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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Analisis Cluster 

Analisis cluster merupakan proses pengklasifikasian data menjadi 

beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu kelompok memiliki 

tingkat kemiripan yang maksimal dan data antar kelompok memiliki tingkat 

kemiripan yang minimal. Karena tujuannya untuk mendapatkan cluster yang 

paling homogen, kesesuaian skor yang akan dianalisis, kesamaan skor tersebut 

digunakan sebagai dasar pengklasifikasian data observasi atau variabel. Data 

mengenai ukuran kemiripan dianalisis menggunakan analisis cluster sehingga 

dapat ditentukan objek mana saja yang termasuk dalam cluster mana [5]. 

Analisis cluster memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan sebagai 

berikut:  

1. Kelebihan  

a. Dapat mengelompokan data observasi yang jumlahnya besar dan variabel 

yang banyak.  

b. Dapat digunakan dalam data yang berskala ordinal, interval, dan rasio.  

2. Kelemahan  

a. Pengelompokan sifatnya subjektif, karena hanya dilihat dari dendogram 

saja.  

b. Untuk data heterogen antara objek penelitian yang satu dan lainnya akan 

sulit untuk menentukan jumlah kelompok yang akan dibentuk.  

c. Metode yang dipakai memberikan hasil yang berbeda secara signifikan. 

Sehingga perlu dilakukan perhitungan untuk menentukan metode mana 

yang menjadi metode terbaik. 

d. Tingkat kesalahan biasanya akan semakin besar jika observasi nya 

semakin besar pula. 

 Analisis cluster mengelompokkan objek sehingga setiap objek yang paling 

dekat dengan objek lain berada dalam kelompok yang sama. Kelompok yang baik 

memiliki [2]: 
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a. Homogenitas atau kesamaan yang tinggi antar anggota dalam cluster (Within-

Cluster).  

b. Heterogenitas atau perbedaan yang tinggi antar anggota dalam cluster 

(Between-Cluster). 

2.2  Prosedur Analisis Cluster 

1. Standardisasi Data 

Proses standardisasi dilakukan apabila diantara variabel yang diteliti 

terdapat perbedaan ukuran satuan yang besar. Perbedaan satuan yang mencolok 

dapat mengakibatkan perhitungan pada analisis cluster menjadi tidak valid. 

Tujuan standardisasi adalah untuk menyamakan satuan, jadi nilai standar tidak 

lagi tergantung pada satuan pengukuran melainkan menjadi nilai baku agar dapat 

membandingkan antar variabel. Standardisasi tidak mengubah pola distribusi data. 

Transformasi dilakukan terhadap variabel yang relevan ke dalam bentuk z-score 

menggunakan rumus: 

     
     ̅ 

  
 

 
(2. 1) 

 

 Berdasarkan rumus tersebut, diperoleh bahwa     merupakan nilai variabel 

baku untuk pengamatan baris ke-  dan kolom ke-  biasa disebut Zscore atau nilai 

dari variabel yang sudah distandardisasi,     merupakan pengamatan baris ke-  

dan kolom ke- ,  ̅  adalah nilai rata-rata variabel ke- , dan    adalah nilai 

simpangan baku variabel ke- . 

2.  Menguji Kecukupan Sampel dengan Kaiser-Meyer Olkin (KMO) 

Nilai Kaiser-Meyer Olkin (KMO) dibutuhkan untuk mengetahui sampel 

yang ada sudah dapat mewakili populasi yang ada atau belum. Nilai KMO kurang 

dari 0,5 menandakan bahwa sampel yang diambil tidak dapat mewakili populasi 

yang ada [19]. KMO dapat dihitung dengan rumus: 

    
∑    

 
   

∑∑    
  ∑∑    

 
      

 ,                    (2.2) 

 Berdasarkan rumus tersebut, dapat diketahui bahwa      merupakan 

koefisien korelasi sederhana antara variabel ke-i dan ke-j, dan     merupakan 

koefisien korelasi parsial antara variabel ke-i dan ke-j. koefisien korelasi 

sederhana digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan dua variabel dan juga 
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untuk mengetahui bentuk hubungan antara dua variabel itu secara kuantitatif, 

sedangkan koefisien korelasi parsial digunakan untuk mengetahui hubungan 

antara dua variabel yang mana variabel lainnya dianggap berpengaruh atau dibuat 

sebagai variabel kontrol. 

 Pada uji KMO, terdapat kriteria keputusan untuk menyatakan sampel yang 

digunakan dalam penelitian termasuk kategori sampel yang bagaimana, apakah 

sampel termasuk baik, cukup, ataupun tidak layak untuk dianalisis lebih lanjut. 

Kriteria keputusan pada uji KMO terdapat pada Tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Kriteria keputusan sampel berdasarkan uji KMO 

Nilai KMO Interpretasi 

0,90 – 1,00 Sangat baik 

0,80 – 0,90 Baik 

0,70 – 0,80 Agak baik 

0,60 – 0,70 Lebih dari cukup 

0,50 – 0,60 Cukup 

0,00 – 0,50 Tidak layak 

 

3. Menguji Multikolinearitas menggunakan Uji Barlett  

Uji barlett dipakai untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel-

variabel dalam sampel. Hipotesis    yang akan diuji menyatakan tidak ada 

korelasi antar variabel, sedangkan untuk hipotesis    menyatakan terdapat 

korelasi antar variabel yang digunakan dalam penelitian. Statistik uji barlett 

adalah sebagai berikut: 

       
2

  [(   )  
(    )

6
]   | |  

(2.3) 
 

 Berdasarkan rumus uji barlett tersebut, dapat diketahui bahwa   

merupakan banyak observasi,   merupakan banyak variabel, dan | | adalah 

determinan matriks korelasi. Kriteria uji yang digunakan adah tolak    jika 

       
2

 nilainya lebih besar dari       
2

 atau nilai signifikansi lebih kecil dari   

yaitu 0,05 yang artinya terdapat korelasi antar variabel pada data penelitian. 
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4. Analisis Komponen Utama atau Principal Component Analysis (PCA) 

Metode Principal Component Analysis (PCA) digunakan untuk mengatasi 

masalah multikolinearitas atau adanya korelasi antar variabel bebas. Analisis 

komponen utama merupakan salah satu teknik analisis multivariat yang dapat 

digunakan untuk menjelaskan struktur variansi-kovariansi dari variabel baru yang 

sudah tidak saling berkorelasi, dan merupakan kombinasi linier dari variabel awal 

[6]. 

PCA tujuannya untuk dapat mereduksi dimensinya sehingga variabel yang 

terbentuk akan menjadi lebih sederhana [7]. Pereduksian (penyederhanaan) 

dimensi ini dilakukan apabila kriteria persentase keragaman data yang diterangkan 

oleh beberapa komponen utama sudah mencapai angka 75% atau lebih, maka 

analisis dilakukan dengan menggunakan komponen tersebut artinya komponen 

utama tersebut sudah dapat mewakili semua komponen lain yang ada.  

Analisis komponen utama mempunyai fungsi berikut ini [8]. 

1. Pengidentifikasian variabel baru yang menjadi dasar untuk data yang 

sifatnya multivariabel. 

2. Mengurangi banyaknya variabel asal yang saling berkorelasi menjadi 

variabel baru yang sudah tidak saling berkorelasi, namun tidak 

menghilangkan sebagian informasi yang ada dalam variabel asal. 

3. Menghilangkan variabel asal yang mempunyai informasi relatif sedikit. 

Pada PCA,   merupakan variabel asal yaitu   (    2     ) , 

kemudian ditransformasikan menjadi variabel baru    (      2     ) 

dimana   lebih kecil dari  , yang berarti banyaknya variabel baru yang telah 

ditransformasikan menggunakan PCA pasti lebih sedikit dari banyaknya variabel 

asal pada data penelitian.  Sehingga persamaan PCA yang terbentuk adalah 

sebagai berikut: 

            2 2          

  2   2     22 2     2    

                 
            2 2          
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 Berdasarkan persamaan PCA yang terbentuk, dapat diketahui bahwa nilai 

p menunjukkan banyak variabel asal,   menunjukkan banyak variabel baru yang 

telah ditransformasikan, dan     menyatakan bobot variabel ke-p komponen ke-q. 

 Langkah-langkah dalam melakukan analisis komponen utama adalah 

sebagai berikut: 

1. Membentuk matriks korelasi 

Korelasi merupakan istilah statistika yang digunakan untuk mengukur 

hubungan antar variabel yang dijelaskan oleh besarnya koefisien korelasi 

Dikatakan multikolinearitas apabila nilai korelasinya lebih besar dari 0.80 [20]. 

Penurunan komponen utama dari matriks korelasi dilakukan apabila data sudah 

terlebih dahulu distandardisasikan ke dalam bentuk baku.Perhitungan korelasi 

dapat dilakukan dengan rumus: 

  
 (∑  )  (∑ )(∑ )

√  (∑ 2)  (∑  )2   (∑ 2)  (∑ )2 
 

  
 

 Berdasarkan rumus perhitungan korelasi, dapat diketahui bahwa   

merupakan nilai koefisien korelasi, ∑  merupakan jumlah pengamatan variabel 

 , ∑  merupakan jumlah pengamatan variabel  , (∑ 2) merupakan jumlah 

kuadrat dari pengamatan variabel  , (∑ )2 merupakan jumlah kuadrat dari 

jumlah pengamatan variabel  , (∑ 2) merupakan jumlah kuadrat dari 

pengamatan variabel  , dan (∑ )2 merupakan jumlah kuadrat dari jumlah 

pengamatan variabel  . Kemudian nilai korelasi antar variabel yang telah 

didapatkan, dibentuk menjadi sebuah matriks korelasi. Matriks korelasi dituliskan 

sebagai berikut: 

     [

 
 2 

  2

 

    

  2 

        
     2   

] 
  
 

Matriks korelasi bersifat simetris, di mana unsur-unsur diagonal utama nya 

bernilai satu. Matriks korelasi ini digunakan untuk mencari nilai eigen sebagai 

penentuan banyak komponen utama yang akan digunakan. 

 

 

2. Mencari nilai eigen  
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Nilai eigen dilakukan untuk menentukan besar total varian yang dijelaskan 

oleh PC yang terbentuk. Nilai eigen selalu diurutkan dari yang terbesar sampai 

nilai terkecil. Nilai eigen menunjukkan besarnya total varian yang dijelaskan oleh 

PC yang terbentuk. Rumus untuk mencari nilai eigen dari matriks korelasi adalah 

sebagai berikut: 

|    |        (2.4) 

Berdasarkan rumus untuk mencari nilai eigen tersebut, dapat diketahui 

bahwa   merupakan matriks korelasi,   adalah nilai eigen, dan   merupakan 

matriks identitas. Nilai eigen dapat menjelaskan besar kontribusi keragaman 

masing-masing komponen utama dalam menjelaskan keragaman data asal. 

Besarnya kontribusi keragaman relatif yang mampu dijelaskan oleh komponen 

utama ke-  adalah sebesar : 

             
  

    2      
 

  
 

Menghitung besarnya kontribusi keragaman relatif dapat dengan membagi 

nilai    merupakan nilai eigen ke-  dengan jumlah nilai eigen sebanyak variabel 

asal ( ). Nilai yang dihasilkan dari perhitungan tersebut, dapat menjelaskan 

seberapa besar kontribusi komponen utama tersebut dapat mewakili komponen 

lainnya.  

3. Menentukan jumlah komponen utama yang akan digunakan 

Pada saat mencari nilai eigen, kemudian menentukan banyak komponen 

utama yang akan digunakan untuk mewakili komponen lain. Komponen utama 

ini, sudah dapat merangkum banyak informasi dari komponen lainnya. Banyak 

komponen yang akan dibentuk dapat dilihat dari nilai eigen yang nilainya lebih 

dari satu. 

4. Mencari vektor eigen  

Vektor eigen merupakan koefisien dari masing-masing variabel yang 

digunakan  untuk membentuk komponen utama. Vektor eigen dicari setelah 

mendapatkan nilai eigen. Vektor eigen dapat diperoleh dari persamaan berikut: 

 
(    ) ̂     (2.5) 
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Vektor eigen dapat dicari menggunakan rumus tersebut, dengan   

merupakan matriks korelasi,   merupakan nilai eigen, dan   ̂   adalah vektor eigen 

pengamatan ke-  dan peubah ke-     

5. Membuat persamaan komponen utama 

Vektor eigen digunakan untuk membentuk persamaan PC, misal, 

komponen utama yang terbentuk adalah dua komponen, maka persamaan PC nya 

ada dua pula. Persamaan PC diperoleh dengan mengalikan vektor eigen 

( ̂  ) dengan variabel asal sesuai pada masing-masing wilayah (  ) . Komponen 

utama dibentuk berdasarkan persamaan: 

     ̂   ̂    ̂      ̂ 2 2     ̂     

          

 
 

Pada persamaan PC diatas,   menunjukkan banyak variabel asal, sehingga 

nilai   yang dipakai adalah dari    sampai   , terdapat tiga metode umum yang 

dapat digunakan untuk menentukan banyaknya komponen utama [2]: 

1. Penentuan banyak komponen utama yang terbentuk berdasarkan proporsi 

kumulatif total keragaman yang mampu dijelaskan. Metode ini diterapkan 

pada matriks korelasi ataupun matriks kovarian. Tidak ada patokan baku 

berapa batas minimum tersebut. Namun, sebagian menyebutkan 70%, 

80%, bahkan ada yang 90%. 

2. Penentuan banyaknya komponen utama yang terbentuk berdasarkan pada 

nilai eigen. Banyak komponen yang memiliki nilai eigen yang lebih dari 1 

menunjukkan berapa banyak komponen utama yang akan diambil. 

3. Penentuan banyaknya komponen utama yang terbentuk berdasarkan scree 

plot yaitu, banyaknya komponen utama yang dipilih adalah jika pada titik 

  pada scree plot tersebut plot yang terbentuk curam ke kiri tapi tidak 

curam ke kanan. 

Diagram alir dibawah ditampilkan untuk menampilkan proses pada metode 

analisis komponen utama yang dilakukan dalam penelitian. Tujuannya untuk 

menggambarkan urutan penyelesaian metode analisis komponen utama dengan 

sederhana, rapi, dan jelas serta mempermudah pemahaman pembaca. 
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Langkah analisis komponen utama  disajikan dalam diagram alir berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Diagram alir prosedur analisis komponen utama 

Mulai 

Input 

𝑍𝑗𝑘   
𝑥𝑗𝑘  �̅�𝑘

𝑠𝑘
 

Standarisasi Data 

 

KMO  
∑ 𝑟𝑖𝑗

2
𝑖≠𝑗

∑∑ 𝑟𝑖𝑗
2  ∑∑ 𝑎𝑖𝑗

2
𝑖≠𝑗𝑖≠𝑗

 

Uji Kecukupan Sampel (Uji KMO) 

𝑋 𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2

  [(𝑁   )  
( 𝑝   )

6
] 𝐼𝑛|𝑅|  

Uji Multikolinearitas  

(Uji Barlett) 

𝑅    [

 
𝑟2 

𝑟 2

 

 𝑟 𝑝
 𝑟2𝑝

        
𝑟𝑝 𝑟𝑝2   

] 

Membuat Matriks Korelasi 

 

|𝑅  𝜆𝐼|    

Mencari Nilai Eigen 

Menentukan jumlah 

komponen utama yang akan 

digunakan 

(𝑅  𝜆𝐼)�̂�𝑖𝑝    

Mencari Vektor Eigen 

𝑃𝐶𝑖  �̂�𝑖  �̂�𝑖𝑋  �̂�𝑖 𝑋  �̂�𝑖2𝑋2    �̂�𝑖𝑝𝑋𝑝 

Membuat persamaan komponen utama 

Nilai komponen utama 

Selesai 

A 

A 



 
 

14 

 

6. Menentukan ukuran kemiripan objek 

Penentuan ukuran kemiripan atau jarak antar objek dilihat dari semakin kecil 

besaran jarak suatu individu terhadap individu lain, maka semakin besar 

kemiripan individu tersebut, sehingga individu tersebut akan dimasukkan dalam 

kelompok yang sama. Misal terdapat dua objek   dan  , masing-masing memiliki 

  pengamatan, tulis   (    2     ) dan   (    2     ) maka jarak antara 

dua objek dapat didefinisikan dengan berbagai cara.  Beberapa metode 

pengukuran jarak antar dua objek, yaitu: 

1) Jarak Euclidean 

Pengukuran jarak dilakukan dengan menghitung akar kuadrat dari 

penjumlahan kuadrat selisih dari nilai masing-masing variabel. Jarak Euclidean 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

     √(     )2  ( 2   2)2    (     )2  
 

 Pengukuran jarak euclidean menggunakan rumus diatas dengan  (   ) 

merupakan jarak antara objek   ke objek  ,   merupakan nilai objek pada 

kelompok ke- , dan   merupakan nilai objek pada kelompok ke- . 

2) Jarak Square Euclidean 

Metode Square Euclidean dengan mengkuadratkan selisih antara dua objek 

yang sama pada kelompok yang berbeda. Rumus metode Square Euclidean: 

 (   )   (     )
2  ( 2   2)

2    (     )2 (2.6) 
 

 Metode square euclidean ini yang digunakan untuk pengukuran jarak pada 

data penelitian yang digunakan. 

3) Jarak Manhattan 

Metode manhattan, pengukuran jarak dilakukan dengan menghitung jumlah 

absolut perbedaan objek untuk masing-masing peubah. Jarak manhattan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

 (   )   ∑ |     |
 

   
 

 
 

Pada metode ini,    merupakan nilai variabel   pada objek ke- ,    

merupakan nilai variabel   pada objek ke- , dan   merupakan banyaknya 

variabel yang diamati. 
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4) Jarak Mahalanobis 

Jarak ini berguna dalam menghilangkan atau mengatasi perbedaan skala 

pada masing-masing variabel. Jarak mahalanobis dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

 (   )   (     ) 
  (     ) 

  2  
 

Berdasarkan rumus perhitungan jarak mahalanobis diatas, dapat diketahui 

bahwa,   adalah matriks ragam per ragam gabungan,    nilai objek   pada 

variabel ke- , dan    nilai objek   pada variabel ke- . 

7. Melakukan Metode Cluster Hierarki 

Metode pengelompokkan yang dilakukan dengan menggunakan metode 

hierarki single linkage, complete linkage, dan average linkage. Terdapat dua cara 

untuk mendapatkan kelompok/cluster dengan metode ini yaitu dengan cara 

penggabungan (agglomerative) dan pemisahan (devisive). 

Pada metode agglomerative adalah metode pengelompokkan data yang 

dimulai dengan setiap satu pengamatan sebagai satu cluster kemudian terus 

mengelompokkan pengamatan ke dalam kelompok yang semakin besar. Metode 

devisive, dimulai dengan menempatkan semua objek sebagai satu kelompok. 

Selanjutnya, objek-objek dipisahkan ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. 

Kedua cara tersebut hanya berbeda dalam proses tahapan pembentukan kelompok 

saja [9]. 

Algoritma cluster hierarki agglomerative secara umum adalah sebagai 

berikut: 

1. Hitung matriks jarak antar data; 

2. Gabungkan dua kelompok terdekat berdasarkan parameter kedekatan yang 

ditentukan; 

3. Perbarui matriks jarak antar data untuk merepresentasikan kedekatan 

antara kelompok baru dan kelompok yang masih tersisa; dan 

4. Ulangi langkah 2 dan 3 hingga hanya satu kelompok yang tersisa. 

Beberapa macam metode cluster hierarki agglomerative: 

1. Single Linkage 

Pada metode single linkage teknik yang digunakan adalah dengan 

menggabungkan cluster-cluster menurut jarak antara anggota-anggota 
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terdekat di antara dua cluster. Langkah-langkah metode single linkage 

adalah sebagai berikut: 

a) Menemukan jarak terdekat pada matriks jarak antar data; 

b) Menggabungkan objek yang bersesuaian tersebut, katakanlah objek   

dan objek  , yang kemudian didapatkan cluster; 

c) Menghitung jarak minimum antara cluster (  ) dan cluster   yang lain  

dihitung dengan cara: 

 (  )     (       ) (2.7) 
 

Besaran-besaran     dan     masing-masing merupakan jarak 

terpendek antara cluster-cluster   dan   dan juga cluster-cluster   dan 

 ; dan 

d) Mengulangi langkah 2 sampai bergabung menjadi satu cluster. 

2. Complete Linkage 

Pada metode complete linkage teknik yang digunakan adalah dengan 

menggabungkan cluster-cluster menurut jarak antara anggota-anggota 

terjauh di antara dua cluster. 

Langkah-langkah metode complete linkage adalah sebagai berikut: 

a) Menemukan jarak terdekat pada matriks jarak antar data; 

b) Menggabungkan objek yang bersesuaian tersebut, katakanlah objek   

dan objek  , yang kemudian didapatkan cluster; 

c) Menghitung jarak maksimum antara cluster (  ) dan cluster   yang 

lain dihitung dengan cara: 

 (  )     (       ) (2.8) 

Besaran-besaran     dan     masing-masing merupakan jarak terjauh 

antara cluster-cluster   dan   dan juga cluster-cluster   dan  ; dan 

d) Mengulangi langkah 2 sampai bergabung menjadi satu cluster. 

3. Average Linkage 

Pada metode average linkage teknik yang digunakan adalah dengan 

menggabungkan cluster-cluster menurut jarak rata-rata pasangan anggota 

masing-masing pada himpunan antara dua cluster. Langkah-langkah 

pengclusteran dengan metode Average Linkage: 
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a) Menemukan jarak terdekat pada matriks jarak antar data; 

b) Menggabungkan objek yang bersesuaian tersebut, katakanlah objek   

dan objek  , yang kemudian didapatkan cluster; 

c) Menghitung jarak antara cluster (  ) dan cluster   yang lain  

dihitung dengan cara: 

 (  )  
∑ ∑      

     
 

(2.9) 
 

         

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui     merupakan jarak 

antara objek a pada cluster (  ) dan objek b pada cluster  ,      

merupakan banyak item pada cluster (  ), dan     merupakan banyak 

item pada cluster (  ) dan  . 

d) Mengulangi langkah 2 sampai bergabung menjadi satu cluster. 

8. Menentukan Metode Pengelompokkan Terbaik 

Untuk mengetahui metode yang mempunyai kinerja terbaik, dapat 

digunakan rata-rata simpangan baku dalam cluster (  ) dan simpangan baku 

antar cluster (  )  Rumus rata-rata simpangan baku dalam cluster (  ) : 

      ∑   

 

   
 

(2.10) 
 

 Berdasarkan persamaan tersebut, diketahui bahwa   adalah banyaknya 

cluster yang terbentuk, dan    adalah simpangan baku cluster ke-k. Rumus rata-

rata simpangan baku antar cluster  (  ) : 

    (   )  ∑ ( ̅   ̅)2   2
 

   
 

(2.11) 
 

Berdasarkan persamaan tersebut, diketahui  ̅   adalah rata-rata cluster ke-

 , dan  ̅ merupakan rata-rata keseluruhan cluster. Rasio yang dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

      
  

  
 (2.12) 

 

Metode yang mempunyai rasio terkecil merupakan metode terbaik. 

Semakin kecil nilai     dan semakin besar nilai    maka metode tersebut 

memiliki kinerja yang baik, artinya mempunyai homogenitas yang tinggi.  
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9. Menginterpretasikan hasil kelompok 

Menginterpretasikan hasil kelompok mempunyai tujuan untuk menentukan 

karakteristik setiap kelompok yang telah dihasilkan dari analisis cluster yang telah 

dilakukan. 

2.3 Kesejahteraan Rakyat 

 Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, 

material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan 

ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk 

mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang 

sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat. Terciptanya 

kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama pendirian negara Republik 

Indonesia. Sejahtera merupakan keadaan sentosa dan makmur yang diartikan 

sebagai keadaan yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja 

memiliki dimensi fisik atau materi, tetapi juga dimensi rohani. 

 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, indikator yang 

digunakan untuk mengukur kesejahteraan rakyat adalah: 

1. Kependudukan 

Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan berdampak pada 

munculnya permasalahan dalam hal kependudukan. Semakin banyak jumlah 

penduduk, maka dalam penentuan kebijakan semakin banyak yang perlu 

dipertimbangkan dalam hal penyediaan berbagai sarana dan prasarana atau 

fasilitas-fasilitas umum agar kesejahteraan penduduk terjamin. 

2.  Kesehatan dan gizi 

Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk 

menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Semakin sehat 

kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan 

dinamika pembangunan ekonomi negara/wilayah yang semakin baik, dan pada 

akhirnya akan berdampak pada peningkatan produktivitas penduduk. 

3. Pendidikan 

Pemerataan, akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat 

warga negara Indonesia memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan 

manusia seutuhnya.  



 
 

19 

 

4. Ketenagakerjaan 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu indikator yang dapat 

menunjukan kondisi perekonomian, kondisi sosial hingga tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Semakin besar tingkat pendapatan, semakin 

sejahtera masyarakat.  

5. Taraf dan pola konsumsi 

Besar kecilnya proporsi pengeluaran dalam konsumsi merupakan 

interpretasi kesejahteraan suatu rumah tangga. Indikator taraf dan pola 

konsumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengeluaran perkapita 

disesuaikan. 

6. Perumahan dan lingkungan 

Rumah merupakan salah satu kebutuhan primer, kebutuhan yang 

paling mendasar yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia 

sekaligus merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah 

selain sebagai tempat tinggal, juga dapat menunjukkan status sosial seseorang, 

yang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah.  

7. Kemiskinan 

Kemiskinan diartikan sebagai bentuk ketidakmampuan memenuhi 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan 

kesehatan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan 

adalah dengan melakukan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan 

ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Indikator kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah 

penduduk miskin. 

8. Sosial lainnya 

Adapun aspek sosial yang lebih cenderung terhadap pemenuhan 

kebutuhan tersier dalam hal ini adalah perjalanan wisata. Aspek lainnya 

seperti akses pada teknologi dan informasi, serta akses terhadap layanan 

publik dan juga tingkat keamanan wilayah. Indikator sosial lainnya yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah tindak pidana menurut 

kepolisian resort di Provinsi Lampung. 

 


