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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian terdahulu 

menjadi sangat penting agar dapat diketahui hubungan antara penelitian yang 

dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan pada saat ini mempunyai 

arti penting sehingga dapat diketahui kontribusi penelitian ini terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iswari dan Atthina (2014) membahas tentang 

pemanfaatan Algoritma K-Means untuk meng-cluster atau mengelompokkan 

kabupaten-kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan DIY berdasarkan kemiripan 

nilai lima buah ukuran indikator mortalitas derajat kesehatan daerah, yaitu angka 

kelahiran kasar, angka kematian kasar, angka kematian bayi, angka kematian balita, 

dan angka kematian ibu. Kelebihan dari penelitian ini adalah membuat suatu sistem 

untuk proses klasterisasi, sehingga data yang digunakan dalam proses klasterisasi 

hanya dapat dilihat oleh admin dan staf kesehatan wilayah Jawa Tengah dan DIY. 

Apabila di input-kan data baru maka sistem yang telah ada akan langsung 

memperlihatkan hasil cluster. Sehingga pengguna sistem hanya perlu memperbarui 

data untuk mengetahui hasil klaster dengan metode K-Means. Kelemahan dari 

penelitian ini adalah sistem yang telah dibuat belum dapat diakses semua orang dan 

belum adanya fitur untuk mengekspor data menjadi file dokumen. Sehingga apabila 

ada pihak berkepentingan ingin mendapatkan data hasil klaster harus bertemu 

dengan admin pada sistem. Selain itu dalam Metode Cluster perlu dilakukan 

perbandingan Metode Cluster, sementara pada sistem yang telah dibuat hanya 

memiliki satu jenis Metode Cluster. 

Penelitian ini dilakukan oleh Putri dan Fithriasari (2015) membahas tentang 

pengelompokan kabupaten dan kota di Jawa Timur yang didasarkan pada kemiripan 

karakteristik kondisi kesehatan masyarakat, pengelompokan kabupaten/kota di 

Jawa Timur dilakukan menggunakan Metode Kohonen SOM kemudian 

dibandingkan dengan hasil pengelompokan Metode Klasik K-Means. Variabel yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan regional domestik bruto (PDRB) 

perkapita atas dasar harga konstan, angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-

rata total lama sekolah penduduk usia 15 tahun, prevalensi TBC (Tuberkulosis), 

dan prevalensi Malaria. Kelebihan dari penelitian ini adalah penelitian ini 

membandingkan hasil dari dua Metode Cluster yaitu Metode K-Means dan 

Kohonen SOM dengan melihat nilai icdrate terkecil, sehingga dapat diketahui 

metode terbaik yang dapat digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di 

Jawa Timur berdasarkan indikator kesehatan masyarakat. Kekurangan dalam 

penelitian ini adalah kurangnya variabel yang digunakan dalam penelitian. 

Penelitian ini akan mengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur berdasarkan 

indikator kesehatan sehingga apabila variabel yang digunakan lebih lengkap akan 

menambah keakuratan pengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur 

berdasarkan indikator kesehatan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Amaliah dan Wibawati (2012), mempelajari 

kasus pada penelitian yang dilakukan oleh Marsudi dan Fithriasari (2015), tetapi 

penelitian yang dilakukan oleh Amalian dan Wibawati (2012) memperbaiki 

variabel yang digunakan dengan menambahkan beberapa variabel baru. Penelitian 

ini membahas tentang pengelompokkan kabupaten/kota di Jawa Timur dengan 

menggunakan 16 variabel yaitu angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, 

angka harapan hidup waktu lahir, presentase balita dengan gizi buruk, presentase 

kecamatan bebas rawan gizi, presentase rumah sehat, presentase tempat-tempat 

umum sehat, presentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat, 

presentase posyandu purnama dan mandiri, presentase desa yang mencapai 

“Universal Child Immunization” (UCI), presentase ibu hamil yang mendapat tablet 

FE, presentase bayi yang mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif, presentase murid 

Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang mendapat pemeriksaan gigi dan mulut, 

presentase pekerja yang mendapat pelayanan kesehatan kerja, rata-rata dokter per 

100.000 penduduk, rata-rata bidan per 100.000 penduduk, dan presentase keluarga 

yang memiliki akses terhadap air bersih. Kelebihan dalam penelitian ini adalah 

variabel yang digunakan bervariasi sehingga akan menambah keakuratan hasil 
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cluster. Kekurangan dalam penelitian ini adalah kurangnya visualisasi pemetaan 

hasil cluster, apabila dilakukan pemetaan pada hasil cluster maka akan mudah 

untuk membedakan daerah berdasarkan cluster-nya dan karakteristik dari cluster 

daerah itu sendiri. Penelitian ini belum menjelaskan kondisi kesehatan Provinsi 

Jawa Timur secara umum, sehingga belum dapat diketahui bagaimana kondisi 

kesehatan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2010. 

Penelitian Dhuhita (2015) mencoba untuk melakukan pengelompokan 50 

balita di Desa Karang Songo ke dalam 5 cluster status gizi. Variabel yang 

diperhatikan dalam penelitian ini adalah tinggi badan dan berat badan dari masing-

masing balita. Variabel tinggi dan berat badan digunakan untuk menghitung status 

gizi balita. Kelebihan dari penelitian ini adalah hasil dari pengelompokkan status 

gizi balita disesuaikan dengan Growth Chart, sehingga akan diketahui kesalahan 

dari pengelompokkan status gizi balita menggunakan metode K-Means. Pada 

penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi gizi buruk dijelaskan dengan baik 

pada bagian pendahuluan, namun pada bagian hasil dan pembahasan persoalan 

kondisi gizi buruk balita di Desa Karangsongo belum dijelaskan. Kekurangan lain 

dari penelitian ini adalah hanya menggunakan satu metode, dan Metode K-Means 

hanya memiliki nilai akurasi 34% benar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Mayusari (2015), bertujuan 

mengetahui Analisis Cluster perilaku sehat anak jalanan di Kota Kediri. Penelitian 

ini menggunakan instrumen berupa kuesioner dengan pertanyaan diantaranya 

tempat membuang sampah, frekuensi mandi dalam satu hari, cuci tangan 

menggunakan sabun, frekuensi menggosok gigi dalam satu hari, cara 

membersihkan rambut, frekuensi membersihkan rambut, frekuensi mengonsumsi 

sayuran dalam satu minggu, frekuensi mengonsumsi buah dalam satu hari, lama 

tidur dalam 24 jam, tempat buang air kecil dan air besar, frekuensi ganti baju setiap 

hari, cuci tangan setelah buang air besar, frekuensi olahraga dalam satu minggu, 

dan merokok. Kelebihan dari penelitian ini adalah pada variabel yang digunakan. 

Variabel yang digunakan menggambarkan kehidupan anak jalanan, selain itu juga 

menggambarkan kondisi anak jalanan yang berada di level rendah untuk terserang 
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penyakit berbahaya seperti AIDS, dan anak jalanan yang berada di level tinggi 

untuk terserang penyakit AIDS. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak 

disebutkan Metode Cluster yang digunakan dan tidak dijelaskan persoalan Uji 

Validitas dan Reliabilitas dari kuesioner untuk mendapatkan data dari penelitian ini. 

Penelitian Sari (2015) dilakukan untuk menggerombolkan 33 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan 8 variabel mencakup 

angka kematian, angka kesakitan dan status gizi masyarakat yang nantinya akan 

menggambarkan derajat kesehatan masyarakatnya. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Metode Hierarki dan ukuran jarak antar gerombol 

menggunakan Average Linkage, yaitu rata-rata dari semua jarak atau pautan rataan. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah analisis deskriptif yang menjelaskan dengan 

baik kondisi kesehatan di Sumatera Utara, dan variabel yang digunakan dapat 

mewakili kondisi kesehatan di Sumatera Utara. Namun, pada penelitian ini hanya 

menggunakan satu Metode Cluster yaitu Metode Average Linkage sehingga tidak 

ada pembanding yang menunjukkan bahwa Metode Average Linkage merupakan 

metode terbaik. 

Laeli (2014) melakukan penelitian dengan menggunakan 8 variabel yaitu 

Asuransi Jiwa Unit Link sebagai perlindungan terhadap kehilangan penghasilan, 

Asuransi Jiwa Unit Link sebagai suatu cara untuk menabung, Asuransi Jiwa Unit 

Link sebagai suat cara memiliki harta dengan cepat, Asuransi Jiwa Unit Link 

sebagai persiapan pendidikan anak, Asuransi Jiwa Unit Link sebagai persiapan dana 

pensiun, Asuransi Jiwa Unit Link sebagai pengalihan biaya kesehatan yang mahal, 

Asuransi Jiwa Unit Link sebagai ketenangan pikiran, Asuransi Jiwa Unit Link 

sebagai akibat karena pengaruh dari keluarga atau teman. Kelebihan dari penelitian 

ini adalah membandingkan dua metode yaitu Metode Average Linkage dan Ward’s. 

Kebaikan dari dua model ini dilihat dari nilai simpangan baku terkecil. Kekurangan 

dari penelitian ini adalah tidak adanya analisis deskriptif sehingga gambaran umum 

dari data tidak dapat diketahui. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto dan Hidayatullah (2014) dilakukan 

untuk mengetahui pengelompokan 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

dan mengetahui karakteristik setiap kelompok berdasarkan indikator kesejahteraan 

rakyat tahun 2010. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah PDRB per 

kapita, kepadatan penduduk, pengeluaran riil per kapita, angka harapan hidup, rata 

rata lama sekolah, penduduk miskin, dan jumlah angkatan kerja. Kelebihan dari 

penelitian ini adalah variabel yang digunakan dalam penelitian merupakan variabel 

yang menggambarkan kesejahteraan rakyat. Kekurangan dari penelitian ini adalah 

hanya menggunakan satu Metode Cluster dan tidak membandingkan hasil cluster 

dengan metode yang lain, selain itu tidak adanya visualisasi pemetaan dalam 

penelitian. Selain itu pada penelitian ini tidak dijelaskan permasalahan kondisi 

kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Madriosa (2014), dilakukan untuk mengetahui 

potensi penyebab masalah lalu lintas yang ada di ibukota provinsi di seluruh 

wilayah Indonesia, dari tahun 1984-2004. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian adalah jumlah penduduk, panjang jalan, banyaknya jumlah kendaraan, 

dan PDRB. Kelebihan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis pada ibukota 

provinsi di seluruh wilayah Indonesia, selain itu Analisis Deskriptif dalam 

penelitian ini dikaji dengan baik. Kekurangan dalam penelitian ini hanya 

menggunakan satu metode yaitu Average Linkage. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki dan Setiawan (2013) bertujuan untuk 

untuk mengidentifikasi tipe kawasan berdasarkan karakteristik timbulan sampah 

rumah tangga di Perkotaan Kabupaten Jember. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah luas lahan permukiman mewah, luas lahan permukiman 

sedang, luas lahan permukiman sederhana, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, 

rata-rata pendapatan penduduk, jumlah sampah organik, jumlah sampah anorganik. 

Kelebihan dari penelitian ini adalah penjelasan gambaran umum mengenai data 

dijelaskan secara rinci selain itu hasil cluster telah divisualisasikan dalam bentuk 

peta, sehingga mudah untuk dimengerti dan dibedakan daerah berdasarkan cluster-

nya. Pada penelitian ini masing-masing cluster dijelaskan karakteristiknya dengan 
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terperinci. Namun, kekurangan dari penelitian ini adalah tidak disebutkan jenis 

Metode Cluster yang digunakan. Selain itu hanya digunakan satu jenis Metode 

Cluster. 

Penelitian ini dilakukan oleh Febriyana (2011) bertujuan untuk 

membandingkan hasil Analisis Klaster K-Means dan K-Median dari data indikator 

kemiskinan kabupaten di Indonesia tahun 2009. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jumlah penduduk miskin yang bekerja dibidang formal, jumlah 

penduduk miskin yang bekerja dibidang informal, jumlah rumah tangga dengan 

luas lantai kurang dari 8 m2, jumlah rumah tangga dengan luas lantai lebih dari 8m2, 

jumlah rumah tangga menggunakan air bersih, jumlah rumah tangga menggunakan 

jamban sendiri, dan jumlah rumah tangga penerima raskin. Kelebihan dari 

penelitian ini adalah melakukan perbandingan Metode Cluster. Kekurangan dari 

penelitian ini adalah penjelasan dari hasil cluster yang singkat serta tidak adanya 

contoh perhitungan manual. Selain itu, Analisis Deskriptif yang digunakan belum 

menjelaskan kondisi umum kemiskinan secara baik. 

Penelitian Ramdhani (2015) bertujuan untuk menentukan anggota klaster dari 

33 provinsi di Indonesia dengan menggunakan Metode K-Means Cluster 

berdasarkan jumlah klaster terbaik. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah angka partisipasi murni SD/MI, angka partisipasi murni SMP/MTs, angka 

kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, akses terhadap air bersih, akses terhadap 

listrik, dan tingkat pengangguran terbuka. Kelebihan dari penelitian ini adalah 

membandingkan jumlah klaster dalam satu metode sehingga dapat dilihat jumlah 

klaster yang mewakili karakteristik suatu wilayah. Kekurangan dari penelitian ini 

adalah kurangnya pemetaan serta kurangnya Metode Cluster yang digunakan. 

Hidayati (2010) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel BEP, 

ROE, ROA, dan NPM yang merupakan Rasio Profitabilitas dari 27 bank. Hasil 

penelitian didapat kesimpulan bahwa  Metode Single Linkage lebih baik 

dibandingkan dengan Metode K-Means. Kelebihannya adalah variabel yang 

digunakan sudah lengkap dan tepat dalam mengelompokkan bank berdasarkan 
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Rasio Profitabilitas. Sedangkan kekurangannya adalah pembentukkan banyaknya 

cluster tidak seragam, sehingga untuk melakukan perbandingan metode cluster 

kurang tepat dilakukan. 

  


