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ABSTRAK 

 
Lestari. A.D. 2018. Analisis multivariat clustering k-means pada kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah berdasarkan indeks pembangunan manusia tahun 2017 

dengan bantuan software SPSS. Tugas Akhir. Program Studi Statistika Terapan dan 

Komputasi, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Negeri Semarang, Pembimbing: Drs. Arief Agoestanto, M.Si. 

Kata Kunci: Analisis Cluster, K-Means, IPM. 

IPM Jateng tidak mampu mengimbangi peningkatan IPM Provinsi-Provinsi 

lain di Indonesia terutama Provinsi yang ada di Pulau Jawa (BAPPEDA Jawa 

Tengah, 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menerapkan metode k-means 

dalam pembentukan cluster pada data IPM, (2) mengetahui karakteristik cluster 

yang terbentuk, dan (3) mengetahui variabel yang memberikan perbedaan paling 

besar pada cluster yang terbentuk. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari BPS 

Provinsi Jawa Tengah. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 6 faktor-

faktor yang mempengaruhi nilai IPM yaitu angka harapan hidup, jumlah penduduk 

miskin, tingkat pengangguran, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan 

pengeluaran perkapita. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 

metode dokumentasi dan metode studi pustaka. Data dianalisis menggunakan 

metode analisis cluster k-means dengan bantuan software SPSS 21. 

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah k-means 

mengelompokkan 35 Kabupaten/Kota menjadi 3 kelompok  cluster. Cluster 1 

adalah kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM tinggi. Cluster 2 adalah kelompok 

Kabupaten/Kota dengan IPM rendah. Dan cluster 3 adalah kelompok 

Kabupaten/Kota dengan IPM sedang. Kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM 

tinggi adalah Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Kota Magelang, Surakarta, 

Salatiga dan Kota Semarang. Kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM rendah 

adalah Kabupaten Brebes. Kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM sedang adalah 

Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, 

Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, 

Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, 

Pekalongan, Pemalang, Tegal, Kota Pekalongan dan Kota Tegal. Karakteristik 

cluster 1 berisi 𝑋1, 𝑋4, dan 𝑋5 diatas rata-rata dan 𝑋2, 𝑋3, dibawah rata-rata. Cluster 

2 berisi 𝑋2 dan 𝑋3 diatas rata-rata dan 𝑋1, 𝑋4, dan 𝑋5 dibawah rata-rata. Cluster 3 

berisi 𝑋  diatas rata-rata dan 𝑋1, 𝑋3, 𝑋4, dan 𝑋5 dibawah rata-rata. Variabel yang 

memberikan perbedaan paling besar pada ketiga cluster yang terbentuk adalah 

variabel harapan lama sekolah. Pemerintah seharusnya mengidentifikasi persoalan 

daerah dan membuat program-program yang mendukung capaian target IPM dan 

membangun IPM yang berkualitas tinggi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  LATAR BELAKANG MASALAH 

 Data yang sudah dikumpulkan tidak akan dapat memberikan hasil yang 

maksimal apabila tidak dianalisis secara tepat. Salah satu metode statistik yang 

sering digunakan adalah statistik multivariat. Saat ini analisis multivariat mulai 

banyak digunakan dalam banyak bidang ilmu. 

 Secara umum, Analisis Multivariat atau Metode Multivariat berhubungan 

dengan metode-metode statistik yang secara bersama-sama (simultan) melakukan 

analisis terhadap lebih dari dua variabel pada setiap objek atau orang. Jadi, bisa 

dikatakan analisis multivariat merupakan perluasan dari analisis univariat (seperti 

uji t) atau bivariat (seperti korelasi dan regresi sederhana) (Santoso, 2014). Salah 

satu teknik analisis multivariat yang dapat digunakan untuk mengelompokkan suatu 

objek ke dalam suatu kelompok yang berbeda antara satu dengan yang lainnya 

adalah analisis cluster. 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 (Ediyanto, 2013). 

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

digolongkan sebagai metode pengklasifikasian yang bersifat unsupervised (tanpa 
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arahan) karena data yang di analisis tidak mempunyai label kelas yang berarti dalam 

proses pengelompokannya, analisis ini tidak mempunyai anggota cluster yang pasti. 

Melainkan data yang sudah masuk ke dalam cluster bisa saja berpindah ke cluster 

yang lain. Akan tetapi, karena peneliti sering menentukan sendiri jumlah cluster 

awal, baik dengan menggunakan metode tertentu atau berdasarkan pengalaman, 

maka metode K-Means ini disebut sebagai metode semi-supervised classification 

(Agusta, 2007). 

Penelitian sebelumnya yang membahas analisis cluster adalah penelitian 

Cohyo Aziz (2017) yang berjudul "Analisis Multivariat Clustering K-Means Untuk 

APBD Kecamatan-kecamatan di Kota Semarang Tahun 2015”, terdapat 3 Cluster 

yang terbentuk. Cluster Pertama yaitu kelompok Kecamatan dengan penggunaan 

anggaran tinggi, cluster kedua yaitu kelompok Kecamatan dengan penggunaan 

anggaran rendah dan cluster ketiga yaitu kelompok Kecamatan dengan penggunaan 

anggaran sedang. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fina Nasari dan Surya Darma 

(2015) dengan judul “Penerapan K-Means clustering pada data penerimaan 

mahasiswa baru”. Hasil penelitiannya yaitu mengelompokkan mahasiswa ke dalam 

2 cluster dan berdasarkan hasil cluster dapat disimpulkan bahwa jika asal sekolah 

adalah SMA atau Sekolah Menengah Pertama maka rata-rata jurusan yang diambil 

adalah Sistem Informasi dan jika asal sekolahnya adalah SMK maka rata-rata 

jurusan yang diambil adalah Teknik Informatika. 
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Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ediyanto (2013) dengan judul 

“Pengklasifikasian karakteristik dengan Metode K-Means Cluster Analysis”. Di 

dalam Penelitiannya, Metode K-Means Cluster Analysis cukup efektif  diterapkan 

dalam proses pengklasifikasian Karakteristik terhadap objek penelitian. 

IPM adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah 

komponen dasar kualitas hidup (Badan Pusat Statistik). IPM dibangun melalui 

pendekatan 3 dimensi yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan 

yang layak. IPM  juga merupakan suatu tolak ukur maju atau tidaknya suatu 

wilayah, tingkat IPM yang tinggi disuatu wilayah adalah berhasil atau tidaknya 

dalam program pembangunannya. Untuk membangun IPM yang berkualitas tinggi 

pemerintah harus membuat program-program dan fasilitas yang memadai untuk 

meningkatkan IPM.  

Nilai IPM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 yaitu mencapai 70,52 

(Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2017). IPM Provinsi Jawa Tengah 

pada tahun 2011-2016 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional mencapai 

69.98 masih di bawah rata-rata IPM Nasional yaitu 70,81. IPM Jateng tidak mampu 

mengimbangi peningkatan IPM Provinsi-Provinsi lain di Indonesia terutama 

Provinsi yang ada di Pulau Jawa (BAPPEDA Jawa Tengah, 2016). Memperhatikan 

kondisi capaian IPM Provinsi Jawa Tengah maka pemerintah harus 

mengidentifikasi persoalan daerah dan merumuskan langkah-langkah yang konkret 

untuk mendukung pelaksanaan program yang mendukung capaian target IPM dan 

membangun IPM yang berkualitas tinggi. 



4 
 

 
 

Dalam penelitian ini akan dianalisis kasus clustering Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, untuk 

mengetahui pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM seperti angka harapan hidup, harapan 

lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka penduduk miskin, tingkat 

pengangguran, dan pengeluaran perkapita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2017. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka akan dilakukan 

clustering  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan 

metode K-Means cluster. 

Berkembangnya teknologi pada era sekarang, komputer sangat diperlukan 

untuk mempermudah dan mempercepat pengolahan data. Maka di dalam penelitian 

ini software yang digunakan untuk mengolah data yaitu aplikasi SPSS. Menurut 

(Priyatno, 2009) SPSS merupakan program untuk olah data statistik yang paling 

populer dan paling banyak pemakaiannya di seluruh dunia dan banyak digunakan 

oleh para peneliti untuk berbagai keperluan seperti riset pasar, untuk menyelesaikan 

tugas penelitian sepeti skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Oleh karena itu 

penulis mengangkat judul tentang “ANALISIS MULTIVARIAT CLUSTERING 

K-MEANS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH 

BERDASARKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2017 

DENGAN BANTUAN SOFTWARE SPSS”. 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

Masalah yang akan dikaji dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan metode K-Means dalam pembentukan cluster pada data 

Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Pada 

Tahun 2017 ? 

2. Bagaimanakah karakteristik cluster yang terbentuk ? 

3. Variabel apa yang memberikan perbedaan paling besar pada cluster yang 

terbentuk? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Agar mendekati tujuan yang diharapkan, maka perlu dilakukan pembatasan 

permasalahan, antara lain : 

1. Dibatasi pada analisis Cluster K-Means beserta teori-teori yang mendukung. 

2. Data dalam penelitian ini adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi 

Jawa Tengah tahun 2017 yaitu 6 variabel faktor yang mempengaruhi IPM. 

3. Studi kasus penelitian ini dibatasi yaitu 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2017. 

1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan metode K-Means dalam pembentukan cluster pada data IPM. 

2. Mengetahui karakteristik cluster yang terbentuk. 

3. Mengetahui variabel yang memberikan perbedaan paling besar pada cluster 

yang terbentuk. 
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1.5 MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa, mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh 

selama di bangku perkuliahan untuk menunjang persiapan terjun ke dunia kerja 

dan menambah wawasan yang lebih luas mengenai analisis cluster dan 

software SPSS. 

2. Bagi Jurusan Matematika, dapat dijadikan sebagai bahan studi kasus bagi 

pembaca dan acuan bagi mahasiswa terkait analisis cluster dan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi pihak perpustakaan dan bahan bacaan untuk 

menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca. 

3. Bagi instansi, dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah agar 

lebih memperhatikan daerahnya dan meningkatkan kualitas daerah tersebut 

khususnya untuk daerah yang mempunyai nilai IPM rendah. 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika digunakan untuk mempermudah dalam memahami jalan 

pemikiran secara keseluruhan tugas akhir. Secara garis besar tugas akhir ini dibagi 

menjadi tiga bagian yaitu : 

1. Bagian Awal 

Bagian awal tugas akhir ini meliputi halaman judul, halaman pernyataan 

keaslian tulisan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, prakata, 

abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
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2. Bagian Isi 

Bagian isi tugas akhir ini terdiri atas lima bab. Adapun lima bab tersebut yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dikemukakan konsep-konsep yang berisi 

tentang teori-teori yang menjadi kerangka berfikir untuk 

penyelesaian masalah dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dikemukakan populasi dan sampel, variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dikemukakan tentang hasil penelitian dan 

pembahasan, sebagai jawaban dari permasalahan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini dikemukakan simpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian dan saran yang berkaitan dengan simpulan. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir tugas akhir ini meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran 

yang mendukung. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Indeks Pembangunan Manusia 

Menurut Bappenas (1999), menjelaskan bahwa Pembangunan didefinisikan 

sebagai suatu kegiatan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

diberbagai aspek kehidupan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan 

dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi 

dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan 

perkembangan sosial. 

Menurut Sirojuddin (2016), IPM merupakan indeks komposit yang dihitung 

sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan 

indeks standar hidup layak. IPM adalah mengukur capaian pembangunan manusia 

berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup (Badan Pusat Statistik). IPM 

dibangun melalui pendekatan 3 dimensi yaitu : 

1. Dimensi umur panjang dan kesehatan. 

2. Dimensi pengetahuan. 

3. Dimensi Kehidupan yang layak. 

Untuk mengukur dimensi umur panjang dan kesehatan, digunakan angka 

harapan hidup. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan 

harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur 

dimensi kehidupan yang layak digunakan angka penduduk miskin, tingkat 

pengangguran, dan indikator kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli 
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masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya 

pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian 

pembangunan untuk hidup layak. 

Indikator kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari pembangunan suatu 

masyarakat yang hanya menggunakan pendapatan perkapita tidak akurat. 

Pendapatan perkapita tidak fokus terhadap pembangunan manusia melainkan 

pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Indeks pembangunan manusia (IPM) 

sebagai indikator dekomposit yang digunakan sebagai pengukur kesejahteraan yang 

dibangun oleh United Nation Development Program (UNDP) berlandasan gagasan 

Haq (1996) (Bhakti, 2012).  

IPM merupakan indikator tingkat pembangunan manusia suatu wilayah yang 

dihitung melalui perbandingan dari angka harapan hidup, pendidikan dan standar 

hidup layak. UNDP (United Nation Development Program) mendefinisikan 

pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi 

penduduk. Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the 

ultimate end) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (principal 

means) untuk mencapai tujuan itu (Lumbantoruan, 2015). Untuk menjamin 

tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal pokok yang perlu 

diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan 

(UNDP, 1995 dalam sinergi, 2013). 

2.2 Analisis Multivariat 

Analisis multivariat adalah analisis multi variabel dalam satu atau lebih 

hubungan. Analisis ini berhubungan dengan semua teknik statistik yang secara 



10 
 

 
 

simultan menganalisis sejumlah pengukuran pada individu atau objek (Santoso, 

2014).  Sebagai contoh, jika dilakukan analisis regresi sederhana dengan satu 

variabel Y dan satu variabel X, maka analisis seperti itu dikatakan bivariat, karena 

ada dua variabel X dan Y. Sedangkan jika dilakukan analisis regresi berganda 

dengan satu variabel Y dan dua variabel X (𝑋1 dan 𝑋2), maka analisis sudah bisa 

dikatakan mutivariat, karena ada tiga variabel (termasuk 𝑋1 dan 𝑋2). 

2.2.1 Jenis-Jenis Analisis Statistika Multivariat 

Menurut Supranto (2004), Analisis multivariat bisa dikelompokkan menjadi 

dua kelompok besar yaitu : 

1. Analisis dependensi/ketergantungan (dependence methods). 

2. Analisis interdependensi/tidak saling ketergantungan (interdependence 

methods). 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Analisis Multivariat 

 

Analisis Multivariat

Metode Dependensi

Satu Variabel Tak Bebas

- Anova dan Ancova

- Regresi Berganda

- Analisis Diskriminan

- Analisis Konjoin

Lebih dari 
Satu Variabel 
Tak Bebas

- Manova dan 
Mancova

- Korelasi 
Kanonikal

Metode 
Interdependensi

Fokus 
pada 
Variabel

- Analisis 
Faktor

Fokus pada Objek

- Analisis Cluster

- Penskalaan 
Multidimensi
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2.2.1.1 Metode Dependensi/Ketergantungan (Dependence Method) 

Analisis dependensi bertujuan untuk menjelaskan atau meramalkan nilai 

variabel tak bebas berdasarkan lebih dari satu variabel bebas yang 

mempengaruhinya. (𝑋1, 𝑋2, ..., 𝑋𝑘  dan Y) kalau hanya melibatkan satu variabel 

bebas, analisis disebut analisis bivariat (X dan Y) (Supranto, 2004).  

Pengelompokan jenis analisis dengan metode dependensi dapat didasarkan 

oleh dua hal yaitu jumlah variabel terikat (dependent variable) dan tipe data pada 

variabel bebas dan variabel terikat. Berdasarkan jumlah variabel dependen, maka 

analisis multivariat dikelompokan apakah mempunyai satu variabel dependen, dua 

variabel dependen, ataukah beberapa variabel dependen. Selanjutnya, setelah 

diketahui jumlah veriabel dependen maka pengelompokan selanjutnya berdasarkan 

jenis data variabel dependen maupun variabel independennya (Widarjono, 2015). 

Apabila variabel terikat berjumlah satu, terdapat tiga analisis multivariat yaitu 

: regresi berganda, analisis konjoin, dan analisis diskriminan. Tipe data variabel 

terikat pada analisis regresi berganda dan analisis konjoin adalah interval atau rasio. 

Sedangkan tipe data variabel terikat pada analisis diskriminan adalah nominal atau 

ordinal. 

Apabila variabel terikat berjumlah dua atau lebih, terdapat dua analisis 

multivariat yaitu: analisis korelasi kanonikal dan analisis varian multivariat. Tipe 

data variabel terikat pada analisis korelasi kanonikal dan analisis varian multivariat 

adalah interval atau rasio. Tipe data untuk variabel bebas pada analisis  kanonikal 

adalah interval atau rasio sedangkan pada analisis varian multivariat tipe data untuk 

variabel bebas adalah nominal atau ordinal (Supranto, 2004). 
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2.2.1.1.1 Regresi Linear Berganda 

Regresi linear berganda adalah metode analisis yang tepat dipergunakan jika 

masalah penelitian (research problem) melibatkan satu variabel tak bebas 𝑌 yang 

metrik yang dipengaruhi atau terkait dengan lebih dari satu variabel bebas 𝑋 yang 

metrik atau non-metrik. Tujuan analisis ini untuk memperkirakan/meramalkan nilai 

variabel 𝑌 dengan menggunakan data variabel bebas 𝑋 yang sudah diketahui 

besarnya atau nilainya (Santoso, 2015). 

Beberapa hal lain yang penting juga untuk dipahami dalam penggunaan 

analisis regresi linear ganda yaitu perlunya melakukan uji asumsi klasik atau uji 

prasyarat analisis regresi ganda sehingga persamaan garis regresi yang diperoleh 

benar-benar dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Salah satu 

permasalahan dari ketiga asumsi model regresi linear berganda adalah sering 

terjadinya korelasi antar variabel-variabel bebas yang disebut sebagai 

multikolinearitas. Metode stepwise biasanya digunakan untuk mengatasi masalah 

multikolinearitas yang kuat (Pujilestari, 2017). 

2.2.1.1.2 Analisis Diskriminan 

Analisis diskriminan merupakan teknik menganalisis data, kalau variabel 

(disebut criterion) merupakan kategori (non-metrik, nominal atau ordinal, bersifat 

kualitatif) sedangkan variabel bebas sebagai prediktor merupakan metrik (interval 

atau rasio, bersifat kuantitatif) (Supranto, 2004).  Analisis diskriminan adalah 

teknik statistika untuk mengelompokkan individu ke dalam kelompok-kelompok 

yang saling bebas dan tegas berdasarkan segugus peubah bebas (Annas, 2015). 
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Menurut Santoso (2014), Tujuan analisis diskriminan adalah : 

1. ingin mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar-grup pada variabel 

dependen ? Atau bisa dikatakan apakah ada perbedaan antara anggota grup 1 

dengan anggota grup 2?, 

2. jika ada perbedaan, variabel independen manakah pada fungsi diskriminan 

yang membuat perbedaan tersebut ?, 

3. membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan 

persamaan regresi,  

4. melakukan klasifikasi terhadap objek (dalam terminologi SPSS disebut baris), 

apakah suatu objek (bisa nama orang, nama tumbuhan, benda atau lainnya) 

termasuk pada grup 1 atau grup 2 atau lainnya. 

Analisis diskriminan cocok digunakan jika variabel tak bebasnya berupa 

kelompok, bisa dikotomus (dua kelompok, misalnya laki-laki dan perempuan) atau 

multi dikotomus (lebih dari dua kelompok) (Priatna, 2016). 

2.2.1.1.3 Analisis Varian 

Analisis varian dan kovarian digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata 

nilai variabel tak bebas terkait dengan pengaruh dari variabel terkontrol, setelah 

memperhitungkan pengaruh dari variabel bebas yang tidak terkontrol (Supranto, 

2004). Analisis varian bertujuan untuk mengetahui dampak beberapa variabel bebas 

yang non-metrik (berupa kelompok) disebut perlakuan atau treatment terhadap 

variabel tak bebas yang metrik. Pengaruh ditunjukkan dengan adanya perbedaan 

rata-rata. 
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2.2.1.1.4 Analisis Varian Multivariat 

Multivariate Analisis of Variance atau Manova adalah analisis yang mirip 

dengan analisis varian (Anova), bedanya terletak pada banyaknya variabel tak 

bebas 𝑌. Di dalam anova hanya ada satu variabel tak bebas 𝑌 (𝑌1), di dalam manova 

ada lebih dari satu variabel tak bebas 𝑌, katakan ada 𝑘 (𝑌1, 𝑌2, ..., 𝑌𝑘) (Supranto, 

2004). Manova adalah teknik anova menggunakan dua atau lebih variabel dependen 

metrik. Manova memeriksa perbedaan kelompok di seluruh variabel-variabel 

dependen secara simultan, sedangkan hipotesis nol pada manova adalah vektor 

means pada multiple dependent variable di seluruh kelompok (Herman, 2012). 

2.2.1.1.5 Korelasi Kanonikal 

Tujuan korelasi kanonikal secara dasar sama dengan korelasi sederhana atau 

korelasi berganda, yakni ingin mengetahui apakah ada hubungan (asosiasi) antara 

dua variabel ataukah tidak? Namun, berbeda dengan korelasi sederhana, pada 

korelasi kanonik jumlah variabel dependen dan variabel independen lebih dari satu, 

sehingga alat analisis korelasi kanonik bisa digolongkan pada statistik multivariat 

(Santoso, 2014). Korelasi kanonikal digunakan untuk mengkorelasikan secara 

simultan (bersama-sama) beberapa variabel tak bebas 𝑌 dengan beberapa variabel 

bebas 𝑋 (Priatna, 2016). 

2.2.1.1.6 Analisis Konjoin 

Tujuan analisis konjoin adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi 

seseorang terhadap suatu objek yang terdiri atas satu atau banyak bagian. Hasil 

utama Conjoint Analysis adalah suatu bentuk (desain) produk barang atau jasa, atau 

objek tertentu yang diinginkan oleh sebagian besar responden (Santoso, 2014).  
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2.2.1.2 Metode Interdependensi/Tidak saling Ketergantungan (Independence 

Method) 

Analisis interdependensi bertujuan untuk memberikan arti (meaning) kepada 

suatu set variabel (kelompok variabel) atau mengelompokkan suatu set variabel 

menjadi kelompok yang lebih sedikit jumlahnya dan masing-masing kelompok 

membentuk variabel baru yang disebut faktor (mereduksi jumlah variabel). 

Beberapa contoh analisis interdependensi, antara lain analisis faktor (factor 

analysis), analisis cluster (cluster analysis), penskalaan multidimensional 

(multidimensional scaling). Pada umumnya di dalam riset pemasaran, analisis 

interdependensi untuk membentuk segmen pasar. Objek (responden/pelanggan) 

dalam segmen akan homogen atau relatif homogen (hampir sama/mirip) akan tetapi 

antar-segmen sangat heterogen/sangat berbeda/bervariasi (Supranto, 2004). 

2.2.1.2.1 Analisis Faktor 

 Analisis faktor merupakan nama umum yang menunjukkan suatu kelas 

prosedur, utamanya dipergunakan untuk mereduksi data atau meringkas dari 

variabel yang banyak diubah menjadi sedikit variabel, misalnya dari 15 variabel 

yang lama diubah menjadi 4 atau 5 variabel baru yang disebut faktor dan masih 

memuat sebagian besar informasi yang terkandung dalam variabel asli (original 

variable) (Supranto, 2004). Menurut Aziz (2017), sebagaimana dalam tugas 

akhirnya menjelaskan bahwa analisis untuk menemukan variabel baru yang disebut 

faktor yang jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah variabel asli. 

Variabel baru tersebut memuat sebanyak mungkin informasi yang terkandung di 

dalam variabel asli. Di dalam proses mereduksi jumlah variabel, informasi yang 
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hilang harus seminimum mungkin. Variabel baru yang disebut faktor, bisa 

dipergunakan untuk melakukan analisis regresi linear berganda, sebagai variabel 

yang tidak lagi mengalami multikolinearitas. 

2.2.1.2.2 Analisis Cluster 

Analisis cluster merupakan suatu metode dalam analisis peubah ganda yang 

bertujuan  untuk mengelompokkan n obyek pengamatan ke dalam k cluster dengan 

(k<n) berdasarkan p peubah, sehingga keragaman objek antar kelompok lebih 

homogen dibandingkan keragaman objek antar kelompok (Bangun, 2016). 

Analisis cluster yaitu analisis untuk mengelompokkan elemen yang mirip 

sebagai objek penelitian menjadi kelompok (cluster) yang berbeda dan mutually 

exclusive (Supranto, 2004). Analisis cluster digunakan untuk eksplorasi data dan 

untuk menyediakan data yang digunakan dalam pengclusteran. Analisis cluster 

juga untuk mengelompokkan individu dalam suatu populasi untuk menemukan 

struktur dalam  data (Fajrianti, 2016). Berbeda dengan analisis diskriminan dimana 

kelompok sudah ditentukan, kemudian suatu fungsi diskriminan bisa dipergunakan 

untuk menentukan suatu elemen (objek) harus masuk kelompok yang mana.  

2.2.1.2.3 Penskalaan Multidimensional 

 Menurut Supranto (2004), Multidimensional scaling (MDS) adalah 

kumpulan teknik statistik terkait yang sering digunakan dalam visualisasi untuk 

menjelajahi informasi atau kesamaan dissimilarities dalam data. MDS bertujuan 

untuk membentuk pertimbangan atau penilaian pelanggan mengenai kemiripan 

(similarity) atau prefensi (perasaan lebih suka) ke dalam jarak (distance) yang 

diwakili dalam ruang multidimensional. 
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2.2.1.2.4 Analisis Korespondensi 

Menurut Supranto (2004), berbeda dengan teknik interdependen lainnya 

yang telah dibahas di atas, di dalam kemampuannya mengakomodasi dua hal yaitu 

data non-metrik (kualitatif, nominal dan ordinal) dan hubungan non-linear. Analisis 

korespondensi menggunakan suatu tabel contigency, yaitu tabulasi silang dari dua 

variabel kategori. Kemudian mengubah data non-metrik menjadi data metrik dan 

melakukan reduksi dimensional dan perceptual mapping. 

2.2.2 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 diinterpretasikan 

dengan tepat (Santoso, 2014). Berikut ini merupakan uji yang biasanya dilakukan 

pada berbagai metode statistik multivariat : 

2.2.2.1 Missing Data 

Missing data atau missing value adalah informasi yang tidak tersedia untuk 

sebuah subyek (kasus). Dalam terminologi SPSS, missing data adalah adanya sel-

sel kosong pada satu atau beberapa variabel. Missing data tidak bermasalah bagi 

keseluruhan data, apalagi jika jumlahnya hanya sedikit, misal hanya 1% dari 

seluruh data. 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 (Santoso, 2014). Berikut merupakan 

perlakuan terhadap data yang mengalami missing data yaitu: 
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1. Menghilangkan atau menghapus baris atau kolom yang mengalami missing 

value. 

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

dengan nilai rata-rata keseluruhan data, karena nilai rata-rata dari keseluruhan 

data dianggap mendekati nilai yang sebenarnya.  

2.2.2.2 Outlier 

Data outlier adalah data yang secara nyata berbeda dengan data-data yang lain. 

(Santoso, 2014). 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). Deteksi terhadap univariat outlier dapat dilakukan 

dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier yaitu 

dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standardized atau yang disebut 

z-score, yang memiliki nilai means (rata-rata) sama dengan nol dan standar deviasi 

sama dengan satu (Yulianto, 2014). Berikut merupakan penyebab adanya data 

outlier yaitu : 

1. Terjadi kesalahan dalam pengambilan sampel. 

2. Terjadi kesalahan dalam mengentri data. 

3. Memang terdapat data yang ekstrim. 

Berikut merupakan uji yang dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya data outlier  

yaitu : 
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2.2.2.2.1 Scatter Plot Data 

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. 

2.2.2.2.2 Standardisasi Data 

Menurut Aziz (2017), sebagaimana dalam tugas akhirnya menjelaskan 

bahwa uji keberadaan outlier dapat dilakukan dengan cara standardisasi data yaitu 

data yang diteliti diubah ke dalam bentuk z. Berikut merupakan rumus standardisasi 

dengan nilai z. 

Z= 
𝑥−�̅�

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 (Santoso, 2014). 

2.2.2.2.3 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 : 35). Berikut merupakan penanganan apabila terdapat data 

outlier antara lain : 
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1. Data yang mengalami outlier dihapus atau dihilangkan. 

2. Mempertahankan adanya data outlier, dikarenakan memang ada data outlier. 

2.2.2.3 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 berdistribusi normal, maka 

dikatakan ada masalah terhadap asumsi normalitas (Santoso, 2015 : 190). Data yang 

baik adalah data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni distribusi 

tersebut tidak miring ke kiri atau miring ke kanan (Santoso, 2014 : 43). Berikut 

merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan apabila sebaran data tidak normal 

yaitu : 

1. Menghapus atau menghilangkan data yang dianggap menjadi penyebab data 

tidak normal. 

2. Menambah data. 

3. Melakukan transformasi data. 

4. Menerima suatu data apa adanya. 

2.2.2.4 Uji Linearitas 

Linearitas adalah keadaan dimana hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen bersifat linear (garis lurus) dalam range variabel independen 

tertentu (santoso, 2014 : 51). Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah 

spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak (Ghozali, 2011 : 166). 
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2.2.2.5 Uji Homoskedastisitas Data 

Uji homoskedastisitas pada prinsipnya ingin menguji apakah sebuah grup (data 

kategori) mempunyai varians yang sama diantara 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 : 49). 

2.2.2.6 Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas dalam suatu model regresi dapat diketahui dengan 

menghitung nilai Variance Inflation Factor (VIF). VIF adalah suatu faktor yang 

mengukur seberapa besar kenaikan ragam dari koefisien penduga regresi 

dibandingkan terhadap variabel bebas yang orthogonal jika dihubungkan secara 

linear. Nilai VIF akan semakin besar jika terdapat korelasi yang semakin besar 

diantara variabel bebas (Supriyadi, 2017). 

Multikolinearitas menyebabkan estimator mempunyai varian yang besar, 

akibatnya interval estimasi cenderung lebih besar sehingga membuat variabel bebas 

secara statistika tidak signifikan padahal nilai koefisien determinasi (𝑅2) tinggi 

sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat (Widarjono, 2007). 

2.3 Analisis Cluster 

2.3.1 Pengertian Cluster 

Cluster atau ‘klaster’ dapat diartikan ‘kelompok’ dengan demikian, pada 

dasarnya analisis cluster akan menghasilkan sejumlah cluster (kelompok) (Santoso, 

2014 : 125). Analisis cluster yaitu analisis untuk mengelompokkan elemen yang 
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mirip sebagai objek penelitian menjadi kelompok (cluster) yang berbeda dan 

mutually exclusive (Supranto, 2004 : 26). 

Sekilas memang terdapat kemiripan antara analisis faktor dengan analisis 

cluster, keduanya disebut dengan ‘factor analysis’. Namun, terdapat perbedaan 

penting diantara keduanya. Jika analisis faktor (disebut dengan R Factor Analysis) 

bertujuan mereduksi sejumlah variabel menjadi satu atau beberapa faktor, maka 

analisis cluster (disebut dengan Q Factor Analysis) lebih bertujuan untuk 

mengelompokkan isi variabel, walaupun bisa juga disertai dengan pengelompokan 

variabel. Jika dikaitkan dengan pengolahan data menggunakan SPSS, analisis 

faktor adalah perlakuan terhadap isi dari KOLOM data, sedangkan analisis cluster 

adalah perlakuan terhadap isi dari BARIS data (Santoso, 2014 : 126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Prosedur Analisis Cluster 

Rumuskan Masalah 
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Tujuan utama analisis cluster ialah mengklasifikasi objek (kasus/elemen) 

seperti orang, produk (barang), toko, perusahaan, kedalam kelompok-kelompok 

yang relatif homogen didasarkan pada suatu set variabel yeng dipertimbangkan 

untuk diteliti (Supranto, 2004 : 141). 

2.3.2 Ciri Sebuah Cluster yang baik 

Menurut Santoso (2014), analisis cluster akan membagi sejumlah data pada 

satu atau beberapa cluster tertentu. Sebuah cluster yang baik adalah cluster yang 

mempunyai: 

1. Homogenitas (kesamaan) yang tinggi antara anggota dalam satu cluster (within- 

cluster). 

2. Heterogenitias (perbedaan) yang tinggi antara cluster yang satu dengan cluster 

lainnya (between cluster). 

Dari dua hal di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah cluster yang baik adalah 

cluster yang mempunyai anggota-anggota yang semirip mungkin satu dengan yang 

lain, namun sangat tidak mirip dengan anggota-anggota cluster yang lain. Di sini, 

'mirip' diartikan sebagai tingkat kesamaan karakteristik antara dua data. 

2.3.3 Asumsi pada analisis cluster  

Menurut Santoso (2014), asumsi untuk analisis cluster yaitu : 

1. Sampel yang diambil benar-benar bisa mewakili populasi yang ada. Memang 

tidak ada ketentuan jumlah sampel yang representatif, namun tetaplah 

diperlukan sejumlah sampel yang cukup besar agar proses clustering bisa 

dilakukan dengan benar. 
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2. Multikolinearitas, yakni kemungkinan adanya korelasi antar-objek. Sebaliknya 

tidak ada atau seandainya ada, besar multikolinearitas tersebut tidaklah tinggi 

(misal di atas 0,5). Jika sampai terjadi multikolinearitas, dianjurkan untuk 

menghilangkan salah satu variabel dari dua variabel yang mempunyai korelasi 

cukup besar. 

2.3.4  Proses Analisis Cluster  

2.3.4.1 Proses Standarisasi 

Menurut Santoso (2014), bila terdapat data (variabel) yang mempunyai 

perbedaan ukuran satuan yang besar perlu dilakukan proses standardisasi. 

Perbedaan satuan yang mencolok akan menyebabkan bias dalam analisis cluster, 

sehingga data asli harus ditransformasi (standardisasi) sebelum bisa dianalisis. 

Transformasi dilakukan terhadap variabel yang relevan ke dalam bentuk z skor, 

seperti berikut : 

Z= 
𝑥−�̅�

𝜎
    (2.2) 

 

Keterangan : 

x = nilai data 

�̅� = nilai rata-rata 

𝜎 = standar deviasi 

2.3.4.2 Mengukur Kesamaan Antar Objek (Similarity) 

Konsep kesamaan adalah hal yang fundamental dalam analisis cluster. 

Kesamaan antar objek merupakan ukuran korespondensi antar objek. Ada tiga 

metode yang dapat diterapkan, yaitu ukuran korelasi, ukuran jarak, dan ukuran 
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asosiasi. Sesuai prinsip dasar cluster yaitu mengelompokkan objek yang 

mempunyai kemiripan (Supranto, 2004).  

2.3.4.2.1 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 cluster 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 : 

1. Ukuran Mutlak Korelasi 

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. 

2. 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 objek ke-i dan objek ke-j. 
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2.3.4.2.2 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 dimasukan pada cluster tersebut (Santoso, 2014 : 128). 

2.3.4.2.3 Ukuran Asosiasi 

Pada dasarnya, cara ini akan mengasosiasikan sebuah data dengan cluster 

tertentu. Dalam praktek, cara ini tidak sepopuler kedua cara sebelumnya (Santoso, 

2014 : 128). 

2.3.4.3 Membuat Cluster (Clustering) 

Ada dua proses penting yaitu algoritma cluster dalam pembentukan cluster dan 

menentukan jumlah cluster yang akan dibentuk. Keduanya mempunyai implikasi 

substansial tidak hanya pada hasil yang diperoleh tetapi juga pada interpretasi yang 

akan dilakukan terhadap hasil tersebut (Supranto, 2004).  

2.3.4.4 Interpretasi 

Setelah cluster tebentuk, langkah selanjutnya melakukan interpretasi. Tahap 

intepretasi meliputi pengujian tiap cluster dalam term untuk menamai dan 

menandai dengan suatu label secara akurat dapat menjelaskan kealamian cluster. 

Proses ini dimulai dengan suatu ukuran yang sering digunakan yaitu centroid 

cluster. Membuat profil dan interpretasi cluster tidak hanya untuk memperoleh 

suatu gambaran saja melainkan pertama yaitu menyediakan suatu rata-rata untuk 

menilai korespondensi pada cluster yang terbentuk dan kedua yaitu profil cluster 
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memberikan arah bagi penelitian terhadap signifikansi praktis. Pada intinya 

memberi nama spesifik untuk menggambarkan isi cluster tersebut (Supranto, 2004). 

2.3.4.5 Validasi dan profling Cluster 

2.3.4.5.1 Validasi solusi cluster 

Proses validasi bertujuan untuk menjamin bahwa solusi yang dihasilkan dari 

analisis cluster dapat mewakili populasi dan dapat digeneralisasi untuk objek lain. 

Pendekatan ini membandingkan solusi cluster dan menilai korespondensi hasil. 

Terkadang tidak dapat dipraktikkan karena adanya kendala waktu dan biaya atau 

ketidaktersediaan objek untuk analisis cluster ganda (Supranto, 2004).  

2.3.4.5.2 Profiling solusi cluster 

Tahap ini menggambarkan karakteristik tiap cluster untuk menjelaskan cluster-

cluster tersebut dapat berbeda pada dimensi yang relevan. Titik beratnya pada 

karakteristik yang secara signifikan berbeda antar cluster dan memprediksi anggota 

dalam suatu cluster khusus (Supranto, 2004). 

2.3.5 Metode Analisis Cluster 

Di dalam analisis cluster terdapat dua metode analisis cluster 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-hierarki 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). 

2.3.5.1 Metode Hierarki 

Hierarchical clustering adalah metode analisis kelompok yang berusaha untuk 

membangun sebuah hierarki kelompok. Hierarchical clustering dibagi menjadi dua 

yaitu Agglomeratif Clustering dan Difsive Clustering. Agglomeratif Clustering 

mengelompokkan data dengan pendekatan bawah atas (bottom up), sedangkan 

Difisif Clustering menggunakan pendekatan atas bawah (top-bottom) (Rahmawati, 

2016). Metode ini memulai pengelompokan 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 : 

129). 

Menurut Aziz (2017), sebagaimana didalam tugas akhirnya menjelaskan 

bahwa andaikan 𝑑𝑖𝑗 merupakan ukuran ketidakmiripan antara cluster ke-i dengan 
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cluster ke-j dan 𝑑𝑘(𝑖,𝑗) merupakan ukuran ketidakmiripan antara cluster ke-k 

dengan cluster (i,j) yang merupakan penggabungan antara cluster ke-i dengan 

cluster ke-j. Berikut ini diberikan ukuran ketidakmiripan antar cluster : 

2.3.5.1.1 Pautan Tunggal (Single Linkage/Nearest Neighbour Method) 

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) 

2.3.5.1.2 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) 

2.3.5.1.3 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). Hasil berupa Average Linkage Clustering dapat disajikan dalam bentuk 

suatu dendogram atau diagram pohon. Cabang-cabang pohon menunjukkan cluster 

(kelompok). Cabang-cabang tersebut bertemu bersama-sama pada simpul yang 

posisinya sepanjang suatu sumbu jarak (kemiripan) (Hidayatullah, 2016). 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. 
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2.3.5.1.4 Ward’s Error Sum of Square Method 

Pada metode ini, jarak antara dua cluster yang terbentuk adalah sum of squares 

diantara dua cluster tersebut (Santoso, 2014). Metode Ward berusaha untuk 

meminimalkan variasi antar objek dalam satu cluster dan memaksimalkan variasi 

dengan objek yang ada di cluster lainnya. Metode Ward didasarkan pada kriteria 

sum square error (SSE) dengan ukuran kehomogenan antara dua objek berdasarkan 

jumlah kuadrat kesalahan minimal (Rahmawati, 2016). Jumlah kuadrat dalam 

cluster (jarak kadrat euclidean masing-masing objek terhadap mean cluster yang 

memuat objek cluster tersebut) yang meminimalkan sering disebut : 

𝐸𝑆𝑆 = ∑ {∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘
2 −

1

𝑛𝑘
(∑ 𝑥𝑖𝑗𝑘

𝑛𝑘
𝑖=1 )

2𝑝
𝑖=1

𝑛𝑘
𝑖=1 }𝑘

𝑘=1                 

(2.9) 

Ukuran ketidakmiripan di atas dapat diltulis secara umum sebagai berikut : 

𝑑𝑘(𝑖,𝑗) = 𝑎𝑖𝑑𝑘𝑗 + 𝑎𝑗𝑑𝑘𝑗 + 𝛽𝑎𝑖𝑗 + 𝑑3𝑑𝑘𝑖 − 𝑑3𝑑𝑘𝑗        

(2.10) 

Yang akan menjadi ketidakmiripan pautan tunggal bila 𝑎𝑖 = 𝑎𝑗 = 
1

2
, 𝛽 = 0 dan d = 

−
1

2
. Akan menjadi pautan lengkap bila 𝑎𝑖 = 𝑎𝑗 = 

1

2
, 𝛽 = 0 dan d = −

1

2
. Akan menjadi 

pautan rataan bila 𝑎𝑖 =  
𝑛𝑖

𝑛𝑖+ 𝑛𝑗
, 𝑎𝑗 =  

𝑛𝑗

𝑛𝑖+ 𝑛𝑗
, 𝛽 =  − 𝑎𝑖𝑎𝑗  𝑑𝑎𝑛 𝑑 = 0  

2.3.5.1.5 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 : 
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𝑑𝑘(𝑖,𝑗) =  
𝑛𝑖

𝑛𝑖+ 𝑛𝑗
𝑑𝑘𝑖 +

𝑛𝑗

𝑛𝑖+ 𝑛𝑗
𝑑𝑘𝑗– 

𝑛𝑖+𝑛𝑗

(𝑛𝑖+ 𝑛𝑗)2 𝑑𝑖𝑗       

(2.8) 

2.3.5.2 Metode Non-Hierarki 

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 : 129). Ada tiga prosedur dalam metode non-hierarki 

yaitu : 

2.3.5.2.1  Sequential Threshold 

Proses clustering dengan menggunakan metode Sequential Threshold dimulai 

dengan memilih sebuah cluster seed dan kemudian menggabungkan setiap objek 

yang ada dalam jarak yang telah ditentukan sebelumnya. Cluster tersebut akan 

disebut sebagai cluster pertama. Setelah cluster pertama terbentuk, maka cluster 

seed kedua digunakan dan kemudian objek-objek yang mempunyai jarak terdekat 

akan digabungkan. Jika telah selesai, maka cluster berikutnya akan dibentuk 

dengan cara yang sama. 

Metode ini disebut Sequential Threshold karena proses clustering dilakukan 

berurutan dari cluster pertama, kedua, ketiga, dan berikutnya. Metode ini tidak 

memperbolehkan suatu objek pindah ke cluster lain. 

2.3.5.2.2 Parallel Threshold 

Proses clustering dengan menggunakan metode Parallel Threshold dimulai 

dengan memiliki cluster seed yang akan dijadikan patokan pembuatan cluster. 
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Setiap objek akan diukur tehadap cluster seed tersebut. Sebuah objek akan masuk 

ke suatu cluster jika mempunyai nilai jarak terhadap suatu cluster seed lebih dekat 

daripada cluster seed yang lain. Langkah ini mengakibatkan penentuan cluster tidak 

berurutan. 

Metode ini disebut Parallel Threshold karena proses clustering dilakukan tidak 

berurutan. Metode ini tidak memperbolehkan suatu objek yang sudah menjadi 

anggota suatu cluster berpindah ke cluster lain. 

2.3.5.2.3 Optimalisasi 

Proses clustering dengan menggunakan metode ini mirip dengan Sequential 

Threshold atau Parallel Threshold clustering, perbedaannya adalah 

diperbolehkannya suatu objek berpindah dari suatu cluster ke cluster lain. Ini tejadi 

ketika jarak ke suatu cluster ternyata lebih dekat daripada jarak objek tersebut ke 

cluster yang sekarang. 

Proses optimalisasi dilakukan dengan menghitung ulang setiap objek terhadap 

semua centroid  cluster yang ada. Jika objek tersebut mempunyai jarak yang lebih 

kecil terhadap suatu centroid cluster lain daripada centroid cluster sekarang, maka 

objek tersebut di relokasi ke cluster terdekat tersebut.  

2.4 K-Means Cluster 

2.4.1 Pengertian K-Means Cluster 

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

digolongkan sebagai metode pengklasifikasian yang bersifat unsupervised (tanpa 

arahan) karena data yang dianalisis tidak mempunyai label kelas yang berarti dalam 

proses pengelompokannya, analisis ini tidak mempunyai anggota cluster yang pasti. 
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Melainkan data yang sudah masuk kedalam cluster bisa saja berpindah ke cluster 

yang lain. Akan tetapi, karena peneliti sering menentukan sendiri jumlah cluster 

awal, baik dengan menggunakan metode tertentu atau berdasarkan pengalaman, 

maka metode K-Means ini disebut sebagai metode semi-supervised classification 

(Agusta, 2007). 

Berbeda dengan metode hierarki, metode non-hierarki 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 : 129).  

Metode k-means berusaha mengelompokkan data yang ada kedalam beberapa 

kelompok, dimana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama 

satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada 

di dalam kelompok yang lain (Nasari, 2015). 

2.4.2 Langkah-langkah Analisis K-Means Cluster 

Menurut Agusta (2007), data clustering menggunakan metode K-Means ini 

secara umum dilakukan dengan algoritma dasar sebagai berikut : 

2.4.2.1  Menentukan jumlah cluster 

Tahap awal dalam analisis cluster dengan metode K-Means adalah dengan 

menentukan besarnya k, yaitu banyaknya cluster dan menentukan centriod atau 

pusat cluster pada tiap cluster. Dalam menentukan jumlah cluster dan centriod pada 

tiap cluster bersifat objektif. 
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2.4.2.2  Menghitung jarak Antara Objek dan Tiap Centroid 

Ukuran menghitung jarak tiap objek dengan setiap centriod menggunakan 

ukuran jarak pada ukuran kesamaan objek dalam cluster. Ukuran jarak yang 

digunakan dalam metode K-Means adalah jarak euclidean. 

2.4.2.3  Pengalokasian Data ke Centroid Terdekat 

Cari data yang lebih dekat dengan pusat cluster. Tandai titik data tersebut di 

pusat cluster yang terdekat dan posisi pusat cluster dihitung kembali dengan rata-

rata anggota dari setiap cluster. 

2.4.2.4 Validasi 

Cek semua data sekali lagi dan letakkan setiap data yang terdekat dengan pusat 

cluster (pusat cluster tidak dihitung lagi). Jika anggota dari tiap pusat cluster tidak 

berubah maka berhenti dan jika masih berubah maka kembali ke langkah tiga yaitu 

alokasikan data ke centriod terdekat lagi. 

2.5  Gambaran Umum SPSS 

Problem yang dihadapi oleh para pengguna statistik umunya adalah 

penyelesaian yang menyita banyak waktu, diperlukan ketelitian, kecermatan, 

mampu menghafal, mengingat dan mengaplikasikan rumus-rumus statistik, 

sehingga statistik menjadi ilmu yang dekat dengan persepsi ‘rumit’. Seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi yang cepat, kerja-kerja statistik saat ini bisa 

diselesaikan dengan perangkat komputer dengan aplikasi (software) statistik. 

Penggunaan teknologi ini sangat membantu penggunaan statistik dengan cepat, 

cermat dan akurat menyelesaikan persoalan-persoalan data statistik. Sehingga 

aktivitas kerja menjadi efektif dan efisien. 
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SPSS pertama kali dibuat pada tahun 1968 oleh tiga mahasiswa Stanford 

University, yakni Norman H. Nie, C. Hadlai Hull, dan Dale H. Bent. Ketika pertama 

kali diciptakan software ini dioperasikan pada komputer mainframe, hingga 

akhirnya McGraw-Hill menerbitkan user manual SPSS.Pada tahun 1984, muncul 

SPSS dalam PC dengan naa SPSS/PC+, dan sejalan dengan populernya sistem 

operasi Windows maka SPSSS pada tahun 1992 mengeluarkan versi Windows. 

Selain itu SPSS juga menjalin aliansi strategis dengan software house lainnya, 

seperti Oracle corp, Bussiness Ovject, serta Ceres Integrated Solution untuk 

memperkuat market dalam bidang bussiness intelligenc. Seiring perkembangan 

jaman Salah satu software pengolahan data statistik yang paling populer saat ini 

adalah SPSS. Pada awal SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik 

untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical 

Package for the Social Sciens. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melaani 

berbagai jenis pengguna, seperti proses produksi pabrik, riset ilmu sains, dan 

lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS adalah Statistical 

Product and Service Solutions.  

Dengan adanya SPSS, maka akan mempermudah pekerjaan dalam 

mempermudah penelitian dan meganalisis data. SPSS mempunyai banyak 

kelebihan dibandingkan dengan program aplikasi statistik lainnya, diantaranya 

mudah dioperasikan, mampu mengakses data dari berbagai macam formta data, 

serta mampu menampilkan data yang lebih informatif dan informasi yang akurat. 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Berdasarkan jumlah variabel yang dianalisis, analisis statistika dapat 

dikelompokan menjadi analisis univariat, bivariat dan multivariat. Analisis 

univariat adalah analisis statistika yang hanya melibatkan satu variabel. Analisis 

bivariat adalah analisis statistika yang melibatkan dua variabel sedangkan analisis 

multivariat adalah analisis yang melibatkan lebih dari dua variabel. Menurut 

Supranto (2004), analisis multivariat bisa dikelompokan menjadi dua kelompok 

besar yaitu metode dependensi dan interdependensi. 

Apabila dalam suatu analisis dapat membedakan antara variabel bebas dengan 

variabel terikat, maka metode ini disebut dengan metode dependensi. Karakteristik 

pada metode dependensi adalah variabel yang satu dengan variabel yang lain saling 

bergantung (Widarjono, 2015). Apabila variabel terikat berjumlah satu, terdapat 

tiga analisis multivariat yaitu : regresi berganda, conjoint analysis, dan analisis 

diskriminan.  

Apabila dalam suatu analisis kesulitan untuk memisahkan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, maka metode ini disebut dengan metode interdependensi, 

karena semua variabel dianggap independen. Karakteristik pada metode 

interdependensi adalah variabel yang satu dengan variabel yang lain tidak saling 

begantung. Pembagian metode interdependensi dilihat dari pengolahan data 

berdasarkan objek atau berdasarkan variabel. Apabila pengolahan data berdasarkan 

variabel, maka analisis yang digunakan adalah analisis faktor. Sedangkan apabila 

pengolahan data berdasarkan objek, maka analisis yang digunakan adalah analisis 

cluster, MDS atau CA (Supranto, 2004). 
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Analisis cluster yaitu analisis untuk mengelompokkan elemen yang mirip 

sebagai objek penelitian menjadi kelompok (cluster) yang berbeda dan mutually 

exclusive. Tujuan utama analisis cluster adalah mengelompokkan objek-objek 

berdasarkan kesamaan karakteristik diantara objek-objek tersebut. Dua metode 

paling umum dalam algoritma cluster adalah metode hierarki dan metode non-

hierarki (Supranto, 2004). 

Metode hierarki memulai pengelompokan 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 : 

129). 

Berbeda dengan metode hierarki, metode non-hierarki 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 : 129). 

Penelitian ini menggunakan metode K-Means cluster. Metode K-Means cluster 

salah satu metode yang digolongkan sebagai metode pengklasifikasian yang 

bersifat unsupervised (tanpa arahan) karena data yang dianalisis tidak mempunyai 

label kelas yang berarti dalam proses pengelompokannya, analisis ini tidak 
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mempunyai cluster yang pasti. Melainkan data yang sudah masuk kedalam cluster 

bisa saja berpindah ke cluster yang lain. 

Dalam penelitian ini akan dianalisis kasus clustering Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017, untuk 

mengetahui pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi nilai IPM seperti angka harapan hidup, harapan 

lama sekolah, rata-rata lama sekolah, angka penduduk miskin, tingkat 

pengangguran, dan pengeluaran perkapita di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2017. Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka akan dilakukan 

clustering  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan 

metode K-Means cluster. 
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Gambar 2.3 Kerangka Berfikir 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Penerapan metode k-means dalam pembentukan cluster berdasarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi IPM mengelompokkan 35 Kabupaten/Kota 

menjadi 3 kelompok  cluster. Cluster 1 adalah kelompok Kabupaten/Kota 

dengan IPM tinggi. Cluster 2 adalah kelompok Kabupaten/Kota dengan 

IPM rendah. Dan Cluster 3 adalah kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM 

sedang. Kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM tinggi adalah Kabupaten 

Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota 

Salatiga, dan Kota Semarang. Kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM 

rendah adalah Kabupaten Brebes. Kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM 

sedang adalah Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten 

Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten 

Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten 

Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, 

Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten 

Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten 

Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten 

Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, 

Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. 
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2. Karakteristik cluster-cluster yang terbentuk adalah sebagai berikut : 

Cluster 1 berisi angka harapan hidup diatas rata-rata, jumlah penduduk 

miskin dibawah rata-rata, tingkat pengangguran dibawah rata-rata, harapan 

lama sekolah diatas rata-rata dan pengeluaran perkapita diatas rata-rata. 

Cluster 2 berisi angka harapan hidup dibawah rata-rata, jumlah penduduk 

miskin diatas rata-rata, tingkat pengangguran diatas rata-rata, harapan lama 

sekolah dibawah rata-rata dan pengeluaran perkapita dibawah rata-rata. 

Cluster 3 berisi angka harapan hidup dibawah rata-rata, jumlah penduduk 

miskin diatas rata-rata, tingkat pengangguran dibawah rata-rata, harapan 

lama sekolah dibawah rata-rata dan pengeluaran perkapita dibawah rata-

rata. 

3. Variabel yang memberikan perbedaan paling besar pada ketiga cluster yang 

terbentuk adalah variabel harapan lama sekolah dengan nilai F sebesar 

36,808 dengan signifikansi 0,000 sedangkan variabel yang tidak 

memberikan perbedaan pada ketiga cluster yang terbentuk adalah variabel 

tingkat pengangguran dengan nilai F sebesar 2,773 dan signifikansi 0,080. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan sebagai 

berikut : 

1. Kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM paling rendah yaitu Kabupaten 

Brebes, dan kelompok Kabupaten/Kota dengan IPM paling tinggi hanya 

6 Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah seharusnya lebih memperhatikan 

Kabupuaten/Kota yang memiliki nilai IPM rendah, khususnya 
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Kabupaten Brebes. Dan Pemerintah daerah seharusnya mengidentifikasi 

persoalan daerah dan membuat program-program yang mendukung 

capaian target IPM dan membangun IPM yang berkualitas tinggi.  

2. Variabel yang memberikan perbedaan paling besar adalah variabel 

harapan lama sekolah. Harapan lama sekolah sebaiknya ditingkatkan 

lagi dengan membuat program-program yang mendukung, contohnya 

pemerataan akses berkualitas seperti  program Indonesia pintar atau 

sekolah gratis agar semua masyarakat mempunyai hak yang sama untuk 

bisa bersekolah. 
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