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Main-main dengan PCA 
 

 

PCA memang mainan saya beberapa bulan terakhir.  PCA atau Principal Component Analysis adalah 
salah satu bentuk analisa multivariate dalam statistika.  Jika penelitian anda misalnya mengukur banyak 
variable dan anda ingin mengelompokkan variable-variable tersebut, maka PCA dapat menjadi salah 
satu alat bantu (ya, masih banyak cara lain….).  Dalam wildlife ecology, PCA banyak digunakan untuk 
analisis vegetasi.  Biasanya untuk mencari karakter tipe vegetasi yang ada.  Masih bingung?  Begini, 
analisis vegetasi sering menjadi data penunjang bagi penelitian tentang satwa liar yang terkait vegetasi 
(burung, kelelawar, atau primata perlu pohon untuk bernaung, bersarang, atau mencari makan).  Jadi, 
anda mungkin saja mengukur hal-hal yang terkait dengan vegetasi seperti jumlah pohon besar, diameter 
pohon tersebut, bukaan tajuk (canopy), kerapatan tumbuhan bawah, termasuk tingkat gangguan seperti 
rotan, jumlah tebangan.  Nah, jika ingin tahu vegetasi di daerah anda ditentukan oleh variable yang 
mana, di situlah PCA bermain.   

Selain vegetasi? Dalam bidang wildlife ecology, PCA seringkali digunakan dalam penentuan guilds pada 
komunitas, misalnya foraging guilds pada komunitas burung.  Variablenya tentu saja dipilih yang 
berkaitan dengan kebutuhan foraging atau mencari makan, seperti feeding type (frugivores, 
insectivores, dsb), cara foragingnya (glean, snatch, dsb), strata dan substrat tempat mencari makan, dsb.  
PCA nantinya akan membantu mengelompokkan burung-burung yang memanfaatkan sumber daya yang 
sama. 

Terus terang saya masih mencari bentuk interpretasi yang paling tepat dari analisa ini, karena 
interpretasi PCA sebagian besar sangat subyektif atas dasar pelakunya.  PCA dengan SPSS dilakukan 
lewat pilihan Data Reduction, kemudian Factor (Factor Analysis).  Untuk penjelasan tentang PCA dapat 
dilihat di sini.  Hasil main-main PCA dengan SPSS, saya coba rangkumkan dalam beberapa langkah-
langkah.  Perlu diingat, langkah-langkah tersebut bukanlah cara yang baku, namun hanya untuk 
memudahkan analisa saja. 

Langkah pertama (tentunya setelah memasukkan semua variable pada kolom variable): 

1. Cek scree plot dan eigen value.  Scree plot adalah gambaran jumlah factor/komponen terhadap 
variance, yang juga berfungsi sebagai alat bantu memutuskan jumlah faktor (pengelompokan) 
yang seharusnya diambil.  Pilihan ini ada di Extraction. Klik juga di bagian eigen values lebih 
besar dari 1. Sesuai nilai Eigen Valuenya, maka grafiknya akan meninggi di faktor pertama dan 
kemudian semakin menurun dan mendatar.  Maka jumlah faktor yang berperan biasanya 
ditentukan saat grafiknya mulai mendatar atau eigen value yang nilainya >1 

2. Gunakan unrotated factor loading (pilihan pada Rotation). 
3. Jika variable anda sedikit (kurang dari 5), maka sangat mungkin anda dapat langsung 

menggunakan outputnya karena jumlah faktor yang terekstrak hampir pasti hanya 2 faktor.  Jika 
variable anda banyak, maka lanjutkan ke… 



 

Langkah kedua, setelah jumlah faktor berhasil anda putuskan. 

1. Ulangi PCA tetapi scree plot tidak perlu diklik lagi. 
2. Tentukan jumlah faktor.  Pada pilihan extraction, kali ini klik Number of factors, dan masukkan 

jumlah factor yang diinginkan 
3. Gunakan Varimax factor loading.  Factor loading merupakan penggambaran dari variable yang 

paling berperan.  Unrotated factor loading artinya gambaran ini tidak dirotasi.  Unrotated factor 
loading boleh juga digunakan, tetapi biasanya factor loading yang dirotasi lebih mudah untuk 
interpretasinya.  Pilihan jenis rotasi sebenarnya cukup banyak, namun Varimax termasuk yang 
sering digunakan. 

4. Save Variable (pada pilihan Save).  PCA akan menghasilkan nilai baru sesuai jumlah factor yang 
diambil.  Save as regression. 

5. Untuk kemudahan interpretasi output, pada bagian Option, klik bagian sorted by size dan 
suppress absolute value less than misalnya 0.4 (nilai yang lebih kecil dari 0.4 tidak akan 
diperlihatkan). 

Interpretasi outputnya: 

1. Jumlah factor tadi adalah factor-faktor yang paling menentukan karakter vegetasi anda. 
2. Secara berurutan, factor pertama (biasa disebut PC1) adalah factor yang paling berperan, 

dilanjutkan dengan factor kedua dst. 
3. Lihat nilai eigen value (yang >1), % cumulative, dan variance % (dapat dilihat dari hasil rotated 

factor loadingnya).  Semakin tinggi nilai % cumulative menunjukkan bahwa factor tersebut 
sangat berperan menjelaskan karakter vegetasinya. 

4. Penamaan factor.  Output SPSS akan menghasilkan table rotated component matrix.  Lihat pada 
masing-masing komponen, variable-variable dengan nilai tertinggi.  Variable bernilai tinggi inilah 
yang menjelaskan factor tersebut. 

5. Gambarkan variable regresinya dalam bentuk scatter plot dengan PC1 sebagai sumbu X dan PC2 
sebagai sumbu Y.  Lihat bagaimana sebaran data anda. 



 

 

Sekali lagi PCA sangat tergantung pada pemakai.  Jadi, keputusan jumlah faktor pun terkadang sah-sah 
aja untuk tidak mengikuti langkah di atas.  Buat yang menggunakan PCA dalam analisisnya, semoga 
membantu!  


