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PENGGUNAAN ANALISIS DISKRIRlINAN METODE MDP 
(Minimum Distance Probability) PADA DATA BINER 

(Studi Kasus Pada Data Pemilikan Barang)') 

Aji   an to so'), Hari w ijaYanto3', dan Itasia Dina ~u lv iant i~ )  

Penerapan annlisis diskrinrinnn seringknli nrelibatknn peubah- 
diskret yang tidak ttrengikuri pola sebnran norttml. Salah sntu 
prosedur annlisis diskriminan yang dapnr digunakan unruk data biner 
adalah metode AlDP. Alerode AlDP cliclnsarkan pada suatu fungsi 
jarak don apliknsi knidah kepurusnn Baves. Alerode ini dapat 
digunakan untuk peubah kontinu, diskret ttraupun cartrpuran. 

Pada penelitinn in;, analisis ciiskrirtrinan metode hiDP digunakan 
untuk arenelnah klasijikasi kelas ekonottri rut,rnhtanggn berdasarkan 
data petnilikan barang. Kebaikan rtrerocle AIDP juga ditelanh rtrelalui 
perbandingan dengan fungsi diskrkrinan linier don kuadratik Fisher. 
Hasil penelitinn nrenunjukknn bohwa analisis diskriminan metode 
AiDP dapat digunakan don memberikan hasil yang cukup baik d a l m  
menelnnh klasrf~knsi kelns ekonomi runrahtangga berdasarkan data 
pettrilikan barang. 

PENDAHULUAN 

Analisis diskriminan adalah teknik 
statistika yang digunakan untuk 
mengkelaskan individu atau obyek ke 
dalarn suatu kelompok atau kelas berda- 
sarkan sekumpulan peubah bebas (Dillon 
dan Goldstein, 1984). 

Jika populasi menyebar normal dengan 
matriks peragam yang sama, maka fbngsi 
diskriminan linier Fisher adalah fbngsi 
diskriminan yang paling baik dalam arti 
memberikan peluang kesalahan alokasi 
minimum (Dillon dan Goldstein, 1978). 

Akan tetapi, penerapan analisis 
diskriminan seringkali melibatkan peubah- 

') Sebagintr don skripsi SI per~rtlis pertunra 
2, Alunrrri J~trusat~ Slurisrika, FAfIPrl-IPB 

Staf petrgajar Jurwsarr Statistiha. KtfIP.4-IPB 

peubah diskret yang tidak mengikuti pola 
sebaran normal. Meskipun hngsi dis- 
kriminan linier Fisher dapat digunakan 
pada populasi yang dicirikan oleh peubah- 
peubah diskret, tetapi tidak ada jaminan 
diperoleh hasil yang optimal (Dillon dan 
Goldstein, 1984), sedangkan Dillon dan 
Goldstein (1978) menyatakan bahwa pada 
populasi-populasi seperti itu, keakuratan 
pengkelasan fbngsi diskriminan linier 
menurun secara drastis, jika terdapat 
peubah-peubah yang berkorelasi tinggi atau 
jika nilai tengah populasi sama. 

Masalah pengkelasan populasi yang 
dicirikan oleh data biner telah mendapat 
perhatian luas dalam literatur statistika. 
Salah satu alasan munculnya kembali 
perhatian pada bidang ini adalah seringnya 
penggunaan analisis diskriminan dalam 
ilmu-ilmu sosial dan biologi. Pada kedua 
bidang ini seringkali data tidak memiliki 
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