
i 
 

 

 

 

 

 

 

PENGELOMPOKAN K-MEANS CLUSTER  DAN ANALISIS 

DISKRIMINAN PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA 

TENGAH BERDASARKAN INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN 

MANUSIA TAHUN 2016 

 

Tugas Akhir 

Disajikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya  

Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi 

 

 

Oleh  

Afifah Qurrota A’yun 

4112315024 

 

 

 

JURUSAN MATEMATIKA 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2018 



 
 

ii 
 

 

  



 
 

iii 
 

  



 
 

iv 
 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

“Man Jadda Wa Jadda” 

PERSEMBAHAN 

1. Untuk Kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu 

2. Untuk Kedua Saudaraku Rizal dan Hilda 

3. Untuk teman-teman Staterkom angkatan 2015 

4. Untuk teman-teman Kos CK A  

5. Untuk semuanya yang telah memberikan kesan dalam hidup penulis 

 

  



 
 

v 
 

PRAKATA 

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang 

telah melimpahkan kasih dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesa ikan 

tugas akhir yang berjudul “Pengelompokan K-Means Cluster  Dan Analisis  

Diskriminan Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan 

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016”, dimaksudkan untuk 

memenuhi salah satu syarat untuk meyelesaikan pendidikan program Diploma III 

pada Program Studi Statistika Terapan dan Komputasi di Universitas Negeri 

Semarang. 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, peneliti telah banyak mendapatkan 

bantuan, bimbingan dan dorongan yang sangat bermanfaat dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Pof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri 

Semarang. 

2. Prof. Dr. Zaenuri, S.E., M.Si., Akt.,selaku Dekan Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

3. Drs. Arief Agoestanto, M.Si., selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas  

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Univesitas Negeri Semarang 

sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk dan 

pengarahan dalam menyusun tugas akhir. 

4. Dr. Wardono M.Si. selaku Ketua Prodi Statistika Terapan dan Komputasi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri 

Semarang. 



 
 

vi 
 

5. Putriaji Hendikawati S.Si., M.Pd., M.Sc, selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan petunjuk dan pengarahan dalam menyusun tugas akhir. 

6. Kedua orang tua serta adik-adik yang dengan kasih sayang memberikan doa, 

motivasi, dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir 

dengan baik. 

7. Teman-teman Kost CK A terutama Hana, Hepti dan Azka yang selalu 

memberikan motivasi, dan semangat sehingga peneliti dapat menyelesa ikan 

tugas akhir dengan baik. 

8. Teman-teman Lulus Bareng 2018 Dinda, Anes, Fani, Muchlas, Seto, David, 

Ichsan, Ridho, Dayat, Heru, dan Udin yang telah membantu selama 

perkuliahan. 

9. Teman-teman Staterkom angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat 

sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. 

Pada tugas akhir ini peneliti menyadari masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu 

peneliti sangat mengharapkan saran dan kritikan untuk perbaikan di masa  

mendatang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi pembaca dan 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

Semarang, 18 Juli 2018 

 

Peneliti  



 
 

vii 
 

ABSTRAK 

A’yun, A.Q. 2018. Pengelompokan K-Means Cluster dan Analisis Diskriminan 

Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Indeks  
Pembangunan Manusia Tahun 2016. Tugas Akhir. Prodi Statistika Terapan dan 
Komputasi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Putriaji Hendikawati,S.S i, 
M.Pd, M.Sc. 

 
Kara Kunci : Analisis K-Means Cluster, Analisis Diskriminan, IPM. 
 

Analisis Cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan 
utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang 

dimilikinya.  Sementara Analisis diskriminan adalah analisis multivariat yang 
bertujuan untuk memisahkan beberapa kelompok data yang sudah terkelompok 
dengan cara membentuk fungsi diskriminan. Indeks Pembangunan manusia (IPM) 

merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya 
membangun kualitas hidup manusia. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan 

karakeristik cluster hasil pengelompokan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah 
menggunakan metode K-Means Cluster berdasarkan indikator penyusun IPM tahun 
2016. (2) menjelaskan model diskriminan dua faktor yang terbentuk dari hasil 

pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menggunakan metode K-Means 
Cluster berdasarkan indikator penyusun IPM tahun 2016. (3) menghitung 

keakuratan hasil dalam mengklasifikasi kasus dari model diskriminan yang 
terbentuk.  

Penelitian ini menganalisis Pengelompokan K-Means cluster 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasarkan indikator penyusun IPM tahun 2016, 
terdapat 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang akan dikelompokan berdasarkan 

indikator penyusun IPM. Hasil pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 
menggunakan metode K-Means Cluster, akan dianalisis lebih lanjut menggunakan 
analisis diskriminan untuk menguji keakuratan hasil Pengelompokan K-Means 

Cluster. 
Hasil analisis diperoleh pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

menggunakan metode K-Means 2 Cluster berdasarkan indikator penyusun IPM 
tahun 2016, diperoleh karakeristik cluster 1 berisi Kabupaten/Kota dengan angka 
harapan hidup (AHH) rendah, harapan lama sekolah (HLS) rendah, rata-rata lama 

sekolah (RLS) rendah, dan pengeluaran disesuaikan (PD) relatif rendah. Sedangkan 
Cluster 2 berisi Kabupaten/Kota dengan angka harapan hidup (AHH) relatif tinggi, 

harapan lama sekolah (HLS) tinggi, rata-rata lama sekolah (RLS) diatas rata-rata, 
dan pengeluaran disesuaikan (PD) tinggi. Model diskriminan dua faktor yang 
terbentuk dari hasil pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah adalah 𝑌 =
1,723𝑥 𝑅𝐿𝑆. Sehingga dapat diketahui bahwa faktor yang paling berpengaruh dari 

penyusun nilai IPM adalah faktor rata-rata lama sekolah di setiap Kabupaten/Kota 
di Jawa Tengah. Keakuratan hasil dalam mengklasifikasi kasus dari model 
diskriminan yang terbentuk sebesar 97,14% maka dapat disimpulkan bahwa 

tingkat keakuratan hasil pengelompokan K-Means Cluster tergolong tinggi.  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Banyak keragaman yang dapat dijumpai pada kehidupan ini sehingga 

pengelompokan suatu objek yang relatif homogen selalu menjadi permasalahan 

yang menarik. Salah satu alasan pengelompokan adalah untuk memperoleh 

contoh data yang dapat mewakili populasi atau dapat menggambarkan 

karakteristik objek dalam populasi yang dikelompokkan.  

Analisis Cluster merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan 

utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang 

dimilikinya. Analisis Cluster mengklasifikasi objek sehingga objek-objek yang 

paling dekat kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama 

(Mara, et al., 2013). Ciri-ciri pengelompokan yang baik adalah mempunya i 

kesamaan (homogenitas) yang tinggi antar anggota dalam satu cluster (within 

cluster), dan mempunyai ketaksamaan (heterogenitas) yang tinggi antar cluster 

(between cluster) (Yulianto & Hidayatullah, 2014). 

Metode K-Means merupakan salah satu metode analisis non-hierarki yang 

digolongkan sebagai metode pengklasifikasian yang bersifat unsupervised 

(tanpa arahan) karena data yang di analisis tidak mempunyai label kelas yang 

berarti dalam proses pengelompokkannya, analisis ini tidak mempunya i 

anggota klaster yang pasti. Melainkan data yang sudah masuk ke dalam klaster 
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bisa saja berpindah ke klaster yang lain. Akan tetapi, karena peneliti sering 

menentukan sendiri jumlah klaster awal, baik dengan menggunakan metode 

tertentu atau berdasarkan pengalaman, maka metode K-Means ini disebut 

sebagai metode semi-supervised classification (Agusta, 2007). Menurut Aziz 

(2017) terdapat 3 Klaster yang terbentuk dalam pengelompokan Kecamatan-

kecamatan di Kota Semarang. Klaster Pertama yaitu kelompok kecamatan 

dengan penggunaan anggaran tinggi, klaster Kedua yaitu kelompok kecamatan 

dengan penggunaan anggaran rendah dan Klaster ketiga yaitu kelompok 

kecamatan dengan penggunaan anggaran sedang. 

Proses pengelompokan 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah 

berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dapat dibentuk tiga kelompok 

(klaster), dimana kelompok A beranggotakan 28 kabupaten/kota, kelompok B 

beranggotakan 2 kabupaten/kota dan kelompok C beranggotakan 5 

kabupaten/kota (Yulianto & Hidayatullah, 2014). 

Analisis diksriminan adalah teknik multivariat yang termasuk Dependence 

Method, yakni adanya variabel dependen dan independen. Dengan demikian, 

ada variabel yang hasilnya tergantung dari data variabel independen. Ciri 

khusus adalah data variabel dependen yang harus berupa data kategori, 

sedangkan data independen justru berupa data non kategori. Tujuan analis is 

diskriminan secara umum adalah pertama mengetahui apakah ada perbedaan 

yang jelas antar grup pada variabel dependen. Jika ada perbedaan, variabel 

independen manakah pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan 

tersebut. Kedua membuat fungsi atau model diskriminan. Ketiga melakukan 
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klasifikasi terhadap objek termasuk dalam kelompok manakah objek tersebut 

(Santoso, 2014). 

Melinda (2006) dari hasil analisis Cluster dilakukan analisis diskriminan 

untuk menguji keakuratan hasil analisis Cluster,  dari pengelompokan tujuh 

belas Kabupaten/Kota di Jawa Barat berdasarkan tiga indikator sosial ekonomi 

pada tahun 2002 ke dalam dua kelompok diperoleh keakuratan 

pengklasifikasian kasus fungsi sebesar 94,12 %. Maka fungsi tersebut 

dianggap valid untuk mengelompokkan kabupaten/Kota berdasarkan ketiga 

indikator tersebut. 

Model diskriminan dari hasil analisis mempunyai ketepatan mengklasifikas i 

kasus sebesar 80,64%. Karena di atas 50%, ketepaan model dianggap tinggi, 

sehingga model tersebut bisa digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah 

kasus pada tipe kepuasan tertentu (Nucifera, et al., 2018). 

Indeks Pembangunan Manusia  merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM 

pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. Dalam sejarah, perhitungan nilai 

IPM melakukan beberapa kali penyempurnaan, dari penyempurnaan indikator 

penyusun IPM sampai perubahan penghitngan indeks, dari yang awalnya 

menggunakan rata-rata aritmatik diubah menggunakan rata-rata geometrik, 

perubahan ini biasa disebut perhitngan nilai IPM metode baru. Indikator 

perhitungan IPM menggunakan metode baru antara lain Angka  Harapan hidup 
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saat lahir (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah 

(RLS), Pengeluaran Disesuaikan (PD). 

Sejak metode baru diperkenalkan, BPS sudah melakukan perhitungan IPM 

di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2016. Tercatat 

pembangunan manusia di Jawa Tengah telah memperlihatkan perkembangan 

yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, IPM di Jawa Tengah sudah 

mecapai 69,98, meningkat 2,46 poin dibanding tahun sebelumnya. 

Perkembangan ini menunjukan semakin membaiknya pembangunan manusia 

secara umum di Jawa Tengah. 

Dalam penelitian ini akan dianalisis kasus Pengelompokan K-Means cluster 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasarkan indikator penyusun Indeks 

Pembangunan Manusia tahun 2016. K-Means Cluster adalah salah satu metode 

data clustering nonhirarki yang berusaha mengelompokan data ke dalam suatu 

cluster sehingga data yang memiliki karakeristik sama dikelompokkan ke dalam 

satu cluster yang sama. Hasil pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 

menggunakan metode K-Means Cluster, akan dianalisis lebih lanjut 

menggunakan analisis diskriminan untuk menguji keakuratan hasil 

Pengelompokan K-Means Cluster. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

“Pengelompokan K-Means Cluster dan Analisis Diskriminan Pada 

Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan Indikator Indeks 

Pembangunan Manusia Tahun 2016” 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalahan yang akan 

dibahas adalah : 

1. Bagaimana karakeristik cluster hasil pengelompokan Kabupaten/Kota di 

Jawa Tengah menggunakan metode K-Means Cluster berdasarkan indikator 

penyusun Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016? 

2. Bagaimana model diskriminan dua faktor yang terbentuk dari hasil 

pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menggunakan metode K-

Means Cluster berdasarkan indikator penyusun Indeks Pembangunan 

Manusia tahun 2016? 

3. Bagaimana tingkat keakuratan hasil dalam mengklasifikasi kasus dari 

model diskriminan yang terbentuk? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis hanya melakukan analisis cluster 

menggunakan metode K-Means 2 cluster yang diuji lanjut menggunakan 

analisis diskriminan dengan data yang diambil dibatasi hanya menggunakan 

indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah tahun 2016. 

 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelit ian 

ini adalah: 
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1. Menjelaskan karakeristik cluster hasil pengelompokan Kabupaten/ Kota di 

Jawa Tengah menggunakan metode K-Means Cluster berdasarkan indikator 

penyusun Indeks Pembangunan Manusia tahun 2016. 

2. Menjelaskan model diskriminan dua faktor yang terbentuk dari hasil 

pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menggunakan metode K-

Means Cluster berdasarkan indikator penyusun Indeks Pembangunan 

Manusia tahun 2016. 

3. Menghitung keakuratan hasil dalam mengklasifikasi kasus dari model 

diskriminan yang terbentuk. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Mengaplikasikan ilmu yang telah didapat dibangku perkuliahan 

sehingga menunjang persiapan untuk terjun kedunia kerja.  

b. Menambah wawasan yang lebih luas tentang analisis multivar iat 

terutama tentang analisis Clustering dan analisis Diskriminan. 

2. Bagi Jurusan Matematika  

a. Dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus tentang analis is 

multivariat terutama tentang analisis Clustering dan analis is 

Diskriminan serta software SPSS bagi pembaca dan acuan bagi 

mahasiswa.  
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b. Sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan bahan bacaan 

yang dapat menambah ilmu pengetahuan tentang peramalan bagi 

pembaca. 

3. Bagi Instansi  

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelayanan 

statistik dan mendukung kegiatan penelitian dalam analisis datanya 

dengan menggunakan SPSS sehingga mempermudah untuk melakukan 

analisis data hasil penelitian di lapangan. 

 

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Adapun sistematika penulisan penelitian terdiri dari tiga bagian antara lainya 

sebagai berikut. 

1. Bagian Awal  

Bagian ini terdiri atas halaman judul, halaman pengesahan, motto dan 

persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar 

dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian ini merupakan bagian laporan penelitian yang terdiri atas bagian 

pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, 

dan penutup yang disusun menjadi 5 bab dengan rincian sebagai berikut. 

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan 

tugas akhir. 
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BAB II: Landasan Teori. Bab ini berisi tentang materi yang berkaitan 

dengan penelitian meliputi analisis statistika, klasifikasi data, uji data, 

statistika multivariat, analisis cluster, K-Means cluster, analis is 

diskriminan, dan pembangunan manusia. 

BAB III: Metode Penelitian. Bab ini berisikan jenis dan sumber data, 

variabel penelitian, dan metode tahapan analisis data. 

BAB IV: Hasil dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang hasil 

penelitian dan pembahasan. 

BAB V: Penutup. Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran. 

3. Bagian Akhir  

Bagian ini terdiri dari  daftar pustaka, dan lampiran- lampiran 



 
 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Analisis Statistika 

Menurut Aziz (2017), Berdasarkan jumlah variabel yang di analisis, analis is 

statistika dapat dikelompokan menjadi analisis univariat, bivariat dan 

multivariat. Analisis univariat berasal dari kata uni dan variate yang berarti 

analisis satu variabel. Maksud dari analisis satu variabel adalah analis is 

statistika yang hanya melibatkan satu variabel. Analisis bivariate berasal dar 

kata bi dan variate berarti analisis dua variabel. Maksud dari analisis dua 

variabel adalah analisis statistika yang melibatkan dua variabel. Apabila analis is 

lebih dari dua variabel dinamakan analisis multivariat. Analisis multivar iat 

adalah perluasan dari analisis univariat dan bivariat (Santoso, 2014). 

2.2 Klasifikasi Data 

Menurut (Sukestiyarno, 2015), berdasarkan jenis data perolehannya atau 

pengmpulannya data diklasifikasikan menjadi 5 tipe atau skala. Hal tersebut 

adalah: 

1. Skala Nominal 

Data Nominal termasuk jenis data kuantitatif, yang berarti tiap 

unsurnya tidak mempunyai arti menurut besarnya atau posisinya. Data 

secara bebas disusun tanpa memperhatikan urutan, dan dapat 
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dipertukarkan. Contohnya data dari variabel jenis agama, data dari variabel 

status diri, dan data dari variabel jenis kelamin (Pria=1, Wanita=0). 

Bilangan-bilangan tersebut dapat dipertukarkan sesuai kesepakatan dan 

tidak akan mempengaruhi ukuran skala. 

2. Skala Ordinal 

Data Ordinal termasuk jenis data kualitatif, yang berarti mengenal urutan 

menurut kualitas atributnya. Contohnya Sangat  tidak setuju=1, tidak setuju=2, 

netral=3, setuju=4, sangat setuju=5 

3. Skala Kardinal 

Data berasal dari hasil membilang atau menghitung suatu variabel. 

Data berbentuk kuantitatif bilangan diskrit, umumnya dinyatakan dalam 

biangan kardinal. Contohnya data dari variabel jumlah kursi disetiap ruang 

kelas. 

4. Skala Interval 

Data diasumsikan berbentuk bilangan kontinu mempunyai ukuran 

urutan, seperti data ordinal. Pada skala interval tidak memiliki nol mutlak, 

artinya jika suatu responen varabelnya bernilai nol mutlak, artinya jika suatu 

responden vaiabelnya bernilai nol bukan berarti tidak memiliki substansi 

sama sekali. Contohnya temperatur sebuah ruangan, saat sebuah ruangan 

dinyatakan memiliki suhu 00𝐶, bukan berarti ruangan tersebut tidak 

memiliki temperatur sama sekali. 

5. Skala  Rasio 
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Data rasio diasumsikan berbentuk bilangan kontinu hampir sama 

dengan skala interval, perbedaanya terletak pada nilai nol. Pada skala rasio 

memiliki nol mutlak, artinya jika suatu responden variabelnya bernilai nol 

berarti tidak memiliki substansi sama sekali. Contohnya berat suatu benda, 

apabila benda massanya 0 Kg berarti tidak ada bendanya. Massa 10 Kg 

berarti 5 kali lipat dari massa 2 Kg. 

2.3 Uji Data  

Uji data pada prinsipnya bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai metode 

multivariat (cluster analysis, factor analysis dan lainnya) bisa digunakan pada 

data tertentu. Dengan demikian, hasil proses multivariat bisa diinterpretas ikan 

dengan tepat (Supranto, 2004). Berikut ini merupakan uji yang biasanya 

dilakukan pada berbagai metode statistik multivariat. 

1. Missing Data 

Missing data terjadi karena data mengenai suatu kasus hilang, tidak 

diberikan atau memang tidak ada akan data tersebut. Hal ini menyebabkan 

ada sel yang kosong, contoh apabila data disajikan pada SPSS. Sebenarnya 

missing data tidak bermasalah apabila jumlah missing data sedikit, berkisar 

1% dari seluruh data yang diteliti. Namun, jika presentasi data yang hilang 

tersebut cukup besar, maka perlu dilakukan pengujian apakah data yang 

mengandung banyak missing tersebut masih layak diproses lebih lanjut 

ataukah tidak (Supranto, 2004). Berikut merupakan perlakuan terhadap data 

yang mengalami missing data yaitu: 
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a. Menghilangkan atau menghapus baris atau kolom yang mengalami 

missing value . 

b. Sel yang mengalami missing value diisi dengan nilai tertentu, biasanya 

diisi dengan nilai rata-rata keseluruhan data, karena nilai rata-ratadari 

keseluruhan data dianggap mendekati nilai yang sebenarnya.  

2. Outlier 

Outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat 

sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam 

bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel 

kombinasi (Ghozali, 2011). Berikut merupakan penyebab adanya data 

outlier yaitu: 

a. Terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. 

b. Terjadi kesalahan dalam mengentri data. 

c. Memang terdapat data yang ekstrim 

Berikut merupakan uji yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya data 

outlier yaitu : 

a. Scatter PlotData 

Scatter Plot adalah sajian data dalam bentuk koordinat titik dari dua 

variabel yang satu pada sumbu x dan yang lain pada sumbu y 

(Sukestiyarno, 2013). Kelemahan Scatter Plot adalah Scatter Plot yang 

ditampilkan hanya dari dua variabel dalam suatu grafik. 

b. Standardisasi Data 
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Uji keberadaan outlier dapat dilakukan dengan cara standardisasi data 

yaitu data yng diteliti diubah ke dalam bentuk z. Berikut merupakan 

rumus standardisasi dengan nilai z. 

Z= 
𝑥−𝑥̅

𝜎
     (2.1) 

Keterangan : 

x = nilai data 

�̅� = nilai rata-rata 

𝜎 = standar deviasi 

Data outlier dapat dilihat dari nilai z. Outlier tejadi apabila nilai z 

berada di luar rentang antara -2,5 dengan +2,5 (Aziz, 2017) 

c. Box Plot 

Box Plot adalah sajian data yang menggambarkan hubungan antara 

median (Q2), kuartil atas (Q3) dan kuartil bawah (Q1), termasuk pencilan 

data (Sukestiyarno, 2013). Berikut merupakan penanganan apabila 

terdapat data outlier antara lain : 

i. Data yang mengalami outlier dihapus atau dihilangkan. 

ii. Mempertahankan adanya data outlier, dikarenakan memang ada 

data outlier. 

4. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model 

regresi, nilai residu dari regresi mempunyai distribusi yang normal. Jika 

distribusi dari nilai-nilai residual tersebut tidak dapat dianggap berdistribus i 
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normal, maka dikatakan ada masalah terhadap asumsi normalitas (Santoso, 

2014). Data yang baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribus i 

normal, yakni distribusi tersebut tidak menceng ke kiri atau menceng ke 

kanan (Santoso, 2014). Berikut merupakan beberapa cara yang dapat 

dilakukan apabila sebaran data tidak normal. 

a. Menghapus atau menghilangkan data yang dianggap menjadi penyebab 

data tidak normal. 

b. Menambah data. 

c. Melakukan transformasi data. 

d. Menerima suatu data apa adanya. 

 

5. Uji Linearitas 

Linearitas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel dependen 

dengan variabel independen bersifat linear (garis lurus) dalam range 

variabel independen tertentu (Santoso, 2014). Uji linearitas digunakan 

untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau 

tidak (Ghozali, 2011). 

6. Uji Homoskedastisitas Data 

Uji homoskedastisitas pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah 

grup (data kategori) mempunyai varians yang sama di antara anggota grup 

tersebut. Jika varians sama, dan ini yang seharusnya terjadi, maka dikatakan 

ada homoskedastisitas. Sedangkan jika varians tidak sama, dikatakan terjadi 

heteroskedastisitas (Santoso, 2014). 
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2.4 Statistika Multivariat  

Menurut Santoso (2014),  Analisis multivariat merupakan analisis mult i 

variabel dalam satu atau lebih hubungan. Analisis ini berhubungan dengan 

semua teknik statistik yang secara simultan menganalisis sejumlah pengukuran 

pada individu atau objek. Analisis ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

analisis dependensi dan analisis interdependensi. 

1. Dependence Method 

Metode dependensi merupakan suatu metode jika dalam sebuah analisis 

tersebut antara variabel yang satu dengan variabel yang lain saling 

ketergantungan dan dapat membedakan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat.  

Menurut Santoso (2014), pengelompokan jenis analisis dengan 

metode dipendensi dapat dilihat dari jumlah variabel dependen yang ada. 

Jika jumlah variabel dependen hanya satu, dengan dua atau lebih variabel 

independen, maka dapat menggunakan analisis regresi berganda atau 

analisis diskiminan. Jika jmlah variabel lebih dari satu maka dapat 

menggunakan analisi MANOVA, Korelasi kanonikal atau SEM. 

 

a. Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda dapat digunakan jika jumlah 

variabel dependen hanya satu, dengan dua atau lebih variabel independen. 

Tipe data dari variabel dependen adalah matrik (interval/ rasio). Variabel 
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dependen biasanya dimisalkan dengan variabel Y dan dipengaruhi oleh 

variabel enindepend atau variabel X. Tujan dari analisis regresi linear 

berganda adalah meramalkan variabel Y. 

b. Analisis Diskriminan 

Analisis diskriminan merupaka teknik multivariat yang termask 

dalam dependen Method , dengan ciri adanya variabel dependen dan 

independen. Ciri khusus dalam analisis diskriminan adalah data variabel 

dependen  harus berupa data kategori, sedangkan data untuk variabel 

independen berupa data rasio. Dalam fungsi diskriminan dua kelompok, 

hanya akan menghasilkan satu fungsi diskriminan. Nilai diskriminan yang 

diperoleh dari fungsi diskriminan digunakan untuk mengklasifikas ikan 

mode pengiriman ke salah satu dari dua kelompok (Balogun, et al., 2015). 

c. MANOVA 

MANOVA (Multivariate Analysis of Variance) merupakan metode 

statistik untuk mengeksplorasi  hubungan di antara beberapa variabel 

independen yang berjenis kategorikal (bisa nominal atau ordinal) dengan 

beberapa variabel dependen yang berjenis metrik (bisa interval atauu rasio).  

d. Korelasi kanonikal 

Korelasi kanonikal bisa dipandang sebagai perluasan dari analis is 

regresi linear berganda. Korelasi kanonikal bertujuan untuk 

mengkorelasikan secara simultan beberapa variabel tak bebas Y dengan 

beberapa variabel bebas X. 

2. Independence Method 
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Metode interdependensi merupakan suatu metode jika dalam sebuah 

analisis tersebut kesulitan untuk memisahkan anatar variabel bebas dengan 

variabel terikat. Karakeristik dari metode inerdependensi adalah variabel 

yang satu dengan variabel yang lain tidak saling  bergantung. Pembagian 

metode inerdependensi dlihat dari pengolahan data berdasarkan objek atau 

berdasarkan variabel. Apabila pengolahan data berdasarkan variabel, maka 

analisis yang digunakan adalah analisis fakor, sedangankan apabila 

pengolahan data berdasarkan objek, maka analisis yang dapat digunakan 

adalah analisis cluster, MDS atau CA. 

a. Analisis Faktor  

Analisis faktor merupakan proses analisis untuk menemukan 

hubungan (interrelaionship) antara sejumlah variabel yang saling 

independen satu dengan lainnya, sehingga bisa dibuat satu atau beberapa 

kumpulan variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awal. Tujuan 

analisis faktor adalah mengidentifikasi adanya hubungan antar variabel 

dengan melakukan uji korelasi dan membuat sebuah variabel set baru yang 

dinamakan faktor untuk menggantikan sejumlah variabel tertentu. 

b. Analisis Cluster 

Analisis cluster merupakan teknik untuk mengelompokkan individu 

atau objek menjadi beberapa kelompok tertentu dimana setiap objek yang 

berbeda dalam cluster yang sama mempunyai kemiripan satu dengan yang 

lain dibandingkan dengan anggota cluster lain. 

c. Multidimensional Scaling (MDS) 
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Multidimensional Scaling atau penskalaan multidimensiona l 

merupakan teknik mulivariat yang digunakan untuk analisis secara visual 

yang berhubungan dengan pembuatan grafik(map) untuk menggambarkan 

posisi sebuah objek dengan objek lain, berdasarkan kemiripan objek-objek 

tersebut. Tipe data yang dapat dignakan dalam analysis MDS adalah data 

non metrik (nominal dan ordinal) ataupun data merik (interval dan rasio). 

d. Correspondence Analysis (CA) 

Correspondence Analysis atau analisis korespondensi merupakan 

suatu teknik multivariat yang menggunakan suatu tabel contingency, yaitu 

tabulasi silang dari dua variabel kategori, untuk mengubah data non-metrik 

menjadi data metrik dan melakukan reduksi dimensional dan perceptual 

mapping. 

 

2.5 Analisis Cluster 

Analisis cluster merupakan teknik untuk mengelompokkan individu atau 

objek menjadi beberapa kelompok tertentu dimana setiap objek yang berbeda 

dalam cluster yang sama mempunyai kemiripan satu dengan yang lain 

dibandingkan dengan anggota cluster lain. 

Sebuah  Cluster  yang baik adalah Cluster  yang mempunyai ciri-ciri sebagai  

berikut: 

a. Homogenitas atau kesamaan yang tinggi anara anggota dalam satu Cluster  

b. Heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar Cluster yang satu dengan 

Cluster  lainnya 
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Dari dua hal diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah Cluster  yang baik 

adalah Cluster  yang mempunyai anggota-anggota yang semirip mungk in 

antara satu dengan yang lain, namun sangat tidak mirip dengan anggota -

anggota Cluster  yang lain.disini, ‘mirip’ diartikan sebagai tingkat kesamaan 

karakeristik antara  dua data. Lebih besar kemiripannya dalam kelompok dan 

lebih besar perbedaanya diantara kelompok lain (Rahayu & Mustakim, 2017). 

Menurut Santoso (2014), Asumsi untuk analisis Cluster adalah: 

a. Sampel yang diambil harus benar-benar mewaili populasi yang ada. 

b. Multikolinearitas, yakni kemungkinan adanya korelasi antar objek. 

2.5.1 Proses Analisis Cluster 

1. Proses Standarisasi 

Bila terdapat data (variabel) yang mempunyai perbedaan ukuran satuan 

yang besar perlu dilakukan proses standardisasi. Perbedaan satuan yang 

mencolok akan menyebabkan bias dalam analisis klaster, sehingga data asli 

harus ditransformasi (standardisasi) sebelum bisa dianalisis (Santoso, 

2014). Transformasi dilakukan terhadap variabel yang relevan ke dalam 

bentuk z skor, seperti berikut 

 

𝑍 =
𝑥−𝑥̅

𝜎
     (2.2) 

 

Keterangan :  

𝑥 = nilai data 
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�̅� = nilai rata-rata 

𝜎 = standar deviasi 

2. Mengukur Kesamaan Antar Objek (Similarity) 

Konsep kesamaan adalah hal yang fundamental dalam analisis klaster. 

Kesamaan antar objek merupakan ukuran korespondensi antar objek. Ada 

tiga metode yang dapat diterapkan, yaitu ukuran korelasi, ukuran jarak dan 

ukuran asosiasi. Sesuai prinsip dasar klaster yaitu mengelompokkan objek 

yang mempunyai kemiripan (Supranto, 2004). 

a. Ukuran Korelasi 

Ukuran ini dapat diterapkan pada data dengan skala metrik, namun 

jarang digunakan karena titik beratnya pada nilai suatu pola tertentu, 

padahal fisik berat analisis klaster adalah besarnya objek. Kesamaan antar 

objek dapat dilihat dari koefisien korelasi antar pasangan objek yang diukur 

dengan berat variabel (Supranto, 2004). Yang termasuk jenis ukuran 

kesamaan adalah 

i. Ukuran Mutlak Korelasi  

Dalam ukuran kesamaan ini tidak mempertimbangkan nilai korelasi 

yang positif ataupun negatif dari objek yang dianalisis. Ukuran ini 

menggunakan nilai mutlak dari korelasinya sehingga ukuran kemiripan 

objek i tehadap j atau dinotasikan 𝑑𝑖𝑗  dapat dirumuskan sebagai berikut: 

𝑑𝑖𝑗 = 1 − |𝑟𝑖𝑗|     (2.3) 

Dengan 𝑟𝑖𝑗 adalah koefisien korelasi antar objek ke-i dan objek ke-j 

dan |𝑟𝑖𝑗| merupakan nilai mutlaknya  
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ii. Ukuran jarak korelasi  

Dalam ukuran kesamaan ini nilai korelasi yang positif ataupun 

negatif dari objek yang dianalisis mempengaruhi pengukuran 

kesamaannya. Ukuran kemiripan objek i dengan objek j dapat 

dirumuskan sebagai berikut 

𝑑𝑖𝑗 = 1 − 𝑟𝑖𝑗     (2.4) 

Dengan 𝑟𝑖𝑗 adalah koefisien korelasi antar objek ke-i dan objek ke-j 

b. Ukuran Jarak 

Pengukuran ada bermacam-macam, yang paling populer adalah 

metode Euclidean Distance. Pada dasarnya, cara ini akan memasukkan 

sebuah data kedalam cluster tertentu dengan mengukur ‘jarak’ data 

tersebut dengan pusat cluster. Jika data ada dalam jarak yang masih ada 

dalam batas tertentu, data tersebut dapat dimasukkan pada cluster 

tersebut (Santoso, 2014) 

c. Ukuran Asosiasi 

Pada dasarnya, cara ini akan mengasosiasikan sebuah data dengan 

cluster tertentu; dalam praktek, cara ini tidak sepopuler kedua cara 

sebelumnya (Santoso, 2014). 

3. Membuat Klaster (Clustering) 

Ada dua proses penting yaitu algoritma klaster dalam pembentukan 

klaster dan menentukan jumlah klaster yang akan dibentuk. Keduanya 

mempunyai implikasi substansial tidak hanya pada hasil yang diperoleh 
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tetapi juga pada interpretasi yang akan dilakukan terhadap hasil tersebut 

(Supranto, 2004). 

Dalam penelitian, untuk mengetahui seberapa tinggi mutu 

klasterisasi tersebut dapat dilakukan dengan melihat kemampuuan 

klaster untuk membedakan data yang ada sesuai dengan variabel atau 

karakeristik mengenai subjek yang digunakan untuk klasterisas i 

(Gudono, 2011). 

4. Interpretasi 

Setelah klaster tebentuk, langkah selanjutnya melakukan 

interpretasi. Tahap intepretasi meliputi pengujian tiap klaster dalam 

term untuk menamai dan menandai dengan suatu label secara akurat 

dapat menjelaskan kealamian klaster. Proses ini dimulai dengan suatu 

ukuran yang sering digunakan yaitu centroid cluster. Membuat profil 

dan interpretasi klaster tidak hanya untuk memperoleh suatu gambaran 

saja melainkan pertama yaitu menyediakan suatu rata-rata untuk 

menilai korespondensi pada klaster yang terbentuk dan kedua yaitu 

profil klaster memberikan arah bagi penelitian terhadap signifikans i 

praktis. Pada intinya memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi 

klaster tersebut (Supranto, 2004). 

 

5. Validasi dan Profiling Cluster 

a. Validasi solusi klaster  
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Proses validasi bertujuan untuk menjamin bahwa solusi yang 

dihasilkan dari analisis klaster dapat mewakili populasi dan dapat 

digeneralisasi untuk objek lain. Pendekatan ini membandingkan 

solusi klaster dan menilai korespondensi hasil. Terkadang tidak 

dapat dipraktekkan karena adanya kendala waktu dan biaya atau 

ketidaktersediaan objek untuk analisis klaster ganda (Supranto, 

2004). 

b. Profiling solusi Cluster 

Tahap ini menggambarkan karakteristik tiap klaster untuk 

menjelaskan klaster-klaster tersebut dapat berbeda pada dimensi 

yang relevan. Titik beratnya pada karakteristik yang secara 

signifikan berbeda antar klaster dan memprediksi anggota dalam 

suatu klaster khusus (Supranto, 2004) 

2.5.2 Metode Analisis Cluster 

Didalam analisis cluster terdapat dua metode analisis klaster yaitu 

metode hierarki dan metode non-hierarki. Keduanya memiliki kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Kelebihan metode hierarki yaitu cepat 

dalam proses pengolahan sehingga menghemat waktu, namun 

kekurangannya yaitu metode ini dapat menimbulkan kesalahan. Selain itu 

tidak baik diterapkan untuk menganalisis sampel dengan ukuran besar. 

Metode non-hierarki memiliki kelebihan yang lebih baik dibandingkan 

metode hierarki. Hasilnya memiliki sedikit kelemahan pada data outlier. 

Ukuran jarak yang digunakan dan termasuk variabel tak relevan atau 
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variabel yang tidak tepat. Keuntungannya adalah hanya dengan 

menggunakan titik bakal non random, penggunaan metode non-hierark i 

untuk titik bakal random secara nyata lebih buruk dari pada metode hierarki. 

Penentuan metode ini yang akan dipakai tergantung kepada peneliti dan 

konteks penelitian dengan tidak mengabaikan substansi, teori dan konsep 

yang berlaku. Alternatif lain adalah dengan mengkombinasikan kedua 

metode ini. Pertama gunakan metode hierarki kemudian dilanjutkan dengan 

metode non-hierarki (Supranto, 2004). 

1. Metode Hierarki 

Metode ini memulai pengelompokkan dengan dua atau lebih objek 

yang mempunyai kesamaan paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke 

objek lain yang mempunyai kedekatan kedua. Demikian seterusnya 

sehingga cluster akan membentuk semacam ‘pohon’ dimana ada hierarki 

(tingkatan) yang jelas antar-objek, dari yang paling mirip sampai paling 

tidak mirip. Secara logika semua objek pada akhirnya hanya akan 

membentuk sebuah cluster. Dendogram biasanya digunakan untuk 

membantu memperjelas proses hierarki tersebut (Santoso, 2014). 

Menurut Utomo (2017), Andaikan 𝑑𝑖𝑗 merupakan ukuran 

ketidakmiripan antara cluster ke-i dengan cluster ke-j dan 𝑑𝑘(𝑖,𝑗) 

merupakan ukuran ketidakmiripan antara cluster ke-k dengan klaster (i,j) 

yang merupakan penggabungan antara cluster ke-i dengan klaster ke-j. 

Berikut ini diberikan ukuran ketidakmiripan antar cluster.  

a. Pautan Tunggal (Single Linkage/Nearest Neighbour Method)  
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Metode ini akan mengelompokkan dua objek yang mempunyai jarak 

terdekat terlebih dahulu (Santoso, 2014). Ukuran ketidakmiripan yang 

digunakan adalah 

𝑑𝑘(𝑖 ,𝑗) = min(𝑑𝑘𝑖 , 𝑑𝑘𝑗)    (2.5) 

 

b. Pautan Lengkap (Complete Linkage/Furthest Neighbour Method)  

Metode ini akan mengelompokkan dua objek yang mempunyai jarak 

terjauh terlebih dahulu (Santoso, 2014). Ukuran ketidakmiripan yang 

digunakan adalah 

𝑑𝑘(𝑖 ,𝑗) = maks(𝑑𝑘𝑖 , 𝑑𝑘𝑗)         (2.6) 

c. Pautan Rataan (Avarage Linkage/Between Neighbour Method)  

Metode ini akan mengelompokkan objek berdasar jarak rata-rata yang 

didapat dengan melakukan rata-rata semua jarak antar objek terlebih dahulu 

(Santoso, 2014). Ukuran ketidakmiripan yang digunakan adalah 

𝑑𝑘(𝑖 ,𝑗) =
𝑛𝑖

𝑛𝑖+𝑛𝑗
𝑑𝑘𝑖 +

𝑛𝑗

𝑛𝑖+𝑛𝑗
𝑑𝑘𝑗      (2.7) 

Dengan 𝑛𝑖 adalah jumlah item pada Cluster i. 

d. Metode Centroid  

Metode ini akan mengelompokkan objek berdasar jarak rata-rata yang 

didapat dengan melakukan rata-rata semua jarak antar objek terlebih dahulu 

(Santoso, 2014). Ukuran ketidakmiripan yang digunakan adalah 

𝑑𝑘(𝑖 ,𝑗) =
𝑛𝑖

𝑛𝑖+𝑛𝑗
𝑑𝑘𝑖 +

𝑛𝑗

𝑛𝑖+𝑛𝑗
𝑑𝑘𝑗 −

𝑛𝑖+𝑛𝑗

(𝑛𝑖+𝑛𝑗 )2 𝑑𝑖𝑗    (2.8) 

2. Metode Non- Hierarki 
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Berbeda dengan metode hierarki, metode ini justru dimulai dengan 

menentukan terlebih dahulu jumlah cluster yang diinginkan (dua cluster, 

tiga cluster atau yang lain). Setelah jumlah cluster diketahui, baru proses 

cluster dilakukan tanpa mengikuti proses hierarki. Metode ini biasa disebut 

dengan K-Means cluster (Santoso, 2014). Ada tiga prosedur dalam metode 

non-hierarki yaitu : 

a. Sequential Threshold  

Proses clusteing dengan menggunakan metode Sequential Threshold 

dimulai dengan memilih sebuah klaster seed dan kemudian 

menggabungkan setiap objek yang ada dalam jarak yang telah 

ditentukan sebelumnya. Klaster tersebut akan disebut sebagai klaster 

pertama. Setelah klaster pertama terbentuk, maka klaster seed kedua 

digunakan dan kemudian objek-objek yang mempunyai jarak terdekat 

akan digabungkan. Jika telah selesai, maka klaster berikutnya akan 

dibentuk dengan cara yang sama.  

Metode ini disebut Sequential Threshold karena proses clustering 

dilakukan berurutan dari klaster pertama, kedua, ketiga dan berikutnya. 

Metode ini tidak memperbolehkan suatu objek pindah ke klaster lain. 

 

b. Parallel Threshold  

Proses clustering dengan menggunakan metode Parallel Threshold 

dimulai dengan memiliki klaster seed yang akan dijadikan patokan 

pembuatan klaster. Setiap objek akan diukur tehadap klaster seed 
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tersebut. Sebuah objek akan masuk ke suatu klaster jika mempunya i 

nilai jarak terhadap suatu klaster seed lebih dekat daripada klaster seed 

yang lain. Langkah ini mengakibatkan penentuan klaster tidak 

berurutan.  

Metode ini disebut Parallel Threshold karena proses clustering 

dilakukan tidak berurutan. Metode ini tidak memperbolehkan suatu 

objek yang sudah menjadi anggota suatu klaster berpindah ke klaster 

lain.  

c. Optimalisasi  

Proses clustering dengan menggunakan metode ini mirip dengan 

Sequential Threshold atau Parallel Threshold clustering, perbedaannya 

adalah diperbolehkannya suatu objek berpindah dari suatu klaster ke 

klaster lain. Ini tejadi ketika jarak ke suatu klaster ternyata lebih dekat 

daripada jarak objek tersebut ke klaster yang sekarang.  

Proses optimalisasi dilakukan dengan menghitung ulang setiap 

objek terhadap semua centroid klaster yang ada. Jika objek tersebut 

mempunyai jarak yang lebih kecil terhadap suatu centroid klaster lain 

daripada centroid klaster sekarang, maka objek tersebut di relokasi ke 

klaster terdekat tersebut. 

2.6 K-Means Cluster 

K-Means Cluster Analysis merupakan salah satu metode analisis cluster non 

hirarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih 

cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang 
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mempunyai karakteristik yang sama dikelompokan dalam satu cluster yang 

sama dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokan ke 

dalam cluster yang lain. Tujuan pengelompokan adalah untuk meminimalkan 

objective function yang di set dalam proses clustering, yang pada dasarnya 

berusaha untuk meminimalkan variasi dalam satu cluster dan memaksimalkan 

variasi antar cluster. 

Metode cluster ini meliputi sequential threshold, pararel threshold dan 

optimizing threshold. Sequential threshold melakukan pengelompokan dengan 

terlebih dahulu memilih satu objek dasar yang akan dijadikan nilai awal cluster, 

kemudian semua cluster yang ada dalam jarak terdekat dengan cluster ini akan 

bergabung, lalu dipilih cluster kedua dan semua objek yang mempunya i 

kemiripan dengan cluster ini akan digabungkan, demikian seterusnya sehingga 

terbentuk beberapa cluster dengan keseluruhan objek yang terdapat 

didalamnya.  

Jika diberikan sekumpulan objek 𝑋 = (𝑥1,𝑥2, , . . , 𝑥𝑛) maka algoritma K-

Means Cluster Analysis akan mempartisi X dalam k buah cluster, setiap cluster 

memiliki centroid dari objek-objek dalam cluster tersebut. Pada tahap awal 

algoritma K-Means Cluster Analysis dipilih secara acak k buah objek sebagai 

centroid, kemudian jarak antara objek dengan centroid dihitung dengan 

menggunakan jarak euclidian, objek ditempatkan dalam cluster yang terdekat 

dihitung dari titik tengah cluster. Centroid baru ditetapkan jika semua objek 

sudah ditempatkan dalam cluster terdekat. Proses penentuan centroid dan 
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penempatan objek dalam cluster diulangi sampai nilai centroid konvergen 

(centroid dari semua cluster tidak berubah lagi).  

Menurut Ediyanto (2013), Secara umum metode K-Means Cluster Analysis 

menggunakan algoritma sebagai berikut: 

1. Tentukan k sebagai jumlah cluster yang di bentuk.  

Untuk menentukan banyaknya cluster k dilakukan dengan beberapa 

pertimbangan seperti pertimbangan teoritis dan konseptual yang mungk in 

diusulkan untuk menentukan berapa banyak cluster.  

2. Bangkitkan k Centroid (titik pusat cluster) awal secara random.  

Penentuan centroid awal dilakukan secara random/acak dari objek-objek 

yang tersedia sebanyak k cluster, kemudian untuk menghitung centroid 

cluster ke-i berikutnya, digunakan rumus sebagai berikut : 

𝑣 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
   ∶ 𝑖 = 1,2,3, . . . , 𝑛    (2.9) 

 

Dimana : 𝑣 ∶ centroid pada cluster 

  𝑥𝑖: objek ke-i 

𝑛 ∶ banyaknya objek/jumlah objek yang menjadi anggota  

cluster 

3. Hitung jarak setiap objek ke masing-masing centroid dari masing-mas ing 

cluster.  

Untuk menghitung jarak antara objek dengan centroid penulis 

menggunakan Euclidian Distance. 

𝑑(𝑥,𝑦) − ||𝑥 − 𝑦|| − √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)
2𝑛

𝑖=1    ; 𝑖 = 1,2,3, . . . , 𝑛   (2.10) 
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Dimana  𝑥𝑖 ∶ objek x ke-i 

  𝑦𝑖  ; daya y ke-i 

  𝑛  ; banyaknya objek 

4. Alokasikan masing-masing objek ke dalam centroid yang paling terdekat.  

Untuk melakukan pengalokasian objek kedalam masing-masing cluster 

pada saat iterasi secara umum dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan 

hard K-Means, dimana secara tegas setiap objek dinyatakan sebagai 

anggota cluster dengan mengukur jarak kedekatan sifatnya terhadap titik 

pusat cluster tersebut, cara lain dapat dilakukan dengan fuzzy C-Means.  

5. Lakukan iterasi, kemudian tentukan posisi centroid baru dengan 

menggunakan persamaan (2.10). 

6. Ulangi langkah 3 jika posisi centroid baru tidak sama.  

Pengecekan konvergensi dilakukan dengan membandingkan matriks group 

assignment pada iterasi sebelumnya dengan matrik group assignment pada 

iterasi yang sedang berjalan. Jika hasilnya sama maka algoritma K-Means 

cluster analysis sudah konvergen, tetapi jika berbeda maka belum 

konvergen sehingga perlu dilakukan iterasi berikutnya. 

 

 

2.7 Principal Component Analysis (PCA) 

Principal Component Analysis (PCA) adalah salah satu prosedur satistik 

yang digunakan untuk mereduksi data, sehingga menghasilkan komponen baru. 
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Digunakan untuk mengelompokan data berdasarkan kesamaan data (Mustakim, 

2017). 

PCA pertama kali diperkenalkan oleh Karl Pearson di tahun 1901 dengan 

adanya teknologi komputer dan kemajuan dalam bidang matematika. 

Keungtungan menggunakan PCA dibandingkan mnggunakan metode satistika 

yang lain adalah (Ding & He, 2004) 

1. Dapat digunakan untuk semua kondisi data. 

2. Dapat digunakan tanpa mengurangi keaslian variabel. 

3. Informasi yang diperoleh lebih padat dan bermakna. 

Tujuan utama dari PCA adalah menjelaskan sebanyak mngkin jumlah 

varians data asli enan seikit mungkin komponene utama yang disebut faktor  

(Supranto, 2004). Analisis PCA dapat digunakan untuk mereduksi dimensi 

suatu data tanpa mengurangi karakeristik data tersebut secara signifikan (Putra, 

et al., 2016) 

PCA diterapkan pada data yang mempunyai multikolinieritas, karena 

multikolinieritas antar variabel adalah salah satu pelanggaran asumsi dalam 

analisis cluster (Hair, et al., 2006) 

 

 

2.8 Analisis Diskriminan 

Analisis diksriminan adalah teknik multivariat yang termasuk Dependence 

Method, yakni adanya variabel dependen dan independen. Dengan demikian, 
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ada variabel yang hasilnya tergantung dari data variabel independen. Ciri 

khusus adalah data variabel dependen yang harus berupa data kategori, 

sedangkan data independen justru berupa data non kategori (Santoso, 2014). 

Menurut Setiawan (2014), analisis diskriminan merupakan analis is 

multivariat yang bertujuan untuk memisahkan beberapa kelompok data yang 

sudah terkelompok dengan cara membentuk fungsi diskriminan. 

Secara teknis analisis diskriminan mirip dengan analisis regresi. Hanya pada 

analisis regresi (sederhana maupun berganda), variabel dependen harus data 

rasio, sedangkan pada analisis diskriminan jenis data untuk variabel dependen 

harus data kategori. 

Adapun kegunaan utama dari analisis diskriminan adalah memprediks i 

terjadinya variabel dependen dengan memasukkan data variabel independent 

dan memilih mana variabel independent yang secara nyata mempengaruhi 

variabel dependen dan mana yang tidak mempengaruhi variabel dependen  

Menurut Santoso (2014), tujuan analisis diskriminan secara umum adalah: 

a. Mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar grup pada variabel 

dependen,. Jika ada perbedaan, variabel independen manakah pada fungs i 

diskriminan yang membuat perbedaan tersebut 

b. Membuat fungsi atau model diskriminan. 

c. Melakukan klasifikasi terhadap objek termasuk dalam kelompok manakah 

objek tersebut. 
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Analisis diskriminan mempunyai beberapa asumsi. Santoso (2014), 

menyebutkan asumsi yang harus dipenuhi agar model diskriminan dapat 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Multivariate Normality, atau variabel independen seharusnya berdistribus i 

normal. Jika tidak berdistribusi normal, hal ini akan menyebabkan masalah 

pada ketepatan fungsi (model) diskriminan. Regresi logistik bisa dijadikan 

alternatif metode jika memang data tidak berdistribusi normal. 

b. Matriks kovarians dari semua variabel independen seharusnya sama 

(equal). 

c. Tidak ada korelasi antar variabel independen. Jika dua variabel 

independen mempunyai korelasi yang kuat, maka dikatakan terjadi 

multikolinieritas. 

d. Tidak adanya data yang sangat ekstrim (outlier) pada variabel independen. 

Jika ada outlier yang tetap diproses, hal ini bisa berakibat berkurangnya 

ketepatan klarifikasi dari fungsi diskriminan. 

2.8.1 Proses Analisis Diskriminan 

Adapun untuk proses dari analisis diskriminan adalah sebagai berikut: 

1. Memisah variabel-variabel menjadi variabel dependen dan variabel 

independen. 

2. Menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Pada 

prinsipnya ada dua metode dasar untuk itu, yakni: Simultaneous 

Estimation dan Step-wise Estimation. 
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3. Menguji signifikansi dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk, 

dengan menggunakan Wilk’s Lambda, Pilai, F test, dan lainnya. 

4. Menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan, termasuk 

mengetahui ketepatan klasifikasi secara individual dengan Casewise 

Diagnostic. 

5. Melakukan intepretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. 

2.8.1.1 Analisis Diskriminan bertahap (Stepwise) 

Menurut Gaspersz (1989), analisis diskriminan bertahap diawali dengan 

fungsi tanpa variabel. Selanjutnya dipilih satu demi satu variabel yang akan 

dimasukkan ke dalam fungsi. Fungsi yang terbentuk pada setiap tahap diuji 

dengan nilai 𝐹 hitungnya melalui pendekatan wilk’s lambda untuk setiap 

variabel. Pemilihan variabel berdasarkan nilai wilk’s lambda terkec il 

dengan signifikansi 𝐹 lebih kecil dari taraf kepercayaan 𝑝 > 𝑎, dimana 

signifikan 𝐹 = 𝑃(𝐹 ≥  𝐹0 ) = 𝑝, variabel terpilih diartikan sebagai variabel 

yang benar-benar beperan dalam membedakan antar kelompok 

pengamatan.nilai wilk’s lambda diberikan sebagai berikut: 

𝐴 =
𝑆𝑆𝑤

𝑆𝑆𝑡
      (2.11) 

Dengan   

𝑆𝑆𝑤 =Jumlah Kuadrat dalam Kelompok 

𝑆𝑆𝑡 = Jumlah Kuadrat Totsl= 𝑆𝑆𝑤 + 𝑆𝑆𝐵  

𝑆𝑆𝐵 = Jumlah Kuadrat Antar Kelompok 

Setelah fungsi memiliki satu variabel, kemudian dilanjutkan dengan 

pemilihan variabel dengan dua variabel berdasarkan nilai wilk’s lambda 
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terkecil dengan 𝑝 > 𝑎, dalam artian proses berakhir jika penambahan 

variabel berikutnya tidak signifikan lagi pada sebaran 𝐹. Selanjutnya 

prosedur pemilihan variabel untuk dikeluarkan satu per satu dari fungs i 

diskriminan, dimulai dari fungsi dengan semua variabel. Pemilihan variabel 

untuk dikeluarkan dari fungsi berdasarkan wilk’s lambda dengan nilai 

signifikan 𝐹 lebih besar dari taraf kepercayaan 𝑎. Proses diberhentikan 

apabila nilai wilk’s lambda sah memenuhi signifikan 𝐹 lebih kecil dari taraf 

kepercayaan 𝑎. Dalam prosedur ini, variabel pertama yang dipilih adalah 

variabel yang paling penting dalam membedakan masing-masing kelompok 

dan seterusnya. Jadi variabel diurutkan menurut pentingnya. Variabel yang 

sudah masuk ke dalam fungsi diskriminan dapat saja dikeluarkan pada 

tahap-tahap berikutnya. Proses akan berhenti bila tidak ada lagi variabel 

yang dimasukkan ke dalam fungsi diskriminan dan dikeluarkan dari fungs i 

diskriminan (Gaspersz, 1989). 

 

2.9 Pembangunan Manusia 

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama dari 

pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi 

rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan 

produktif. Hal ini tampaknya merupakan satu kekayaan yang sederhana, tetapi 

seringkali terlupakan oleh berbagai kesibukan jangka pendek untuk 

mengumpulkan harta dan uang. Pada tahun 1990 United Nations Development 

Program (UNDP) dalam laporannya “Global Human Development Report” 
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memperkenalkan konsep “Pembangunan Manusia (Human Development)” 

sebagai paradigma baru model pembangunan. Menurut UNDP, pembangunan 

manusia dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging the 

choices of people), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah “perluasan 

pilihan” dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut. Pada saat 

yag sama pembangunan manusia dapat dilihat juga sebagai pembangunan 

(formation) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, 

pengetahuan, dan ketrampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan (utilization) 

kemampuan/ketrampilan mereka. Konsep pembangunan tersebut jauh lebih 

luas pengertiannya dibanding konsep pembangunan ekonomi yang menekankan 

pada pertumbuuhan (economic growth), kebutuhan dasar, kesejahteraan 

masyarakat, atau pembangunan sumber daya manusia. 

 Menurut UNDP (1995), untuk memperluas pilihan-pilihan manusia, konsep 

pembangunan manusia harus dibangun dari empat dimensi yang tidak 

terpisahkan. Berdasarkan konsep diatas maka untk menjamin tercapainya 

tujuan pembangunan manusia, ada empat unsur  pokok yang perlu diperhatikan 

yaitu 

 

 

1. Produktivitas (prodctivity) 

Masyarakat harus mampu untuk meningkatkan produktivitas mereka dan 

berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan 
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pekerjaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi merupakan bagian dari 

model pembangunan manusia. 

2. Pemerataan (equality) 

Masyarakat harus mempunyai akses untuk memperoleh kesempatan yang 

adil. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus 

dihapuskan sehingga masyarakat dapat berparisipasi di dalam dan 

memperoleh manfaat dari peluang-peluang yang ada. 

3. Kesinambungan (sustainability) 

Akses untuk memperoleh kesempatan harus dipastikan bahwa tidak hanya 

untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua 

jenis pemodalan baik itu fisik, manusia, dan lingkungan hidup harus 

dilengkapi. 

4. Pemberdayaan (empowerment) 

Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat, dan bukan hanya untuk 

mereka. Masyarakat harus berpartisipasi penuh dalam mengambl keputusan 

dan proses-proses  yang mempengaruhi kehidupan mereka. 

Pembangunan manusia memiliki dua sisi. Pertama, pembentukan kapasitas 

manusia seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, dan kemampuan. Kedua, 

penggunaan kapasitas yang mereka miliki, seperti untuk menikmati waktu 

luang. Untuk tujuan prodtktif atau aktif dalam kegiatan budaya, sosial, dan 

urusan politik. Apabila skala pembangunan manusia tidak seimbang, 

kemungkinan akan terjadi ketidakstabilan.  
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Pembangunan manusia berarti perubahan positif pada manusia seutuhnya, 

fokus pada masyarakat dan kesejahteraannya, serta pembangunan manusia 

adalah tujuan akhir dari segala macam pembangunan.  

2.9.1 Indeks Pembangunan Manusia 

Indeks Pembangunan Manusia  merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.  

Menurut Heriyanto (2012), IPM adalah pengukuran perbandingan dari 

harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua 

negara.  IPM telah memainkan dua peran kunci dalam bidang pembangunan 

ekonomi yang diterapkan, (1) sebagai alat untuk mempopulerkan 

pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang kesejahteraan, (2) 

sebagai alternatif untuk PDB per kapita sebagai cara untuk mengukur 

tingkat pembangunan untuk perbandingan antar negara (Dewi & Sutrisna, 

2014). 

IPM pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990. Dalam sejarah, 

perhitungan nilai IPM melakukan beberapa kali penyempurnaan, dari 

penyempurnaan indikator penyusun IPM sampai perubahan penghitngan 

indeks, dari yang awalnya menggunakan rata-rata aritmatik diubah 

menggunakan rata-rata geometrik, perubahan ini biasa disebut perhitngan 

nilai IPM metode baru (Nugroho, 2016) 

Indikator perhitungan IPM menggunakan metode baru antara lain: 

a. Angka  Harapan hidup saat lahir (AHH). 
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Angka harapan hidup merupakan rata-rata tahan hidup yang masih 

akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur X, pada 

satu tahun tertentu alam situasi mortalitas yang berlaku ilingkungan 

masyarakat. 

Angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut 

umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang diperoleh dari catatan 

registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan 

dibuat tabel kematian. Sumber data lain untuk mendapatkan variabel 

penyusun indikator ini adalah Sensus Penduduk dan Survei Penduduk 

Antar Sensus (SUPAS). 

𝐴𝐻𝐻 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑚𝑢𝑟 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙
 

 

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja 

pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan 

meningkatkan derajat kesehatan. Angka harapan hidup yang rendah 

disuatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, 

dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan,kecukupan 

gizi dan kalori termasuk program pemberanatasan kemiskinan. 

b. Harapan Lama Sekolah (HLS). 

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah 

(dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 

tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui 

kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. 
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 HLS Indonesia pada tahun 2016 seesar 12,72 tahun. Artinya secara 

rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada 

tahun 2016 memilii peluang ntuk bersekolah selama 12,72 tahn atau 

setara dengan Diploma 1. 

c. Rata-rata Lama Sekolah (RLS). 

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahn penduduk usia 15 tahun 

keatas yang telah dislesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk 

tahun yang mengulang). Untuk menghitng rata-rata lama sekolah 

dibutuhkan informasi (1) partisipasi sekolah, (2) jenjang dan jenis 

pendidikan yang pernah/sedang diuduki, (3) tingkat/kelas teringgi yang 

pernah/sedang diduduki. 

𝑀𝑌𝑆 =
1

𝑃15 +
 ∑  

𝑃15+
𝑖=1 (lama sekolah penduduk ke-i) 

Dengan 𝑃15+ = jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas  

Tingginya angka rata-rata lama sekolah (MYS) menunjukan 

jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. 

Semakin tinggi angka MYS maka semakin lama/tinggi jenjang 

pendidikan yang ditamatkannya. 

d. Pengeluaran Disesuaikan (PD). 

Pengeluaran disesuaikan atau daya beli merupakan kemampuan 

masyarakat dalam membelanjakan uanganya dalam bentuk barang 

maupun jasa. 

𝑃𝑃𝑃 𝑢𝑛𝑖𝑡⁄ =
∑ 𝑗 𝐸(𝑖,𝑗)

∑ 𝑗 𝑃(9,𝑗) . 𝑞(𝑖,𝑗)
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𝐸(𝑖,𝑗)  = pengeluaran untuk komoditi j di provinsi ke- i 

𝑃(9,𝑗)= harga omoditi j di DKI Jakarta 

𝑞(𝑖,𝑗)= jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi di provinsi ke-i 

Pengeluaran disesuaikan digunakan untuk menggambarkan tingkat 

kesejahteraan yang dinikmati oleh penduuduk sebagai ampak semakin 

membaiknya ekonomi.  

Sejak metode baru diperkenalkan, BPS sudah melakukan perhitungan IPM 

di Indonesia khususnya Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2016. Tercatat 

pembangunan manusia di Jawa Tengah telah memperlihatkan perkembangan 

yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, IPM di Jawa Tengah sudah 

mecapai 69,98, meningkat 2,46 poin dibanding tahun sebelumnya. 

Perkembangan ini menunjukan semakin membaiknya pembangunan manusia 

secara umum di Jawa Tengah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil analisis pengelompokan menggunakan metode K-Means Cluster 

berdasarkan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia tahun 

2016, diperoleh karakeristik  untuk cluster 1 berisi Kabupaten/Kota 

dengan angka harapan hidup (AHH) rendah, harapan lama sekolah 

(HLS) rendah, rata-rata lama sekolah (RLS) rendah, dan pengeluaran 

disesuaikan (PD) relatif rendah. Sedangkan Cluster 2 berisi 

Kabupaten/Kota dengan angka harapan hidup (AHH) relatif tinggi,  

harapan lama sekolah (HLS) tinggi, rata-rata lama sekolah (RLS) diatas 

rata-rata, dan pengeluaran disesuaikan (PD) tinggi. 

2. Model diskriminan dua faktor yang terbentuk dari hasil pengelompokan 

Kabupaten/Kota di Jawa Tengah menggunakan metode K-Means 

Cluster berdasarkan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia 

tahun 2016 adalah 𝑌 = 1,723 × 𝑅𝐿𝑆. Diketahui bahwa faktor yang 

paling berpengaruh dari penyusun nilai indeks pembangunan manusia 

yaitu faktor rata-rata lama sekolah di setiap Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah. 
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3. Keakuratan hasil klasifikasi model diskriminan sebesar 97,14% 

termasuk kedalam golongan keakratan tinggi, karena ketepatan 

prediksi mendekati angka 100% atau sangat tepat. 

5.2. Saran  

Untuk penelitian lebih lanjut diharapkan dalam melakukan analis is 

menggunakan menggunakan metode ini, jumlah data yang digunakan 

diperbanyak agar ketepatan hasil analisis lebih akurat. Apabila menemukan 

data yang mengalami multikolinearitas, dapat menggunakan analisis PCA 

untuk mengatasi multikolinearitas. Apabila terdapat outlier data, penanganan 

yang dapat dilakukan adalah menghilangkan data atau tetap mempertahankan 

data dengan beberapa pertimbangan.  
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