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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Deskriptif 

5.1.1 Jumlah Puskesmas dan Jumlah Rumah Sakit 

Jumlah Puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2015 sebanyak 

9.754 unit, yang terdiri dari 3.396 unit puskesmas rawat inap dan 6.358 unit 

puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2014 yaitu 

sebanyak 9.731 unit, dengan jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 3.378 unit dan 

puskesmas non rawat inap sebanyak 6.353 unit (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

Perkembangan jumlah puskesmas di Indonesia dapat dilihat pada gambar 5.1. 

 

Gambar 5.1 Perkembangan Jumlah Puskesmas di Indonesia Tahun 2011-2015 

Perkembangan jumlah puskesmas di Indonesia meningkat dari tahun ke 

tahun, namun perkembangan jumlah puskesmas belum merata pada setiap daerah 

di Indonesia. Jumlah puskesmas di Indonesia per provinsi dapat dilihat pada gambar 

5.2. 
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Gambar 5.2 Jumlah Puskesmas Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015 

Pada tahun 2015, rumah sakit di Indonesia sebanyak 2.488 RS yang terbagi 

menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. Rumah sakit publik di Indonesia 

dikelola oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupaten/Kota, TNI/POLRI, kementerian lain serta swasta non profit (organisasi 

keagamaan dan organisasi sosial). Jumlah rumah sakit publik di Indonesia sampai 

dengan tahun 2015 sebanyak 1.593 RS, yang terdiri dari 1.341 rumah sakit umum 

(RSU) dan 252 rumah sakit khusus (RSK). Berbeda dengan rumah sakit publik, 

rumah sakit privat dikelola oleh BUMN dan swasta (perorangan, perusahaan dan 

swasta lainnya). Pada tahun 2015 terdapat 895 rumah sakit privat di Indonesia, yang 

terdiri dari 608 RSU dan 287 RSK (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Jumlah 

rumah sakit di Indonesia per provinsi dapat dilihat pada gambar 5.3. 
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Gambar 5.3 Jumlah Rumah Sakit Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015 

Provinsi dengan jumlah puskesmas dan rumah sakit tertinggi yaitu Provinsi 

Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Tingginya jumlah puskesmas dan 

rumah sakit di 3 provinsi ini dikarenakan kepadatan penduduk yang tinggi sehingga 

pemenuhan akan pelayanan kesehatan lebih dioptimalkan. Selain itu, seluruh 

daerah di Pulau Jawa terutama Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah 

merupakan daerah yang mudah untuk dicapai seperti adanya infrastruktur jalan, 

jembatan, dan transportasi yang baik, sehingga pemerataan pembangunan dapat 

dilakukan dengan cepat. Faktor lain yang menyebabkan tingginya jumlah rumah 

sakit di 3 provinsi tersebut adalah adanya rumah sakit swasta yang membantu 

memberikan pelayanan kesehatan (Kementerian Kesehatan RI, 2015).  

Hal ini berbeda dengan 3 provinsi dengan jumlah puskesmas terendah yaitu 

Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau. Rendahnya 

jumlah puskesmas dan rumah sakit di Kalimantan Utara disebabkan lambatnya 

proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah karena Kalimantan Utara 

masih dianggap sebagai wilayah pedalaman dan perbatasan. Persepsi pemerintah 

yang menganggap bahwa wilayah perbatasan termasuk dalam wilayah pedalaman 

ini menyebabkan kurangnya anggaran pemerintah untuk pembangunan di Provinsi 

Kalimantan Utara (Musrenbag RKPD, 2017). Selain itu kondisi puskesmas dan 
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rumah sakit yang ada di Provinsi Kalimantan Utara sangat memprihatinkan 

disebabkan oleh puskesmas dan rumah sakit tidak terawat dengan baik.  

Sementara itu, rendahnya jumlah puskesmas di Kepualaun Riau disebabkan 

oleh struktur geografis provinsi yang berupa kepulauan sehingga menyulitkan 

pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan, karena apabila dibangun 

puskesmas tetapi sarana untuk mencapai puskesmas tidak ada maka tetap akan 

menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga 

pembangunan di Kepulauan Riau harus seimbang antara infrastruktur fisik dan 

infrastruktur sosial seperti puskesmas (Dinas Kesehatan Kepulauan Riau, 2015). 

Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah yang tidak mengalami pertambahan 

jumlah puskesmas dari tahun 2012. Jumlah puskesmas yang tidak mengalami 

pertambahan menjadi masalah utama pelayanan kesehatan penduduk karena jumlah 

penduduk yang terus bertambah namun tidak diikuti pertambahan jumlah 

puskesmas. Selain itu kondisi geografis Kepulauan Bangka Belitung yang luas dan 

sulit dijangkau menjadi permasalahan tidak meratanya pembangunan di daerah 

tersebut (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Kepulauan Bangka 

Belitung, 2015).  

Penyebab rendahnya jumlah rumah sakit di Sulawesi Barat dikarenakan 

sulitnya menjangkau wilayah di daerah Sulawesi Barat sehingga pemerataan 

pembangunan rumah sakit menjadi terhambat (Ridha, 2008). Selain itu, pola 

perilaku masyarakat serta tenaga kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat yang masih 

belum dapat menerapkan pola hidup sehat dengan baik serta belum dapat merawat 

bangunan dengan baik menjadi penyebab rusaknya rumah sakit yang telah ada. 

5.1.2 Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Puskesmas dan Rumah 

Sakit 

Total SDMK di puskesmas di Indonesia tahun 2015 sebanyak 258.568 orang 

yang terdiri dari 219.860 orang tenaga kesehatan (85,03%) dan 38.708 orang tenaga 

penunjang kesehatan (14,97%). Proporsi tenaga kesehatan di Puskesmas terbanyak 

yaitu bidan sebanyak 30,67% (79.314 orang), sedangkan proporsi tenaga kesehatan 
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di puskesmas yang paling sedikit yaitu ahli teknologi laboratorium klinik sebesar 

1,76% (4.559 orang) (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Jumlah SDMK di 

puskesmas dapat dilihat pada gambar 5.4. 

 

Gambar 5.4 Jumlah SDMK di Puskesmas Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015 

Total SDMK di rumah sakit pada tahun 2015 sebanyak 493.856 orang yang 

terdiri dari 322.607 orang tenaga kesehatan (65,32%) dan 171.249 orang tenaga 

penunjang kesehatan (34,68%). Jumlah tenaga kesehatan terbanyak yaitu perawat 

sebanyak 147.264 orang (45,65%) sedangkan jumlah tenaga kesehatan paling 

sedikit yaitu dokter gigi spesialis sebanyak 1.046 orang (0,32%). Provinsi dengan 

jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit terbanyak yaitu Jawa Tengah (69.913 

orang), Jawa Timur (64.545 orang), dan Jawa Barat (62.391 orang). Provinsi 

dengan jumlah tenaga kesehatan di rumah sakit paling sedikit yaitu Jambi (704 

orang) (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Jumlah SDMK di rumah sakit dapat 

dilihat pada gambar 5.5. 
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Gambar 5.5 Jumlah SDMK di Rumah Sakit Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015 

Indonesia harus berjuang keras untuk meningkatkan jenis, jumlah dan mutu 

tenaga kesehatan. Selain itu masalah maldistribusi dan ketidakseimbangan 

geografis juga semakin memperbesar tantangan tersebut. Mendistribusikan dan 

menempatkan tenaga kesehatan di daerah tertinggal dengan kuantitas dan kualitas 

yang memadai menjadi hal kritis dalam pemberian pelayanan kesehatan. Pada 

gambar 5.4 dan 5.5 dapat diketahui bahwa jumlah persebaran SDMK di Indonesia 

belum merata. Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur menjadi provinsi 

dengan jumlah SDMK tertinggi baik di puskesmas maupun rumah sakit. Provinsi 

dengan SDMK terendah di puskesmas yaitu Kalimantan Utara, Papua Barat, dan 

Gorontalo. Provinsi dengan SDMK terendah di rumah sakit yaitu Kalimantan 

Utara, Maluku Utara, dan Jambi. 

Efendi (2013) menjelaskan bahwa Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan 

Tenaga Kesehatan melakukan studi deskriptif mengenai sistem insentif yang terkait 

retensi bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil dan sangat terpencil. Studi ini 

menemukan bahwa menurut para tenaga medis Pegawai Tidak Tetap, paket insentif 

yang diberikan cukup memuaskan. Namun, hal ini tidak memiliki hubungan 

signifikan terhadap minat untuk bertahan disana. Sebaliknya, para tenaga medis 

dengan status pegawai negeri sipil merasa sangat tidak puas dengan insentif yang 
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diterima (nilai rata-rata Rp 300.000,- per bulan). Penelitian ini merekomendasikan 

bahwa pemerintah daerah harus mengambil tindakan dalam penyediaan insentif 

bagi pegawai negeri sipil (Efendi, 2012). Daerah tertinggal nampaknya masih 

belum diminati oleh para tenaga kesehatan untuk bekerja disana. 

Retensi tenaga kesehatan khususnya di daerah tertinggal dan terpencil 

sangatlah penting. Retensi tenaga kesehatan yang baik sangat vital dalam 

mendukung pemberian layanan kesehatan yang akan memperbaiki outcome 

kesehatan (World Health Organization, 2006). Laporan WHO (2006) menyatakan 

bahwa densitas tenaga kesehatan berhubungan kuat dengan probabilitas 

keselamatan hidup, baik keselamatan hidup bayi, anak maupun ibu. Semakin sedikit 

densitas tenaga kesehatan maka semakin kecil probabilitas keselamatan hidupnya. 

Efendi (2013) menambahkan bahwa retensi yang baik dari tenaga kesehatan di 

suatu daerah diperlukan untuk membangun kepercayaan antara tenaga kesehatan 

dengan klien, selain itu produktivitas staf juga akan meningkat sehingga program 

kesehatan bias berjalan dengan efektif dan efisien. Ketika tenaga kesehatan 

meninggalkan suatu organisasi ataupun daerah, kemungkinan di daerah tersebut 

terjadi kekurangan, sehingga jelas akan memengaruhi layanan kesehatan yang 

diberikan. Meskipun ada kandidat lain yang sesuai untuk bekerja di daerah tersebut, 

rekrutmen dan seleksi staf baru seringkali mahal dan memerlukan waktu yang tidak 

singkat. 

Efendi (2013) menjelaskan bahwa pentingnya dukungan personal dan 

profesional seperti perbaikan kondisi hidup bagi tenaga kesehatan dan keluarganya 

membuat tenaga kesehatan dihargai. Sehingga motivasi dan retensi tenaga 

kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil dan tertinggal cukup tinggi. Selain itu, 

jenjang karir yang jelas dan berpihak ke tenaga kesehatan menjadi nilai tambah bagi 

tenaga kesehatan untuk praktik dan bertahan disana. Insentif finansial baik berupa 

uang maupun tunjangan merupakan intervensi klasik yang telah dilakukan di 

berbagai negara. Negara maju maupun negara berkembang menggunakan 

intervensi ini untuk menarik dan mempertahankan tenaga kesehatan di daerah 

tertinggal. Review sistematis terkait penggunaan insentif finansial pada penelitian 
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lain menunjukkan efektivitas dari intervensi ini untuk mempertahankan tenaga 

kesehatan di daerah tertinggal. 

5.1.3 Ibu Bersalin Ditolong Tenaga Kesehatan (nakes) 

Upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian 

bayi yaitudengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan 

terlatih yaitudokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan 

bidan, sertadiupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. 

 

Gambar 5.6 Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Medis di Indonesia Tahun 2005-

2015 

Persentase pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di Indonesia 

menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 

2015. Namun demikian, terdapat penurunan dari 90,88% pada tahun 2013 menjadi 

88,55% pada tahun 2015. Kebijakan Kementerian Kesehatan dalam dekade terakhir 

menekankan agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dalam rangka 

menurunkan kematian ibu dan kematian bayi. Namun demikian, meskipun 

persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan tetapitidak dilaksanakan di fasilitas 

pelayanan kesehatan, dianggap menjadi salah satu penyebab masih tingginya 

Angka Kematian Ibu. Oleh karena itu mulai tahun 2015, penekanan persalinan yang 
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aman adalah persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

 

Gambar 5.7 Presentase Ibu Bersalin Ditolong Nakes Per Provinsi di Indonesia 

Tahun 2015 

Berdasarkan Laporan Profil Kesehatan RI Tahun 2015, target Renstra tahun 

2015 presentase ibu bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan adalah 75%, sementara 

Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua memiliki presentase ibu bersalin yang 

ditolong tenaga kesehatan di bawah 75%. Rendahnya presentase ibu bersalin yang 

ditolong tenaga kesehatan di Provinsi Maluku disebabkan karena rendahnya jumlah 

puskesmas dan rumah sakit, serta sulitnya mengakses tempat pelayanan kesehatan 

disebabkan oleh kondisi geografis daerah menjadi alasan lain rendahnya presentase 

ibu bersalin yang ditolong tenaga kesehatan di Provinsi Maluku.  

Menurut Dinas Kesehatan Provinsi Maluku (2014), sejak tahun 2014 

Pemerintah Provinsi Maluku membuat sebuah kebijakan untuk menangani kasus 

sulitnya ibu hamil dalam mengakses tempat pelayanan kesehatan yaitu dengan cara 

membangun rumah tunggu. Rumah tunggu digunakan untuk tempat tinggal ibu 

hamil yang telah mendekati hari taksiran persalinan, sehingga pada saat persalinan 

jarak antara rumah tunggu ke pusat pelayanan kesehatan tidak jauh dan mudah 

untuk dijangkau. 
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Provinsi Papua memiliki jumlah presentase ibu bersalin ditolong tenaga 

kesehatan yang rendah karena faktor georgafis yang sulit, kurangnya tenaga bidan, 

serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melahirkan di fasilitas 

pelayanan kesehatan (Dinas Kesehatan Kabupaten Lanny Jaya, 2015). Papua Barat 

juga mengalami hal yang tidak jauh berbeda dengan Papua, rendahnya presentase 

ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan disebabkan oleh penanganan persalinan yang 

kurang memadai, kesehatan lingkungan yang buruk, serta rendahnya wawasan 

masyarakat terhadap kesehatan. Kondisi geografis Papua Barat membuat tenaga 

medis sulit memberikan pelayanan kesehatan terutama di daerah pedalaman (Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional Provinsi Papua Barat., 2015).  

5.1.4 Gizi Buruk 

Gizi buruk dapat terjadi pada semua kelompok umur, tetapi yang perlu lebih 

diperhatikan yaitu pada kelompok bayi dan balita. Pada usia 0-2 tahun merupakan 

masa tumbuh kembang yang optimal (golden period) terutama untuk pertumbuhan 

janin sehingga bila terjadi gangguan pada masa ini tidak dapat dicukupi pada masa 

berikutnya dan akan berpengaruh negatif pada kualitas generasi penerus. Peran 

serta masyarakat dalam penimbangan balita menjadi sangat penting dalam deteksi 

dini kasus gizi buruk. Dengan rajin menimbang balita, maka pertumbuhan balita 

dapat dipantau secara intensif. Sehingga bila berat badan balita tidak naik ataupun 

jika ditemukan penyakit akan dapat segera dilakukan upaya pemulihan dan 

pencegahan supaya tidak menjadi gizi buruk. Semakin cepat ditemukan, maka 

penanganan kasus gizi buruk akan semakin baik. Penanganan yang cepat dan tepat 

sesuai tata laksana kasus balita gizi buruk akan mengurangi risiko kematian 

sehingga angka kematian akibat gizi buruk dapat ditekan. 
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Gambar 5.8 Presentase Kasus Gizi Buruk Per Provinsi di Indonesia Tahun 

2015 

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan presentase kasus 

gizi buruk tertinggi di Indonesia tahun 2015. Hal ini disebabkan karena kondisi 

geografis dari wilayah Nusa Tenggara Timur sehingga menyebabkan sulitnya 

masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan untuk melakukan penimbangan 

balita, selain itu kurangnya ketersediaan jalan dalam mengakses suatu wilayah di 

Nusa Tenggara Timur menyebabkan sulitnya tenaga kesehatan untuk melakukan 

pengecekan kondisi kesehatan masyarakat. Nusa Tenggara Timur mengalami 

kemarau panjang yang menyebabkan terjadinya gagal panen sehingga Provinsi 

Nusa Tenggara Timur mengalami kekurangan pangan. Tingginya kasus gizi buruk 

di Nusa Tenggara Timur juga disebabkan karena kurangnya pemahaman ibu 

tentang pentingnya pemenuhan gizi pada anak (Siswono, 2015). 

5.1.5 Kasus Tuberkulosis 

Pada tahun 2015 ditemukan jumlah Kasus Tuberkulosis sebanyak 330.910 

kasus, meningkat bila dibandingkan semua Kasus Tuberkulosis yang ditemukan 

pada tahun 2014 yang sebesar 324.539 kasus (Kementerian Kesehatan Indonesia, 

2015). Jumlah kasus tertinggi yang dlaporkan terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, 

Papua Baarat, DKI Jakarta, dan Papua. 
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Gambar 5.9 Presentase Kasus Tuberkulosis Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015 

Berdasarkan informasi dari WHO dalam Buku World Health Statistics 2016 

menjelaskan bahwa hampir semua penyakit Tuberkulosis dapat disembuhkan, 

namun harga obat yang mahal membuat sulitnya pengobatan yang dilakukan 

masyarakat. Tingginya presentase Kasus Tuberkulosis di Provinsi Papua Barat 

disebabkan karena masyarakat yang tidak mau disiplin dalam mengonsumsi obat. 

Berdasarkan survey kepada tiga orang pengawas minum obat (PMO) diperoleh 

informasi bahwa PMO lelah berusaha mengingatkan sambil memberi penjelasan 

kepada setiap penderita yang PMO dampingi, sebab ketika memberi penjelasan-

penjelasan kepada penderita Tuberkulosis, umumnya penderita mendengar dan 

bersikap menerima, namun kenyataannya penderita tidak melaksanakannya. 

(Octovianus, 2015).  

Selain itu, apabila penderita Tuberkulosis melakukan konsumsi obat selama 

satu bulan maka penderita akan merasa penyakit Tuberkulosis telah sembuh karena 

berkurangnya frekuensi batuk penderita, padahal berkurangnya batuk hanya 

merupakan efek awal dari konsumsi obat, pengobatan yang hanya satu bulan belum 

dapat membunuh kuman penyebab Tuberkulosis. Efek samping yang dialami 

penderita Tuberkulosis menyebabkan penderita malas untuk mengonsumsi obat, 
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ditambah lagi letak rumah yang jauh dari puskesmas atau rumah sakit menyebabkan 

banyak penderita tidak melanjutkan proses pengobatan (Octovianus, 2015). 

Provinsi Papua menjadi provinsi dengan tingkat kasus Tuberkulosis tinggi, 

hal ini disebabkan karena kurangnya tenaga kesehatan yang mendatangi rumah 

warga penderita Tuberkulosis dalam rangka memberikan sosialisasi pentingnya 

mengonsumsi obat hingga tuntas (Kurniawan, dkk., 2011). Tenaga medis yang 

tidak terlalu sering mengunjungi rumah penderita Tuberkulosis juga dapat 

disebabkan oleh keterbatasan jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Papua. 

Provinsi Sulawesi Barat menjadi provinsi selanjutnya dengan tingkat 

Tuberkulosis tinggi, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran 

masyarakat mengakibatkan tingginya resiko penyebaran infeksi, terbatasnya akses 

pelayanan dan belum maksimalnya kemitraan antara publik dan swasta. Penyebab 

lain adalah masih tingginya penemuan kasus yang belum diimbangi dengan 

ketersediaan pelayanan pengobatan yang memadai serta layanan pengobatan untuk 

TB secara rutin belum merata (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, 2014). 

Tingginya kasus Tuberkulosis di DKI Jakarta disebabkan oleh kepadatan 

hunian di Wilayah Jakarta sehingga memudahkan terjadinya infeksi antara 

penderita dengan yang lain. Semakin padat tingkat hunian, maka perpindahan 

penyakit khususnya penyakit menular yang melalui udara akan semakin mudah dan 

cepat terjadi. Selain itu, kondisi pemukiman yang kumuh serta bangunan yang tidak 

memenuhi standar yaitu kurangnya pencahayaan dalam rumah menyebabkan 

rumah menjadi lembab, akibatnya perkembangan kuman TBC menjadi meningkat 

(Azyyati, 2016). 

5.1.6 Sumber Air Minum Layak 

Presentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak adalah 

presentase rumah tangga dengan sumber air yang menghasilkan air tidak berbau, 

tidak berasa, tidak berwarna. Sehingga air tersebut termasuk dalam air minum layak 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). 
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Gambar 5.10 Sumber Air Minum Layak Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015 

Provinsi di Indonesia dengan presentase rumah tangga menurut sumber air 

minum layak terendah adalah Provinsi Bengkulu, Sulawesi Barat, dan Papua. 

Tantangan terbesar dalam meningkatkan akses terhadap air bersih di Bengkulu 

adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengadakan perilaku hidup 

bersih dan sehat. Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum di Provinsi 

Bengkulu adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah 

terbangun, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan kurang 

optimalnya sinergi pembangunan air minum. Minimnya keberlanjutan sarana dan 

prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan 

masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari aspek regulasi maupun 

pendanaan (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Provinsi Bengkulu, 

2015). 

Sulawesi Barat memiliki presentase rumah tangga sumber air minum layak 

yang rendah karena kurangnya jaringan yang menyalurkan air minum layak ke 

rumah-rumah warga terutama rumah warga yang berada di pedesaan (Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Nasional Provinsi Sulawesi Barat, 2015). Papua 

merupakan provinsi selanjutnya dengan presentase rumah tangga memiliki sumber 

air minum layak rendah, hal ini disebabkan karena sedikitnya jaringan air yang 

tersebar di Provinsi Papua. Jumlah jaringan air yang berjumlah sedikit karena 

mahalnya biaya untuk membuat jaringan baru. Tingginya biaya membuat jaringan 



74 
 

 
 

air karena kondisi Wilayah Papua yang masih sulit dijangkau antar satu daerah 

dengan daerah yang lain (UNICEF Indonesia). 

Secara umum hal yang menyebabkan rendahnya rumah tangga yang memiliki 

sumber air minum layak di Indonesia adalah pengawasan kualitas air minum yang 

belum menjadi prioritas kegiatan di provinsi dan kabupaten/kota sehingga 

dukungan kebijakan dan pendanaan masih minim. Selain itu belum semua 

kabupaten/kota memiliki laboratorium uji kualitas air minum, peralatan uji kualitas 

air yang memenuhi standar dan SDM yang kompeten. Peran aktif unit pelaksana 

teknis (UPT) yaitu Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian 

Penyakit(B/BTKLPP) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) dalam hal 

pengawasan, pembinaan, dan koordinasi dengan lintas sektor terutama PDAM juga 

menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan uji kualitas air minum 

(Kementerian Kesehatan RI, 2015). 

5.1.7 Sanitasi Layak 

Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan 

manusia. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi 

derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif 

di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup 

masyarakat, tercemarnya sumber air minum. 

 

Gambar 5.11 Sanitasi Layak Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015 
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Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 

sanitasi layak terendah adalah Nusa Tenggara Timur (23,90%), Papua (28,04%) 

dan Kalimantan Tengah (35,88%). Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam 

provinsi dengan presentase rumah tangga memiliki santitasi layak terendah karena 

kurangnya pembinaan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepada 

masyarakat untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) sehingga 

masyarakat kurang mengutamakan persoalan sanitasi dalam kehidupannya (Dinas 

Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, 2015). Nusa Tenggara Timur menjadi 

wilayah selanjutnya yang memiliki presentase rumah tangga dengan sanitasi layak 

rendah disebabkan oleh kurangnya penerapan sanitasi total berbasis masyarakat 

(STBM). STBM merupakan program pemerintah, program ini mengandalkan 

keaktifan masyarakat untuk membuat dan menggunakan sanitasi dengan baik.  

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin 

yang tinggi sehingga untuk memenuhi fasilitas sanitasi dengan cepat sulit untuk 

dilakukan, salah satu cara untuk menanggulangi persoalan sanitasi adalah dengan 

menerapkan sanitasi total berbasis masyarakt (STBM) (Peta Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan NTT, 2015). Papua merupakan provinsi selanjutnya yang 

memiliki presentase rumah tangga dengan sanitasi rendah hal ini disebabkan karena 

kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat Papua, selain itu 

kurangnya laporan Pemerintah Papua terhadap perkembangan program STBM 

membuat sulitnya melakukan perkembangan kebijakan untuk memperbaiki sanitasi 

di Provinsi Papua (Kementerian Kesehatan RI, 2015).  

4.1.8 Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi 

Imunisasi melindungi anak terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah 

denganImunisasi (PD3I). Seorang anak diimunisasi dengan vaksin yang 

disuntikkan pada lokasi tertentu atau diteteskan melalui mulut. 
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Gambar 5.12 Imunisasi Dasar Lengkap Per Provinsi di Indonesia Tahun 2015 

Rendahnya presentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap di Provinsi 

Kalimantan Tengah disebabkan oleh kurangnya dana operasional untuk imunisasi 

baik rutin maupun tambahan, dan tidak tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang 

memadai. Selain itu juga kurangnya sumber daya yang memadai serta kurangnya 

pengetahuan masyarakat tentang program dan manfaat imunisasi (Dinas Kesehatan 

Provinsi Kalimantan Tengah, 2015). 

Rendahnya presentase bayi yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap di 

Provinsi Papua dan Papua Barat disebabkan oleh rendahnya fasilitas pelayanan 

kesehatan seperti puskesmas, dan rumah sakit. Selain itu kurangnya jumlah SDMK 

di kedua provinsi tersebut menjadi alasan lain rendahnya bayi yang mendapatkan 

imunisasi lengkap. Keadaan ini diperparah dengan sulitnya masyarakat dalam 

menjangkau lokasi pelayanan kesehatan karena kurangnya jalan akibat kurangnya 

pemerataan pembangunan dan kondisi geografis daerah yang terpisah dalam bentuk 

pulau-pulau kecil. Rendahnya pengetahuan ibu akan pentingnya imunisasi untuk 

kesehatan anak menjadi penyebab lain rendahnya presentase bayi yang mendapat 

imunisasi lengkap di Papua dan Papua Barat (Kementerian Kesehatan RI, 2015). 
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4.1.9 Kasus Malaria 

Menurut Kementerian Kesehatan RI (2015), Malaria adalah penyakit infeksi 

yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang biak dalam 

sel darah merah manusia, ditularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat 

menyerang semua orang baik laki-laki ataupun perempuan pada semua golongan 

umur dari bayi, anak-anak dan orang dewasa. 

 

Gambar 5.13 Presentase Kasus Malaria Per Provinsi di Indonesia Tahun 

2015 

Tingginya presentase kasus Malaria di Papua dan Papua Barat di sebabkan 

oleh masyarakat menganggap penyakit ini merupakan penyakit endemik yang pasti 

diderita oleh masyarakat di Pulau Papua. Pola hidup masyarakat yang tidak sehat 

dan kondisi lingkungan yang berawa dan lembab mengakibatkan tingkat penderita 

penyakit Malaria tinggi (Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Provinsi 

Papua Barat, 2015). 

5.2 Standarisasi Data 

Proses standarisasi data dilakukan dalam penelitian ini karena terdapat 

perbedaan satuan diantara variabel-variabel yang digunakan. 
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5.3 Asumsi Analisis Kelompok 

5.3.1 Sampel Representatif 

Penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh kondisi kesehatan di 

Indonesia per provinsi, sehingga dapat dikatakan asumsi representatif sudah 

terpenuhi. 

5.3.2 Tidak Ada Multikolinearitas 

Indriaty (2010) menjelaskan pengujian ada tidaknya gejala Multikolinieritas 

dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat 

pengolahan data serta nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Toleransinya. 

Apabila nilai matrik korelasi tidak ada yang lebih besar dari 0,5 maka dapat 

dikatakan data yang akan dianalisis bebas dari Multikolinieritas. Kemudian apabila 

nilai VIF berada dibawah 10 dan nilai toleransi mendekati 1, maka diambil 

kesimpulan bahwa tidak terdapat Multikolinieritas. Pada tabel 5.1 dapat dilihat 

bahwa terjadi Multikolinearitas pada data. 

Tabel 5.1 Nilai VIF  

Variabel VIF 

Jumlah Puskesmas 20,809 

Jumlah Rumah Sakit 33,099 

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Puskesmas 11,281 

Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan di Rumah Sakit 19,799 

Jumlah Ibu Bersalin Ditolong Nakes 6,518 

Jumlah Kasus Gizi Buruk 1,577 

Jumlah Kasus Tuberkulosis 2,425 

Presentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak 2,848 

Presentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 4,182 

Jumlah Bayi dengan Imunisasi Dasar Lengkap 3,853 

Jumlah Kasus Malaria 3,280 

Selain menggunakan nilai VIF untuk melakukan pengujian terhadap data, 

dapat pula dilihat nilai korelasi dari data. Putri (2014) menjelaskan terjadi 

Multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,85. 

Dikatakan tidak terjadi Multikolinearitas jika koefisien korelasi antar variabel 
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bebas lebih kecil atau sama dengan 0,85 atau r ≤ 0,85. Nilai koefisien korelasi data 

dapat dilihat pada lampiran 15. Nilai koefisien korelasi berada di atas 0,85 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi Multikolinearitas pada data. 

5.4 Principal Component Analysis (PCA) 

Villadhesi (2011) menjelaskan PCA dapat digunakan untuk mereduksi 

dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik-karakteristik data tersebut secara 

signifikan. PCA juga sering digunakan untuk mengatasi masalah Multikolinearitas 

antar peubah bebas dalam model regresi berganda. PCA digunakan dalam 

penelitian ini dengan tujuan untuk melakukan penyederhanaan terhadap data tanpa 

mengurangi karakteristik ataupun informasi dari data yang ada. Sehingga, setelah 

data disederhanakan dapat menghilangkan Multikolinearitas pada data. Sebelum 

dilakukan PCA untuk menangani kasus Multikolinearitas maka terlebih dahulu 

dilakukan Uji KMO dan Uji Bartlett’s. 

5.4.1 Uji KMO ( Kaiser Meyer Olkin ) 

a Uji Hipotesis 

H0 : Jumlah data cukup untuk difakorkan 

H1: Jumlah data tidak cukup untuk difaktorkan 

b Tingkat signifikansi (α=0.05) 

c Daerah Kritis 

H0 ditolak apabila nilai KMO <α=0.05 

H0 gagal ditolak apabila nilai KMO >α=0.05 

d Statistik Uji 

Nilai KMO adalah 0,747. 

e Keputusan 

Nilai KMO (0,747) >α=0.05, sehingga keputusan adalah gagal tolak H0. 

f Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, data yang ada gagal menolak H0 

sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah data cukup untuk difaktorkan. 
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5.4.2 Uji Bartlett’s 

a Uji Hipotesis 

H0 :𝜌 = I (Tidak terdapat hubungan antar variabel bebas) 

H1:𝜌 ≠ I (Terdapat hubungan antar variabel bebas) 

b Tingkat signifikansi (α=0.05) 

c Daerah Kritis 

H0 ditolak apabila P-Value< α 

H0 gagal ditolak apabila nilai P-Value> α 

d Statistik Uji 

Nilai P-Value adalah 0,000. 

e Keputusan 

Nilai P-Value (0,000) <α=0.05, sehingga keputusan adalah tolak H0. 

f Kesimpulan 

Dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, data yang ada menolak H0 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antar variabel bebas 

sehingga Analisis Multivariat layak digunakan terutma Metode Komponen 

Utama dan Analisis Faktor. 

5.4.3 Komponen yang Terbentuk 

Puspitasari menjelaskan kriteria minimal yang digunakan untuk menentukan 

Principal Component (PC) yaitu nilai eigen lebih dari 1, maka komponen tersebut 

terpilih sebagai PC. 

Tabel 5.2 Nilai Eigen, Total Varian, dan Total Kumulatif Varian, dari Matriks Korelasi 

Komponen Nilai Eigen Total Varian (%) Total Kumulatif Varian (%) 

1 4,561 41,465 41,465 

2 2,768 25,159 66,625 

3 1,596 14,508 81,132 

4 0,902 8,198 89,330 

5 0,409 3,718 93,048 

6 0,350 1,481 96,223 

7 0,163 1,101 97,714 

8 0,121 0,635 98,815 
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Komponen Nilai Eigen Total Varian (%) Total Kumulatif Varian (%) 

9 0,070 0,361 99,450 

10 0,040 0,189 99,811 

11 0,021 0,022 100,000 

Melalui tabel 5.2 maka komponen yang terbentuk adalah 3 komponen. Ketiga 

komponen ini menjelaskan varian dari ke sebelas variabel sebesar 81,132%. 

Tabel 5.3 Komponen yang Terbentuk 

Variabel 1 2 3 

Jumlah Puskesmas 0,981 -0,030 -0,086 

Jumlah Rumah Sakit 0,971 0,076 0,177 

Jumlah SDMK di Puskesmas 0,952 0,167 -0,023 

Jumlah SDMK di Rumah Sakit 0,948 0,105 0,225 

Presentase Ibu Bersalin Ditolong Nakes 0,168 0,847 0,395 

Presentase Kasus Gizi Buruk 0,024 -0,098 -0,540 

Presentase Kasus Tuberkulosis 0,03 -0,865 0,23 

Presentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak 0,120 0,087 0,784 

Presentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak 0,079 0,117 0,936 

Presentase Bayi Mendapatkan Imunisasi Lengkap 0,201 0,675 0,511 

Presentase Kasus Malaria -0,069 -0,852 -0,235 

 Variabel jumlah puskesmas, jumlah rumah sakit, jumlah SDMK di puskesmas, 

jumlah SDMK di rumah sakit dikelompokkan menjadi 1 faktor dengan nama faktor 

fasilitas pelayanan kesehatan. Variabel presentase ibu bersalin ditolong tenaga 

kesehatan, presentase Kasus Tuberkulosis, presentase bayi yang mendapat 

imunisasi lengkap, dan presentase Kasus Malaria dikelompokkan menjadi 1 faktor 

dengan nama faktor penyakit. Sedangkan presentase Kasus Gizi Buruk, presentase 

rumah tangga yang memiliki sumber air minum layak, dan presentase rumah tangga 

yang memiliki sanitasi layak dikelompokkan menjadi 1 faktor dengan nama faktor 

lingkungan. 

5.5 Metode Cluster 

5.5.1 Cluster dengan Metode Average Linkage 

Agglomeration Scedhule dengan Metode Average Linkage pada lampiran 2 

merupakan hasil clustering dengan Metode Average Linkage. Setelah jarak antar 
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variabel diukur dengan Jarak Squared Euclidean, maka dilakukan cluster secara 

bertingkat. Langkah-langkah dalam analisis cluster metode average linkage adalah 

sebagai berikut : 

a. Menentukan ukuran kemiripan antara dua objek pada Metode Average Linkage 

Laraswati (2014) dan Laeli (2014) menjelaskan bahwa perhitungan jarak dalam 

Metode Average Linkage menggunakan Jarak Squared Euclidean. Sebagai contoh 

akan dihitung Jarak Squared Euclidean antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Timur (objek 1 dan objek 2). Data yang digunakan adalah data skor 

dari PCA yang terdiri dari tiga komponen. 

d1,2 = (a1 - a2)2 + (b1 - b2)2 + (c1 - c2)2 

 = (-0.52455 – (-0.37955) )2 + (0,53990 - 0.35979)2 + (0,47101 - 0.67345)2 

 = 0,094 

Selanjutnya dihitung antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepulauan 

Bangka Belitung (objek 1 dan objek 3) sebagai berikut : 

d1,3 = (a1 - a2)2 + (b1 - b2)2+ (c1 - c2)2 

= (-0.52455 – (-0,84938) )2 + (0,53990 - 0.63716)2 + 

+ (0,47101–0,83276)2 

 = 0,246 

Berdasarkan perhitungan jarak antara Nusa Tenggara Barat dengan Kalimantan 

Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan Kepulauan Bangka Belitung, maka jarak 

terdekat atau jarak minimum adalah antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 

Kalimantan Timur. Sehingga provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan 

Kalimantan Timur memiliki kemiripan karakteristik. Hasil perhitungan Jarak 

Squared Euclidean dengan menggunakan Metode Average Linkage dapat dilihat  di 

proximitry matrix pada lampiran 1. 
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b. Proses cluster dengan menggunakan Metode Average Linkage 

Proses cluster menggunakan Metode Average Linkage dapat dilihat di 

Agglomeration Scedhule pada lampiran 2. Pada langkah pertama, terbentuk 1 

cluster yang beranggotakan provinsi nomor 18 dan 23 yaitu Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dam Kalimantan Timur. Proses Aglomerasi dimulai dari 2 objek 

yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak 

34 provinsi yang ada. Selanjutnya pada kolom next stage terlihat angka 10, hal ini 

berarti cluster selanjutnya dilakukan dengan melihat stage 10. Pada baris 10 terlihat 

provinsi ke 9 yaitu Kepulauan Bangka Belitung membentuk cluster dengan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, sekarang cluster terdiri dari 3 

provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Bangka 

Belitung. Pada bagian stage 2 terjadi pembentukan cluster  provinsi ke 4 dan 22, 

yaitu Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan, yang berlanjut ke stage 12. Pada stage 

12 terdapat provinsi ke 16 yaitu Provinsi Banten, sehingga terbentuk cluster antara 

Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan, dan Banten. Demikian seterusnya dari stage 

3 dilanjutkan ke stage 17, sampai ke stage terakhir. 

Proses cluster juga dapat diilustrasikan dalam bentuk Dendogram. Dendogram 

dibaca dari kiri ke kanan dimana garis vertikal menunjukkan cluster yang digabung 

bersama, sedangkan garis pada skala menunjukkan jarak cluster yang digabungkan. 

Dendogram untuk Metode Average Linkage dapat dilihat pada gambar 5.14. 
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Gambar 5.14 Dendogram Metode Average Linkage 

c. Melakukan perbaikan matriks jarak menggunakan Metode Average Linkage 

Menghitung perbaikan matriks jarak menggunakan Metode Average Linkage 

sebagai contoh adalah sebagai berikut : 

Provinsi yang digunakan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Timur, urutan provinsi ini adalah urutan ke 18 dan 23. Maka 

perhitungan jaraknya adalah : 

1)23,18(d =
2

)( 1,23)1,18( dd 
= 239,2

2

)313,2165,2(



 

Perhitungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur akan 

dilakukan untuk semua provinsi kecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Timur itu sendiri. Jarak terkecil adalah jarak yang akan diambil untuk 
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disatukan menjadi satu cluster. Proses ini terus berlanjut hingga semua provinsi 

bergabung menjadi satu cluster. 

d. Menentukan anggota cluster 

Pada penelitian ini terdapat 4 cluster, hasil cluster menggunakan Metode 

Average Linkage dapat dilihat pada tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Anggota Cluster dengan Metode Average Linkage 

Nomor Cluster Anggota 

Cluster I Papua Barat, dan Papua 

Cluster II Nusa Tenggara Timur 

Cluster III DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 

Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan 

Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Nusa Tenggara Barat, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan 

Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku 

Utara. 

Cluster IV Jawa Barat, JawaTengah, dan Jawa Timur 

Cluster I menunjukkan provinsi dengan tingkat kesehatan sangat rendah, 

cluster II menunjukkan provinsi dengan tingkat kesehatan rendah, cluster III 

menunjukkan tingkat kesehatan sedang, dan cluster IV menunjukkan tingkat 

kesehatan tinggi. Visualisasi dari hasil cluster menggunakan Metode Average 

Linkage dapat dilihat pada gambar 5.15. 
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Gambar 5.15 Pengelompokkan dengan Metode Average Linkage 

Cluster I tergolong dalam provinsi dengan tingkat kesehatan sangat rendah 

karena provinsi pada cluster I merupakan provinsi yang memiliki presentase rumah 

tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak yang rendah. Selain itu, 

provinsi di cluster I merupakan provinsi dengan jumlah Kasus Malaria yang tinggi. 

Pembangunan yang belum merata menjadi penyebab sangat rendahnya kesehatan 

di provinsi pada cluster I. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak 

merata membuat sulit masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan sehingga 

masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Provinsi di 

cluster I merupakan provinsi dengan tingkat ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan 

dan bayi yang mendapat imunisasi lengkap terendah, ini merupakan akibat dari 

tidak meratanya pembangunan fasilitas pelayanan di provinsi pada cluster I. 

Kurangnya tenaga kesehatan di provinsi pada cluster I menjadi penyebab sangat 

rendahnya tingkat kesehatan di cluster I. 

Cluster II merupakan wilayah dengan tingkat kesehatan yang rendah karena 

provinsi di cluster II yaitu Nusa Tenggara Timur memiliki jumlah fasilitas 

pelayanan kesehatan dan SDMK yang belum merata di masing-masing provinsi. 

Selain itu, provinsi di cluster II  memiliki jumlah sumber air minum layak dan 

sanitasi layak yang masih rendah. Provinsi di cluser II memiliki presentase kasus 
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gizi buruk tertinggi tahun 2015, yang disebabkan oleh rendahnya pengetahuan ibu 

tentang pentingnya asupan gizi balita. 

Cluster III merupakan wilayah dengan tingkat kesehatan sedang, hal ini 

dikarenakan provinsi di cluster III memiliki sanitasi layak yang memadai serta 

sumber air minum layak yang baik pula. Selain itu, kemudahan masyarakat dalam 

mengakses sarana prasarana kesehatan menyebabkan provinsi ini tergolong dalam 

provinsi dengan tingkat kesehatan sedang. 

Cluster IV merupakan cluster dengan tingkat kesehatan tinggi. Provinsi di 

cluster IV merupakan provinsi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan seperti 

puskesmas dan rumah sakit tertinggi, selain itu jumlah SDMK yang memadai 

membuat provinsi di cluster IV menjadi provinsi dengan tingkat kesehatan yang 

tinggi. Sanitasi dan sumber air minum layak yang memadai juga menjadi penyebab 

provinsi di cluster IV tergolong memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. 

5.5.2 Cluster dengan Metode Ward 

Agglomeration Scedhule dengan Metode Ward pada lampiran 5 merupakan 

hasil clustering dengan Metode Ward. Setelah jarak antar variabel diukur dengan 

Jarak Squared Euclidean, maka dilakukan cluster secara bertingkat. Langkah-

langkah dalam analisis cluster metode Ward adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan ukuran kemiripan antara dua objek pada Metode Ward 

Berdasarkan skripsi Tri Febriani Laraswati (2014) dan skripsi Sofya Laeli 

(2014) bahwa perhitungan jarak dalam Metode Ward menggunakan Jarak Squared 

Euclidean. Sebagai contoh akan dihitung Jarak Squared Euclidean antara Provinsi 

Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur (objek 1 dan objek 2). Data yang 

digunakan adalah data skor dari PCA yang terdiri dari tiga komponen. 

d1,2 = (a1 - a2)2 + (b1 - b2)2 + (c1 - c2)2 

= (-0.52455 – (-0.37955) )2 + (0,53990 - 0.35979)2 + (0,47101 - 0.67345)2 

= 0,094 



88 
 

 
 

Selanjutnya dihitung antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepulauan 

Bangka Belitung (objek 1 dan objek 3) sebagai berikut : 

d1,3 = (a1 - a2)2 + (b1 - b2)2 + (c1 - c2)2 

= (-0.52455 – (-0,84938) )2 + (0,53990 - 0.63716)2 + 

+ (0,47101 – 0,83276)2 

 = 0,246 

Berdasarkan perhitungan jarak antara Nusa Tenggara Barat dengan 

Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan Kepulauan Bangka Belitung, 

maka jarak terdekat atau jarak minimum adalah antara Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dengan Kalimantan Timur. Sehingga provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan Kalimantan Timur memiliki kemiripan karakteristik. Hasil perhitungan 

Jarak Squared Euclidean dengan menggunakan Metode Ward dapat dilihat di 

proximitry matrix pada lampiran 4. 

b. Proses cluster dengan menggunakan Metode Ward 

Proses cluster menggunakan Metode Ward dapat dilihat di Agglomeration 

Scedhule pada lampiran 5. Pada langkah pertama, terbentuk 1 cluster yang 

beranggotakan provinsi nomor 18 dan 23 yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Timur. Proses Aglomerasi dimulai dari 2 objek yang terdekat, maka 

jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak 34 provinsi yang 

ada. Selanjutnya pada kolom next stage terlihat angka 10, hal ini berarti cluster 

selanjutnya dilakukan dengan melihat stage 10. Pada baris 10 terlihat provinsi ke 9 

yaitu Kepulauan Bangka Belitung membentuk cluster dengan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Dengan demikian, sekarang cluster terdiri dari 3 provinsi yaitu 

Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Bangka Belitung.  Pada 

bagian stage 2 terjadi pembentukan cluster  provinsi ke 4 dan 22, yaitu Provinsi 

Riau dan Kalimantan Selatan, yang berlanjut ke stage 13. Pada stage 13 terdapat 

provinsi ke 6 yaitu Provinsi Sumatera Selatan, sehingga terbentuk cluster antara 
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Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan. Demikian seterusnya 

dari stage 3 dilanjutkan ke stage 18, sampai ke stage terakhir. 

Proses Aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi 

satu cluster. Proses cluster juga dapat diilustrasikan dalam bentuk Dendogram. 

Dendogram dibaca dari kiri ke kanan dimana garis vertical menunjukkan cluster 

yang digabung bersama, sedangkan garis pada skala menunjukkan jarak cluster 

yang digabungkan. Dendogram untuk Metode Ward dapat dilihat pada gambar 

5.16. 

 

Gambar 5.16 Dendogram Metode Ward 

c. Melakukan perbaikan matriks jarak menggunakan Metode Ward 

Menghitung perbaikan matriks jarak menggunakan Metode Ward sebagai 

contoh adalah sebagai berikut : 
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Provinsi yang digunakan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan 

Timur, urutan provinsi ini adalah urutan ke 18 dan 23. Maka perhitungan jaraknya 

adalah : 
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Perhitungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur akan 

dilakukan untuk semua provinsi kecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Timur itu sendiri. Jarak terkecil adalah jarak yang akan diambil untuk 

disatukan menjadi satu cluster. Proses ini terus berlanjut hingga semua provinsi 

bergabung menjadi satu cluster. 

d. Menentukan anggota cluster 

Pada penelitian ini terdapat 4 cluster, hasil cluster menggunakan Metode 

Ward dapat dilihat pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5 Anggota Cluster dengan Metode Ward 

Nomor Cluster Anggota 

Cluster I Papua Barat, dan Papua 

Cluster II Kalimantan Utara, Sumatera Selatan,Nusa Tenggara Timur, Aceh, 

Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, 

Sulawesi Barat,  dan Maluku Utara. 

Cluster III Kepulauan Riau, Banten, Maluku,Kepulauan Bangka Belitung,Nusa 

Tenggara Barat,Kalimantan Timur,Sumatera Utara, DKI Jakarta, DI 

Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. 

Cluster IV Jawa Barat, JawaTengah, dan Jawa Timur 

Cluster I menunjukkan provinsi dengan tingkat kesehatan sangat rendah, 

cluster II menunjukkan provinsi dengan tingkat kesehatan rendah, cluster III 

menunjukkan tingkat kesehatan sedang, dan cluster IV menunjukkan tingkat 

kesehatan tinggi. Visualisasi dari hasil pengelompokkan provinsi menggunakan 

Metode Ward dapat dilihat pada gambar 5.17. 
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Gambar 5.17 Pengelompokkan dengan Metode Ward 

Cluster I tergolong dalam provinsi dengan tingkat kesehatan sangat rendah 

karena provinsi pada cluster I merupakan provinsi yang memiliki presentase rumah 

tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak yang rendah. Selain itu, 

provinsi di cluster I merupakan provinsi dengan jumlah Kasus Malaria yang tinggi. 

Pembangunan yang belum merata menjadi penyebab sangat rendahnya kesehatan 

di provinsi pada cluster I. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak 

merata membuat sulit masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan sehingga 

masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Provinsi di 

cluster I merupakan provinsi dengan tingkat ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan 

dan bayi yang mendapat imunisasi lengkap terendah, ini merupakan akibat dari 

tidak meratanya pembangunan fasilitas pelayanan di provinsi pada cluster I. 

Kurangnya tenaga kesehatan di provinsi pada cluster I menjadi penyebab sangat 

rendahnya tingkat kesehatan di cluster I. 

Provinsi pada cluster II memiliki sanitasi layak dan sumber air minum layak 

yang cukup baik  tetapi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas dan 

rumah sakit, selain itu SDMK di provinsi pada cluster II berjumlah sedikit. Akibat 

dari rendahnya jumlah sarana prasarana kesehatan adalah sedikitnya jumlah bayi 

yang mendapatkan imunisasi lengkap di provinsi pada cluster II, padahal imunisasi 

merupakan bagian terpenting pada bayi dan imunisasi dapat diperoleh melalui 

sarana prasaran kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit. 



92 
 

 
 

Provinsi pada cluster III tergolong dalam provinsi dengan tingkat kesehatan 

sedang, hal ini disebabkan karena provinsi pada cluster III memiliki jumlah SDMK 

yang cukup memadai. Tingginya jumlah SDMK di provinsi pada cluster III 

menyebabkan tinggi jumlah ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan. Selain itu 

tingginya presentase rumah tangga yang memiliki sanitasi layak dan sumber air 

minum layak menjadi penyebab tingkat kesehatan di cluster III berada di level 

sedang. 

Cluster IV merupakan cluster dengan tingkat kesehatan tinggi. Provinsi di 

cluster IV merupakan provinsi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan seperti 

puskesmas dan rumah sakit tertinggi, selain itu jumlah SDMK yang memadai 

membuat provinsi di cluster IV menjadi provinsi dengan tingkat kesehatan yang 

tinggi. Sanitasi dan sumber air minum layak yang memadai juga menjadi penyebab 

provinsi di cluster IV tergolong memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. 

5.5.3 Cluster Metode Complete Linkage 

Agglomeration Scedhule dengan Metode Complete Linkage pada lampiran 8 

merupakan hasil clustering dengan Metode Complete Linkage. Setelah jarak antar 

variabel diukur dengan Jarak Euclidean, maka dilakukan cluster secara bertingkat. 

Langkah-langkah dalam analisis cluster metode Complete Linkage adalah sebagai 

berikut : 

a. Menentukan ukuran kemiripan antara dua objek pada Metode Complete 

Linkage 

Menurut Laraswati (2014) dan Laeli (2014) bahwa perhitungan jarak dalam 

Metode Complete Linkage menggunakan Jarak Euclidean. Sebagai contoh akan 

dihitung Jarak Euclidean antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan 

Timur (objek 1 dan objek 2). Data yang digunakan adalah data skor dari PCA yang 

terdiri dari tiga komponen. 

d1,2 = 2
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 =0,306 

Selanjutnya dihitung antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepulauan 

Bangka Belitung (objek 1 dan objek 3) sebagai berikut : 

d1,3 = 2

21

2

21

2

21 )()()a-(a ccbb   

= 222 0,83276) - (0,47101 + 0.63716) - (0,53990 + ) (-0,84938) - (-0.52455  

= 0,495 

Berdasarkan perhitungan jarak antara Nusa Tenggara Barat dengan 

Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan Kepulauan Bangka Belitung, 

maka jarak terdekat atau jarak minimum adalah antara Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dengan Kalimantan Timur. Sehingga provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan Kalimantan Timur memiliki kemiripan karakteristik. Hasil perhitungan 

Jarak Euclidean dengan menggunakan Metode Complete Linkage dapat dilihat di 

proximitry matrix pada lampiran 7. 

b. Proses cluster dengan menggunakan Metode Complete Linkage 

Proses cluster menggunakan Metode Complete Linkage dapat dilihat di 

Agglomeration Scedhule pada lampiran 8. Pada langkah pertama, terbentuk 1 

cluster yang beranggotakan provinsi nomor 18 dan 23 yaitu Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dam Kalimantan Timur. Proses Aglomerasi dimulai dari 2 objek 

yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak 

34 provinsi yang ada. Selanjutnya pada kolom next stage terlihat angka 10, hal ini 

berarti cluster selanjutnya dilakukan dengan melihat stage 10. Pada baris 10 terlihat 

provinsi ke 9 yaitu Kepulauan Bangka Belitung membentuk cluster dengan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, sekarang cluster terdiri dari 3 

provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Bangka 

Belitung.  Pada bagian stage 2 terjadi pembentukan cluster  provinsi ke 4 dan 22, 

yaitu Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan, yang berlanjut ke stage 11. Pada stage 

11 terdapat provinsi ke 16 yaitu Provinsi Banten, sehingga terbentuk cluster antara 
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Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan, dan Banten. Demikian seterusnya dari stage 

3 dilanjutkan ke stage 19, sampai ke stage terakhir. 

Proses Aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi 

satu cluster. Proses cluster juga dapat diilustrasikan dalam bentuk Dendogram. 

Dendogram dibaca dari kiri ke kanan dimana garis vertical menunjukkan cluster 

yang digabung bersama, sedangkan garis pada skala menunjukkan jarak cluster 

yang digabungkan. Dendogram untuk Metode Complete Linkage dapat dilihat pada 

gambar 5.18. 

 

Gambar 5.18 Dendogram Metode Complete Linkage 

c. Melakukan perbaikan matriks jarak menggunakan Metode Complete Linkage 

Menghitung perbaikan matriks jarak menggunakan Metode Complete 

Linkage sebagai contoh adalah sebagai berikut : 

Provinsi yang digunakan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Timur, urutan provinsi ini adalah urutan ke 18 dan 23. Maka 

perhitungan jaraknya adalah : 
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d(18,23)1  = max {d(18,1),d(23,1)} 

 = max {1,471 ;1,521} 

 = 1,521 

Perhitungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur akan 

dilakukan untuk semua provinsi kecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Timur itu sendiri. Jarak terkecil adalah jarak yang akan diambil untuk 

disatukan menjadi satu cluster. proses ini terus berlanjut hingga semua provinsi 

bergabung menjadi satu cluster. 

d. Menentukan anggota cluster 

Pada penelitian ini terdapat 4 cluster, hasil cluster menggunakan Metode 

Complete Linkage  dapat dilihat pada tabel 5.6. 

Tabel 5.6 Anggota Cluster dengan Metode Complete Linkage 

Nomor Cluster Anggota 

Cluster I Papua Barat, dan Papua 

Cluster II Lampung,Bengkulu,Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi 

Barat, Nusa Tenggara Timur. 

Cluster III Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi,   

Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI 

Yogyakarta,Kalimantan Selatan, Banten,Nusa Tenggara 

Barat,Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,  Bali, Sulawesi Tengah, 

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara. 

Cluster IV Jawa Barat, JawaTengah, dan Jawa Timur 

Cluster I menunjukkan provinsi dengan tingkat kesehatan sangat rendah, 

cluster II menunjukkan provinsi dengan tingkat kesehatan rendah, cluster III 

menunjukkan tingkat kesehatan sedang, dan cluster IV menunjukkan tingkat 

kesehatan tinggi. Visualisasi hasil pengelompokkan dengan Metode Complete 

Linkage, dapat dilihat pada gambar 5.19. 
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Gambar 5.19 Pengelompokkan dengan Metode Complete Linkage 

Cluster I tergolong dalam provinsi dengan tingkat kesehatan sangat rendah 

karena provinsi pada cluster I merupakan provinsi yang memiliki presentase rumah 

tangga dengan sumber air minum dan sanitasi layak yang rendah. Selain itu, 

provinsi di cluster I merupakan provinsi dengan jumlah Kasus Malaria yang tinggi. 

Pembangunan yang belum merata menjadi penyebab sangat rendahnya kesehatan 

di provinsi pada cluster I. Pembangunan fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak 

merata membuat sulit masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan sehingga 

masyarakat tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik. Provinsi di 

cluster I merupakan provinsi dengan tingkat ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan 

dan bayi yang mendapat imunisasi lengkap terendah, ini merupakan akibat dari 

tidak meratanya pembangunan fasilitas pelayanan di provinsi pada cluster I. 

Kurangnya tenaga kesehatan di provinsi pada cluster I menjadi penyebab sangat 

rendahnya tingkat kesehatan di cluster I. 

Provinsi pada cluster II merupakan provinsi dengan kesehatan rendah karena 

rendahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit. 

Selain itu rendahnya presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap 

sumber air minum layak dan sanitasi layak menjadi menyebab rendahnya kesehatan 

di cluster II. Presentase bayi yang mendapat imunsasi dan presentase ibu 
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melakukan persalinan ditolong oleh tenaga medis pada cluster II juga tergolong 

rendah. 

Cluster III merupakan kelompok provinsi dengan tingkat kesehatan sedang. 

Provinsi di cluster III memiliki jumlah puskesmas dan rumah sakit yang cukup 

memadai serta diikuti dengan jumlah SDMK yang memadai pula. Namun pada 

cluster III presentase kasus Tuberkulosis masih tinggi. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. 

Cluster IV merupakan cluster dengan tingkat kesehatan tinggi. Provinsi di 

cluster IV merupakan provinsi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan seperti 

puskesmas dan rumah sakit tertinggi, selain itu jumlah SDMK yang memadai 

membuat provinsi di cluster IV menjadi provinsi dengan tingkat kesehatan yang 

tinggi. Tingginya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan SDMK membuat 

jumlah ibu bersalin ditolong tenaga kesehatan juga ikut tinggi pada provinsi di 

cluster IV. Sanitasi dan sumber air minum layak yang memadai juga menjadi 

penyebab provinsi di cluster IV tergolong memiliki tingkat kesehatan yang tinggi. 

5.5.4 Cluster Metode Single Linkage 

Agglomeration Scedhule dengan Metode Single Linkage pada lampiran 11 

merupakan hasil clustering dengan Metode Single Linkage. Setelah jarak antar 

variabel diukur dengan Jarak Euclidean, maka dilakukan cluster secara bertingkat. 

Langkah-langkah dalam analisis cluster metode Single Linkage adalah sebagai 

berikut : 

a. Menentukan ukuran kemiripan antara dua objek pada Metode Single Linkage 

Menurut Laraswati (2014) dan Laeli (2014) bahwa perhitungan jarak dalam 

Metode Single Linkage menggunakan Jarak Euclidean. Sebagai contoh akan 

dihitung Jarak Euclidean antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan 

Timur (objek 1 dan objek 2). Data yang digunakan adalah data skor dari PCA yang 

terdiri dari tiga komponen. 

d1,2 = 2
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 = 222 0.67345) - (0,47101 + 0.35979) - (0,53990 + ) (-0.37955) - (-0.52455  

 =0,306 

Selanjutnya dihitung antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kepulauan 

Bangka Belitung (objek 1 dan objek 3) sebagai berikut : 

d1,3 = 2

21

2

21

2

21 )()()a-(a ccbb   

 = 222 0,83276) - (0,47101 + 0.63716) - (0,53990 + ) (-0,84938) - (-0.52455  

 =0,495 

Berdasarkan perhitungan jarak antara Nusa Tenggara Barat dengan 

Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Barat dengan Kepulauan Bangka Belitung, 

maka jarak terdekat atau jarak minimum adalah antara Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dengan Kalimantan Timur. Sehingga provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dengan Kalimantan Timur memiliki kemiripan karakteristik. Hasil perhitungan 

Jarak Euclidean dengan menggunakan Metode Single Linkage dapat dilihat di 

proximitry matrix pada lampiran 10. 

b. Proses cluster dengan menggunakan Metode Single Linkage 

Proses cluster menggunakan Metode Single Linkage dapat dilihat di 

Agglomeration Scedhule pada lampiran 11. Pada langkah pertama, terbentuk 1 

cluster yang beranggotakan provinsi nomor 18 dan 23 yaitu Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dam Kalimantan Timur. Proses Aglomerasi dimulai dari 2 objek 

yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak 

34 provinsi yang ada. Selanjutnya pada kolom next stage terlihat angka 16, hal ini 

berarti cluster selanjutnya dilakukan dengan melihat stage 16. Pada baris 16 terlihat 

provinsi ke 9 yaitu Kepulauan Bangka Belitung membentuk cluster dengan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, sekarang cluster terdiri dari 3 

provinsi yaitu Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Kepulauan Bangka 

Belitung.  Pada bagian stage 2 terjadi pembentukan cluster  provinsi ke 4 dan 22, 



99 
 

 
 

yaitu Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan, yang berlanjut ke stage 8. Pada stage 

8 terdapat provinsi ke 20 yaitu Provinsi Kalimantan Barat, sehingga terbentuk 

cluster antara Provinsi Riau dan Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. 

Demikian seterusnya dari stage 3 dilanjutkan ke stage 9, sampai ke stage terakhir. 

Proses Aglomerasi pada akhirnya akan menyatukan semua objek menjadi 

satu cluster. Proses cluster juga dapat diilustrasikan dalam bentuk Dendogram. 

Dendogram dibaca dari kiri ke kanan dimana garis vertikal menunjukkan cluster 

yang digabung bersama, sedangkan garis pada skala menunjukkan jarak cluster 

yang digabungkan. Dendogram untuk Metode Single Linkage dapat dilihat pada 

gambar 5.20. 

 

Gambar 5.20 Dendogram Metode Single Linkage 
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c. Melakukan perbaikan matriks jarak menggunakan Metode Single Linkage 

Menghitung perbaikan matriks jarak menggunakan Metode Single Linkage 

sebagai contoh adalah sebagai berikut : 

Provinsi yang digunakan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Timur, urutan provinsi ini adalah urutan ke 18 dan 23. Maka 

perhitungan jaraknya adalah : 

d(18,23)1  = min {d(18,1),d(23,1)} 

 = min {1,471 ; 1,521} 

 = 1,471 

Perhitungan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur akan 

dilakukan untuk semua provinsi kecuali Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 

Kalimantan Timur itu sendiri. Jarak terkecil adalah jarak yang akan diambil untuk 

disatukan menjadi satu cluster. proses ini terus berlanjut hingga semua provinsi 

bergabung menjadi satu cluster. 

d. Menentukan anggota cluster 

Pada penelitian ini terdapat 4 cluster, hasil cluster menggunakan Metode 

Single Linkage  dapat dilihat pada tabel 5.7. 

 

Tabel 5.7 Anggota Cluster dengan Metode Single Linkage 

Nomor Cluster Anggota 

Cluster I Papua 

Cluster II Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung,  Kalimantan Barat, 

Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Gorontalo, 

Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat, 

Banten,Kepulauan Riau,Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Nusa 

Tenggara Barat,Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Selatan, 

Sumatera Utara, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur. 

Cluster III DI Yogyakarta 

Cluster IV Jawa Barat, JawaTengah, dan Jawa Timur 

Visualisasi dari hasil cluster dengan menggunakan Metode Single Linkage 

dapat dilihat pada gambar 5.21. 
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Gambar 5.21 Pengelompokkan dengan Metode Single 

Cluster I yaitu Provinsi Papua merupakan provinsi dengan tingkat kesehatan 

rendah. Papua merupakan provinsi dengan penderita Malaria tertinggi sedangkan 

jumlah pelayanan kesehatan dan SDMK masih sangat minim. Selain itu kondisi 

geografis serta tidak meratanya pembangunan membuat masyarakat di Papua sulit 

untuk mengakses pelayanan kesehatan. Perilaku masyarakat Papua yang jauh dari 

perilaku hidup bersih dan sehat membuat masyarakat Papua mudah terserang 

penyakit. Kondisi ini diperparah dengan minimnya jumlah sumber air minum layak 

dan sanitasi layak. 

Provinsi pada cluster II merupakan provinsi dengan kesehatan rendah karena 

rendahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yaitu puskesmas dan rumah sakit. 

Selain itu rendahnya jumlah SDMK yang terdapat di provinsi cluster II menjadi 

penyebab rendahnya kesehatan. Presentase rumah tangga yang memiliki sanitasi 

dan sumber air minum layak masih rendah. Selain itu masih tingginya presentase 

kasus Tuberkulosis menyebabkan rendahnya kondisi kesehatan di cluster II. 

Cluster III merupakan cluster dengan tingkat kesehatan sedang, karena 

memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan SDMK yang memadai namun masih 

rendah, selain itu provinsi di cluster III yaitu DI Yogyakarta memiliki presentase 

ibu bersalin ditolong SDMK, presentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap 
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yang tinggi. Presentase rumah tangga yang memiliki sumber air minum dan sanitasi 

juga menunjukkan angka yang tinggi di wilayah DI Yogyakarta. Tetapi karena 

rendahnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dan SDMK menyebabkan 

lambatnya proses pelayanan kesehatan. 

Cluster IV merupakan cluster dengan tingkat kesehatan tinggi. Hal ini 

disebabkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan dan SDMK yang jumlahnya tinggi. 

Selain itu presentase rumah tangga yang memiliki sanitasi dan sumber air minum 

menunjukkan angka yang tinggi. Provinsi di cluster IV menunjukkan bahwa 

tingginya presentase ibu bersalin ditolong SDMK. Namun di cluster IV memiliki 

presentase kasus Tuberkulosis dan Gizi Buruk yang cukup tinggi tetapi, dengan 

adanya fasilitas kesehatan dan SDMK yang tinggi dibandingkan daerah lain maka 

pelayanan kesehatan akan lebih cepat dilakukan. Sementara di provinsi pada cluster 

III yaitu DI Yogyakarta memiliki jumlah fasilitas pelayanan dan SDMK yang tidak 

begitu tinggi menyebabkan lambatnya proses pelayanan kesehatan. 

5.6 Menentukan Kebaikan Metode Cluster dengan Simpangan Baku 

 Menurut Laeli (2014), untuk mengetahui kinerja metode cluster tersebut 

digunakan kriteria dua nilai simpangan baku, yaitu rata-rata simpangan baku dalam 

cluster ( w) dan simpangan baku antar cluster ( b). Metode terbaik mempunyai 

nilai rasio simpangan baku dalam cluster ( w) dan simpangan baku antar cluster (

 b)yang paling kecil. Semakin kecil nilai  w dan semakin besar nilai  b maka 

metode tersebut memiliki kinerja yang baik, artinya mempunyai homogenitas yang 

tinggi. 

5.6.1 Simpangan Baku Metode Average Linkage 

a. Simpangan baku dalam cluster 

  Simpangan baku cluster 1, dimana 0148,637 . 
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Untuk hasil keseluruhan  k adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.8 Nilai Simpangan Baku Metode Average Linkage 

Cluster Simpangan Baku 

Cluster I 279,0077 

Cluster II 0 

Cluster III 1059,473 

Cluster IV 593,9969 

Jadi, dapat dihitung simpangan baku dalam kelompok ( w) sebagai berikut : 

 w = 1195,483
4

9969,593473,105900077,2791

1







K

K
K

K


 

b. Simpangan baku antar kelompok ( b) 

 Menghitung nilai simpangan baku antar kelompok ( b) terlebih dahulu 

menghitung nilai rataan seluruh kelompok : 

277,3028
4

493,8605404,1478196,13920148,637



k  

 Sehingga, perhitungan nilai simpangan baku antar kelompok ( b) adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 b = 3228,232 

0077,279
2
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Menurut Laraswati (2014), nilai rasio minimum  w terhadap  b dalam hal ini 

metode yang baik dilihat dari nilai rasio yang minimum sebagai berikut: 

1496,0%100
232,3228

1195,483
%100  xx

b

w




  

5.6.2 Simpangan Baku Metode Ward 

a Simpangan baku dalam cluster 

Simpangan baku cluster 1, dimana 0148,637 . 

 

 

 

Untuk hasil keseluruhan  k adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.9 Nilai Simpangan Baku Metode Ward’s 

Cluster Simpangan Baku 

Cluster I 279,0077 

Cluster II 723,7701 

Cluster III 1254,21 

Cluster IV 593,5596 

Jadi, dapat dihitung simpangan baku dalam kelompok ( w) sebagai berikut : 

 w = 8213,712
4

5596,59321,12547701,7230077,2791

1







K

K
K

K
  

 

b Simpangan baku antar kelompok ( b) 

  Menghitung nilai simpangan baku antar kelompok ( b) terlebih dahulu 

menghitung nilai rataan seluruh kelompok : 

N

xx 2

2

2

1

1

)()( 





0077,279
2

)0148,6370224,916()0148,6370071,358( 22
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901,3063
4

493,860535,1807748,12050148,637



k  

Sehingga, perhitungan nilai simpangan baku antar kelompok ( b) adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 b= 1613,046 

Menurut Laraswati (2014), nilai rasio minimum  w terhadap  b dalam hal ini 

metode yang baik dilihat dari nilai rasio yang minimum sebagai berikut: 

4419,0%100
046,1613

8213,712
%100  xx

B

w




  

5.6.3 Simpangan Baku Metode Complate Linkage 

a Simpangan baku dalam cluster 

  Simpangan baku cluster 1, dimana dimana 0148,637 . 

 

 

 

 

Untuk hasil keseluruhan  k adalah sebagai berikut : 
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Tabel 5.10 Nilai Simpangan Baku Metode Complete Linkage 

Cluster Simpangan Baku 

Cluster I 279,0077 

Cluster II 349,79 

Cluster III 1127,715 

Cluster IV 593,9969 

Jadi, dapat dihitung simpangan baku dalam kelompok ( w) sebagai berikut : 

 w = 6275,587
4

9969,593715,112779,3490077,2791

1







K
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K
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b Simpangan baku antar kelompok ( b) 

Menghitung nilai simpangan baku antar kelompok ( b) terlebih dahulu 

menghitung nilai rataan seluruh kelompok : 

374,2967
4

493,8605739,158925,10370148,637



k  

Sehingga, perhitungan nilai simpangan baku antar kelompok ( b) adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 b = 1165,18 

Menurut Laraswati (2014), nilai rasio minimum  w terhadap  b dalam hal ini 

metode yang baik dilihat dari nilai rasio yang minimum sebagai berikut: 

5045,0%100
18,1165

6275,587
%100  xx

b

w




  



















K

kkkk
b

2

4

2

3

2

2

2

1 )()()()( 














 


4

)374,2967493,8605()374,2967739,1589()374,296725,1037()374,29670148,637( 2222

b



107 
 

 
 

5.6.4 Simpangan Baku Metode Single Linkage 

a Simpangan baku dalam cluster 

  Simpangan baku cluster 4, dimana 493,8605 . 

 

 

 

 

Untuk hasil keseluruhan  k adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.11 Nilai Simpangan Baku Metode Single Linkage 

Cluster Simpangan Baku 

Cluster I 0 

Cluster II 863,4749 

Cluster III 0 

Cluster IV 593,9969 

Jadi, dapat dihitung simpangan baku dalam kelompok ( w) sebagai berikut : 

 w = 368,364
4

9969,59304749,86301

1
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K
K
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b Simpangan baku antar kelompok ( b) 

Menghitung nilai simpangan baku antar kelompok ( b) terlebih dahulu 

menghitung nilai rataan seluruh kelompok : 

707,3103
4

493,8605685,1567629,13250224,916



k  

Sehingga, perhitungan nilai simpangan baku antar kelompok ( b) adalah sebagai 

berikut : 

N

xxx 2

3
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9969,593
3

)493,8605256,9059()493,860584,8990()493,8605384,7766( 222
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 b = 3184,986 

Menurut Laraswati (2014), nilai rasio minimum  w terhadap  b dalam hal ini 

metode yang baik dilihat dari nilai rasio yang minimum sebagai berikut: 

1144,0%100
986,3184

368,364
%100  xx

b

w




  

5.6.5 Metode Terbaik 

Berdasarkan perbandingan nilai simpangan baku, seperti terlihat pada tabel 

5.12 berikut : 

Tabel 5.12 Perbandingan Nilai Rasio Simpangan Baku 

Metode Nilai Rasio Simpangan Baku 

Average Linkage 0,1496 

Ward 0,4419 

Complete Linkage 0,5045 

Single Linkage 0,1144 

 

Metode terbaik adalah metode dengan nilai rasio simpangan baku terkecil, 

sehingga metode terbaik adalah Metode Single Linkage dengan nilai rasio 

simpangan baku sebesar 0,1144. 
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