
 
 

1 
 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah 

terciptanya kesejahteraan rakyat. Sejahtera adalah kondisi masyarakat yang 

sejahtera atau bisa disebut dengan kondisi tidak kurang atau cukup dalam dimensi 

jasmani dan rohani [1]. Berdasarkan  pembukaan UUD 1945, yang merupakan 

tujuan Negara Indonesia yaitu melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Negara berkewajiban 

untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya.  

Pemerintah hendaknya terus melaksanakan pembangunan nasional yang 

bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, karena kesejahteraan rakyat 

pada dasarnya merupakan kondisi dinamis yang nilai kuantitatifnya tidak akan 

pernah berhenti dan akan terus berubah seiring dengan perkembangan kebutuhan 

rakyat [2]. Program Pembangunan Pemerintah daerah Provinsi Lampung 

mempunyai tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran 

melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi, 

peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan sesuai dengan 

kondisi, potensi dan permasalahannya.  

Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi dengan jumlah 

penduduk terbesar di Pulau Sumatera. Pada tahun 2019 jumlah penduduk 

Lampung mencapai lebih dari 8,4 juta orang atau sekitar 14,46 persen dari 

keseluruhan jumlah penduduk Sumatera. Posisi ini menempatkan Provinsi 

Lampung di posisi ketiga setelah Sumatera Utara sebesar 14,6 juta orang atau 

sekitar 24,87 persen, dan Sumatera Selatan dengan populasi sebesar 8,5 juta orang 

atau sekitar 14,46 persen [3]. 

Jumlah penduduk yang semakin meningkat seiring waktu akan 

mengakibatkan permasalahan dalam hal kependudukan akan bermunculan. 

Semakin banyaknya jumlah penduduk, tentunya penentuan kebijakan akan 
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semakin banyak dipertimbangkan antara lain penyediaan sarana prasarana atau 

fasilitas umum yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, 

dan sebagainya yang gunanya agar kesejahteraan penduduk tetap terjamin. 

Pelaksanakan program pembangunan perlu dilakukan identifikasi 

berdasarkan karakteristik tingkat kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah 

agar dalam pengambilan kebijakan dan strategi pembangunan, pemerintah dapat 

tepat sasaran dan efektif. Salah satu prasyarat keberhasilan suatu program 

pembangunan sangat bergantung pada ketepatan identifikasi kelompok sasaran 

dan wilayah sasaran. Oleh karena itu, sangat penting mempertimbangkan 

pengelompokan dan karakteristik 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung 

berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat Tahun 2019.  

Analisis cluster merupakan suatu teknik analisis multivariat yang 

bertujuan untuk mengelompokkan data atau variabel observasi kedalam cluster 

sedemikian rupa sehingga setiap cluster bersifat homogen sesuai dengan faktor-

faktor yang digunakan untuk melakukan pengelompokkan. Analisis cluster 

mempunyai dua metode yaitu metode hierarki dan non hierarki. Penelitian ini 

menggunakan metode hierarki, karena proses pengelompokkannya dilakukan 

secara bertahap atau terstruktur dan banyaknya kelompok belum diketahui. 

Sedangkan penggunaan metode non hierarki terlebih dahulu dilakukan penentuan 

jumlah kelompok dan pemilihan pusat kelompok (centroid). Pengelompokan 

secara hierarki biasanya digunakan untuk banyak sampel yang relatif sedikit. 

Sedangkan untuk data yang banyak dapat digunakan K-Means Cluster (metode 

non hierarki). Dalam metode hierarki terdapat beberapa metode yang sering 

digunakan dalam pengelompokkan yaitu single linkage, complete linkage, dan 

average linkage.  

Penelitian yang dilakukan Wahidah Alwi dan Muh. Hasrul, yang berjudul 

“Analisis klaster untuk Pengelompokkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi 

Selatan Berdasarkan Indikator Kesejahteraan Rakyat”. Pada penelitian tersebut 

digunakan metode average linkage dengan mengukur jarak antar objek 

menggunakan jarak euclidean. Pengelompokkannya menggunakan 24 

Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dengan menggunakan 11 variabel indikator 

kesejahteraan rakyat. Banyaknya cluster yang dibentuk adalah sebanyak 3 cluster, 
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dimana cluster 1 terdiri 21 Kabupaten/Kota, cluster 2 terdiri dua Kabupaten/Kota, 

dan cluster 3 terdiri satu Kabupaten/Kota. [2] 

Pada penelitian ini, penulis juga membandingkan 3 metode 

pengelompokkan terbaik antara single linkage, complete linkage dan average 

linkage dengan melihat nilai rasio simpangan baku dalam cluster dan simpangan 

baku antar cluster, seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Sulthan Fikri 

Mu’afa dan Nurissaidah Ulinnuha yang berjudul “Perbandingan Metode Single 

Linkage, Complete Linkage, dan Average Linkage dalam Pengelompokkan 

Kecamatan Berdasarkan Variabel Jenis Ternak Kabupaten Sidoarjo”. Pada 

penelitian ini, pengelompokkan dilakukan sebanyak 3 kali dengan 3 metode 

berbeda dan masing-masing pengelompokkan menghasilkan anggota kelompok 

yang berbeda-beda, lalu membandingkan metode yang terbaik menggunakan rasio 

simpangan baku dan didapatkan metode pengelompokkan terbaik yaitu 

menggunakan metode complete linkage dengan kelompok pertama terdiri dari 15 

kecamatan, kelompok kedua terdiri dari 2 kecamatan, dan kelompok ketiga terdiri 

dari 1 kecamatan. [4] 

Pengelompokkan wilayah berdasarkan karakteristik ini bermanfaat bagi 

pemerintah khususnya Provinsi Lampung untuk mengambil kebijakan dalam 

peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai hal tersebut dengan judul “Analisis Cluster Hierarki untuk 

Mengelompokkan Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung Berdasarkan 

Indikator Kesejahteraan Rakyat”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, dirumuskan masalah dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Diantara tiga metode yang dipakai, metode manakah yang menjadi metode 

pengelompokkan terbaik? 

2. Bagaimana hasil pengelompokkan Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Lampung berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini membandingkan tiga metode yaitu, single linkage, complete 

linkage, dan average linkage dengan menggunakan nilai rasio simpangan 

baku dalam cluster dan simpangan baku antar cluster untuk mengetahui 

metode yang terbaik diantara ketiga metode pengelompokkan tersebut. 

2. Untuk mengetahui bagaimana hasil pengelompokkan Kabupaten dan Kota 

di Provinsi Lampung berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat dengan 

menggunakan sepuluh variabel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Lampung. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis  

Penulisan skripsi ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis 

tentang penerapan analisis cluster metode hierarki dalam mengelompokkan 

kabupaten/kota di Provinsi Lampung berdasarkan indikator kesejahteraan 

rakyat.  

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan materi dan bahan referensi 

untuk penerapan analisis cluster metode hierarki untuk menerapkan 

pengelompokkan pada topik yang sama maupun topik lainnya.  

3. Bagi Universitas  

Penulisan tugas akhir ini dapat menambah koleksi bahan pustaka yang 

bermanfaat bagi Institut Teknologi Sumatera pada umumnya dan mahasiswa 

jurusan Matematika. 

4. Bagi Pihak Lain  

Penulisan tugas akhir ini dapat memberikan gambaran kepada pemerintah 

Provinsi Lampung mengenai kondisi kesejahteraan rakyat sehingga dapat 

menentukan kebijakan pemerataan pembangunan yang tepat sasaran. 

1.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Objek yang akan diteliti adalah 15 Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Lampung. 
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2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh variabel  

diantaranya adalah kepadatan penduduk, jumlah penduduk miskin, 

pengeluaran perkapita disesuaikan, jumlah angkatan kerja, angka harapan 

hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, tingkat pengangguran 

terbuka, jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan sendiri, dan 

jumlah tindak pidana menurut kepolisian resort di Provinsi Lampung. 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan merupakan langkah-langkah yang terdiri dari lima 

bagian (bab) yang digunakan untuk mempermudah dalam penulisan laporan. 

Bagian pertama adalah menulis pendahuluan yang berisi latar belakang penulis 

melakukan penelitian mengenai pengelompokkan Kabupaten dan Kota di Provinsi 

Lampung berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat, rumusan masalah yang akan 

dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi penulis, bagi pembaca, bagi 

universitas, dan juga bagi pihak lain, dan batasan masalah yang digunakan dalam 

penelitian yaitu objek yang diteliti sebanyak 15 wilayah, dan indikator yang 

dipakai sebanyak sepuluh indikator kesejahteraan rakyat menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Lampung. Bagian kedua adalah menuliskan tinjauan 

pustaka yang berisi konsep-konsep yang menjadi landasan pembahasan masalah 

tentang analisis cluster, prosedur analisis komponen utama, prosedur 

pengelompokkan menggunakan analisis cluster hierarki, dan penjelasan mengenai 

kesejahteraan rakyat menurut BPS. 

Bagian ketiga yaitu metodologi penelitian yang berisi jenis penelitian, 

jenis dan sumber data, variabel penelitian yang terdiri dari sepuluh variabel, 

definisi operasional variabel yang berisi pengertian dari masing-masing variabel, 

dan prosedur penelitian yang ditampilkan dalah diagram alir. Bagian keempat 

berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan serta pembahasan nya. Bagian 

kelima berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan yang 

merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ada serta saran-saran yang 

membangun untuk penelitian selanjutnya. 

 


