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KATA PENGANTAR 

 

Indeks komposit adalah indikator gabungan yang disusun dari indikator-indikator 

tunggal yang dikombinasikan sedemikian rupa menjadi sebuah indeks. Idealnya, 

indeks komposit mengukur konsep multidimensi, kompleks, dan dapat mencakup 

banyak aspek yang tidak dapat ditangkap oleh satu indikator/indeks tunggal. Indeks 

komposit yang sudah dikenal adalah Indeks Pebangunan Manusia (IPM), Indeks Harga 

Konsumen (IHK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Indeks komposit IPM adalah 

indeks yang memuat indeks kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak. 

Kelebihan indeks komposit adalah lebih mudah diintepretasikan dan dipahami oleh 

masyarakat daripada mengeidentifikasi tren umum di banyak indeks terpisah. Selain 

itu jumlah variabel yang digunakan dapat diperkecil tanpa harus kehilangan banyak 

informasi. Saat ini, indeks komposit semakin diakui sebagai alat perbandingan antar 

waktu antar wilayah yang disajikan dengan cara yang lebih sederhana/simpel, berguna 

dalam analisis dan prioritas kebijakan serta komunikasi publik.  

Berkaitan dengan peran BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang 

melakukan pengawasan kegiatan yang bersifat lintas sektoral, tools ini dapat menjadi 

alternatif dalam mengukur capaian program pembangunan. Untuk itu pengetahuan 

terkait membangun indeks menjadi sebuah kebutuhan, khususnya dalam 

pengembangan pedoman pengawasan yang menggunakan pengukuran indeks 

komposit. 

Pedoman praktis ini dikembangkan dari Workshop Data Analytics Untuk Penelitian 

(2020) dan literatur yang terkait dengan sepuluh langkah yang perlu diperhatikan dalam 

membangun indeks komposit yang diterbitkan oleh OECD (2008). Kami menyadari 

bahwa pedoman praktis ini masih memerlukan masukan untuk penyempurnaannya. 
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PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Berbagai pengukuran yang menggunakan indeks telah dilakukan di BPKP, seperti 

Indeks Akuntabilitas Tata Kelola Program Pembangunan Nasional (Indeks AP3N), 

Indeks Akuntabilitas Korporasi (i-KOMPAK), Indeks Akuntabilitas Tata Kelola 

Pembangunan Nasional (Indeks ATPN), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi 

(IEPK), Indeks Kepuasan Pelayanan, Indeks Kesehatan BPKP, Indeks Reformasi 

Birokrasi (RB), Indeks Manajemen Risiko (MR), serta Indeks Reputasi. 

Sebagai sebuah metode pengukuran yang menggabungkan beberapa variabel, 

indeks komposit dipergunakan untuk mengukur akuntabilitas penyelenggaraan 

pemerintahan. BPKP sebagai auditor intern pemerintah berkepentingan untuk 

mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program instansi 

pemerintah dalam menjalankan perannya memberikan pelayanan publik dan 

mengawal pencapaian pembangunan nasional. 

Manfaat indeks ini adalah untuk memotret kondisi tertentu pada suatu waktu dan 

membandingkannya pada waktu yang lain. Disamping itu indeks digunakan dalam 

melaksanakan peran assurance terhadap pelaksanaan tugas instansi pemerintah dan 

menjadi indikator atas area yang memerlukan perbaikan dalam melaksanakan peran 

consulting. Kondisi ini memotivasi perlunya panduan praktis penyusunan indeks 

komposit yang diharapkan dapat membantu tugas pengawasan intern yang dilakukan 

BPKP. 

B. INDIKATOR KEBERHASILAN 

Deangan panduan ini, diharapkan pembaca dapat memahami sepuluh langkah 

dalam menuyusun indeks komposit, yaitu: 

1. Penyusunan Kerangka Konseptual; 

2. Identifikasi Indikator; 

3. Restrukturisasi Indikator; 

4. Pengolahan Data; 

5. Standardisasi Indikator; 

6. Pembobotan Indikator; 

7. Agregasi Indikator; 

8. Uji Kekuatan dan Kepekaan Indikator; 
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9. Memilih Metode Terbaik; 

10. Diseminasi Hasil. 

Kesepuluh langkah ini merupakan panduan dari OECD yang digunakan oleh Badan 

Pusat Statistik Republik Indonesia dalam membuat indeks komposit. 

C. SISTEMATIKA PEDOMAN PRAKTIS 

Kerangka bahasan pedoman praktis penyusunan indeks komposit dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I PENGENALAN INDEKS KOMPOSIT 

Bab ini menjelaskan tentang indeks dan indeks komposit, mengapa indeks 

komposit, pro dan kontra indeks komposit, serta sepuluh langkah membangun 

indeks komposit. 

BAB II MENYUSUN KERANGKA KONSEPTUAL 

Bab ini mengenalkan dan menjelaskan tentang fenomena multidimensi yang akan 

diukur, struktur bertingkat dari berbagai subkelompok fenomena jika diperlukan, 

serta daftar kriteria seleksi untuk variabel yang mendasari, misalnya masukan, 

keluaran, proses, dan dokumentasi yang jelas. 

BAB III IDENTIFIKASI INDIKATOR 

Bab ini menjelaskan secara ringkas tentang kualitas indikator yang tersedia, 

kekuatan dan kelemahan masing-masing indikator yang dipilih, serta membuat tabel 

ringkasan tentang karakteristik data, misalnya ketersediaan (lintas negara, waktu), 

sumber, dan jenis (hard, soft atau input, output, proses). 

BAB IV RESTRUKTURISASI INDIKATOR 

Bab ini menjelaskan tentang struktur yang mendasari data dalam berbagai dimensi, 

mampu menerapkan metodologi multivariat yang sesuai, mampu mengidentifikasi 

subkelompok indikator atau kelompok negara yang secara statistik “serupa”, 

mampu menganalisis struktur kumpulan data dan membandingkannya dengan 

kerangka teoretis, serta mendokumentasikan hasil analisis multivariat, interpretasi 

komponen, dan faktor. 

BAB V PENGOLAHAN/KOMPILASI DATA 

Bab ini menjelaskan tentang data, informasi, refining data, teknik pengumpulan 

data, Business Process Survey, missing value, cara menangani missing value, juga 
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Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI) sebagai aplikasi untuk membantu 

pengumpulan data terintegrasi. 

BAB VI STANDARDISASI INDIKATOR 

Bab ini menjelaskan tentang sembilan metode untuk melakukan standarisasi 

indikator disertai beberapa contoh kasus terpilih. Metode ranking, standardisasi, 

min-max, distance to reference, skala kategorik, indikator relatif, indikator siklis, 

keseimbangan opini, serta persentase beda. 

BAB VII PEMBENTUKAN BOBOT/PENIMBANG 

Bab ini menjelaskan tentang empat metode pembobotan dalam penentuan indeks 

komposit disertai beberapa contoh kasus terpilih. Metode equal weighting, matriks 

korelasi, analisis faktor, serta Analytic Hierarchy Process (AHP). 

BAB VIII AGREGASI 

Bab ini menjelaskan tentang empat metode agregasi indeks disertai beberapa 

contoh kasus terpilih. Metode linier, geometrik, harmonis, serta metode kombinasi. 

BAB IX UJI KEKUATAN DAN KEPEKAAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis ketidakpastian dan sensitivitas menggunakan 

teknik berbasis varian yang muncul dalam penerapan agregasi dan bobot. Kekuatan 

dan kepekaan model diuji dengan membandingkan variasi yang muncul dari 

alternatif penggunaan bobot dan agregasi yang berbeda. Model disebut robust jika 

indeks komposit yang dihasilkan cenderung tidak berubah oleh keragaman 

penggunaan bobot dan agregasi. 

BAB X BACK TO DETAIL, PERHATIKAN KOMPONEN PENYUSUNNYA 

Bab ini menjelaskan tentang perlunya pemeriksaan kembali detail langkah dan 

metode dan untuk meyakinkan bahwa model yang dipilih adalah yang 

terbaik.Tinjauan dilakukan pada jenis indikator, agregasi, perbandingan, serta bobot 

yang digunakan. 

BAB XI DISEMINASI HASIL 

Bab ini menjelaskan tentang diseminasi dan langkah-langkah dalam melakukan 

diseminasi. Diseminasi bersifat satu arah sehingga perlu strategi yang tepat agar 

pesan yang disampaikan pengirim kepada target audience sebagai penerima 

berlangsung dengan sedikit noise (gangguan yang mendistorsi pesan dalam 

komunikasi). 

pejabat fungsional peneliti  
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BAB I 

PENGENALAN INDEKS KOMPOSIT 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 

indeks dan indeks komposit, mengapa indeks komposit, pro dan kontra indeks komposit, 
serta sepuluh langkah membangun indeks komposit. 

 
 

A. PENGERTIAN INDEKS DAN INDEKS KOMPOSIT 

1. Indeks 

Merriam-Webster Dictionary (2019) mendefinisikan indeks (index) sebagai a 

number (such as a ratio) derived from a series of observations and used as an 

indicator or measure, the ratio of one dimension of a thing (such as an 

anatomical structure) to another dimension dan something (such as a physical 

feature or a mode of expression) that leads one to a particular fact or conclusion. 

Adapun Statistical Index mendefinisikan indeks sebagai a measure of change in 

a representative group of individual data points, a compound measure that 

aggregates multiple indicators, and summarize and rank specific observation.  

Secara umum, OECD (2008) mendefinisikan indeks sama dengan indikator 

yaitu a quantitative or a qualitative measure derived from a series of observed 

facts that can reveal relative positions (e.g. of a country) in a given area. When 

evaluated at regular intervals, an indicator can point out the direction of change 

across different units and through time. 

Menurut definisi tersebut, indeks atau indikator adalah ukuran kuantitatif atau 

kualitatif yang diturunkan dari serangkaian fakta yang diamati, yang dapat 

mengungkapkan posisi relatif (misalnya suatu negara) di suatu wilayah tertentu. 

Ketika dievaluasi secara berkala, sebuah indikator dapat menunjukkan arah 

perubahan di berbagai unit dan sepanjang waktu. 

2. Indeks Komposit 

Kata komposit (composite) oleh Merriam-Webster diartikan sebagai combining 

the typical or essential characteristics of individuals making up a group 

(menggabungkan berbagai jenis karakteristik individual menjadi satu kelompok). 
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Farrugia (2007) mendefinisikan bahwa indeks komposit menggabungkan 

beberapa indeks individual untuk memberikan ukuran sintetis (sebuah ringkasan 

statistik) dari masalah sosial yang kompleks, multidimensi, dan bermakna 

(misalnya, kemiskinan, derajat perkembangan manusia, tingkat keberlanjutan, 

atau kapasitas untuk manajemen risiko bencana). Indeks individual dan indikator 

set dapat dipilih, diatur, dan digabungkan untuk menghasilkan sub-indeks 

mewakili komponen atau dimensi utama dari sistem yang sedang diselidiki. 

Pengertian indeks komposit menurut OECD (2008) sebagai satu kesatuan 

istilah, a composite indicator is formed when individual indicators are compiled 

into a single index on the basis of an underlying model. Sebuah indeks komposit 

dibentuk ketika indeks individual dikompilasi menjadi satu indeks (gabungan) 

berdasarkan model yang mendasarinya. Indikator gabungan idealnya mengukur 

konsep multidimensi yang tidak dapat ditangkap oleh satu indikator/indeks 

tunggal (single indicator). 

Menurut Silalahi (2015), indeks adalah kombinasi dari berbagai butir (item) 

menjadi skor numerik tunggal. Berbagai komponen atau subbagian dari konstruk 

masing-masing diukur dan kemudian digabungkan menjadi satu ukuran. Indeks 

adalah penjumlahan atau penggabungan dari berbagai ukuran konstruk atau 

variable yang terpisah untuk menciptakan satu skor tunggal (Neuman, 2013). 

Satu indeks adalah satu ukuran gabungan dari skor dalam item-item individual 

yang berhubungan dengan satu konsep khusus (Folz 1996), atau kombinasi dari 

dua atau lebih item atau indikator hasil gabungan ukuran dari satu konsep 

(Nachnias & Nachnias, 1987). 

Dari berbagai literatur yang ada, umumnya indeks komposit digunakan untuk 

mengukur unit analisis berupa negara atau wilayah, atas berbagai bidang 

masalah, misalnya mengenai ekonomi, lingkungan, globalisasi, masyarakat, 

inovasi/teknologi, dan sebagainya. Puslitbangwas BPKP (2019), mendefinisikan 

sebagai indikator yang dibentuk dengan menyusun indeks individual menjadi 

satu indeks berdasarkan model yang mendasarinya untuk mengukur unit berupa 

korporasi/perusahaan. 

3. Simpulan 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa indeks atau indikator ukuran yang diturunkan 

dari fakta yang diamati dan dapat menjelaskan posisi relatifnya di suatu wilayah 
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atau daerah tertentu. Indeks komposit merupakan gabungan beberapa indeks 

individual sebagai ukuran. Indeks komposit mengukur konsep multidimensi, 

kompleks, dan dapat mencakup banyak aspek yang tidak dapat ditangkap oleh 

satu indikator atau indeks. Contoh indeks tunggal adalah Indeks Harga 

Konsumen (IHK) yang mengubah berbagai harga barang dan jasa menjadi 

sebuah indeks tunggal. Contoh indeks komposit adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) merupakan gabungan dari tiga indeks individual, yaitu Indeks 

Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Indeks Pengeluaran.  

B. MENGAPA INDEKS KOMPOSIT PENTING? 

Indeks komposit semakin diakui sebagai alat yang berguna dalam analisis kebijakan 

dan komunikasi publik karena mampu membandingkan kinerja antar negara. 

Jumlah indeks komposit yang ada di seluruh dunia terus mengalami peningkatan. 

Indeks komposit memberikan perbandingan sederhana dari negara-negara yang 

dapat digunakan untuk menggambarkan masalah yang kompleks dan terkadang 

sulit dipahami dalam berbagai bidang, misalnya lingkungan, ekonomi, masyarakat, 

atau perkembangan teknologi. Saltelli dalam OECD (2008) menyatakan bahwa 

seringkali tampak lebih mudah bagi masyarakat umum untuk menafsirkan indeks 

komposit daripada mengidentifikasi tren umum di banyak indikator terpisah. Selain 

itu indeks komposit terbukti berguna dalam mengukur kinerja negara. 

Jadi, indeks komposit seringkali digunakan untuk membandingkan/melihat 

perubahan yang bersifat antar waktu antar wilayah, dapat menggambarkan 

permasalahan yang kompleks/mengukur aspek tertentu dengan cara yang lebih 

sederhana/simpel dan berguna dalam pengambilan keputusan/penentuan prioritas 

kebijakan. 

C. PRO DAN KONTRA INDEKS KOMPOSIT 

Menurut OECD (2008), indeks adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang 

diturunkan dari serangkaian fakta yang diamati yang dapat mengungkapkan posisi 

relatif (misalnya suatu negara) di suatu wilayah tertentu. Indeks berguna dalam 

mengidentifikasi tren dan menarik perhatian pada isu-isu tertentu, membantu dalam 

menetapkan prioritas kebijakan, dan dalam mengukur atau memantau kinerja. Pro 

dan kontra utama dalam menggunakan indeks komposit adalah sebagaimana 

dalam tabel berikut ini. 
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Tabel 1. Pro (Pros) dan Kontra (Cons) Indeks Komposit 

Pros: Cons: 

1. Dapat meringkas realitas multi-dimensi 
yang kompleks untuk mendukung pembuat 
keputusan.  

2. Lebih mudah diintepretasikan daripada 
membaca kumpulan indeks individual. 

3. Dapat menilai perubahan antar waktu dan 
wilayah. 

4. Mengurangi jumlah indikator/indeks tanpa 
menghilangkan informasi dasarnya. 

5. Dapat memuat lebih banyak informasi dari 
data yang terbatas. 

6. Mampu memunculkan masalah kinerja dan 
kemajuan wilayah sebagai bahan 
kebijakan. 

7. Menjadi media komunikasi dengan 
masyarakat umum dan media 
akuntabilitas. 

8. Membangun cerita atau deskripsi suatu 
kejadian atau peristiwa. 

9. Membantu pengguna untuk 
membandingkan dimensi yang kompleks 
secara efektif. 

1. Memunculkan kesan kebijakan yang 
disalahartikan.jika prosesnya tidak sesuai 
standar. 

2. Dapat memunculkan kesan 
penyederhanaan/simplifikasi. 

3. Mudah disalahgunakan jika proses 
penyusunan indeks tidak transparan, tidak 
berdasarkan teori, dan tidak menggunakan 
metode statistik berterima umum.. 

4. Pemilihan indikator dan bobot dapat 
memunculkan penolakan. 

5. Dapat menyamarkan kegagalan suatu 
program atau sebaliknya melebihkan suatu 
keberhasilan, jika penyusunan indeks tidak 
transparan. 

6. Dapat mengarah pada kebijakan yang tidak 
tepat karena pengabaian realitas yang sulit 
diukur. 

Sumber: OECD, 2008 

Berdasarkan tabel di atas, reaksi positif atau setuju karena alasan simplifikasi, 

yaitu menggambarkan permasalahan kompleks dengan cara sederhana, lebih 

mudah dipahami oleh publik/pengguna data, dan sebagai tolak ukur 

kinerja/pencapaian suatu wilayah. Di sisi lain ada ketidaksetujuan karena dianggap 

dapat menyebabkan salah interpretasi (misinterpreted), karena salah penafsiran 

dari masing-masing responden. Selain itu hasil berbeda dalam penyusunan indeks 

komposit dipengaruhi oleh beberapa hal misalnya tidak transparan dalam 

pengambilan sampel, pengumpulan data, dan kualitas data. Selain itu 

menggunakan model-model matematik/statistik bisa memberikan hasil berbeda-

beda tergantung kepada keahlian penyusun model dan kesepakatan dengan para 

ahli (peer acceptance). Jika tidak disusun dengan benar (tahap penyusunan indeks 

yang kurang tepat/memadai), dapat berakibat kebijakan yang menyesatkan 

(misleading). Penyusun/pengembang indeks komposit harus menghadapi risiko 

berupa keraguan dari ahli statistik, ekonom, dan kelompok pengguna lainnya, yang 

sebagian disebabkan oleh kurangnya transparansi dari beberapa indikator yang 

ada, terutama terkait dengan metodologi dan data dasar. 
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D. SEPULUH LANGKAH MEMBANGUN INDEKS KOMPOSIT 

Untuk menghindari hal-hal yang diragukan oleh pihak yang kontra terhadap adanya 

indeks komposit, pengembang harus memahami cara merancang, 

mengembangkan, dan menyebarkan indeks komposit. Gambar berikut 

menjelaskan sepuluh langkah yang diperlukan dalam membangun indeks 

komposit. 

Gambar 1. Sepuluh Langkah Membangun Indeks Komposit 

 
Sumber: BPS, 2020 
 

Uraian lebih lanjut dari langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun 

indeks komposit sebagai berikut: 

1. Menyusun kerangka konseptual. Kerangka konseptual/teoretis harus 

dikembangkan untuk memberikan dasar bagi pemilihan dan kombinasi indikator 

tunggal menjadi indeks komposit yang bermakna di bawah prinsip kesesuaian 

untuk tujuan; 

2. Identifikasi Indikator. Indikator harus dipilih berdasarkan tingkat kesehatan 

analitis, keterukuran, cakupan negara, relevansi dengan fenomena yang diukur 

dan hubungannya satu sama lain. Penggunaan variabel proxy dapat 

dipertimbangkan ketika data langka; 

3. Restrukturisasi Indikator. Sebuah analisis eksplorasi harus menyelidiki 

keseluruhan struktur indikator, menilai kesesuaian kumpulan data dan 

menjelaskan pilihan metodologis, misalnya dalam pembobotan dan agregasi; 

4. Pengolahan/kompilasi data. Dalam imputasi data yang hilang, pertimbangan 

harus diberikan pada pendekatan yang berbeda untuk memasukkan nilai yang 
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hilang. Nilai ekstrim harus diperiksa karena bisa menjadi tolok ukur yang tidak 

diinginkan; 

5. Standardisasi indikator. Indikator harus dinormalisasi agar dapat 

dibandingkan. Perhatian perlu diberikan pada nilai ekstrim karena dapat 

mempengaruhi langkah selanjutnya dalam proses membangun indeks 

komposit. Data miring juga harus diidentifikasi dan dipertanggungjawabkan; 

6. Pembentukan bobot penimbang. Indikator harus digabungkan dan diberi 

bobot sesuai dengan kerangka teoretis yang mendasarinya. Korelasi, masalah 

korelasi dan kompensasi antara indikator perlu dipertimbangkan dan dikoreksi 

atau diperlakukan sebagai fitur dari fenomena yang perlu dipertahankan dalam 

analisis; 

7. Agregasi. Indikator harus digabungkan dan diberi bobot sesuai dengan 

kerangka teoritis yang mendasarinya. Korelasi, masalah korelasi, dan 

kompensasi antara indikator perlu dipertimbangkan dan dikoreksi atau 

diperlakukan sebagai fitur dari fenomena yang perlu dipertahankan dalam 

analisis; 

8. Uji kekuatan dan kepekaan. Analisis harus dilakukan untuk menilai ketahanan 

indeks komposit dalam hal, misalnya mekanisme untuk memasukkan atau 

mengecualikan indikator tunggal, skema normalisasi, imputasi data yang hilang, 

pilihan bobot, dan metode agregasi; 

9. Back to detail, perhatikan komponen penyusunnya. Indeks komposit harus 

transparan dan cocok untuk diuraikan menjadi indikator atau nilai dasarnya. 

Upaya harus dilakukan untuk menghubungkan indeks komposit dengan 

indikator lain yang diterbitkan dan mengidentifikasi keterkaitan melalui regresi; 

10. Diseminasi Hasil. Indeks komposit dapat divisualisasikan atau disajikan dalam 

beberapa cara berbeda yang dapat memengaruhi interpretasinya. 

Setiap langkah tersebut di atas sangat penting, sebagaimana pentingnya dengan 

keterkaitan hubungan dalam keseluruhan prosesnya. Pilihan yang dibuat dalam 

satu langkah memiliki implikasi penting bagi yang lain. Oleh karena itu, penyusun 

indeks komposit tidak hanya memilih metodologi yang paling tepat di setiap 

langkah, melainkan juga mengidentifikasi apakah pilihan tersebut memiliki 

kecocokan satu sama lain. OECD (2008) memberi penekanan khusus pada 

dokumentasi dan metadata dan merekomendasikan persiapan dokumentasi yang 
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relevan pada akhir setiap langkah, baik untuk memastikan koherensi dari 

keseluruhan proses dan untuk mempersiapkan sebelumnya catatan metodologis 

yang akan disebarluaskan bersama dengan hasil numerik. Daftar periksa yang 

harus diikuti dalam pembuatan indeks komposit sebagaimana dalam tabel berikut 

ini. 

Tabel 2. Daftar Periksa untuk Membangun Indeks Komposit 

Langkah Mengapa dibutuhkan 
1. Kerangka Konseptual/Teori 
Memberikan dasar untuk pemilihan dan 
kombinasi variabel ke dalam indeks komposit 
yang bermakna di bawah prinsip kesesuaian 
untuk tujuan (keterlibatan pakar dan pemangku 
kepentingan dipertimbangkan pada langkah ini). 
 

• Untuk mendapatkan pemahaman dan definisi 
yang jelas tentang fenomena multidimensi 
yang akan diukur.  

• Untuk menyusun berbagai subkelompok 
fenomena (jika perlu).  

• Untuk menyusun daftar kriteria pemilihan 
untuk variabel yang mendasari, misalnya 
masukan, keluaran, proses. 

2. Pemilihan Indikator 
Harus didasarkan pada tingkat kesehatan 
analitis, keterukuran, cakupan negara, dan 
relevansi indikator dengan fenomena yang 
diukur dan hubungannya satu sama lain. 
Penggunaan variabel proksi harus 
dipertimbangkan ketika data langka 
(keterlibatan para ahli dan pemangku 
kepentingan dipertimbangkan pada langkah ini). 

• Untuk memeriksa kualitas indikator yang 
tersedia.  

• Membahas kekuatan dan kelemahan masing-
masing indikator yang dipilih.  

•  Untuk membuat tabel ringkasan tentang 
karakteristik data, misalnya, ketersediaan 
(lintas negara, waktu), sumber, jenis (keras, 
lunak atau masukan, keluaran, proses). 

 
3. Imputasi Data yang Hilang 
Diperlukan untuk menyediakan set data lengkap 
(misalnya melalui imputasi tunggal atau ganda). 
 

• Untuk memperkirakan nilai yang hilang.  
• Untuk memberikan ukuran keandalan setiap 

nilai yang diperhitungkan, sehingga dapat 
menilai dampak imputasi pada hasil indeks 
komposit.  

• Untuk membahas keberadaan outlayer dalam 
data set. 

4. Analisis Multivariat 
Harus digunakan untuk mempelajari 
keseluruhan struktur kumpulan data, menilai 
kesesuaiannya, dan memandu pilihan 
metodologis selanjutnya (misalnya, 
pembobotan, agregasi). 

• Untuk memeriksa struktur yang mendasari 
data di sepanjang dua dimensi utama, yaitu 
indeks individual dan negara (dengan 
menggunakan metode multivariat yang 
sesuai, misalnya, analisis komponen utama, 
analisis klaster).  

• Untuk mengidentifikasi kelompok indikator 
atau kelompok negara yang secara statistik 
“serupa” dan memberikan interpretasi hasil. 

• Untuk membandingkan struktur yang 
ditentukan secara statistik dari kumpulan data 
dengan kerangka teoritis dan mendiskusikan 
kemungkinan perbedaan. 

5. Normalisasi 
Harus dilakukan untuk membuat variabel 
sebanding. 
 

• Untuk memilih prosedur normalisasi yang 
sesuai yang menghormati kerangka teoretis 
dan properti data.  

• Untuk mendiskusikan keberadaan pencilan 
dalam kumpulan data karena mungkin 
menjadi tolok ukur yang tidak diinginkan.  

• Untuk membuat penyesuaian skala, jika perlu.  



 

Pedoman Praktis Penyusunan Indeks Komposit (2021)   11 

 

• Untuk mengubah indikator yang sangat 
miring, jika perlu. 

6. Pembobotan dan Agregasi 
Harus dilakukan sejalan dengan kerangka 
teoretis yang mendasari.  

• Memilih prosedur pembobotan dan agregasi 
yang sesuai yang menghormati kerangka 
teoretis dan properti data.  

• Membahas apakah masalah korelasi antar 
indikator harus diperhitungkan.  

• Untuk membahas apakah kompensasi di 
antara indikator harus diperbolehkan.  

7. Analisis Ketidakpastian & Sensitivitas 
Harus dilakukan untuk menilai ketahanan 
indikator komposit dalam hal, misalnya, 
mekanisme untuk memasukkan atau tidak 
termasuk indikator, skema normalisasi, imputasi 
data yang hilang, pilihan bobot, metode agregasi 

• Mempertimbangkan pendekatan multi-
pemodelan untuk membangun indeks 
komposit, dan jika tersedia, skenario 
konseptual alternatif untuk pemilihan 
indikator yang mendasari.  

• Untuk mengidentifikasi semua kemungkinan 
sumber ketidakpastian dalam pengembangan 
indeks komposit dan menyertai skor dan 
peringkat komposit dengan batas 
ketidakpastian.  

• Untuk melakukan analisis sensitivitas dari 
simpulan (asumsi) dan menentukan sumber 
apa ketidakpastian lebih berpengaruh pada 
skor dan/atau peringkat. 

8. Kembali ke data 
Diperlukan untuk mengungkapkan pendorong 
utama untuk kinerja yang baik atau buruk secara 
keseluruhan. Transparansi sangat penting untuk 
analisis dan pembuatan kebijakan yang baik.  

• Untuk membuat profil kinerja negara pada 
tingkat indikator untuk mengungkapkan apa 
yang mendorong hasil indeks komposit.  

• Untuk memeriksa korelasi dan kausalitas (jika 
mungkin).  

• Untuk mengidentifikasi apakah hasil indeks 
komposit terlalu didominasi oleh beberapa 
indikator dan untuk menjelaskan relative 
pentingnya subkomponen indeks komposit. 

9. Tautan ke Indeks Lain 
Harus dibuat untuk menghubungkan indeks 
komposit (atau dimensinya) dengan indeks yang 
ada (sederhana atau komposit) serta untuk 
mengidentifikasi keterkaitan melalui regresi 

• Untuk menghubungkan indeks komposit 
dengan ukuran relevan lainnya, dengan 
mempertimbangkan hasil analisis sensitivitas.  

• Untuk mengembangkan narasi berbasis data 
berdasarkan hasil. 

10. Visualisasi Hasil 
Harus mendapat perhatian yang tepat, 
mengingat visualisasi dapat mempengaruhi 
(atau membantu untuk meningkatkan) 
interpretabilitas. 

• Untuk mengidentifikasi seperangkat alat 
presentasi yang koheren untuk audiens yang 
ditargetkan. 

• Untuk memilih teknik visualisasi yang paling 
banyak mengkomunikasikan informasi.  

• Menyajikan hasil indeks komposit secara jelas 
dan cara akurat. 

 

Sumber: OECD, 2008 
 

E. DEFINISI DASAR DALAM KONTEKS INDEKS KOMPOSIT 

Sebelum memasuki tahapan selanjutnya, perlu menyamakan persepsi mengenai 

beberapa kata dasar yang sering dipergunakan dalam pembahasan. Mengambil 

dari konsep teori keputusan multi kriteria dan teori sistem yang kompleks, Munda & 
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Nardo dalam OECD (2008) menjelaskan beberapa definisi dasar yang telah 

disesuaikan dengan konteks indeks komposit, sebagaimana dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3. Definisi Dasar dalam Konteks Indeks komposit 

Definisi Penjelasan 
Dimensi level analisis hierarki tertinggi dan menunjukkan ruang lingkup tujuan, indikator dan 

variabel individual. Misalnya, indeks komposit keberlanjutan dapat mencakup 
dimensi ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan. 

Tujuan menunjukkan arah perubahan yang diinginkan. Misalnya, dalam dimensi ekonomi, 
PDB harus dimaksimalkan; dalam dimensi sosial, eksklusi sosial harus diminimalkan; 
dalam dimensi lingkungan, emisi CO2 harus diminimalkan. Hal ini tidak selalu jelas: 
mobilitas peneliti internasional misalnya, dapat diminimalkan jika tingkat hierarki 
adalah negara dan ruang lingkup analisis, misalnya, mengukur pengurasan otak. 
Tetapi ini juga dapat dimaksimalkan ketika tingkat hierarki dibentuk oleh negara-
negara OECD dan pembelajaran sejawat sedang dianalisis. 

Indeks 
individual 

dasar evaluasi dalam kaitannya dengan tujuan tertentu (tujuan apa pun dapat 
menyiratkan sejumlah indeks individual yang berbeda). Ini adalah fungsi yang 
mengaitkan setiap negara dengan variabel yang menunjukkan keinginannya sesuai 
dengan konsekuensi yang diharapkan terkait dengan tujuan yang sama, misalnya 
PDB, tingkat tabungan, dan tingkat inflasi dalam tujuan "memaksimalkan 
pertumbuhan". 

Variabel ukuran yang dibangun yang berasal dari proses yang mewakili, pada titik tertentu 
dalam ruang dan waktu, persepsi bersama tentang keadaan dunia nyata yang 
konsisten dengan indeks individual tertentu. Misalnya, dalam membandingkan dua 
negara dalam dimensi ekonomi, salah satu tujuannya adalah “memaksimalkan 
pertumbuhan ekonomi”; indeks individual dapat berupa kinerja R & D, skor atau 
variabel indikator dapat berupa "jumlah paten per juta penduduk". Contoh lain, 
tujuan yang terkait dengan dimensi sosial mungkin berupa "memaksimalkan daya 
tarik hunian". Indeks individual yang mungkin kemudian bisa menjadi "kepadatan 
hunian". Variabel yang memberikan skor indeks individual mungkin adalah rasio 
orang per hektar. 

Indeks 
komposit  

gabungan dari semua dimensi, tujuan, indeks individual, dan variabel yang 
digunakan. Ini menyiratkan bahwa apa yang secara formal mendefinisikan indeks 
komposit adalah himpunan properti yang mendasari konvensi agregasi. 

Sumber: OECD, 2008 
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BAB II 

MENYUSUN KERANGKA KONSEPTUAL 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 

pemahaman dan definisi yang jelas tentang fenomena multidimensi yang akan diukur, 
struktur bertingkat dari berbagai subkelompok fenomena jika diperlukan, daftar kriteria 

seleksi untuk variabel yang mendasari, misalnya masukan, keluaran, proses, dan 
dokumentasi yang jelas. 

 
 

A. PENGERTIAN KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka konseptual seringkali dipertukarkan penggunaannya dengan kerangka 

teoretis. Silalahi (2015) berdasarkan definisi para ahli menyimpulkan bahwa 

kerangka konseptual disusun berdasarkan pemikiran logis atau berlandaskan pada 

akal sehat dan pengalaman praktis, sementara kerangka teoretis disusun 

berlandaskan teori dan teori disusun melalui telaah literatur (review of literature) 

atau survei literatur (literature survey). Puslitbangwas (2019) mendefinisikan 

kerangka konseptual atau kerangka berpikir adalah model konseptual mengenai 

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor atau variabel yang telah 

dikenali (diidentifikasi) sebagai masalah yang penting, yang disusun berdasarkan 

pemikiran logis atau berlandaskan pada akal sehat dan pengalaman praktis. Jadi, 

baik kerangka konseptual maupun kerangka teoritis menjelaskan variabel dan 

saling keterhubungan (interrelationships) antara variabel-variabel secara 

keseluruhan yang berasal dari situasi-situasi yang diselidiki. 

Berkaitan dengan tahap pertama penyusunan indeks komposit, OECD (2008) 

menggarisbawahi bahwa kerangka teoretis harus dikembangkan untuk memberikan 

dasar bagi pemilihan dan kombinasi indeks tunggal ke dalam indeks komposit yang 

bermakna. Kerangka kerja harus secara jelas mendefinisikan fenomena yang akan 

diukur dan subkomponennya, memilih indikator dan bobot individual yang 

mencerminkan kepentingan relatifnya, dan dimensi komposit secara keseluruhan. 

Idealnya proses tersebut harus didasarkan pada pertanyaan apa yang ingin diukur, 

bukan indikator mana yang tersedia. Namun, tidak semua konsep multidimensi 

memiliki landasan teoretis dan empiris yang kokoh, khususnya bidang kebijakan 

baru tempat indeks kompositnya masih terus dikembangkan. Oleh sebab itu, 
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pentingnya transparansi dalam membangun indikator yang kredibel mensyaratkan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan Konsep. Definisi tersebut harus memberikan pemahaman 

yang jelas kepada pembaca tentang fenomena multidimensi yang akan diukur 

oleh indeks komposit, mengacu pada kerangka teoritis, menghubungkan 

berbagai subkelompok dan indikator yang mendasarinya. 

2. Menentukan Subkelompok. Konsep multidimensi dapat dibagi menjadi 

beberapa subkelompok. Subkelompok ini tidak perlu (secara statistik) 

independen dan hubungan yang ada harus dijelaskan secara teoretis atau 

empiris. 

3. Kriteria Pemilih. Mengidentifikasi kriteria pemilihan untuk indikator yang 

mendasari. Kriteria pemilihan berfungsi sebagai pedoman apakah suatu 

indikator harus dimasukkan atau tidak dalam indeks komposit secara 

keseluruhan. Kriteria tersebut harus disusun setepat mungkin dan 

menggambarkan fenomena yang diukur, yaitu masukan, keluaran, atau proses. 

B. TAHAPAN DALAM MENYUSUN KERANGKA KONSEPTUAL 

Adapun langkah-langkah dalam menyusun kerangka konseptual sebagai berikut: 

1. Mendefinisikan secara jelas tujuan yang ingin dicapai, termasuk 

mendefinisikan pengguna akhir indeks yang disusun; 

2. Mendefinisikan secara jelas dan gamblang apa yang ingin diukur/dihasilkan. 

Langkah ini adalah memetakan literatur yang ada, menjabarkan kerangka 

indikator dan definisinya, serta nilai tambah indeks yang dibangun; 

3. Mengidentifikasi dimensi/aspek apa saja yang akan menjadi penyusun indeks. 

Karena indeks bersifat multidimensi, maka perlu dipertimbangkan untuk 

melibatkan para pemangku kepentingan dalam sebuah lokakarya; 

4. Dapat menggambarkan indikator yang dibutuhkan/menentukan dengan 

indikator apa fenomena itu mampu diukur. Langkah ini dapat ditempuh dengan 

menyusun konsep menjadi sebuah kerangka dimensi. Di samping langkah-

langkah tersebut di atas, referensi dan pendapat dari para pakar seringkali 

dibutuhkan. 
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C. CONTOH KERANGKA KONSEPTUAL 

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Mengukur keberhasilan dalam upaya 

membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Mengukur 

pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, yaitu A Long and Healthy Life 

(umur panjang dan hidup sehat), Knowlegde (pengetahuan), dan A Decent 

Standart of Living (standar hidup layak). Kerangka konseptual IPM dapat dilihat 

dalam gambar berikut. 

Gambar 2. Kerangka Konseptual IPM 

 
Sumber: BPS (2021) 
 

2. Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR). Mengukur tingkat kesejahteraan rakyat, 

keberhasilan pembangunan yang inklusif, dan ketersediaan akses terhadap 

pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Selain itu, mengukur kesejahteraan dari tiga 

aspek dasar, yaitu keadilan sosial, keadilan ekonomi, demokrasi, dan 

governance. Kerangka konseptual IKraR dapat dilihat dalam gambar berikut. 
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Gambar 3. Kerangka Konseptual IKraR 

 
Sumber: BPS (2021) 

 

3. Kerangka Konseptual Ketahanan Air Nasional 

Perlu diketahui seberapa jauh negara telah maju menuju keamanan air nasional. 

Gabungan pada lima dimensi ketahanan air diukur dengan dimensi-dimensi 

utama berupa ketahanan air rumah tangga, ketahanan air ekonomi, ketahanan 

terhadap bencana terkait air, ketahanan air lingkungan, dan ketahanan air 

perkotaan. Kerangka konseptual Ketahanan Air Nasional terlihat pada gambar 

berikut. 
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Gambar 4. Kerangka Konseptual Ketahanan Air Nasional 

 
Sumber: United Nations Water (2013) 
 

4. Kajian Puslitbangwas (2019) Indeks Komposit Akuntabilitas Korporasi (i-
KOMPAK) 

Menggunakan pandangan (Basri, 2002), pengukuran peran BUMN pada 

pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kedua ukuran 

utama yaitu Eksternalitas dan Efisiensi. 

Tabel 4. Matriks Eksternalitas-Efisiensi 

 
Sumber: Basri dalam Puslitbangwas BPKP (2019) 
 

RENDAH TINGGI

RENDAH D B
TINGGI C A

MATRIKS 2 X 2 EKSTERNALITAS

EFISIENSI
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Indeks Komposit Akuntabilitas Korporasi (i-KOMPAK) dibangun untuk mengukur 

akuntabilitas peran BUMN sebagai korporasi negara yang meliputi seluruh 

pengukuran individual terbatas. Peran BUMN dapat diukur dari pendekatan 

Eksternalitas-Efisiensi BUMN dan pendekatan dukungan BUMN pada agenda 

pembangunan perkelanjutan (3 pilar SDGs, yaitu Ekonomi, Lingkungan, Sosial). 

Berasal dari kedua pendekatan ini dapat diturunkan fenomena yang merupakan 

kombinasi dari kedua pendekatan. 

Tabel 5. Logika Peran BUMN 

 
Sumber: Puslitbangwas BPKP (2019) 
 

Peran BUMN yang diukur dari tinggi-rendah aspek Eksternalitas-Efisiensi 

menghasilkan empat status BUMN, sedangkan peran BUMN sebagai aktor 

pendukung pembangunan berkelanjutan memunculkan aspek Ekonomi, Sosial, 

dan Lingkungan.  

Fenomena 1 sampai dengan 6 merupakan kombinasi dari peran BUMN 

berdasarkan ukuran Eksternalitas-Efisiensi Korporasi dan ukuran pembangunan 

berkelanjutan. 

Gambar 5. Kerangka Konseptual i-KOMPAK 

 
Sumber: Puslitbangwas BPKP (2019) 
 
 
 

PERAN BUMN EKSTERNALITAS EFISIENSI

EKONOMI Fenomena 1 Fenomena 4

SOSIAL Fenomena 2 Fenomena 5

LINGKUNGAN Fenomena 3 Fenomena 6
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BAB III 

IDENTIFIKASI INDIKATOR 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 

kualitas indikator yang tersedia, kekuatan dan kelemahan masing-masing indikator yang 
dipilih, dan membuat tabel ringkasan tentang karakteristik data, misalnya ketersediaan 

(lintas negara, waktu), sumber, dan jenis (hard, soft atau input, output, proses) 
 

 

A. MEMILIH VARIABEL/IDENTIFIKASI INDIKATOR 

Setiap indikator tunggal dapat disusun dari satu atau lebih variabel, baik berupa 

variabel terukur, variabel yang tidak terukur secara langsung (variabel laten), 

maupun proxy variabel. Data untuk masing-masing variabel dapat diperoleh dari 

berbagai macam sumber, antara lain data primer melalui survei dan sensus, data 

sekunder, dan big data. Indikator bisa diukur dalam bentuk data absolut, proporsi 

atau persentase, rate atau tingkat, dan rasio atau perbandingan dan indeks.   

Kerangka teoretis yang telah disusun dalam tahapan sebelumnya menjadi panduan 

dalam pemilihan indikator. Meskipun demikian subjektivitas dalam proses pemilihan 

data harus menjadi perhatian, karena tidak ada satu set indikator yang pasti untuk 

tujuan tertentu. Selain itu upaya menyusun indeks komposit yang baik seringkali 

dihadapkan pada keterbatasan data yang relevan berupa data kuantitatif yang 

dapat dibandingkan. Oleh karena itu, data kualitatif hasil survei atau tinjauan 

kebijakan seringkali digunakan. Ada saatnya menggunakan variabel proxy ketika 

data yang diinginkan tidak tersedia, tentunya dengan melibatkan para ahli dan 

pemangku kepentingan.   

Kualitas dan akurasi indeks komposit harus berkembang seiring dengan 

peningkatan pengumpulan data, identifikasi sumber data baru, dan pengembangan 

indikator dalam berbagai bidang kebijakan. Di sisi lain, kecukupan data yang 

digunakan harus menjadi perhatian dengan menjawab pertanyaan “apa yang 

dibutuhkan” bukan “apa yang tersedia”.  

Berdasarkan uraian di atas, pengembangan kerangka kerja dalam menyusun 

indeks komposit yang berkualitas tidaklah mudah. OECD (2008) menyatakan 

bahwa the peer community pada akhirnya merupakan forum yang sah untuk menilai 

kelayakan kerangka kerja dan kesesuaian untuk tujuan gabungan yang diturunkan. 
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Kerangka apapun yang digunakan, transparansi harus menjadi prinsip panduan dari 

keseluruhan tahapan prosesnya. 

 
Dalam pemilihan indikator, Farrugia (2007) menganalisis masalah konseptual 

utama dalam menyusun indeks komposit, khususnya dalam pemilihan indikator, 

menyarankan hal-hal sebagai berikut:  

1. Define the concept, yaitu mendapatkan definisi yang tepat dari konsep yang 

akan diukur, kemudian mencari indikator yang sesuai untuk mengukur konsep 

yang telah ditetapkan; 

2. Select indicators which satisfy desirable attributes, yaitu Indikator harus dipilih 

sesuai dengan atribut yang diinginkan, berdasarkan tingkat kesehatan analitis, 

keterukuran, cakupan negara, relevansi dengan fenomena yang diukur, dan 

hubungannya satu sama lain; 

3. Do not select variables which beg the question; yaitu indikator yang memuat 

asumsi yang masih bisa diperdebatkan, indikator yang masih memerlukan 

penjelasan; 

4. Draft an initial indicator set and review available data, yaitu sebelum mencari 

indikator, susun seperangkat indikator tentatif yang ideal. Upayakan 

mempertahankan indikator yang dianggap penting, dan bila datanya mungkin 

tidak tersedia harus bergantung pada variabel proksi; 

5. Keep the number of variables as small as possible but not fewer than 

necessary, yaitu jumlah variabel yang menyusun indeks komposit harus sekecil 

mungkin, tetapi bukan berarti harus memiliki indikator yang lebih sedikit dari 

yang diperlukan; 

6. Check for correlation between the variables or sub-indices, yaitu melakukan uji 

korelasi peringkat untuk memeriksa korelasi antara variabel yang berbeda 

terutama jika variabel yang berbeda terdiri dari beberapa sub-indeks;  

7. Review the indicators selected and seek external advice and opinion, yaitu 

melakukan telaah kritis atas indikator terpilih dengan melibatkan pendapat dari 

pakar baik dilingkungan internal maupun eksternal. 
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B. KERANGKA KUALITAS UNTUK INDEKS KOMPOSIT 

Kekuatan dan kelemahan indeks komposit sebagian besar dipengaruhi oleh kualitas 

variabel yang mendasarinya. Sebuah indikator dikatakan berkualitas jika mampu 

memenuhi beberapa kriteria berikut ini.  

1. Validity. Apakah sebuah indikator secara logika mampu mengukur yang 

diinginkan? 

2. Relevance. Apakah sebuah indikator relevan dan bernilai bagi pengukuran 

pembangunan?  

3. Predictive. Apakah sebuah indikator mampu memberikan peringatan dini 

(early warning) tentang suatu kondisi? 

4. Goal driven. Apakah sebuah indikator secara logika mampu mengukur yang 

diinginkan? Apakah indicator benar-benar mengukur kemajuan dalam 

mencapai tujuan? Apakah indicator berkaitan dengan isu secara luas atau 

hanya sebagian kecil wilayah? 

5. Understandable. Apakah arti dan makna dari sebuah indikator dapat dipahami, 

apakah metode, interpretasi tampilan dimengerti?  

6. Coverage. Apakah sebuah indikator berkaitan dengan isu secara luas atau 

hanya sebagian kecil wilayah?  

7. Measurable. Apakah sebuah indikator dapat diukur dan diperoleh secara 

mudah?  

8. Reliability. Apakah sebuah indikator reliabel dan dapat digunakan untuk 

mengukur pembangunan/perubahan secara konsisten?  

9. Accessibility/Availability. Apakah informasi tentang indikator yang diperlukan 

tersedia?  

10. Timely. Apakah sebuah indikator dapat memberikan informasi dengan tepat 

waktu?  

11. Responsive. Apakah perubahan tentang apa yang diteliti/konsepnya dapat 

dideteksi dalam pengukuran?  

Berdasarkan kesebelas kriteria tersebut, mutu atau kualitas merupakan konsep yang 

mencakup banyak aspek, sehingga tidak mudah mengembangkan sebuah kerangka 

kerja yang bermutu. Kualitas keseluruhan indeks komposit bergantung pada beberapa 

aspek yang berkaitan dengan dimensi kualitas data dasar yang digunakan untuk 

membangun indikator dan kelayakan prosedur yang digunakan dalam pembuatannya. 

OECD (2008) menganggap kedua dimensi tersebut sama pentingnya, sehingga 
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kerangka kualitas untuk indeks komposit harus mempertimbangkan semua aspek 

dalam kedua dimensi berikut ini: 

1. Dimensi Kualitas untuk Data Dasar. Pemilihan data dasar harus memaksimalkan 

kualitas hasil akhir secara keseluruhan. Tabel berikut menguraikan kualitas yang 

harus dipertimbangkan dalam memilih data untuk menyusun indeks komposit. 

Tabel 6. Kualitas Data Dasar 

Kualitas Dalam Konteks Indeks komposit 

Relevance 
Relevan dan bernilai dalam memenuhi 
kebutuhan pengguna saat ini dan yang 
potensial 

Relevansi harus dievaluasi dengan 
mempertimbangkan tujuan indikator secara 
keseluruhan dan pemilihan data dasar yang cermat 
harus dilakukan. Untuk mengatasi ketersediaan 
data yang sebenarnya, dapat menggunakan proxy.  

Accuracy 
Sejauh mana data tersebut 
memperkirakan atau mendeskripsikan 
dengan benar kuantitas atau karakteristik 
yang dirancang untuk diukur. Aspek 
keakuratan adalah kedekatan antara nilai 
awal yang dirilis dengan nilai taksiran 
berikutnya. Sedikit revisi lebih baik, tetapi 
tidak ada revisi bukan berarti akurat. 

Keakuratan data dasar sangat penting, kredibilitas 
sumber menjadi krusial demikian pula kepercayaan 
pada objektivitas data. Data yang dihasilkan oleh 
"sumber resmi" harus lebih disukai daripada 
sumber lain. 

Timeliness 
Ketepatan waktu dalam konteks periode 
waktu yang memungkinkan informasi 
bernilai dan ditindaklanjuti.  

Ketepatan waktu sangat penting untuk 
meminimalkan kebutuhan estimasi data yang hilang 
atau untuk revisi data yang telah dipublikasikan 
sebelumnya. Perhatian khusus harus diberikan pada 
koherensi keseluruhan dari jenis data yang 
digunakan untuk membangun indeks komposit. 

Accessibility 
Kemudahan mengakses dan menemukan 
data dari sumber asli. Aksesibilitas meliputi 
kesesuaian bentuk ketersediaan data, 
media penyebaran, ketersediaan metadata 
dan layanan pendukung pengguna, 
keterjangkauan data kepada pengguna, 
serta kesempatan dan cara mengaksesnya. 

Aksesibilitas data dasar mempertimbangkan biaya 
produksi dan pembaruan indikator dari waktu ke 
waktu. Akses yang buruk akan mempengaruhi 
kredibilitas indeks komposit. Dengan peningkatan 
akses elektronik ke database yang dirilis oleh 
berbagai sumber, masalah koherensi di seluruh 
kumpulan data dapat menjadi relevan. Jadi 
pemilihan sumber tidak selalu mengutamakan 
kemudahan akses, melainkan juga harus 
mempertimbangkan dimensi kualitas lainnya. 

Interpretability 
Mencerminkan kemudahan dalam 
memahami, menggunakan dan 
menganalisis data dengan benar. 
Penjelasan keterbatasan data dan  
koherensi dari metadata memengaruhi 
tingkat interpretabilitas. 

Berbagai macam data yang digunakan untuk 
menyusunnya dan kesulitan yang disebabkan oleh 
prosedur agregasi memerlukan interpretasi penuh 
dari data dasar. Ketersediaan metadata yang 
memadai merupakan elemen penting dalam 
penilaian kualitas data dasar secara keseluruhan. 

Coherence 
Terhubung secara logis dan konsisten satu 
sama lain, yaitu kecukupan data untuk 
digabungkan secara andal dengan cara 

Koherensi dari waktu ke waktu menyiratkan bahwa 
data didasarkan pada konsep umum, definisi, dan 
metodologi dari waktu ke waktu, atau bahwa setiap 
perbedaan dapat dijelaskan dan diizinkan. 
Inkoherensi dari waktu ke waktu mengacu pada 
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yang berbeda dan untuk berbagai 
penggunaan.  

jeda dalam rangkaian yang disebabkan oleh 
perubahan konsep, definisi, atau metodologi. 
Koherensi antar negara menyiratkan bahwa dari 
satu negara ke negara lain data didasarkan pada 
konsep umum, definisi, klasifikasi, dan metodologi, 
atau bahwa setiap perbedaan dapat dijelaskan dan 
diperbolehkan. 

Sumber: OECD (2008) 
 

2. Dimensi Kualitas untuk Prosedur Membangun dan Menyebarkan Indeks 
komposit 

Setiap tahapan proses pembuatan indeks komposit adalah penting dan 

memperhatikan kualitas. Tabel berikut menggambarkan kaitan penting antara 

setiap tahapan penyusunan indeks komposit dan dimensi kualitas dengan 

menggunakan tujuh dimensi kerangka kualitas OECD. 

Tabel 7. Kajian Penting Tahapan Penyusunan dan Dimensi Kualitas 

No Phase Relevance Accuracy Credibility Timeliness Accessibility Interpretability Coherence 

1. Thepretical 
framework 

√  √   √  

2. Data selection   √ √    
3. Imputation of 

missing data 
√ √ √ √    

4. Multivariate 
analysis 

 √    √ √ 

5. Normalization  √    √ √ 
6. Weighing and 

aggregation 
√ √ √   √ √ 

7. Back to the data √  √   √  
8. Robustness and 

sensitivity 
  √   √  

9. Link to other 
variables 

√ √ √   √ √ 

10 Visualisation √     √  
11. Dissemination √  √  √ √  

Sumber: OECD (2008) 
 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Definisi yang tepat dari kerangka teoritis mempengaruhi relevansi, 

kredibilitas dan interpretabilitas indeks komposit. Relevansi indeks 

komposit biasanya dievaluasi berdasarkan kebutuhan analitis dan 

kebijakan, serta landasan teoritisnya; 
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b. Kualitas data dasar yang dipilih untuk membangun indeks komposit sangat 

memengaruhi keakuratan dan kredibilitasnya. Ketepatan waktu juga bisa 

dipengaruhi oleh pilihan data yang sesuai; 

c. Imputasi data yang hilang memengaruhi keakuratan dan kredibilitas indeks 

komposit, tetapi penggunaan yang berlebihan dapat merusak kualitas 

indikator secara keseluruhan, relevansinya, dan ketepatan waktu;  

d. Penggunaan analisis multivariat untuk mengidentifikasi struktur data dapat 

meningkatkan akurasi dan interpretabilitas hasil akhir, serta koherensi 

dengan mengidentifikasi redundansi di antara fenomena yang dipilih. Selain 

itu, untuk mengevaluasi kemungkinan kesenjangan dalam data dasar; 

e. Tahap normalisasi sangat penting untuk akurasi dan koherensi hasil akhir, 

tetapi prosedur yang tidak tepat dapat menimbulkan bias/hasil tidak dapat 

diandalkan. Di sisi lain, interpretabilitas indeks komposit sangat bergantung 

pada ketepatan pendekatan yang digunakan dalam tahap normalisasi; 

f. Pilihan model pembobotan dan agregasi menjadi masalah utama dalam 

penyusunan indeks komposit, yang memengaruhi hampir semua dimensi 

kualitas terutama akurasi, koherensi, dan interpretabilitas.  

g. Indeks komposit harus diperdalam dengan kembali ke detail serta 

dievaluasi dengan fenomena yang relevan. Tahapan ini dapat menguatkan 

relevansi indikator dan interpretabilitasnya. Jika cara indikator dibangun 

atau disebarluaskan tidak dapat dijelaskan secara rinci dapat menganggu 

kredibilitas secara keseluruhan; 

h. Analisis sensitivitas dan ketahanan dapat meningkatkan akurasi, 

kredibilitas, dan interpretabilitas hasil akhir, serta meminimalkan risiko salah 

tafsir dan penyalahgunaan; 

i. Mengaitkan indikator gabungan dengan fenomena yang relevan akan 

meningkatkan hasil yang bermakna sehingga menguatkan relevansi dan 

interpretabilitasnya. Selain itu, korelasi dengan data referensi bermanfaat 

meningkatkan kredibilitas; 

j. Penyajian indeks komposit dan visualisasinya memengaruhi relevansi dan 

interpretabilitas hasil. Mengingat kompleksitas indeks komposit, 

pemahaman masyarakat tentang hasil akan sangat didasarkan pada 

"pesan" dalam bentuk tabel ringkasan atau bagan;  

k. Tahap diseminasi sangat penting untuk memastikan relevansi, kredibilitas, 

aksesibilitas, dan interpretabilitas indikator. 
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Kriteria sebuah indikator yang baik selalu mengalami perkembangan. Parris 

dalam Faradis & Afifah (2020) menyebutkan empat kriteria berikut ini perlu 

diperhatikan dalam pemilihan indikator. 

a. Policy relevant, yaitu sesuai dengan masalah yang berkembang dan 

memperhatikan kesediaan data; 

b. Analytically sound, yang berarti berdasarkan metode-metode ilmiah 

dengan melakukan riset dan pengembangan secara terus-menerus; 

c. Easy to interpreted, mudah untuk diinterpretasikan; 

d. Measurement, yaitu dapat diukur dengan memperhatikan ketersediaan 

data serta keefektifan biaya dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan 

diseminasi hasil. 

C. CONTOH HASIL IDENTIFIKASI INDIKATOR 

Pada kajian yang dilakukan Puslitbangwas BPKP (2019) tentang Indeks komposit 

Akuntabilitas Korporasi (i-KOMPAK), identifikasi indikator diturunkan dari fenomena 

peran BUMN untuk memenuhi eksternalitas-efisiensi korporasi serta memenuhi 

agenda pembangunan berkelanjutan. Indikator tersebut adalah partisipasi, profit, 

tata kelola, penggerak, masyarakat, serta alam. Penjelasan masing-masing 

indikator adalah sebagai berikut: 

𝑃𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑝𝑎𝑠𝑖 Variabel Partisipasi Langsung dalam Pembangunan 
(Keterkaitan/kontribusi pada agenda pembangunan global/nasional 
(MDG, RPJMN, RKP, Program Pemerintah, Isu Strategis,dan lain-lain). 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 Variabel Profit (Opini Laporan Keuangan, Ukuran ROA, ROI ROE, dan 
lain-lain). 

𝑇𝑎𝑡𝑎 𝐾𝑒𝑙𝑜𝑙𝑎 Variabel Tata Kelola (Ketaatan terhadap peraturan perundangan yang 
berlaku; Nilai pengelolaan aset yang dilakukan korporasi; Skor GCG; 
Efektivitas/Maturitas SPI; Manajemen Risiko). 

𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑒𝑟𝑎𝑘 Variabel Penggerak Perekonomian (Dividen proporsional dibandingkan 
dengan target/keuangan/aset); Pajak (nilai proporsional dibandingkan 
dengan aset)). 

𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑘𝑎𝑡 Variabel Pelayanan Masyarakat (CSR dilihat coverage, penyaluran, dan 
laporannya); PKBL (dilihat coverage, penyaluran, dan laporannya). 

𝐴𝑙𝑎𝑚 Variabel Kelestarian Alam (CSR dilihat coverage, penyaluran, dan 
laporannya). 
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Indeks komposit i-KOMPAK adalah agregasi dari indeks individual partisipasi, profit, 

tata kelola, penggerak, masyarakat, serta alam. Indikator dari masing-masing 

indeks individual menggunakan indikator yang ada dalam 169 indikator 

pembangunan berkelanjutan yang dikeluarkan oleh United Nations (2019).  

Gambar 6. Indikator Pembangunan Berkelanjutan 

 
Sumber: United Nations (2019) 

INDIKATOR PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 169

1. Energi Bersih Dan 
Terjangkau

5 1. Tanpa Kemiskinan 7 1. Air Bersih Dan Sanitasi 
Layak

8

2. Pekerjaan Layak Dan 
Pertumbuhan Ekonomi

12 2. Tanpa Kelaparan 8 2. Kota Dan Pemukiman 
Yang Berkelanjutan

10

3. Industri Inovasi Dan 
Infrastruktur

8 3. Kehidupan Sehat dan 
Sejahtera

13 3. Konsumsi Dan Produksi 
Yang Bertanggung Jawab

11

4. Berkurangnya 
Kesenjangan

10 4. Pendidikan Berkualitas 10 4. Penanganan Perubahan 
Iklim

5

5. Kemitraan Untuk 
Mencapai Tujuan

19 5. Kesetaraan Gender 9 5. Ekosistem Lautan 10

6. Perdamaian Keadilan 
Dan Kelembagaan Yang 

Tangguh

12 6. Ekosistem Daratan 12

Jumlah Indikator 54 59 56

Ekonomi Sosial Lingkungan
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BAB IV 

RESTRUKTURISASI INDIKATOR 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 

struktur yang mendasari data dalam berbagai dimensi, mampu menerapkan metodologi 
multivariate yang sesuai, mampu mengidentifikasi subkelompok indikator atau kelompok 
negara yang secara statistik “serupa”, mampu menganalisis struktur kumpulan data dan 
membandingkannya dengan kerangka teoretis, serta mendokumentasikan hasil analisis 

multivariat serta interpretasi komponen dan faktor. 
 

 

A. MENGAPA DIPERLUKAN RESTRUKTURISASI INDIKATOR? 

Menurut KBBI online, restrukturisasi adalah penataan kembali supaya struktur atau 

tatanannya menjadi baik. Langkah ini merupakan sebuah analisis eksplorasi, yang 

harus menyelidiki keseluruhan struktur indikator, menilai kesesuaian/kecocokan 

kumpulan data, dan menjelaskan pilihan metodologis, misalnya dalam pembobotan 

dan agregasi. 

Restrukturisasi diperlukan untuk menghindari kemungkinan adanya redundancy 

yang disebabkan oleh informasi yang tumpang tindih dan risiko kehilangan 

informasi. Pendekatan statistik untuk pemilihan indikator melibatkan penghitungan 

korelasi antara indikator potensial dan kemudian memasukkan indikator yang 

kurang berkorelasi untuk meminimalkan redundansi (Salzman dalam Mazziotta & 

Pareto 2013). 

Strukturisasi dapat dilakukan berdasakan uji statistik, teori, atau expert judgement 

(FGD), dengan tahapan berikut ini.  

1. mengidentifikasi indikator-indikator yang memiliki kesamaan makna secara 

statistik; 

2. memeriksa struktur data dan menerapkan metode multivariate yang sesuai; 

3. menganalisis dan membandingkan struktur data yang dihasilkan secara 

statistik dengan kerangka teoretis. 

Sebelum membuat indeks komposit, sifat dasar data perlu dianalisis dengan 

cermat. Hal ini berguna dalam menilai kesesuaian kumpulan data dan dapat 

memberikan pemahaman tentang implikasi dari pilihan metodologis selama fase 

konstruksi indeks komposit. OECD (2008) mengelompokkan dan menganalisis data 
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dalam dua dimensi kumpulan data, yaitu individual indicators and countries sebagai 

berikut:  

1. Grouping information on individual indicators, yaitu analisis untuk memutuskan 

apakah struktur dari indeks komposit didefinisikan dengan baik dan apakah 

himpunan indeks individual yang tersedia cukup atau sesuai untuk 

menggambarkan fenomena tersebut, berdasarkan pendapat ahli dan struktur 

statistik dari kumpulan data. Pendekatan analitis yang berbeda (Principal 

Component Analysis, Factor Analysis, dan koefisien Cronbach Alpha) dapat 

digunakan untuk mengeksplorasi apakah dimensi fenomena seimbang secara 

statistik dalam indeks komposit. Jika tidak, revisi indeks individual mungkin 

diperlukan;  

2. Grouping information on countries, berdasarkan kesamaannya pada indeks 

individual yang berbeda dengan menggunakan cluster analysis.  

Ketika jumlah variabel besar atau ketika diyakini bahwa beberapa di antaranya tidak 

berkontribusi untuk mengidentifikasi struktur pengelompokan dalam kumpulan data, 

model kontinu, dan diskret dapat diterapkan secara berurutan. 

B. RESTRUKTURISASI DENGAN METODE ANALISIS MULTI VARIAT 

1. Prinsipal Component Analysis 

Principal Component Analysis (PCA) atau Analisis Komponen Utama bertujuan 

untuk menjelaskan varians data yang diamati melalui beberapa kombinasi data 

linier asli. Dalam restrukturisasi indikator, PCA dapat mengurangi jumlah 

variabel yang digunakan dengan membuat sekumpulan variabel baru yang 

merupakan kombinasi linier dari variabel yang ada. Caranya dengan mengubah 

variabel berkorelasi menjadi satu set variabel baru yang tidak berkorelasi 

menggunakan matriks kovarian atau matriks korelasi sebagai bentuk 

standarnya.  

Nass dalam Farrugia (2007) menguraikan tujuan PCA antara lain: 1) reduksi 

dimensi; 2) penentuan kombinasi variabel linier; 3) pemilihan fitur: pemilihan 

variabel yang paling berguna; 4) visualisasi data multidimensi; 5) identifikasi 

variabel yang mendasari; dan 6) identifikasi kelompok objek atau pencilan. PCA 

tidak selalu dapat mengurangi sejumlah besar variabel asli menjadi sejumlah 

kecil variabel yang diubah. Jika variabel asli tidak berkorelasi, maka analisis 
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tidak ada artinya. Di sisi lain, pengurangan yang signifikan diperoleh ketika 

variabel asli berkorelasi tinggi baik positif atau negatif. 

2. Factor Analysis 

Factor Analysis (FA) juga digunakan sebagai alat dalam upaya mereduksi 

sekumpulan besar variabel menjadi sekumpulan variabel yang lebih kecil. Ini 

mirip dengan PCA, tetapi didasarkan pada model statistik tertentu (Spearman 

dalam Farrugia 2007). FA mengasumsikan bahwa data didasarkan pada faktor-

faktor yang mendasari model dan bahwa variansi data dapat diuraikan menjadi 

faktor-faktor umum dan unik. Selanjutnya FA membangun struktur 

pengelompokan baru yang lebih sederhana berdasar sifat dasar tersebut.  

Fungsi analisis faktor adalah: 

a. Mengekstraksi variabel laten dari indikator atau mereduksi observable 

variabel menjadi variabel baru yang jumlahnya lebih sedikit; 

b. Mempermudah interpretasi hasil analisis; 

c. Memetakan dan pengelompokan objek berdasarkan karakteristik faktor 

tertentu;  

d. Pemeriksaan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian; 

e. Mendapatkan data variabel konstrak sebagai data input analisis lebih lanjut. 

Ragam Analisis Faktor sebagai berikut: 

a. Analisis Faktor Eksploratori atau analisis komponen utama adalah suatu 

teknik analisis faktor di mana beberapa faktor yang akan terbentuk berupa 

variabel laten yang belum dapat ditentukan sebelum analisis dilakukan; 

b. Analisis Faktor Konfirmatori: secara apriori berdasarkan teori dan konsep 

yang sudah diketahui dipahami atau ditentukan sebelumnya dibuat 

sejumlah faktor yang akan dibentuk, serta variabel apa saja yang termasuk 

ke dalam masing-masing faktor yang dibentuk dan sudah pasti tujuannya. 

Adapun tahapan metode analisis eksploratori baik PCA maupun FA sebagai 

berikut:  

a. Hitung matriks kovarians/korelasi. Jika korelasi antar indeks individual kecil, 

maka kecil kemungkinannya indikator terdapat pada faktor yang sama; 

b. Identifikasikan jumlah faktor yang diperlukan untuk mempresentasikan data 

dan metode penghitungannya; 
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c. Rotasikan faktor untuk meningkatkan kapabilitasnya untuk diinterpretasikan 

(dengan memaksimalkan pemuatan indeks individual pada faktornya). 

3. Cronbach Coefficent Alpha 

Cronbach Coefficient Alpha (C-alpha) sebagai cara alternatif untuk menyelidiki 

tingkat korelasi antara satu set variabel. Teknik analisis multivariat ini berguna 

untuk memperoleh gambaran tentang struktur kumpulan data komposit. Namun, 

analisis multivariat harus dihindari jika sampelnya kecil dibandingkan dengan 

jumlah indikatornya, karena hasilnya dikhawatirkan tidak akan memiliki sifat 

statistik yang diketahui. 

 
C-alpha bukan nilai uji statistik, melainkan koefisien reliabilitas yang 

berdasarkan korelasi antar indeks individual. Jika korelasi tinggi, maka masing-

masing indikator mengukur konstruk/faktor yang sama. Jika koefisien reliabilitas 

meningkat setelah menghapus sub-indikator dari skala, orang dapat berasumsi 

bahwa sub-indikator tidak berkorelasi tinggi dengan sub-indikator lain dalam 

skala (Farrugia 2007). 

C-alpha yang tinggi, atau yang setara dengan "keandalan" yang tinggi, 

menunjukkan bahwa indeks individual mengukur fenomena laten dengan baik. 

Sekumpulan indeks individual dapat memiliki alfa tinggi dan masih multidimensi. 

Hal ini terjadi ketika ada kelompok terpisah dari indeks individual (dimensi 

terpisah) yang saling berkorelasi tinggi, meskipun kelompok itu sendiri tidak 

berkorelasi tinggi. Nunnally (1978) menyarankan ambang batas keandalan yang 

diterima apabila nilai C-alpha sebesar 0,70. Namun, beberapa penulis 

menggunakan 0,75 atau 0,80 sebagai nilai batas, sementara yang lain sama 

lunaknya dengan 0,60, bervariasi menurut disiplin keilmuan. 

4. Cluster Analysis 

Cluster Analysis (CLA/Analisis Klaster) mengklasifikasikan sejumlah besar 

informasi berdasarkan kesamaannya pada indeks individual yang berbeda. 

Menurut Farrugia (2007), CLA adalah prosedur multivariat untuk mendeteksi 

pengelompokan alami dalam data dan terkadang digunakan untuk 

menggabungkan data dalam indeks komposit. Hal ini didasarkan pada 

penempatan objek ke dalam kelompok yang kurang lebih homogen, sedemikian 

rupa sehingga hubungan antar kelompok terungkap. Analisis klaster tidak 

memiliki dasar teori statistik dan lebih objektif daripada subjektif (Wulder, 2005). 
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Kelompok homogen dan berbeda digambarkan berdasarkan penilaian jarak 

atau dalam kasus metode Ward, uji-F (Davis, 1986). 

CLA berfungsi sebagai i) metode statistik murni dari agregasi indikator, ii) alat 

diagnostik untuk mengeksplorasi dampak dari pilihan metodologi yang dibuat 

selama fase konstruksi indeks komposit, iii) metode penyebaran informasi 

tentang indeks komposit tanpa kehilangan dimensi masing-masing indikator, 

dan iv) metode untuk memilih kelompok negara untuk memasukkan data yang 

hilang dengan maksud untuk mengurangi variansi dari nilai yang diperhitungkan. 

Klasifikasi bertujuan untuk mengurangi dimensi dari suatu kumpulan data 

dengan memanfaatkan kesamaan/ketidaksamaan antar kasus. Teknik CLA 

dapat bersifat hierarki. Terdapat banyak metode yang mengatur bagaimana 

jarak diukur antar klaster. Kriteria pemilihan bisa berbeda sehingga klasifikasi 

yang berbeda dapat diperoleh untuk data yang sama, bahkan menggunakan 

ukuran jarak yang sama. Menurut Spath (1980) aturan hubungan yang paling 

umum adalah 

a. Hubungan tunggal (tetangga terdekat). Jarak antara dua klaster ditentukan 

oleh jarak antara dua elemen terdekat di klaster yang berbeda. Aturan ini 

menghasilkan klaster yang dirangkai oleh satu objek; 

b. Hubungan lengkap (tetangga terjauh). Jarak antara dua klaster ditentukan 

oleh jarak terbesar antara dua objek yang termasuk dalam klaster yang 

berbeda. Metode ini biasanya bekerja dengan baik ketika objek secara 

alami membentuk kelompok yang berbeda; 

c. Rata-rata kelompok berpasangan tidak tertimbang. Jarak antara dua 

klaster dihitung sebagai jarak rata-rata antara semua pasang objek di dua 

klaster. Metode ini biasanya bekerja dengan baik ketika objek secara alami 

membentuk kelompok yang berbeda. Variasi dari metode ini menggunakan 

pusat massa klaster - jarak adalah titik rata-rata dalam ruang multidimensi 

yang ditentukan oleh dimensi; 

d. Rata-rata kelompok berpasangan tertimbang. Mirip dengan rata-rata 

kelompok berpasangan tak berbobot (termasuk sentroid), kecuali bahwa 

ukuran klaster, yaitu jumlah objek yang terkandung, digunakan sebagai 

bobot untuk jarak rata-rata. Metode ini berguna jika ukuran klaster sangat 

berbeda; 
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e. Metode Ward (Ward, 1963). Keanggotaan klaster ditentukan dengan 

menghitung variansi elemen, yaitu jumlah deviasi kuadrat dari mean 

klaster. Sebuah elemen akan menjadi milik klaster jika menghasilkan 

kemungkinan peningkatan terkecil dalam variansi. 

5. Metode Analisis Multivariat Lainnya 

Mirip dengan FA adalah analisis korespondensi, yaitu teknik deskriptif/ 

eksplorasi yang dirancang untuk menganalisis tabel dua arah dan multi-arah 

sederhana yang berisi beberapa ukuran korespondensi antara baris dan kolom 

yang lebih cocok untuk data kualitatif. Perluasan dari analisis korespondensi 

sederhana ke lebih dari dua variabel disebut analisis korespondensi ganda. 

Metode lain adalah analisis diskriminan, yang dapat digunakan untuk menilai 

kecukupan klasifikasi yang diberikan keanggotaan kelompok objek yang diteliti, 

atau digunakan untuk menetapkan objek ke salah satu dari sejumlah kelompok 

objek (yang diketahui). Meskipun analisis diskriminan relatif kuat terhadap 

nonnormalitas karena kemiringan, analisis ini sangat sensitif terhadap pencilan. 

Variabel dengan pencilan yang signifikan memerlukan transformasi sebelum 

analisis. Linearitas juga diasumsikan untuk analisis diskriminan (Wulder, 2005). 

Analisis multivariat tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan sebagaimana 

disarikan oleh OECD (2008) dalam tabel di bawah ini. 

Tabel 8. Kekuatan Dan Kelemahan Analisis Multivariat 

Metode Analisis Kekuatan Kelemahan 

Komponen Utama / 
Analisis Faktor 

1. Dapat meringkas satu set indeks 
individual sambil mempertahankan 
proporsi maksimum yang mungkin 
dari total variasi dalam kumpulan 
data asli.  

2. Pembebanan faktor terbesar 
diberikan ke masing-masing 
indikator yang memiliki variasi 
terbesar di seluruh negara, properti 
yang diinginkan untuk perbandingan 
lintas negara, karena indeks 
individual yang serupa di seluruh 
negara tidak begitu menarik dan 
tidak mungkin menjelaskan 
perbedaan kinerja. 

 

1. Korelasi tidak selalu mewakili 
pengaruh nyata dari masing-masing 
indikator terhadap fenomena yang 
diukur.  

2. Peka terhadap modifikasi pada data 
dasar revisi dan pembaruan data, 
misalnya negara baru.  

3. Peka terhadap adanya pencilan, 
yang dapat menyebabkan 
variabilitas palsu dalam data.  

4. Peka terhadap masalah sampel 
kecil, yang sangat relevan jika 
fokusnya ada di negara tertentu.  

5. Meminimalkan kontribusi indeks 
individual yang tidak bergerak 
dengan indeks individual lainnya. 

Cronbach 
Coefficient Alpha 

1. Mengukur konsistensi internal 
dalam himpunan indeks individual, 

1. Korelasi tidak selalu mewakili 
pengaruh nyata dari masing-masing 
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yaitu seberapa baik mereka 
mendeskripsikan konstruksi satu 
dimensi. Oleh karena itu, berguna 
untuk mengelompokkan objek 
serupa. 

indikator terhadap fenomena yang 
diekspresikan oleh indeks komposit.  

2. Berarti hanya jika indeks komposit 
dihitung sebagai 'skala', yaitu 
sebagai jumlah dari masing-masing 
indikator). 

Analisis Klaster 1. Menawarkan cara berbeda untuk 
mengelompokkan negara; 
memberikan beberapa wawasan 
tentang struktur kumpulan data. 

1. Murni alat deskriptif; mungkin tidak 
transparan jika pilihan metodologis 
yang dibuat selama analisis tidak 
dimotivasi dan dijelaskan dengan 
jelas. 

Sumber: OECD (2008) 
 

C. CONTOH PENGGUNAAN ANALISIS MULTIVARIAT 

Pada kajian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (2020) telah dilakukan  

restrukturisasi indikator melalui penggunaan dan analisis faktor. Jumlah indikator 

yang hendak direstrukturisasi ada 84 merupakan variabel yang diturunkan dari 6 

dimensi dan 17 indikator. Hasil uji Cronbach Coeficient Alpha menunjukkan ada 76 

variabel yang valid (90,48%) dengan n responden sebanyak 35 orang. Hasil analisis 

faktor menunjukkan bahwa ke-76 variabel dapat dikelompokkan menjadi 6 faktor 

dengan rincian faktor 1 = 30, faktor 2 = 18, faktor 3 = 21, faktor 4 = 4, faktor 5 = 2, 

serta faktor 6 = 1.  

Restrukturisasi indikator menghasilkan informasi bahwa ke-76 indikator 

menghasilkan enam kelompok indikator (faktor) yang memiliki kesamaan makna 

secara statistik. Informasi ini dapat digunakan sebagai analisis untuk 

membandingkan struktur data secara statistik dengan struktur data sesuai dengan 

kerangka teoritis. 

Gambar 7. Analisis Faktor 

 

Sumber: Puslitbangwas (2020) 
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BAB V 

PENGOLAHAN/KOMPILASI DATA 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 

pengolahan data 
 

 

A. PENGERTIAN 

1. Data 

Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, 

kata-kata, atau citra, yang didapatkan melalui proses pengamatan atau 

pencarian ke sumber-sumber tertentu. Adapun ciri-ciri dari suatu data sebagai 

berikut: 

a. Fakta /Rincian Peristiwa; 

b. Belum diolah; 

c. Kadang sulit diterima akal; 

d. Berupa angka, simbol, gambar, suara, karakter, atau tanda-tanda yang 

dapat digunakan untuk dijadikan informasi. 

2. Informasi 

Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang telah atau sudah 

diproses dan dikelola sedemikian rupa sehingga hal tersebut menjadi sesuatu 

yang mudah dimengerti serta dapat bermanfaat bagi penerimanya. Adapun cirri-

ciri dari suatu informasi adalah:  

a. hasil pengolahan data; 

b. dapat diterima akal pikiran; 

c. dapat digunakan untuk pengambilan keputusan;  

d. berupa agregat data, analisis/simpulan. 

3. Refinery 

Dalam melakukan proses pengolahan/kompilasi data dibutuhkan data refinery, 

yaitu suatu proses untuk menyaring data mentah yang masih berisi campuran 

semua informasi baik yang berharga dan juga sampah menjadi data yang siap 
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digunakan sebagai bahan baku analisis sesuai dengan kebutuhan 

pengguna/pengambil kebijakan. 

Untuk melakukan data refinery, tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut: 

a. Pengumpulan 

Proses pengumpulan data sangat tergantung pada tipe data yang 

diinginkan. Berikut ini tipe data dan cara memperolehnya.  

1). Data Primer 

(a).  Survei off-line, 

(b).  Survei on-line 

2). Data Sekunder 

(a).  Publikasi, 

(b).  Administratif, 

(c).  Big Data (beragam format data). 

b. Preprocessing 

Merupakan langkah krusial untuk memastikan kualitas data yang akan 

dianalisis. Tahapan ini juga disebut data cleaning, penting dilakukan di era 

big data, karena kebenaran (veracity) data menjadi faktor penting yang harus 

diperhatikan. Tantangan dalam preprocessing adalah 

1). Akurasi 

Tingkat keandalan/akurasi dari human error: sampling dan nonsampling, 

masalah alat yang digunakan, atau kesalahan format data. Proses data 

cleaning ini mencakup Noise Identification, ketika ada data yang 

bervariasi karena hal random (noise) diidentifikasi dan ditangani dengan 

berbagai teknik seperti pengelompokan (binning) atau pemulusan 

(smoothing). 

2). Kelengkapan 

(a).  Cermati 

Cermati missing value yang disebabkan oleh tidak tersedianya data, 

responden menolak untuk menjawab, atau penghapusan karena 

data dianggap tidak konsisten atau relevan. Solusi yang ditawarkan 

adalah amputasi atau imputasi. 
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(b).  Konsistensi 

Informasi/data yang ada harus konsisten baik antar atribut/variabel 

yang ada maupun antar set data. Hal ini dilakukan dengan 

menggunakan kumpulan peraturan konsistensi antara nilai atribut, 

baik dalam sebuah record maupun antar record yang ada. 

(c).  Keterkaitan Nilai 

Perhatikan keterkaitan nilai: antar variabel, antar database. 

3). Cermati Outlayer Dimension Reduction 

Mengurangi ukuran data baik baris atau kolom data tanpa mengurangi 

informasi yang ada. 

4). Menghapus missing value/outlayer. 

5). Lakukan pengelompokan variabel. 

c. Transformasi 

Adalah proses mengubah (convert) data dengan berbagai format dan 

struktur menjadi sebuah format standar yang dapat digunakan untuk 

pengintegrasian data dan penyimpanan data dalam basis data. Bagaimana 

mengkonversi beragam tipe data menjadi data terstandar dalam bentuk 

database? 

1). Agregasi: menjadi data menurut kelompok unit penelitian: jumlah, rata-2, 

median, modus, dan sebagainya; 

2). Normalisasi/standardisasi: untuk mengatasi variasi antar variabel dan 

berbeda unit/satuannya; 

3). Diskretisasi: pengelompokan nilai ke dalam beberapa kategori; 

4). Membangun variabel baru dari variabel yang ada. 

d. Integration 

Menggabungkan data ke dalam sebuah sistem yang terintegrasi dan 

terkoneksi. Data dapat berasal dari internal, sensor, web, dan berbagai 

format digabungkan. Tantangan ketika data cukup besar untuk tetap 

menjaga data integrity sekaligus dalam hal kecepatan akan data akses. 

Integrasi meliputi: 
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1). Konsolidasi: data dikumpulkan dala satu tempat (data lake); 

2). Penyebaran: data dikopi ke beberapa tempat; 

3). Virtualisasi (membangun antarmuka untuk mengakses data dalam satu 

tempat akses). 

e. Analisis 

Bagaimana melakukan analisis data sehingga menjadi informasi yang 

mudah dipahami oleh pengguna data? Berbagai teknik analisis telah 

tersedia dan dapat digunakan, tetapi secara umum terdapat empat level 

dalam analisis data. 

1). Deskriptif 

Di level ini, analisis dilakukan untuk menjelaskan apa yang sedang atau 

telah terjadi. Analisis ini membantu para pengambil keputusan mengerti 

performa/kondisi terkini dengan melakukan visualisasi data baik dengan 

gambar, laporan, maupun dashboard. 

2). Diagnostik 

Level berikutnya adalah melakukan diagnosis untuk menjelaskan 

mengapa hal tersebut dapat terjadi. Proses analisis diagnostik dapat 

menggunakan statistic inferensia, data discovery, dan data mining. 

3). Prediktif 

Level ini akan melakukan prediksi kapan terjadinya sebuah kejadian. 

Pada level ini semua data lampau dimasukkan ke dalam model 

matematika atau teknik machine learning yang kemudian menghasilkan 

prediksi mengenai apa yang akan terjadi berikutnya. 

4). Preskriptif 

Ini adalah level paling tinggi setelah kita tahu apa yang akan terjadi pada 

masa mendatang. Di level ini, kita melakukan analisis untuk 

menformulasikan tindakan yang dapat dilakukan untuk mendapatkan 

hasil yang optimal.  
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B. PENGUMPULAN DATA DAN MISSING VALUE 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan Data merupakan proses yang sangat menentukan kualitas data. 

Teknik yang dapat digunakan dalam melakukan pengumpulan data ada tiga, 

yaitu: 

a. interview (wawancara); 

b. self-completed (diisi oleh responden); 

c. Automatic Identification and Data Capture (AIDC), yaitu metode perolehan 

data secara otomatis dengan memasukkan data langsung dalam komputer 

menggunakan teknologi seperti QR codes, bar codes, radio frequency 

identification (RFID), biometrics (like iris and facial recognition system), 

magnetic stripes, optical character recognition (OCR), smart cards, dan 

voice recognition. 

2. Business Process Survey 

Salah satu contoh dalam melakukan pengumpulan data yang dilakukan BPS 

adalah Business Process Survey (BPS). Tahapan dalam melakukan BPS 

adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan 

Proses perencanaan mencakup penyusunan metodologi, penyusunan 

anggaran, penggandaan, dan pendistribusian instrumen pencacahan, serta 

pelatihan instruktur dan petugas lapangan. 

b. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan merupakan kegiatan lapangan yang dilakukan di 

kabupaten. Proses ini mencakup pemutakhiran RT berdasarkan data sensus 

penduduk, penarikan sampel RT, pencacahan, dan pengawasan 

pencacahan. 

c. Pengolahan Data 

Proses Pengolahan dilakukan di BPS kabupaten/kota, BPS provinsi, dan 

BPS pusat. Dari hasil pencacahan yang dilakukan di daerah kemudian 

dilakukan cleaning data, pembobotan, pengecekan konsistensi, dan 
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finalisasi terhadap data. Data yang sudah final kemudian digunakan sebagai 

bahan untuk membuat publikasi. 

d. Pembuatan Publikasi 

Setelah data final dirilis, dilakukan proses pembuatan publikasi yang 

mencakup penyusunan outline, pembuatan dan pemeriksaan tabel, 

penulisan naskah publikasi, serta penyerahan naskah publikasi untuk 

didiseminasikan. 

e. Diseminasi 

Proses diseminasi merupakan proses penyebarluasan hasil publikasi yang 

telah dibuat. Publikasi disebarluaskan berdasarkan mailing list yang berisi 

daftar penerima publikasi. 

3. Missing Value 

Dalam melakukan pengumpulan data biasanya sering terjadi “missing value”, 

yaitu kondisi saat ada data atau informasi yang “hilang” atau tidak tersedia pada 

beberapa objek penelitian. Penyebab sering terjadinya missing value, antara lain 

sebagai berikut: 

a. Raw Data 

1). Faktor nonsampling error 

(a).  Interviewer recording error, yaitu error karena kealpaan petugas; 

(b). Respondent inability error, yaitu error yang muncul dari 

ketidakmampuan responden dalam menjawab pertanyaan; 

(c). Unwillingness respondent error, yaitu responden tidak berkenan 

untuk menjawab. 

b. Data Agregat 

1). Munculnya objek baru; 

2). Sampel tidak mencukupi untuk estimasi di level tertentu. 

4. Cara Menangani Missing Value 

a. Reduksi 

Mereduksi missing value dapat dilakukan dengan: 

1). Raw Data. Penerapan untuk missing value pada raw data. 

2). Relatif sedikit. Missing value pada data set tidak banyak (≤ 1%). 
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3). Hapus Baris. Listwise deletion: menghapus baris/objek yang 

mengandung missing value). 

4). Terpilih. Pairwise deletion: objek yang mengandung missing value 

hanya dikeluarkan jika analisis yang digunakan membutuhkan variabel 

yang bersangkutan. 

b. Imputasi 

Imputasi, yaitu melakukan pemasukan data pada kolom/baris yang kosong 

melalui metode sebagai berikut:  

1). Mean substitution; 

2). Regression; 

3). Trend; 

4). Rasio; 

5). Hot Deck Imputation. 

C. COMPUTER-ASSISTED PERSONAL INTERVIEWING (CAPI) 

1. CAPI - STIS 

Untuk memudahkan pekerjaan dalam melakukan pengumpulan data yang 

berjumlah besar, dikembangkan aplikasi/software pengumpulan data 

terintegrasi, yaitu Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI). Salah satu 

yang membuat software tersebut adalah CAPI dari STIS (Sekolah Tinggi Ilmu 

Statistik). Permasalahan awal yang dihadapi dalam pengumpulan data yang 

menyebabkan dilakukan implementasi CAPI pada BPS sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel yang besar; 

2. Umumnya melibatkan berbagai tahapan dan proses yang panjang; 

3. Kompleksitas yang tinggi, baik dari segi variabel yang dikumpulkan, peng-

organisasian, dan administrasinya; 

4. Melibatkan berbagai level pengguna; 

5. Berkelanjutan (tahunan, bulanan, dan sejenisnya). 

CAPI-STIS dikembangkan dari software open source dengan perubahan mayor 

dengan menyesuaikan karakteristik pengumpulan data pada BPS. 
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CAPI-STIS dirancang untuk dapat digunakan di lapangan dengan kondisi 

infrastuktur yang beragam. CAPI-STIS merupakan hasil penelitian dan 

pengembangan dari serangkaian uji coba pada pendataan BPS. 

2. Komponen Sistem Software CAPI 

a. Komponen Utama 

1). Aplikasi-form CAPI (Android, Web). 

2). Web Monitoring. 

3). Reporting (Analisis data real-time). 

b. Komponen Pendukung 

1). Manajemen Petugas 

2). Help desk dengan messaging system 
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BAB VI 

STANDARDISASI INDIKATOR 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 

standardisasi data 
 

 

A. PENGERTIAN 

Dalam tahap pengumpulan/pengolahan data pada umumnya banyak kita temui data 

dengan satuan pengukuran yang berbeda-beda, sehingga untuk memudahkan kita 

dalam melakukan pengukuran perlu dilakukan standardisasi data. Berikut ini adalah 

ilustrasi standardisasi atas data yang memiliki unit-unit pengukuran berbeda. 

Gambar 8. Berbagai Unit Pengukuran 

 

Standardisasi bertujuan untuk membawa semua indikator ke dalam skala yang 

sama. Dalam memilih metode standardisasi, perlu disesuaikan dengan kerangka 

konseptual yang telah disusun dan data pendukung yang tersedia, serta melakukan 

penyesuaian metode standardisasi sesuai dengan kinerja yang lebih baik dalam 

melakukan pengukuran agar menghasilkan skor indikator yang lebih tinggi. 

B. METODE-METODE 

1. Ranking 

Ranking adalah teknik normalisasi yang paling mudah. Metode ini tidak 

dipengaruhi oleh outlayer dan dibolehkannya data dengan waktu yang berbeda 

dengan kondisi relatif. 



 

Pedoman Praktis Penyusunan Indeks Komposit (2021)   43 

 

𝐼 = 𝑅𝑎𝑛𝑘 𝑥  

dimana 𝑥  adalah nilai indikator 𝑞 untuk darah 𝑐 pada saat 𝑡. 

2. Standardisasi (Z-Score) 

Standarisasi (Z-Score) mengubah indikator-indikator ke dalam suatu skala 

umum dengan rata-rata nol dan simpangan baku satu. Indikator dengan nilai 

ekstrim akan berdampak besar pada indeks kompositnya. 

𝐼 =
𝑥 − 𝑥 ̅

𝜎 ̅

 

dimana 𝑥  adalah nilai indikator 𝑞 untuk daerah 𝑐 pada saat 𝑡 dan 𝑐̅ adalah 
indikator referensi. 

3. Min-Max 

Maksimum-Minimum (Min-Max) menormalisasikan indikator-indikator untuk 

mempunyai jarak yang sama [0, 1] dengan mengurangi nilai minimum dan 

membaginya dengan jarak dari nilai-nilai indikator. 

𝐼 =
𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 𝑥

𝑚𝑎𝑥 𝑥 − 𝑚𝑖𝑛 𝑥
 

 
dimana 𝑥   adalah nilai indikator 𝑞 untuk daerah 𝑐 pada saat 𝑡. 

4. Jarak Ke Acuan 

Jarak ke Acuan (Distance to Reference), mengukur posisi relatif dari suatu 

indikator tertentu vis - à - vis satu titik acuan. Acuan dapat berupa wilayah 

yang menjadi benchmark atau titik/angka tertentu. 

𝐼 =
𝑥

𝑥 ̅

 

atau 

𝐼 =
𝑥 − 𝑥 ̅

𝑥 ̅

 

dimana 𝑐̅ sebagai acuan. 

5. Skala Kategorik 

Skala Kategorik (Categorical Scale), memberikan nilai kategorik untuk masing-

masing indikator. Kategori dapat berupa numerik, seperti satu, dua atau tiga, 

atau kualitatif. Nilai berlandaskan distribusi persentil dari indikator wilayah 

pembanding lainnya. 
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𝐼 =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧

0          𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑥 < 𝑝

20 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝 < 𝑥 < 𝑝

40 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝 < 𝑥 < 𝑝

60 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝 < 𝑥 < 𝑝

80 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝 < 𝑥 < 𝑝

100         𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑝 < 𝑥

 

dimana 𝑥  adalah nilai indikator 𝑞 untuk daerah 𝑐 pada saat 𝑡. 

6. Indikator Relatif 

Indikator di atas atau di bawah rata-rata (indicators above or below the mean) 

merupakan metode normalisasi sederhana yang tidak memperhitungkan 

outlayers dan hanya mengategorikan di bawah atau di atas rata-rata (-1 atau 1) 

efektif jika sebaran data tidak terlalu bervariasi. 

𝐼 =

1                    𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑤 > (1 + 𝑝)
0 𝑗𝑖𝑘𝑎 (1 − 𝑝) ≤ 𝑤 ≤ (1 + 𝑝)
−1                 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑤 < (1 − 𝑝)

 

saat 

𝑤 =
𝑥

𝑥 ̅

 

dimana 𝑝 adalah nilai batas sekitar mean. 

7. Indikator Siklis 

Metode untuk Indikator Siklis (methods for cyclical indicators) merupakan 

kombinasi untuk mengurangi risiko kesalahan tanda dan untuk memperbaiki 

siklus peramalan pada aktivitas ekonomi. Biasa digunakan untuk mengukur 

business tendency survey, leading indicators, dan economic sentiment 

indicators. 

𝐼 =
𝑥 − 𝐸 𝑥

𝐸 𝑥 − 𝐸 𝑥
 

dimana 𝐸 𝑥  nilai ekspektasi dari 𝑥  dan 𝑥  adalah nilai indikator 𝑞 untuk 
daerah 𝑐 pada saat 𝑡. 

8. Keseimbangan Opini 

Keseimbangan Opini saat analis/pakar memberikan opini terhadap bermacam-

macam ukuran untuk menggambarkan perkembangan yang terjadi. 

𝐼 =
100

𝑁
𝑠𝑔𝑛 𝑥 − 𝑥  
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Dimana 𝑁  adalah jumlah pakar yang disurvei. Tanda 𝑠𝑔𝑛 (+) untuk mendukung 
atau (−) untuk menolak. Variabel 𝑥  adalah nilai indikator 𝑞 untuk daerah 𝑐 
pada saat 𝑡. 

9. Persentase Beda 

Persentase dari perbedaan tahunan (percentage of anual differences over 

consecutive years), menggambarkan persentase perbandingan terhadap tahun 

sebelumnya pada nilai absolutnya. Lebih melihat pertumbuhan dibandingkan 

angka absolutnya. Transformasi hanya dapat digunakan ketika indikator 

tersedia untuk beberapa tahun. 

𝐼 =
𝑥 − 𝑥

𝑥
 

𝑥  adalah nilai indikator 𝑞 untuk daerah 𝑐 pada saat 𝑡. 

Tips untuk memilih metode yang cocok adalah 

a. perhatikan tujuan pengukuran indeks; 

b. lihat skala pengukuran yang digunakan (nominal, ordinal, interval, dan rasio); 

c. lihat sebaran data, dalam hal variasi dan ada atau tidak adanya outlayer. 

C. BEBERAPA CONTOH 

Berikut adalah ilustrasi dalam melakukan standardisasi data dengan menggunakan 

metode ranking, distance to reference, dan max-min. 

Tabel 9. Data Per Wilayah 

 

Pada Tabel 9 terlihat ada tiga indikator yang memberikan informasi dengan skala 

data yang berbeda, yaitu informasi keuangan, persentase, dan rasio. Dengan 

standardisasi, skala data yang disampaikan menjadi seragam. 

 

Wilayah Indikator A ($) Indikator B (%) Indikator C (rasio)
Utara 20 30 1,20

Selatan 45 40 1,50
Barat 32 35 2,00
Timur 28 25 1,80

Referensi 50 45 2,00
Maks 50 45 2,00
Min 10 10 0,50

Maks-Min 40 35 1,50
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Tabel 10. Metode Ranking 

 

Metode ranking merupakan metode yang paling sederhana dan dapat langsung 

dirasakan adanya standardisasi data. 

Tabel 11. Metode Distance to Reference 

 

Jika ada data acuan (referensi), standardisasi dapat dipersempit dalam rentang 0 

s/d 1. 

Tabel 12. Metode Max-Min 

 

Metode Max-Min  menghadirkan  standardisasi data seperti jarak ke acuan, yaitu 

rentang 0 s/d 1.

Wilayah Indikator A ($) Indikator B (%) Indikator C (rasio)
Utara 4 3 4

Selatan 1 1 3
Barat 2 2 1
Timur 3 4 2

Wilayah Indikator A ($) Indikator B (%) Indikator C (rasio)
Utara 0,40 0,67 0,60

Selatan 0,90 0,89 0,75
Barat 0,64 0,78 1,00
Timur 0,56 0,56 0,90

Wilayah Indikator A ($) Indikator B (%) Indikator C (rasio)
Utara 0,25 0,57 0,47

Selatan 0,88 0,86 0,67
Barat 0,55 0,71 1,00
Timur 0,45 0,43 0,87



 

Pedoman Praktis Penyusunan Indeks Komposit (2021)   47 

 

BAB VII 

PEMBENTUKAN BOBOT/PENIMBANG 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 

pembobotan dalam penentuan indeks komposit. 
 

 

A. PENGERTIAN 

Saat melakukan pengumpulan/pengolahan data, pada umumnya kita temukan data 

dengan tingkat kepentingan yang tidak selalu sama atau bisa juga dianggap “sama 

penting”. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembobotan agar penilaian data tersebut 

sesuai dengan tingkat kepentingannya. 

Pembobotan adalah teknik pengambilan keputusan pada suatu proses yang 

melibatkan berbagai faktor secara bersama-sama dengan cara memberi bobot 

pada masing-masing faktor tersebut. Dasar dalam melakukan pembobotan adalah 

kepentingan indikator, kualitas data, dan ketersediaan data (adanya indikator 

proksi) 

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan pembobotan, 

yaitu 

1. Pilih Metode Pembobotan Yang Sesuai Yang Selaras Dengan Tujuan Indeks; 

2. Jika Memungkinkan, Gunakan Penjelasan Ahli Untuk Memahami Kepentingan 

Relatif Dari Indikator Dan Ukuran; 

3. Pertimbangkan Apakah Korelasi Antara Indikator Harus Diperhitungkan Dalam 

Bobot; 

4. Ingatlah Kemampuan Untuk Mengomunikasikan Skema Pembobotan Kepada 

Para Pendengar. 

B. METODE PEMBOBOTAN 

Berikut ini merupakan beberapa metode yang dapat dilakukan untuk melakukan 

pembobotan. 
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1. Equal Weighting 

Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penggunaan metode pembobotan 

sama berat adalah 

a) prosesnya sederhana, setiap variabel diberi bobot yang sama; 

b) tidak membutuhkan peralatan (software) tertentu dan keahlian spesifik, 

hanya membutuhkan operasi matematika sederhana dan dapat 

menggunakan microsoft excel; 

c) Pergerakan data pada setiap kelompok dan subkelompok dengan mudah 

dapat ditelusuri, untuk keperluan analisis pada setiap kelompok maupun 

subkelompok; 

d) Kelemahan dari metode ini adalah bobot suatu kelompok (dalam hal ini 

dimensi) tidak ditentukan oleh banyaknya indikator yang digunakan, 

sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan struktur dalam suatu 

indeks komposit. 

2. Matriks Korelasi 

Pembobotan ditentukan oleh urutan berdasarkan matrik korelasi yang terbentuk 

antar variabel. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah 

a) untuk setiap dimensi, nilai bobot mengindikasikan kontribusi dari setiap 

variabel dalam memberikan informasi di dalam dimensi; 

b) semakin besar bobot, menunjukkan bahwa variabel tersebut semakin 

penting dalam menyusun indeks; 

c) pembobotan dilakukan dengan menjumlahkan seluruh nilai korelasi dan 

mengubah ke bobot yang jika dijumlahkan bernilai 1. 

3. Analisis Faktor 

Pembobotan dilakukan dengan menghitung nilai komponen matriks dengan 

nilai eigen value-nya dengan menggunakan rumus berikut. 

𝑊 = 𝑎 ,

𝜆

∑ 𝜆
 

 
dimana 𝜆 adalah nilai eigen value, dan 𝑎 ,  adalah nilai komponen matriks 
kolom ke-k dan baris ke-i.. 
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4. Analisis Proses Hierarki/Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Proses dimulai dengan melakukan dekomposisi persoalan kompleks dengan 

menyusun suatu hierarki kriteria, dinilai secara subjektif oleh pakar, selanjutnya 

membandingkan bobot prioritas. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a) Dekomposisi masalah secara hierarki, kriteria, dan alternatif; 

b) Penyusunan matriks penilaian perbandingan bobot relatif (relative 

importance) pada setiap hierarki; 

c) Pengujian konsistensi perbandingan relatif dengan menghitung indeks 

konsistensi (consistency index) dan rasio konsistensi (consistency ratio). 

𝐶𝐼 =
𝜆 − 𝑛

𝑛 − 1
 

saat 𝑛 adalah ukuran matriks. Nilai kritis 𝐶𝑅 < 0,10. 

C. CONTOH PEMBOBOTAN 

Contoh pembobotan yang diberikan menggunakan metode AHP adalah 

pembobotan dari model hierarki untuk menentukan bobot dari kriteria dan indikator 

dari Litbangwas Terkait Manajemen Risiko di Puslitbangwas BPKP (2019) berikut. 

Gambar 9. Model Hierarki AHP 

 

Sumber: Puslitbangwas (2020) 

Dengan menggunakan instrumen matriks kuesioner yang disebarkan kepada tujuh 

puluh orang terpilih satu jawaban yang menghasilkan 𝐶𝑅 < 0,10 dan dapat 

menghasilkan bobot sebagai berikut: 
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Gambar 10. Bobot AHP 

 

Sumber: Puslitbangwas (2020) 

Alternatif terbaik adalah 3 dengan nilai bobot 88,50%. 
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BAB VIII 

AGREGASI 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai cara 

menyajikan agregasi indeks. 
 

 

A. PENGERTIAN 

Dalam melakukan pengumpulan/pengolahan data, biasanya ditemukan data dan 

informasi yang masih terpisah-pisah sehingga belum didapatkan informasi yang 

dibutuhkan. Untuk mendapatkan informasi tersebut perlu dilakukan agregasi. 

Agregasi adalah penggabungan, pengumpulan, dan ringkasan data yang terkumpul 

menjadi kelompok yang berarti untuk membantu dalam mengidentifikasi 

kecenderungan dan isu-isu yang terjadi pada sekelompok responden. Beberapa hal 

yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan agregasi sebagai berikut: 

1. Pertimbangkan apakah perlu kompensasi di antara indikator, yaitu defisit dalam 

satu indikator dapat dikompensasikan dengan surplus yang lain; 

2. Pertimbangkan sampai tingkat mana untuk dilakukan agregasi; 

3. Pilih metode agregasi yang sesuai dengan tujuan indeks; 

4. Ingatlah kemampuan untuk mengomunikasikan metode agregasi kepada para 

pendengar. 

B. METODE 

1. Linier, Geometrik, dan Harmonis 

Ada tiga metode dasar yang dapat digunakan untuk melakukan agregasi dari 

bobot dan indikator. 

a. Agregasi Linier 

Metode agregasi linier merupakan metode yang paling umum digunakan 

untuk mengagregasi bobot dan indikator. 

𝐶𝐼 = 𝑤 𝑥  

dimana:  
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𝑤  adalah bobot ke-q. 

𝑥  adalah indikator ke-q pada daerah c. 

𝐶𝐼  adalah indeks komposit daerah c. 

b. Agregasi Geometrik 

Agregasi dilakukan dengan mengalikan indikator yang dipangkatkan 

bobotnya. 

𝐶𝐼 = 𝑥  

c. Agregasi Harmonik 

Agregasi dilakukan dengan membagi jumlah q indikator dengan    jumlah 1 

per indikator. 

𝐶𝐼 =
𝑞

∑
1

𝑥

 

Berbeda dengan dua metode sebelumnya, metode agregasi harmonik 

menghendaki bahwa bobot setiap indikator adalah sama besar (equal). 

d. Contoh Agregasi 

Menggunakan informasi bobot dan indikator dari standardisasi indikator 

diperoleh agregasi berbentuk indeks komposit (CI) sebagai berikut: 

Gambar 11. Contoh Agregasi 

 

Penjelasan perhitungan untuk agregasi wilayah Utara, sbb: 

Agregasi Linier: 

𝐶𝐼 = (0,25 × 0,35) + (0,57 × 0,33) + (0,47 × 0,32) = 0,43 

Agregasi Geometrik: 

𝐶𝐼 = 0,25 , × 0,57 , × 0,47 , = 0,40 

 

 

Wilayah Indikator A Indikator B Indikator C Linier Geometrik Harmonik
Utara 0,25 0,57 0,47 0,43 0,40 0,13

Selatan 0,88 0,86 0,67 0,80 0,80 0,26
Barat 0,55 0,71 1,00 0,75 0,73 0,24
Timur 0,45 0,43 0,87 0,58 0,55 0,18
Bobot 0,35 0,33 0,32
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Agregasi Harmonik: 

𝐶𝐼 =
1

0,25 + 0,57 + 0,47
= 0,13 

2. Metode Kombinasi 

Agregasi dapat dilakukan dengan melakukan kombinasi dari ketiga agregasi 

dasar, yaitu linier, geometrik, atau harmonik. Pada Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), agregasi dilakukan menggunakan metode kombinasi agregasi 

linier pada level masing-masing indeks kesehatan, pendidikan, dan 

pengeluaran. Untuk agregasi berikutnya yang melibatkan gabungan ketiga 

indeks digunakan agregasi geometrik. Perubahan ini dilakukan untuk menutup 

kekurangan agregasi aritmetik karena tidak meggambarkan kondisi yang 

sebenarnya. Artinya ketimpangan antar indikator tidak terlihat dari rata-rata 

aritmatik. Sedangkan dengan menggunakan rata-rata geometrik, hal ini bisa 

tergambarkan adanya ketimpangan tersebut. 

Tabel 13. Simulasi Perbedaan Rata-rata 

 

Sumber: https://ipm.bps.go.id/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedoman Praktis Penyusunan Indeks Komposit (2021)   54 

 

BAB IX 

UJI KEKUATAN DAN KEPEKAAN (ANALISIS SENSITIVITAS) 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 

analisis ketidakpastian dan sensitivitas menggunakan teknik berbasis varian. 
 

 

A. PENGERTIAN 

Pengembangan indeks komposit melibatkan tahapan di mana penilaian subjektif 

harus dibuat terkait pemilihan indeks individual, perlakuan atas nilai yang hilang, 

pilihan metode agregasi, bobot indikator, dan lain-lain. Semua pilihan subjektif ini 

merupakan fondasi dari indeks komposit, juga informasi yang diberikan oleh angka 

itu sendiri sebagai pesan yang dikomunikasikan oleh indeks komposit. 

Karena kualitas model juga bergantung pada kelayakan asumsinya, praktik 

pemodelan yang baik mengharuskan pemodel memberikan evaluasi atas model, 

menilai ketidakpastian yang terkait dengan proses pemodelan, dan pilihan subjektif 

yang diambil. 

Analisis Sensitivitas adalah studi tentang variasi dari keluaran ke berbagai sumber 

variasi dalam asumsi, dan dari bagaimana indeks komposit yang diberikan 

bergantung pada informasi yang dimasukkan ke dalamnya. Dengen demikian, 

Analisis Sensitivitas terkait erat dengan analisis ketidakpastian, yang bertujuan 

untuk mengukur ketidakpastian keseluruhan dalam peringkat daerah sebagai akibat 

dari ketidakpastian dalam input model.  

Kombinasi dari analisis ketidakpastian dan sensitivitas dapat membantu mengukur 

kekuatan dari peringkat indeks komposit, meningkatkan transparansi, 

mengidentifikasi daerah mana yang diuntungkan atau dilemahkan berdasarkan 

asumsi tertentu, dan untuk membantu menyusun argumen subjektif mengenai 

dipilihnya suatu model. 

B. CONTOH 

Kekuatan dari indeks komposit perlu diuji untuk mendapatkan berbagai 

kemungkinan agar mendapatkan berbagai pilihan alternatif. Indeks komposit juga 

perlu diuji kepekaan terhadap indeks komposit lain yang sudah ada. Alternatif yang 
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muncul dapat terjadi dari pemilihan indikator, proses imputasi data, normalisasi, 

bobot, dan metode agregasi yang digunakan. Berikut adalah contoh variasi yang 

muncul dari pilihan bobot yang berbeda. Diberikan tiga pilihan bobot, yaitu 1) sama 

besar (equal), 2) perbandingan kepentingan (pairwise comparison), dan 3) bobot 

korelasi antar indikator berupa bobot sama besar (bobot-1), bobot perbandingan 

kepentingan (bobot-2), dan bobot korelasi (bobot-3). Grafik diperlukan untuk 

membantu dalam membaca kekuatan dan kepekaan indeks komposit.  

Tabel 14. Metode Linier Tiga Bobot Berbeda 

 

Penjelasan perhitungan untuk agregasi linear wilayah Utara, sbb: 

Bobot-1: 

𝐶𝐼 = (0,25 × 0,33) + (0,57 × 0,33) + (0,47 × 0,323 = 0,43 

Bobot-2: 

𝐶𝐼 = (0,25 × 0,25) + (0,57 × 0,40) + (0,47 × 0,35) = 0,45 

Bobot-3: 

𝐶𝐼 = (0,25 × 0,35) + (0,57 × 0,33) + (0,47 × 0,32) = 0,43 

Indeks komposit pada Tabel 14 menggunakan metode linier dengan tiga ukuran 

pembobotan yang berbeda. Penggunaan tiga bobot yang berbeda bertujuan untuk 

melihat kekuatan dan kepekaan dari model indeks yang dipilih.  

Tabel 15 berikut ini menunjukkan indeks komposit menggunakan tiga pembobotan 

berbeda, tetapi menggunakan metode geometrik. 
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Tabel 15. Metode Geometrik Tiga Bobot Berbeda 

 

Penjelasan perhitungan untuk agregasi geometrik wilayah Utara, sbb: 

Bobot-1: 

𝐶𝐼 = 0,25 , × 0,57 , × 0,47 , = 0,41 

Bobot-2: 

𝐶𝐼 = 0,25 , × 0,57 , × 0,47 , = 0,43 

Bobot-3: 

𝐶𝐼 = 0,25 , × 0,57 , × 0,47 , = 0,40 

Untuk membantu memahami metode agregasi dari kedua metode, teknik visualisasi 

grafis disajikan dalam gambar berikut. 

Gambar 12. Metode Linier 
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Gambar 13. Metode Geometrik 

 

Dengan membandingkan kedua gambar diatas dapat disimpulkan bahwa model 

adalah robust. Indeks komposit yang dihasilkan cenderung tidak berubah oleh 

keragaman penggunaan bobot dan agregasi. Indeks komposit menunjukkan pola 

grafis yang konsisten sekalipun menggunakan metode agregasi serta pembobotan 

yang berbeda. Indeks wilayah utara selalu terkecil dan selatan adalah yang 

terbesar. Urutan wilayah tidak berubah walaupun menggunakan metode berbeda. 
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BAB X 

BACK TO DETAIL, PERHATIKAN KOMPONEN PENYUSUNNYA 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan untuk 

memeriksa kembali detail langkah dan apakah metode yang dipilih adalah yang terbaik. 
 

 

A. KEMBALI KE DETAIL LANGKAH 

Menyusun indeks komposit adalah tugas kompleks yang tahapannya melibatkan 

beberapa alternatif dan kemungkinan yang memengaruhi kualitas dan keandalan 

hasil. Masalah utama dalam pendekatan ini menyangkut pilihan kerangka teoretis, 

ketersediaan data, pemilihan indikator yang lebih representatif, serta perlakuannya 

untuk membandingkan dan menggabungkannya. 

Sangat mungkin secara singkat untuk mempersonalisasi langkah-langkah berikut 

untuk ditangani. 

1. Mendefinisikan fenomena yang akan diukur.  

Definisi konsep harus memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang 

diukur dengan indeks komposit. Ini harus mengacu pada kerangka teoretis, 

yang menghubungkan berbagai subkelompok dan indikator yang 

mendasarinya. 

2. Memilih sekelompok indeks individual.  

Idealnya, indikator harus dipilih sesuai dengan relevansinya, kelayakan analitis, 

ketepatan waktu, aksesibilitas, dan lain-lain. Langkah pemilihan adalah hasil 

dari pertukaran antara kemungkinan redundansi yang disebabkan oleh 

informasi yang tumpang tindih dan risiko kehilangan informasi. Pendekatan 

statistik untuk pemilihan indikator melibatkan penghitungan korelasi antara 

indikator potensial dan kemudian memasukkan indikator yang kurang 

berkorelasi untuk meminimalkan redundansi. 

3. Menormalkan indeks individual.  

Langkah ini bertujuan agar indikator-indikatornya dapat diperbandingkan. 

Normalisasi diperlukan sebelum agregasi data karena indikator dalam 

kumpulan data sering kali memiliki unit pengukuran yang berbeda. Oleh karena 

itu, perlu untuk membawa indikator ke standar yang sama, dengan 
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mengubahnya menjadi angka yang murni dan tidak berdimensi. Motivasi lain 

untuk normalisasi adalah kenyataan bahwa beberapa indikator mungkin 

berkorelasi positif dengan fenomena yang akan diukur (“polaritas” positif), 

sedangkan yang lain mungkin berkorelasi negatif dengannya (“polaritas” 

negatif). Perlu untuk menormalkan indikator sehingga peningkatan indikator 

yang dinormalisasi sesuai dengan kenaikan indeks komposit. Ada berbagai 

metode normalisasi, seperti pemeringkatan, penskalaan ulang (atau 

transformasi min-max), standarisasi (atau z-score), dan indikasi (transformasi 

nomor indeks atau 'jarak' ke referensi). 

4. Mengumpulkan indikator yang dinormalisasi.  

Ini adalah kombinasi dari semua komponen untuk membentuk satu atau lebih 

indeks komposit (fungsi matematika). Metode agregasi yang berbeda 

dimungkinkan. Yang paling banyak digunakan adalah metode aditif yang 

berkisar dari menjumlahkan peringkat unit di setiap indikator hingga 

menjumlahkan transformasi tertimbang dari indikator asli. Teknik multivariat 

sebagai Principal Component Analysis (Dunteman, 1989) juga sering 

digunakan. 

Penting untuk ditekankan bahwa bagian teoretis (definisi fenomena dan pemilihan 

indikator) tidak terpisah dari bagian statistik-metodologi. Jadi, pilihan indeks 

individual tidak terlepas dari pilihan metode agregasi. 

B. PANDUAN MEMILIH “METODE TERBAIK” 

Faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan metode yang akan 

diadopsi untuk meringkas indeks individual adalah 1) jenis indikator (dapat 

diganti/tidak dapat diganti), 2) jenis agregasi (sederhana/kompleks), 3) jenis 

perbandingan (absolut/relatif), dan 4) jenis bobot (objektif/subjektif). Tidak selalu 

ada solusi yang “mapan” dan terkadang mungkin perlu untuk menolak beberapa 

persyaratan untuk memuaskan yang lain. 

1. Jenis Indikator 

Jenis indikator merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi pilihan 

metode agregasi. Komponen indeks komposit disebut “dapat diganti” jika defisit 

di satu komponen dapat dikompensasikan dengan surplus di komponen lain 

(misalnya, nilai rendah "Orang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan 

keagamaan atau spiritual" dapat diimbangi dengan nilai yang tinggi dari "Orang-
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orang yang telah berpartisipasi dalam pertemuan asosiasi budaya atau rekreasi" 

dan sebaliknya). 

Demikian pula, komponen indeks komposit disebut “tidak dapat diganti” jika 

kompensasi di antara mereka tidak diperbolehkan (misalnya, nilai rendah 

“Tempat tidur rumah sakit per 1.000 penduduk” tidak dapat diimbangi dengan 

nilai tinggi “Dokter medis per 1000 penduduk ”dan sebaliknya). Jadi, kita dapat 

mendefinisikan pendekatan agregasi “kompensasi” atau “nonkompensasi” 

tergantung pada apakah itu mengizinkan kompensasi atau tidak. Pendekatan 

kompensasi melibatkan penggunaan metode aditif, seperti mean aritmatika. 

Untuk pendekatan kompensasi sebagian atau nonkompensasi, metode nonlinier 

umumnya diadopsi, seperti rata-rata geometris atau Analisis Multikriteria. 

3. Jenis Agregasi 

Pilihan metode agregasi “terbaik” juga bergantung pada tujuan pekerjaan dan 

pada jenis “pengguna” (peneliti atau masyarakat umum). Umumnya, metode 

agregasi dapat dianggap “sederhana” atau “kompleks”. Metode agregasi 

dikatakan “sederhana” ketika fungsi matematika yang mudah dimengerti 

digunakan (misalnya IPM). Sebaliknya, metode agregasi dikatakan “kompleks” 

jika model canggih atau metode multivariat digunakan (misalnya, Analisis 

Komponen Utama). 

4. Jenis Perbandingan 

Normalisasi data pertama-tama bergantung pada jenis perbandingan ruang-

waktu yang diminta “absolut” atau “relatif”. Standardisasi atau transformasi 

dalam z-score hanya memungkinkan untuk melakukan perbandingan “relatif” 

dari waktu ke waktu, karena ini didasarkan pada rata-rata dan varian indikator 

pada saat referensi. Metode lain, seperti penskalaan ulang dan indikasi, 

mengharuskan definisi nilai ekstrem atau basis tidak bergantung pada data, 

untuk melakukan perbandingan dalam istilah “absolut”. 

5. Jenis Bobot 

Pertanyaan tentang pilihan sistem bobot untuk menimbang indeks individual, 

menurut kepentingannya yang berbeda dalam mengekspresikan fenomena 

yang dipertimbangkan, harus melibatkan pengenalan komponen yang berubah-

ubah. 



 

Pedoman Praktis Penyusunan Indeks Komposit (2021)   61 

 

Solusi termudah (tetapi patut dipertanyakan) adalah dengan menetapkan bobot 

yang sama untuk semua komponen (bobot yang sama). Dalam hal ini, metode 

normalisasi yang paling sesuai adalah standardisasi yang menjadikan semua 

indikator memiliki varian yang sama. Sebagai alternatif, bobot 'subjektif' dapat 

ditetapkan oleh sekelompok spesialis (misalnya pembuat kebijakan) atau survei 

sosial tentang seberapa penting indeks individual bagi masyarakat. Akhirnya, 

pembobotan “objektif” dapat digunakan, memilih metodologi yang memberikan 

bobot yang proporsional dengan variabilitas indikator (indikator dengan tingkat 

variabilitas yang rendah akan memiliki bobot yang lebih kecil dan indikator 

dengan tingkat variabilitas yang tinggi akan memiliki bobot yang jauh lebih 

besar). Perhatikan bahwa, meskipun menggunakan mean sederhana, 

dimungkinkan untuk menimbang indikator secara implisit melalui fungsi 

normalisasi yang sesuai. 

Jika fenomena yang akan diukur dapat diuraikan menjadi lebih banyak dimensi, 

masing-masing diwakili oleh subset dari indeks individual, mungkin lebih mudah 

untuk membangun indeks komposit untuk setiap dimensi (atau “pilar”) dan 

kemudian mendapatkan indeks keseluruhan dengan cara agregasi indeks 

komposit parsial. Dalam hal ini, dimungkinkan untuk mengadopsi pendekatan 

kompensasi dalam setiap dimensi dan pendekatan nonkompensasi atau 

kompensasi parsial di antara berbagai dimensi. 

Metode agregasi yang paling banyak digunakan untuk indikator yang dapat 

diganti adalah yang aditif, seperti mean aritmatika sederhana atau Principal 

Component Analysis (PCA). Untuk indikator yang tidak dapat diganti, metode 

nonlinier digunakan, seperti fungsi perkalian (pendekatan kompensasi 

sebagian) atau Analisis Multikriteria (pendekatan nonkompensasi). 

Dengan memfokuskan diri pada metode berdasarkan penggunaan fungsi 

matematika, jenis normalisasi bergantung pada sifat perbandingan ruang-waktu 

yang akan dilakukan dan bobot yang akan diberikan pada masing-masing 

indikator. 

Untuk perbandingan relatif dengan pembobotan subjektif (bobot yang sama atau 

berbeda), kami merekomendasikan transformasi rank, z-score, atau min-max. 

Untuk menetapkan bobot objektif yang proporsional dengan variabilitas indikator 

lebih sesuai dengan transformasi nomor indeks yang diasumsikan sebagai basis 

mean, nilai maksimum, atau nilai referensi lain dari distribusi (basis endogen). 
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Untuk perbandingan absolut, tidak mungkin menggunakan ranking atau 

standarisasi. Dalam kasus pembobotan subjektif, perlu untuk menggunakan 

transformasi min-max dengan nilai minimum dan maksimum independen dari 

distribusi (tolok ukur eksogen). Adapun dalam kasus pembobotan objektif, 

indikasi dengan basis tetap eksternal mungkin merupakan solusi yang baik 

(basa eksogen). 
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BAB XI 

DISEMINASI HASIL 

 
 

Indikator Keberhasilan: 
Setelah mempelajari bab ini, pembaca diharapkan memiliki pengetahuan mengenai 
diseminasi, langkah-langkah melakukan diseminasi, dan contoh diseminasi indeks 

komposit 
 

 

A. PENGERTIAN 

Diseminasi mengambil teori pandangan tradisional komunikasi yang melibatkan 

pengirim dan penerima. Sudut pandang komunikasi tradisional dipecah menjadi 

pengirim yang mengirim informasi, dan penerima mengumpulkan informasi yang 

memprosesnya, dan mengirim informasi kembali, seperti saluran telepon. 

Dengan diseminasi, hanya setengah dari teori model komunikasi yang diterapkan. 

Informasi dikirim dan diterima, tetapi tidak ada jawaban yang diberikan. Pembawa 

pesan mengirimkan informasi, bukan kepada satu individual, tetapi banyak dalam 

sistem penyiaran. Contoh transmisi informasi ini adalah di bidang periklanan, 

pengumuman publik, dan pidato.  

Cara lain untuk melihat diseminasi adalah yang berasal dari akar bahasa Latin, 

“penyebaran benih”. Benih-benih ini adalah metafora untuk suara atau kata-kata 

untuk menyebarkan suara, perkataan, dan pendapat kepada para pendengar. 

Dalam konteks ilmiah, diseminasi diartikan sebagai membuat hasil proyek tersedia 

bagi komunitas ilmiah, pembuat kebijakan, dan industri - menggunakan bahasa 

ilmiah yang memprioritaskan akurasi. Dalam hal konten, ini mencakup hasil proyek 

penelitian, terjadi hanya jika hasil tersedia, dan menargetkan para pendengar 

spesialis untuk memungkinkan pengambilan dan penggunaan hasil. Diseminasi 

temuan penelitian menjadi lebih penting bagi para ilmuwan karena jurnal mulai 

mendorong mereka untuk melakukan upaya ekstra untuk menjangkau khalayak 

yang lebih luas. 

Dengan kata lain, diseminasi kata-kata kepada banyak orang dapat memiliki 

berbagai arti untuk setiap individual tergantung pada pengalaman, sikap, 

pengetahuan, ras, atau bahkan jenis kelamin pendengarnya. Semua aspek ini dapat 

mendistorsi pesan yang disebarkan pengirim ke publik. Bergantung pada keadaan, 
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lingkungan sekitar, dan lingkungan tempat pendengar menerima pesan ini juga 

dapat memengaruhi hasil dari makna pesan yang diterima. Gangguan ini juga 

dikenal sebagai suara bising (noise) dalam model teori komunikasi tradisional. 

Suara bising dapat mendistorsi makna asli sebuah pesan. 

Diseminasi memainkan peran penting terutama dalam penelitian yang didanai 

publik, saat masyarakat, juga mewakili wajib pajak yang mendanai penelitian, 

meminta untuk melihat hasil dari proyek yang dipublikasikan dan dibagikan kepada 

komunitas ilmiah. Karena itu, otoritas publik meminta organisasi yang 

melaksanakan proyek penelitian untuk mengembangkan dan melaksanakan 

rencana diseminasi yang berkontribusi pada publikasi kegiatan dan hasil penelitian. 

Dengan demikian, dana yang diinvestasikan dalam penelitian mengalir kembali ke 

masyarakat dalam bentuk pengetahuan karena publikasi harus dapat diakses 

secara terbuka sesuai dengan perjanjian hibah.  

Dalam pengembangan kebijakan, pengarusutamaan dipandang sebagai langkah 

lebih jauh daripada diseminasi, dalam upaya memasukkan perubahan dalam 

kebijakan dan praktik, bukan sekadar menerbitkan informasi. 

B. LANGKAH-LANGKAH 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, serta 

pengaruh dinamika sosial politik akan berdampak pada pilihan strategi komunikasi 

dan diseminasi informasi publik. Hal ini tentunya menjadi tantangan bagi pejabat 

publik dan humas dari instansi/lembaga untuk menyesuaikan diri dengan 

perkembangan dan perubahan tersebut. 

Secara umum pola penyebaran informasi di masa mendatang relatif tidak berubah. 

Diseminasi melalui komunikasi satu arah masih banyak digunakan. Namun, proses 

penyebaran infromasi melalui pendekatan komunikasi transaksional (yang bersifat 

diskusi interaktif, kooperatif, egaliter, dan resiprokal) akan semakin berkembang 

dan menjadi kebutuhan. 

Dalam konteks strategi proses diseminasi kepada masyarakat, prinsip komunikasi 

tetap harus menciptakan kepentingan bersama (common interest), yakni 

bagaimana kepentingan pemerintah dan masyarakat “bertemu”. Untuk itu, ada 

beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam proses diseminasi sebagai 

berikut: 
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1. Menentukan dan memahami tujuan; 

2. Mengidentifikasi pesan inti atau kunci (key messages) yang akan 

dikomunikasikan; 

3. Memahami target audience, siapa saja yang terlibat, siapa yang dipengaruhi, 

dan siapa yang tertarik? Informasi apa yang mereka butuhkan? Bagaimana 

reaksi mereka? Apa pusat perhatian atau minat mereka?; 

4. Menentukan media yang paling efektif; 

5. Memotivasi para pendengar untuk memberi tanggapan atau masukan;  

6. Frekuensi penyampaian pesan; 

7. Memperhitungkan dampak negatif atau positif.  

Ukuran sukses sebuah program diseminasi tidak cukup dengan pesan berhasil 

disampaikan. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengevaluasi sejauh mana 

karakter para pendengar agar mampu memahami dengan baik pesan kunci. Selain 

itu, program diseminasi memerlukan adanya analisis apakah semua strategi dalam 

penyampain informasi sesuai dengan persoalan yang dihadapi. 
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BAB XII 

SIMPULAN 

 

Fenomena seperti pembangunan, kemajuan, kemiskinan, ketimpangan sosial, 

kesejahteraan, kualitas hidup, penyediaan infrastruktur, dan lain-lain membutuhkan 

pengukuran 'kombinasi' dari berbagai dimensi untuk dipertimbangkan bersama sebagai 

proxy dari fenomena. Kombinasi ini dapat diperoleh dengan menerapkan metodologi 

yang dikenal dengan indeks komposit Penggunaan indeks kompositn adalah meringkas 

realitas multi dimensi yang kompleks menjadi ukuran yang mudah diintepretasi serta 

dapat menilai perubahan antar waktu dan antar wilayah. Indeks komposit banyak 

digunakan oleh beberapa organisasi internasional untuk mengukur fenomena ekonomi, 

lingkungan, dan sosial. 

Indeks komposit disusun melalui beberapa tahapan, yaitu: penyusunan kerangka 

konseptual; identifikasi dan restrukturisasi indikator; pengolahan data; standardisasi 

dan pembobotan indikator; agregasi indikator, uji kekuatan dan kepekaan indikator, 

memilih metode terbaik, dan diseminasi hasil. 

Membangun indeks komposit adalah tugas yang tidak mudah karena tahapannya 

melibatkan berbagai alternatif dan kemungkinan menyangkut kerangka teoritis, 

ketersediaan data, pilihan indikator yang representatif, standardisasi, serta 

agregasinya. Penting untuk ditekankan bahwa bagian teoretis (definisi fenomena dan 

pemilihan indikator) tidak terpisah dari bagian statistik-metodologi. Jadi, pilihan indeks 

individual tidak terlepas dari pilihan metode agregasi. 

Namun demikian, tidak ada metode universal untuk membangun indeks komposit. 

Dalam setiap kasus, penyusunannya banyak ditentukan oleh korelasi tertentu, 

termasuk elemen formal dan heuristic, dan menggabungkan beberapa pengetahuan 

ahli tentang fenomena tersebut. Akhirnya, keuntungan dari indeks komposit yang dapat 

membuat lebih banyak informasi yang dapat membantu pengguna membandingkan 

dimensi kompleks secara efektif perlu menjadi bahan pertimbangan utama. 
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