan 

solusi yang lebih akurat. 

Dalam mengevaluasi peta perseptual, peneliti harus selalu berhati-hati dengan solusi 
yang bersifat degenerate, yang dihasilkan peta perseptual yang tidak memberikan 

representasi akurat dari respon kemiripan. Seringkali, hal itu disebabkan oleh 
inkonsistensi yang terjadi pada data atau terjadi ketidakmampuan pada program MDS 

untuk menghasilkan solusi yang stabil. Solusi seperti itu seringkali dicirikan oleh pola 

sirkular yang menyebabkan seluruh obyek terlihat saling mirip, atau karena solusi yang 
ter-kelompokkan, di mana obyek-obyek dikelompokkan pada dua akhir sebuah dimensi 

tunggal. Pada kedua kasus tersebut di atas, program komputer tidak mampu 
membedakan obyek, maka peneliti harus mendesain ulang penelitiannya untuk melihat di 

mana letak ketidak konsistensian. 
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(2) Pemilihan dimensionalitas pada peta perseptual. 

Penentuan banyaknya dimensi yang sesungguhnya merupakan representasi data, 

secara umum dihasilkan melalui salah satu dari tiga pendekatan : (a) evaluasi 

subyektif, (b) scree plot dari ukuran, dan (c) indeks kesesuaian secara keseluruhan. 

Peta spatial merupakan titik awal yang baik untuk evaluasi. Banyaknya peta yang 

dibutuhkan untuk onterpretasi tergantung pada banyaknya dimensi. Sebuah peta 
dibuat untuk setiap kombinasi dari dimensi-dimensi. Tujuan peneliti adalah 

menghasilkan kesesuaian yang terbaik dengan banyaknya dimensi yang sesedikit 
mungkin. Interpretasi solusi dihasilkan dalam lebih dari tiga dimensi menjadi sangat 

sulit dan biasanya tidak menghasilkan perbaikan kesesuaian. Peneliti secara khusus 

membuat evaluasi subyektif dari peta perseptual dan menentukan apakah 
konfigurasinya tampak logis. Evaluasi ini penting, karena pada tahap selanjutnya 

dimensi dibutuhkan untuk dienterpretasi dan dijelaskan. 

Pendekatan kedua adalah menggunakan stress mesasure, yang mengindikasikan 

proporsi varians dari disparitas yang tidak diperhitungkan oleh MDS. Ukuran ini 

bervariasi tergantung kepada jenis program dan data yang akan dianalisis. Stress 
measure dikembangkan oleh Kruskal Wallis untuk menentukan kecocokan model 

adalah : 

       (dij - ∂ij)
2 

Stress =  
                  (dij - ∂)

2     

Di mana, 

∂ = rata-rata jarak (Σ dij/n) pada peta, 

∂ij = jarak yang dihasilkan dari kemiripan data, 

dij = jarak kemiripan sesungguhnya yang diberikan oleh responden.  

Nilai stress menjadi lebih kecil sebagaimana nilai δij yang digunakan untuk 

mengestimasi dij. Stress menjadi minimum jika obyek diletakkan dalam sebuah 
konfigurasi sehingga jarak antar obyek sangat menggambarkan jarak yang 

sebenarnya. 

Persoalan timbul dalam penggunaan stress measure, seperti penggunaan R2 pada 

Analisis Regresi, yaitu ukuran stress akan meningkat dengan peningkatan banyaknya 

dimensi. Untuk itu diperlukan penyeimbangan antara kesesuaian solusi dengan 
banyaknya dimensi. Seperti ekstraksi faktor pada Analisis Faktor, nilai stress dapat 
diplot pada banyaknya dimensi untuk menentukan banyaknya dimensi terbaik yang 
digunakan dalam analisis. Sebagai contoh, lihat Gambar 2 : 

Gambar 4. Penentuan Dimesionalitas. 
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Pada gambar tersebut terlihat bahwa ada perbaikan nilai stress yang cukup berarti 
pada saat sebuah dimensi menjadi dua dimensi; sedang pada tiga dimensi, perbaikan 

stress tidak nyata. Maka disarankan banyaknya dimensi < 2.  

Ukuran stress dikaitkan dengan kecocokan model adalah : 

Stress (%) Goodness of Fit 

    20   Poor 
   10   Fair 

     5   Good 
   2.5   Excellent 

     0   Perfect 

Indeks korelasi kuadrat seringkali digunakan sebagai index of fit. Ini bisa 
diinterpretasikan sebagai proporsi varians dari disparitas yang dilibatkan dalam 

prosedur MDS. Dengan kata lain, itu merupakan sejauh mana data dasar sesuai 
dengan model MDS. Ukuran R2 dalam MDS menjelaskan hal yang sama dengan 

teknik-teknik lain dalam analisis multivariat. R2 = 0.60 sudah dapat dianggap baik. 

(3) Pelibatan Preferensi ke dalam MDS. 

Untuk selanjutnya, peta perseptual dibuat dengan basis rasa kemiripan. 

Bagaimanapun, peta perseptual bisa juga dibuat melalui preferensi. Tujuannya 
adalah menentukan bauran karakteristik yang disukai untuk serangkaian stimuli yang 

memprediksi preferensi, pada sebuah konfigurasi tertentu dari obyek-obyek. Untuk 
melakukan hal itu, sebuah ruang bersama dikembangkan untuk menjelaskan obyek 

(stimuli) dan subyek (ideal point). Sebuah asumsi kritis adalah homogenitas persepsi 

dari seluruh individual untuk serangkaian obyek. Ini menyebabkan seluruh perbedaan 
bisa diatributkan kepada preferensi, tetapi tidak kepada perbedaan persepsi. 

Ideal Point. Istilah ideal point merupakan letak titik yang merepresentasi kombinasi 
atribut yang paling disukai, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa peneliti telah 

mengidentifikasi posisi sebuah obyek ideal. Peneliti dapat mengasumsikan bahwa 

posisi titik ideal (relatif kepada produk lain pada peta perseptual yang dihasilkan) 
mendefinisikan preferensi relatif sehingga produk yang lebih jauh dari obyek ideal 

berarti kurang disukai. Sebuah titik ideal telah diposisikan, sehingga jaraknya 
mengekspresikan perubahan preferensi. Pada Gambar 3 berikut, menjelaskan data 

preferensi dari enam jenis manisan yang diperoleh dari responden (ditandai dengan 

titik). Makin jauh jaraknya dari titik itu, maka makin turun tingkat preferensinya. 
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Gambar 5. Sebuah Titik Ideal Reponden dalam Peta Perseptual. 
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tetapi pada garis titik-titik bisa salah arti. Titik ideal secara sederhana mendefinisikan 

hubungan preferensi berurutan antar keenam jenis manisan untuk responden 
tersebut. Walaupun titik ideal secara individual tidak menghasilkan kedalaman 

kesimpulan, tetapi pengelompokannya dapat sangat berguna untuk mendefinisikan 

segmentnya. Banyak responden dengan titik ideal berada pada area segment pasar 
potensi yang sama dengan orang-orang yang memiliki preferensi mirip (lihat Gambar 

4) : 

Gambar 6. Pelibatan Seluruh Titik Ideal Pada Peta Perseptual. 
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n mengindikasikan titik ideal seorang respoden tunggal. 



Kamarul Imam 
rul2a@yahoo.com 

D:\Documents and Settings\HOME\My Documents\MULTIVARIATE 
ANALYSIS\MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS.doc 

16 

Dua pendekatan yang umum digunakan dalam menentukan titik ideal, yaitu : 
estimasi eksplisit dan implisit. Estimasi eksplisit diperoleh dari respon langsung dari 

subyek. Prosedur ini memperbolehkan peneliti untuk meminta responden untuk 

memberi rating ideal hipotetis pada atribut yang sama di mana stimuli lain di-rating. 
Estimasi implisit, responden diminta untuk memasukkan stimuli yang digunakan 

untuk memperoleh data kemiripan sebuah stimuli ideal hipotetis (misal : merk, 
image). 

Waktu meminta responden untuk mengkonsep sesuatu yang ideal, di sini timbul 
persoalan. Seringkali responden mengkonseptualisasi ideal pada eksplisit rating 
ekstrim yang digunakan, atau responden juga harus berpikir tidak terbatas dalam 

kemiripan tetapi juga dalam preferensi, yang bisa menyulitkan dirinya jika 
mengevaluasi obyek yang tidak diketahui. Persoalan persepsi ini menyebabkan 

peneliti menggunakan estimasi implisit. 

Ada beberapa prosedur untuk memposisikan titik ideal dengan estimasi implisit. 

Asumsi dasar yang mendasari sebagian besar prosedur itu adalah bahwa ukuran 

posisi spasial titik ideal yang dihasilkan bersifat sangat konsisten dengan preferensi 
responden individual. 

Srinivasan dan Schocker mengasumsikan bahwa titik ideal untuk seluruh pasangan 
stimuli ditentukan, ini sedikit melanggar kendala : “lebih dekat kepada sebagian 

besar yang dipreferensikan pada setiap pasangan daripada kepada preferensi yang 
paling kecil”.1 

Kesimpulannya, ada banyak cara untuk mengestimasi titik ideal, dan tidak ada 

metode yang terbaik, pilihan tergantung kepada keterampilan peneliti dan pilihan 
prosedur MDS. 

Positioning Ideal Points. Positioning implisit data preferensi dapat diselesaikan 
melalui analisis internal maupun eskternal. Analisis internal dengan data preferensi 

merujuk kepada pengembangan peta spasial yang dibangun oleh stimuli dan titik 

subyek (atau vektor) khususnya yang berasal dari data preferensi. Analisis eksternal 
terhadap preferensi menggunakan konfigurasi obyek yang ditentukan terlebih dahulu 

dan kemudian mencoba meletakkan titik ideal ke dalam peta perseptual. Setiap 
pendekatan memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. 

(a).  Analisis Internal. 

 Analisis internal harus didasari asumsi yang pasti dalam menghasilkan peta 
perseptual maupun titik-titik ideal. Posisi obyek dihitung berdasar pada data 

preferensi yang menjelaskan setiap individual. Hasilnya, merefleksikan dimensi 
persepsi yang “diperbesar” dan beri bobot untuk memprediksi preferensi. 

Sebuah karakteristik dari metode estimasi internal adalah bahwa analisis ini 
khusus memanfaatkan sebuah representasi vektor titik ideal; di mana model 

eksternal dapat mengestimasi melalui vektor maupun representasi titik.  

Sebuah contoh yang menggunakan pendekatan ini, adalah program MDPREF 
dan MDSCAL. Dalam mengaplikasi program tersebut, peneliti harus berasumsi : 

(1) tidak terjadi perbedaan antar subyek, (2) setiap subyek konfigurasinya 
terpisah, atau (3) sebuah konfigurasi tunggal hanya untuk satu titik ideal. 

Dengan memanfaatkan data preferensi, peneliti dapat merepresentasi stimuli 

dan responden dalam sebuah peta perseptual tunggal. 

                                           
1 Srinivasan and Schocker, Linear Programming Techniques for Multidimensional Analysis of Preferences (1973): 

337-369. 
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 (b). Analisis Eksternal. 

Analisis eksternal terhadap data preferensi bertujuan untuk mencocokkan titik-

titik ideal kepada ruang stimuli yang dikembangkan dari data kemiripan subyek-

subyek yang sama. Sebagai contoh, seseorang dapat membuat skala data 
kemiripan secara invidual, ujilah peta individual persepsi, kemudian buatlah 

skala data preferensi untuk kelompok yang teridentifikasi dengan cara ini. Jika 
prosedur ini diikuti, peneliti memperoleh data preferensi dan kemiripan untuk 

melakukan analisis eksternal. 

PREFMAP telah dikembangkan khusus untuk melakukan analisis eksternal 

terhadap data preferensi. Karena matriks kemiripan mendefinisikan obyek dalam 

peta perseptual, maka peneliti dapat mendefinisikan penjelas (descriptor) atribut 
(dengan asumsi bahwa ruang persepsi adalah sama dengan dimensi evaluatif) 

dan titik ideal untuk individu. PREFMAP menghasilkan estimasi untuk sejumlah 
tipe titik ideal yang berbeda, di mana setiap estimasi tersebut berbasis kepada 

asumsi yang berbeda seperti preferensi. 

Analisis eksternal lebih baik daripada analisis internal. Kesimpulan ini berdasar pada 
tingkat kesulitan perhitungan dan adanya keruwetan mengartikan perbedaan 

preferensi dan perbedaan persepsi.     

  

Vektor vs Representasi Titik. Cara termudah metode pemahaman untuk 
menjelaskan titik ideal adalah dengan menggunakan jarak garis lurus (euclidean) 
preferensi. Diasumsikan bahwa arah jarak dari titik ideal (IP), tidak kritis; hanya 

merupakan ukuran relatif saja. Contoh pada Gambar 5, dari posisi titik ideal 
terindikasi bahwa obyek yang paling disukai secara berurutan adalah E, C, B, D dan 

A. 
Gambar 7. Representasi Titik Dari Titik Ideal. 
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Titik ideal bisa juga ditampakkan sebagai vektor. Untuk menghitung preferensi 
dengan pendekatan ini, garis vertikal (juga dikenal sebagai proyeksi) digambar dari 
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obyek-obyek ke vektor. Preferensi meningkat dalam arah pada akhir vektor. 
Preferensi bisa dibaca langsung dari urutan proyeksi.   

Gambar 6 menjelaskan pendekatan vektor untuk dua subyek dengan serangkaian 

posisi stimuli yang sama. Untuk subyek-1, vektor memiliki arah preferensi yang lebih 
rendah pada sisi kiri bawah dan meningkat pada sisi kanan atas. Dari proyeksi dari 

setiap obyek, urutan preferensi (paling tinggi ke paling rendah) adalah A, B, C, E dan 
D. Bagaimanapun, obyek yang sama memiliki sedikit perbedaan urutan preferensi 

untuk subyek-2. Untuk subyek-2, urutan preferensi berkisar dari yang plaing disukai, 
E, menuju yang paling kurang disukai, C. Dengan cara ini, vektor yang terpisah dapat 

merepresentasi setiap subyek. Pada pendekatan vektor, tidak ada titik ideal tunggal, 

dan kalaupun ada, diasumsikan bahwa titik ideal tersebut berada pada jarak yang 
tidak terbatas di luar vektor. 

 
Gambar 8.  Representasi Vektor Dua Titik Ideal : Subyek-1, Subyek-2. 

 

                                                  Dimensi II 
                Subyek-2                                                                    Subyek-1  

 
                                                                                                     A 

  
 

 

                                 E 
 

 
                                                                                                                     

                                                                                                            Dimensi I 

                                                                                                    B 
 

 
 

                                                                                                 C 

                                  D 
 

 
 

Walaupun representasi titik atau vektor dapat mengindikasi kombinasi atribut mana 
yang lebih disukai, pengamatan ini seringkali tidak diperdalam lagi melalui percobaan 

yang lebih jauh. Walaupun demikian, MDS adalah langkah awal untuk memahami 

persepsi dan pilihan yang akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan tentang metodologi dan persepsi manusia. 

Kesimpulannya, data preferensi adalah terbaik diuji dengan analisis eksternal yang 
dapat menghasilkan pemahaman perbedaan preferensi antar obyek berdasar pada 

rasa kemiripan dan pilihan preferensi yang dibuat dalam peta perseptual. Dengan 

cara itu, peneliti dapat membedakan antara kedua jenis evaluasi persepsi dan 
pemahaman yang lebih akurat terhadap persepsi dari individual dengan filosofi MDS 

yang benar. 

e.  Tahap-5 : Interpretasi Hasil MDS. 

Interpretasi hasil MDS dapat didasari dengan pendekatan dekomposisi atau komposisi 
yang mungkin saja dapat terjadi konflik interpretasi. Untuk metode komposisi, peta 
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persepstual harus divalidasi dengan membandingkan kepada ukuran-ukuran lain tentang 
persepsi, karena posisi benar-benar didefinisikan melalui atribut yang dikembangkan oleh 

peneliti. Sebagai contoh, hasil analisis diskriminan dapat diaplikasi kepada serangkaian 

obyek atau responden baru untuk menilai kemampuan dalam membedakan dengan 
menggunakan observasi baru. 

Untuk metode dekomposisi, isu yang paling penting adalah deskripsi dari dimensi 
perseptual dan hubungannya terhadap atribut. Sehubungan dengan tujuannya pula, 

metode dekomposisi menghasilkan pandangan awal kepada persepsi di mana perseptif 
yang lebih diformalkan bisa muncul.  

Identifikasi Dimensi. 

Mengidentifikasi dimensi merupakan pekerjaan yang sulit. Teknik MDS tidak memiliki 
prosedur yang built-in untuk memberikan label kepada dimensi. Ada beberapa prosedur 

yang dapat digunakan peneliti, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif. 

Prosedur Subyektif. Interpretasi harus selalu memasukkan beberapa elemen 

pemahaman dari peneliti atau responden, dan dalam banyak kasus hal ini diatasi dengan 

kuesioner yang baik. Sebuah metode yang agak sederhana dan masih efektif, pelabelan 
dimensi bisa dilakukan melalui inspeksi visual. Responden bisa diminta untuk 

menginterpretasikan dimensionalitas subyektifnya melalui pengamatan kepada peta, atau 
sekumpulan ahli bisa mengevaluasi dan mengidentifikasikan dimensi-dimensi itu. 

Walaupun tidak ada upaya untuk mengkuantifikasi hubungan antara dimensi kepada 
atribut, pendekatan ini bisa merupakan pendekatan terbaik jika kandungan dimensi 

diyakini sangat intangible, atau berkaitan dengan emosi, sehingga  tidak bisa dikembang-

kan descriptor yang cukup. 

Dengan pendekatan yang hampir sama, peneliti bisa menjelaskan dimensi dengan 

mempertimbangkan karakteristik obyektif yang diketahui. Dengan cara ini, dapat dibuat 
korespondensi antara dimensi obyektif dan persepsi secara langsung; walaupun 

hubungan tersebut bukan merupakan hasil umpan balik responden tetapi pemahaman 

peneliti semata. 

Prosedur Obyektif. Salah satu metode yang banyak digunakan peneliti adalah PROFIT 

(PROperty FITting), melalui pengumpulan peringkat atribut dari setiap obyek dan 
kemudian mencari korespondensi terbaik dari setiap atribut untuk menghasilkan ruang 

perseptual. Upaya ini adalah mengidentifikasi atribut determinan dalam kemiripan 

pemahaman yang dilakukan oleh individu. Ukuran kesesuaian diberikan untuk setiap 
atribut, sesuai korespondensinya dengan dimensi. Peneliti kemudian dapat menentukan 

atribut mana yang menjelaskan dengan sangat baik tentang posisi perseptual. Kebutuhan 
korespondensi antara atribut dengan dimensi yang didefinisikan akan berkurang dengan 

penggunaan output metriks, sehingga dimensi dapat dirotasi secara bebas tanpa 
merubah interpretasinya. 

Pilihan Prosedur Subyektif atau Obyektif. Prosedur yang lebih umum digunakan 

untuk mengumpulkan data dari berbagai atribut (baik subyektif atau empirikal) dan 
menentukan label untuk setiap dimensi dengan atribut ganda, hampir sama dengan 

Analisis Faktor. Banyak peneliti menyarankan menggunakan data atribut untuk 
mempermudah dalam memberikan label kepada dimensi. Persoalannya adalah bahwa 

peneliti mungkin tidak memasukkan seluruh atribut penting dalam penelitiannya, 

sehingga peneliti tidak pernah bisa menjamin bahwa label dimensi tersebut telah 
merepresentasi seluruh atribut relevan. 

Prosedur subyektif dan obyektif memiliki kesulitan untuk memberi label pada garis sumbu 
pada peta perseptual. Keharusan ini tidak bisa diabaikan, sebab label dimensi merupakan 
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hal penting dalam interpretasi lebih lanjut. Peneliti harus memilih jenis prosedur yang 
terbaik untuk tujuan penelitian dan ketersediaan informasinya.      

f.   Tahap-6 : Validasi Hasil MDS. 

Upaya validasi MDS memiliki persoalan. Output MDS yang hanya bisa dipakai untuk 
tujuan perbandingan dengan melibatkan posisi relatif dari obyek-obyek. Sehingga, 

walaupun posisi tersebut dapat dibandingkan, dimensi penting tidak memiliki basis 
perbandingan. Jika posisi tersebut bervariasi, peneliti tidak dapat menentukan apakah 

obyek telah dinilai berbeda, dimensi perseptual bervariasi, atau keduanya. Lebih-lebih 
lagi, metode perbandingan semantik tidak dikembangkan dan dilibatkan dalam program-

program statistik. Peran peneliti dibutuhkan untuk memperbaiki dengan prosedur yang 

melibatkan tujuan penelitiannya tetapi tidak khusus untuk hasil MDS. Cara yang paling 
populer digunakan adalah dengan pendekatan langsung : perbandingan split atau 
multisample, yang bisa diperoleh dari sampel awal yang dipisahkan atau dengan 
pengamatan baru. 

Program FMATCH2 merupakan program validasi hasil MDS, dengan membuat 

perbandingan visual atau dengan koefisien korelasi sederhana koordinat; tetapi peneliti 
tetap harus menentukan berapa banyak disparitas sehubungan dengan perbedaan dalam 

persepsi obyek dan/atau dimensi yang berbeda.  

Metode lain untuk menghasilkan hasil MDS yang konvergen melalui aplikasi kedua 

metode, dekomposisi dan komposisi kepada sampel yang sama. Pertama, metode 
dekomposisi diaplikasi, lakukan interpretasi dimensi untuk mengidentifikasi atribut pokok. 

Kemudian sebuah metode komposisi atau lebih, analisis dengan korespondensi tertentu 

harus diaplikasi untuk mengkonfirmasi hasilnya. Peneliti harus menyadari bahwa ini 
bukan validasi hasil yang benar karena digeneralisasi, tetapi hanya mengkonfirmasi 

interpretasi terhadap dimensi. Maka sebaiknya, upaya validasi dilakukan dengan sampel 
lain dan obyek yang lain pula, untuk melihat konsistensi hasil awal. 

Analisis Korespondensi (Correspondence Analysis, CA) 

CA adalah sebuah teknik interdepensi yang makin populer digunakan untuk mereduksi 
dimensi dan pembuatan peta perseptual. CA merupakan teknik komposisi (berbeda dengan 

MDS yang merupakan teknik dekomposisi); karena peta perseptual dibuat dengan dasar 
hubungan antara obyek dengan serangkaian  karakteristik deskriptif atau atribut yang 

ditentukan oleh peneliti. Di antara metode komposisi, yang paling mirip degan CA adalah 

Analisis Faktor; tetapi CA luas daripada Analisis Faktor. CA merupakan aplikasi langsung 
dalam menjelaskan korespondensi variabel katagori, khususnya di mana ukurannya dalam 

satuan skala nominal. Korespondensi kemudian dipakai sebagai basis untuk mengembangkan 
peta perseptual. Manfaat CA terletak dalam kemampuan uniknya untuk merepresentasi baris 

dan kolom (sebagai contoh : merk dan atribut) dalam ruang yang sama. 

Contoh CA-1 : 

Bentuk umum CA adalah contigency table (tabulasi silang) dari dua variabel katagorial. 
Berikut penjualan tiga jenis merk produk, A, B dan C dari tiga kelompok pembeli, kelompok 
muda (dengan usia antara 18 – 35 tahun), kelompok paruh baya (dengan usia 36 – 55 

tahun) dan kelompok senior (dengan usia di atas 55 tahun). 

                                           
2 Smith, Scott, M., 1989: PC-MDS: A Multidimensional Statistics Package. 
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Tabel 2. Tabulasi Silang Data Penjualan Pada Kelompok Usia Konsumen (unit). 

Penjualan Produk Kelompok Usia 

Konsumen A B C Total 

Muda 20 20 20 60 

Paruh Baya 40 10 40 90 

Senior 20 10 40 70 

Total 80 40 100 220 

Produk C adalah produk dengan penjualan tertinggi dan produk B terendah. Kelompok 

konsumen paruh baya adalah pembeli terbanyak, sedang kelompok usia muda adalah 
pembeli paling sedikit. 

Untuk menghitung ukuran asosiasi antara kelompok umur konsumen dengan merk produk 
adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Menghitung ekspektasi penjualan. 

Eskpektasi penjualan dihitung dengan formula : 

                  Total sales of age category x Total sales of product type 

E{Sales} = 
                                           Overall total sales  

E{sales} produk A pada katagori usia muda = (60 x 80)/220 = 21.82. 

(2) Menghitung selisih E{sales} dengan actual sales. Difference = E{sales} – actual sales. 
Selisih untuk produk A pada katagori usia muda = 21.82 – 20 = 1.82.  

(3) Menghitung nilai χ2.  

Langkah terakhir adalah menstandardisasi selisih di seluruh sel untuk memudahkan 

pembandingannya. Formula untuk menghitung nilai χ2 adalah : 

         (Difference)2         

χ2 = 

           E{sales}                                                    

Untuk produk A pada katagori usia muda nilai χ2 =  (1.82)2/21.82 = 0.15 

Nilai χ2 ini kemudian dikonversi menjadi ukuran kemiripan (similarity measure) dengan 
mengaplikasi kebalikan tanda matematik dari selisih. Untuk produk A pada katagori usia 
muda ukuran kemiripan =  - 0.15.  
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Tabel 3. Perhitungan Nilai Kemiripan χ2 untuk Data Tabulasi Silang. 
Product Sales 

Age Category 
A B C Total 

Young Adult     

     Sales 20 20 20 60 

     Column percentage 25% 50% 20% 27% 

     Row percentage   33% 33% 33% 100% 

     Expected sales 21.82 10.91 27.27 60 

     Difference 1.82 -9.09 7.27 - 

     Chi-square value 0.15 7.58 1.94 9.67 

     Similarity -0.15 7.58 -1.94  

Middle Age     

     Sales 40 10 40 90 

     Column percentage 50% 25% 40% 41% 

     Row percentage   44% 11% 44% 100% 

     Expected sales 32.73 16.36 40.91 90 

     Difference -7.27 6.36 0.91 - 

     Chi-square value 1.62 2.47 0.02 4.11 

     Similarity 1.62 -2.47 -0.02  

Senior citizens     

     Sales 20 10 40 70 

     Column percentage 25% 25% 40% 32% 

     Row percentage   29% 14% 57% 100% 

     Expected sales 25.45 12.73 31.82 70 

     Difference 5.45 2.73 -8.18 - 

     Chi-square value 1.17 0.58 2.10 3.85 

     Similarity -1.17 -0.58 2.10  

Total     

     Sales 80 40 100 220 

     Column percentage 100% 100% 100% 100% 

     Row percentage   36% 18% 46% 100% 

     Expected sales 80 40 100 220 

     Difference - - - - 

     Chi-square value 2.94 10.63 4.06  

Keterangan : 

Nilai negatif tingkat kemiripan menunjukkan asosiasinya kurang dan sebaliknya. 
Sel yang memiliki similarity posisitf dan besar adalah asosiasi usia muda-produk B, yaitu 

= +7.58. Asosiasi usia paruh baya-produk A = +1.62, dan asosiasi senior-produk C = 
+2.10. Ketiga pasang ini akan berada pada lokasi yang berdekatan dalam peta 

perseptual. Sel dengan nilai similarity negatif dan besar adalah asosiasi usia muda-produk 
C = -1.94; asosiasi usia paruh baya-produk B = -2,47 dan asosiasi senior-produk A =       

-1.17, maka lokasi pasangan tersebut harus berjauhan dalam peta perseptual. 

Pembuatan peta perseptual dengan melibatkan banyaknya dimensi = banyaknya kolom 
atau baris – 1 = 3 – 1 = 2. Peta perseptual yang dihasilkan adalah : 
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Gambar 9. Peta Perseptual dari CA. 
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Contoh CA-2 : 

Berikut ini data rata-rata rating kemiripan untuk HATCO terhadap sembilan pesaing yang 

diambil dari 18 responden : 

Tabel 4. Rata-Rata Rating Kemiripan Untuk HATCO Terhadap Sembilan Pesaing. 
Firm 

Firm 
HATCO A B C D E F G H I 

HATCO 0.00          

A 6.61 0.00         

B 5.94 5.39 0.00        

C 2.33 2.61 3.44 0.00       

D 2.56 2.56 4.11 6.94 0.00      

E 4.06 2.39 2.17 4.06 2.39 0.00     

F 2.50 3.50 4.00 2.22 2.17 4.06 0.00    

G 2.33 2.39 3.72 2.67 2.61 3.67 2.28 0.00   

H 2.44 4.94 6.61 2.50 7.06 5.61 2.83 2.56 0.00  

I 6.17 6.94 2.83 2.50 2.50 3.50 6.94 2.44 2.39 0.00 

Maximum and Minimum Similarity Ratings for Each Firm 

Similarities > 6.0 A, I 
HATCO, 

I 
H D C, H None I None B, D 

HATCO, 
A,F 

Lowest similarities C,G E,G E F F B C F I H 

Keterangan : 

Rating kemiripan dalam skala 1– 9, di mana 1 = sangat tidak mirip dan 9 = sangat mirip. 

Penentuan banyaknya dimensi yang akan dipertimbangkan dapat dilakukan dengan 

mempertimbangkan nilai stress pada masing-masing banyaknya dimensi. Berikut  hasil 

perhitungan INDSCAL yang menunjukkan nilai stress dan R2 pada masing-masing banyaknya 
dimensi : 

Tabel 5. Penilaian Kesesuaian Model dan Penentuan Banyaknya Dimensi. 

Average Measures of Fita Dimensionality of 

the solution Stressb % Change R2c % Change 

5 .20068 - .6303 - 

4 .21363 6.4 .5577 11.8 

3 .23655 10.7 .5007 9.9 

2 .30043 27.0 .3932 21.5 
a  Average across 18 individual solutions. 
b  Kruskal’s stress formula. 
c  Proportion of original similarity ratings accounted for by scaled data (distances) from the 

perceptual map. 

Pada tabel di atas tampak bahwa ada peningkatan R2 yang subtansif dari dua dimensi ke tiga 

dimensi, demikian pula penurunan nilai stress pada dimensi yang sama. Maka dengan 

mempertimbangkan kesulitan dalam interpretasi hasil nantinya, maka 2 atau 3 dimensi 
adalah solusi yang paling baik. Pembahasan selanjutnya didasarkan dengan dua dimensi saja 

untuk kemudahan dalam pemahaman, yaitu Dimensi I dan Dimensi II. 

Peta perseptual yang dihasilkan dengan dua dimensi tampak pada gambar berikut : 
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Gambar 10. Peta Perseptual Untuk HATCO dan Sembilan Pesaingnya. 
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                        n HATCO 
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        n  I 

      n  H 
 

      n  D              n  F  
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      n  E 
 

     n   G 
 

 

Dimensi I 
 

Pelibatan preferensi individual ke dalam peta perseptual bertujuan untuk pemahaman 

tentang preferensi responden terhadap obyek (perusahaan). Untuk melakukan hal ini dapat 
digunakan teknik estimasi titik ideal (misal dengan metode preferensi, yang dapat diaplikasi 

dengan program PREFMAP). Preferensi diperoleh dengan meminta kepada responden untuk 
merinci preferensinya terhadap perusahaan-perusahaan yang diamati. Dalam contoh ini, dari 

lima orang responden menghasilkan rincian preferensi individual sebagai berikut : 

Tabel 6. Data Preferensi Individual.  
Firm 

Subyect 
HATCO A B C D E F G H I Fita 

1 
2 

-0.867 
3 

-.972 
5 

-.920 
6 

-1.096 
7 

-1.095 
4 

-.636 
10 

-.264 
8 

-1.054 
1 

-.854 
9 

-.371 
 

.787 

2 
5 

-1.049 
2 

-1.056 
7 

-.622 
6 

-.906 
9 

-.642 
3 

-1.111 
4 

-.879 
1 

-1.596 
10 

-.413 
8 

-.825 
 

.961 

3 
4 

-.894 
1 

-.868 
8 

-.448 
7 

-.133 
6 

-.106 
9 

-.449 
3 

-.726 
5 

-.576 
10 

-.132 
2 

-.779 
 

.855 

4 
4 

-1.098 
3 

-1.128 
10 

-.736 
2 

-1.060 
7 

-.813 
8 

-1.136 
6 

-.822 
1 

-1.672 
9 

-.544 
5 

-.790 
 

.884 

5 
4 

-.905 
1 

-.868 
8 

-.401 
7 

-.362 
9 

-.188 
3 

-.769 
5 

-.870 
2 

-1.019 
10 

-.126 
6 

-.836 
 

.977 

Average NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA  

 -.916 -.931 -.580 -.668 -.525 -.776 -.666 -1.140 -.370 -.674 .990 

Keterangan : nilai yang berada di atas pada setiap sel adalah rank preferensi original, sedang 

yang di bawah mengindikasikan kuadrat jarak yang  ditandai dari perusahaan ke titik ideal. 
NA mengindikasikan bahwa rata-rata ranking tidak tersedia. 
a fit merupakan R2 antara preferensi dan nilai jarak yang ditandai. 

Program PREFMAP dapat mengestimasi titik ideal maupun vektornya. Pada situasi seperti itu, 
HATCO menentukan representasi titik yang dihasilkan dari lima responden, ditambah dengan 

sebuah titik ideal rata-rata subyek (lihat Gambar 9 berikut ini) : 
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Gambar 11. Peta Titik Ideal Untuk Responden Terpilih 
Dan Rata-ratanya. 
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Keterangan : 

   = rata-rata individual titik ideal, 
  = titik ideal individual (dari lima orang responden), 

n = perusahaan. 

Jarak setiap perusahaan kepada titik ideal terlihat pada Tabel 6. Nilai yang lebih rendah 

mengindikasikan jarak yang lebih dekat kepada titik ideal. 

Seluruh responden membentuk kelompok yang terkelompokkan di sekitar rata-rata. Ada 

empat perusahaan yang lebih dekat kepada titik ideal rata-rata, yaitu : C, D, F dan H. 

Sedang enam perusahaan lain yaitu : HATCO, A, B, E, I dan G berada pada jarak yang agak 
jauh terhadap ideal point rata-rata. 

Perlu dicatat, bahwa kedua aspek, yaitu : kedekatan dan dimensionalitas menjadi penting. 
Asumsi pada Analisis Eksternal adalah : jika ada perubahan posisi peta perseptual pada 

dimensi, maka ada perubahan kedekatan kepada titik ideal dan preferensi. Responden-1 

pada posisi lebih dekat kepada Perusahaan-F, responden-3 dan responden-5 lebih dekat 
kepada Perusahaan C, D dan H. Walaupun kelompok responden relatif homogen dalam 

preferensi (diindikasikan dalam cluster yang sama), tetapi tetap saja berbeda baik dalam 
persepsi maupun preferensi. 

 
Interpretasi hasil : 

Peta perseptual merupakan dasar yang digunakan dalam menginterpretasi hasil. Karena 

program INDSCAL hanya menggunakan rasa kemiripan secara keseluruhan, HATCO 
memperoleh peringkat dari delapan atribut (seperti perusahaan-perusahaan yang lain, di 

mana tujuh atribut seperti yang digunakan sebelumnya, ditambah sebuah variabel atribut 
baru, X15, yang merupakan representasi orientasi strategis, yaitu strategi khusus yang 

menjadi anutan pada industri ini). Rating setiap perusahaan kemudian dirata-rata dari 

responden untuk menghasilkan rata-rata tunggal. Untuk menghasilkan interpretasi obyektif, 
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program PROFIT (model vektor) digunakan untuk mencocokkan rating kepada posisi 
perusahaan dalam peta perpseptual. Hasil aplikasi data rating kepada peta perseptual 
komposit terlihat sebagai gambar berikut : 

Gambar 12. Peta Perseptual dengan Representasi Vektor Atribut. 
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Keterangan : 
Atribut : 

X1 Kecepatan pengiriman, 
X2  Tingkat harga, 

X3  Keluwesan harga, 
X4  Imej perusahaan, 

X5  Jasa keseluruhan, 

X6  Imej tenaga penjualan, 
X7  Kualitas produk, 

X15  Orientasi strategis. 

Gambar tersebut di atas menjelaskan bahwa ada tiga kelompok dimensi atribut. Pertama, 

terdiri atas : X1, X2, dan X2 yang menunjukkan arah yang sama dan X5 dengan arah yang 

berlawanan. Arah yang berlawanan ini menunjukkan korespondensi negatif terhadap ketiga 
atribut lainnya. Kedua, terdiri atas X4, X6 dan X15. Ketiga, terdiri atas X7 saja. 

Untuk menginterpretasi dimensi, peneliti harus mencari atirbut yang mendekati sumbu.   
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Contoh-3 : Data Input MDS dengan Direct Apporaches dan Derived Approaches. 

Berikut adalah skala untuk menentukan tingkat kemiripan 10 merk pasta gigi yang disusun 

dalam kuesioner : 

   Very      Very 
   Disimilar     Similar 

Crest versus Colgate 1 2 3 4 5 6 7 
Aqua Fresh vs Crest 1 2 3 4 5 6 7 

Crest vs Aim  1 2 3 4 5 6 7 
. 

. 

. 
Colgate vs Aqua Fresh 1 2 3 4 5 6 7 

Banyaknya pasangan yang dievaluasi adalah = n(n – 1)/2 di mana n adalah banyaknya 
stimuli. Cara lain bisa digunakan, yaitu responden ditanyai untuk membuat urutan rank 

seluruh kemungkinan pasangan dari yang paling mirip ke yang paling tidak mirip. Dalam 

metode lain, responden diminta membuat urutan kemiripan merk-merk yang diteliti dengan 
merk tertentu saja.  

Dari 10 merk pasta gigi yang diteliti akan ada sebanyak = 10(9)/2 = 45 pasangan merk 
pasta gigi dengan menggunakan skala 7-point. Hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 7. Peringkat Kemiripan Merk Pasta Gigi. 

Brand 
Aqua 

Fresh 
Crest Colgate Aim Gleem Macleans 

Ultra 

Bright 

Close 

Up 
Pepsodent Dentagard 

Aqua 
Fresh 

          

Crest 5          

Colgate 6 7         

Aim 4 6 6        

Gleem 2 3 4 5       

Macleans 3 3 4 4 5      

Ultra 

Bright 

2 2 2 3 5 5     

Close Up 2 2 2 2 6 5 6    

Pepsodent 2 2 2 2 6 6 7 6   

Dentagard 1 2 4 2 4 3 3 4 3  

Cara perolehan data tersebut di atas disebut sebagai Direct Approach.  

Pendekatan lain untuk memperoleh data adalah dengan Derived Apporaches, yaitu dengan 
meminta kepada responden untuk mengurutkan peringkat merk atau stimuli pada atribut 

tertentu dengan menggunakan perbedaan semantik atau skala Likert. Sebagai contoh, 
perbedaan merk pasta gigi mungkin bisa diperingkatkan melalui atriubut-atributnya seperti 

berikut : 

 Whitens        Doesn’t 

         Teeth  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   whitens teeth 

 Prevent tooth       Doesn’t prevent 
 Decay  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   tooth decay 

 .  
 . 

 . 

 Pleasant       Unpleasant 

 Tasting  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   Tasting 



Kamarul Imam 
rul2a@yahoo.com 

D:\Documents and Settings\HOME\My Documents\MULTIVARIATE 
ANALYSIS\MULTIDIMENSIONAL SCALING ANALYSIS.doc 

29 

Kadang-kadang, responden diminta memberikan merk ideal dari masing-masing atribut. Jika 
peringkat atribut dapat diperoleh, maka selanjutnya dapat diderivasi peringkat kemiripannya 

dari setiap pasangan merk. 

 

5. Hubungan Antara Mds, Analisis Faktor Dan Analisis Diskriminan 

Jika input data berbasis atribut, peta spasial bisa juga dihasilkan dengan menggunakan 
Analisis Diskriminan. Pada pendekatan ini, setiap peringkat diberikan responden terhadap 

merk sebanyak-n dan atribut sebanyak-m. Dengan Analisis Faktor, peneliti dapat menderivasi 
untuk setiap responden skor faktor, satu untuk setiap merk. Melalui plotting skor merk pada 

faktor, dapat dihasilkan sebuah peta spasial untuk setiap responden. Jika mengharapkan 

sebuah peta agregate, skor faktor untuk setiap merk pada setiap faktor dapat dirata-rata 
antar responden. Dimensi akan diberi label melalui factor loadings, yang merupakan estimasi 

korelasi antara rating atribut dengan faktor utamanya. 

Tujuan Analisis Diskriminan adalah menentukan kombinasi linier atribut-atribut yang bisa 

mendiskriminasi paling baik antar merk atau stimuli. Untuk mengembangkan peta spasial 

dari analisis diskriminan, variabel dependen adalah peringkat merk dan variabel independen 
adalah peringkat atribut. Peta spasial dapat diperoleh melalui plotting skor diskriminan untuk 

merk. Skor diskriminan adalah  peringkat dalam dimensi persepsi, didasarkan pada atribut 
yang paling baik dalam membedkan merk. Dimensi dapat diberi label dengan melihat kepada 

bobot diskriminan, atau pembobotan atribut yang dilibatkan dalam model diskriminan. 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


