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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Penelitian terdahulu sangatlah penting bagi penulis sebagai kajian untuk 

mengetahui keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di 

lakukan untuk menghindari terjadinya tindakan duplikasi yang dilakukan oleh 

penulis. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah untuk menunjukkan bahwa 

penelitian yang dilakukan penulis sangatlah bermanfaat dan mempunyai arti 

penting sehingga dapat diketahui kotribusi penelitian terhadap ilmu pengetahuan. 

Berikut beberapa ulasan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan sebelumnya berkenaan dengan data dan metode yang digunakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Komariyah, dkk (2011) membahas tentang 

pengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator 

kemiskinan variabel yang digunakan untuk mengelompokkan kabupaten/kota di 

Jawa Timur ini adalah 8 variabel indikator kemiskinan yang diambil dari data 

SUSENAS. Metode single linkage merupakan metode pengelompokkan terbaik 

untuk mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan 

indikator kemiskinan. Hasil pengelompokkan kemiskinan yang dilakukan BPS 

berbeda dengan hasil pengelompokkan yang dilakukan menggunakan metode 

terbaik yaitu single linkage. Menurut BPS ada 22 kabupaten/kota yang termasuk 

dalam kategori rumah tangga miskin, 11 kabupaten/kota kategori rumah tangga 

mendekati miskin serta 5 kabupaten/kota termasuk dalam kategori sangat miskin. 

Namun hasil pengelompokkan dengan metode single linkage menghasilkan 2 

kabupaten yang termasuk dalam kategori rumah tangga miskin, 30 kabupaten/kota 

kategori rumah tangga mendekati miskin serta 6 kabupaten/kota termasuk dalam 

kategori sangat miskin. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada 20 kabupaten/kota 

yang memiliki pengelompokkan berbeda menurut BPS dengan metode single 

linkage. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Wayan, dkk (2016) membahsan  

pengelompokan Desa/Kelurahan berdasarkan indikator pendidikan dengan 

menggunakan 12 variabel dengan menggunakan 4 motode yaitu metode single 

linkage, complete linkage, average linkage dan ward  serta menggunakan 

perbandingan metode terbaik dengan menggunakan Pemilihan metode terbaik 

dengan menggunakan kriteria Cluster Tightness Measure (CTM) dan dalam 

penelitian ini terdapat 4 Cluster. Hasil pengelompokan ini menunjukkan bahwa 

Desa Sumerta Klod, Desa Dangin Puri Kauh, dan Desa Dangin Puri Kangen 

memiliki indikator pendidikan dengan karakteristik yang berbeda dari ke-40 

desa/kelurahan lainnya di kota Denpasar yang tergabung dalam kelompok Pada 

kelompok 1, variabel yang dominan menentukan karakteristik pendidikan pada 

kelompok ini adalah variabel (banyak sekolah TK). 

  Penelitian yang dilakukan oleh Yulianto dan Kishera (2014) membahas 

tentang 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. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelompokan 35 kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui karakteristik setiap kelompok berdasarkan 

Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2010. Meskipun dalam penelitian ini 

terdapat data outlier (nilai ekstrim) yaitu Kabupaten Kudus dan Kota Surakarta, 

kedua data outlier tersebut tetap dipertahankan karena tidak bisa dikatakan ada 

kesalahan pada proses sampling maupun inputing data. Dari hasil analisis yang 

dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengelompokan 35 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dibentuk tiga kelompok (klaster), 

dimana kelompok A beranggotakan 28 kabupaten/kota, kelompok B 

beranggotakan 2 kabupaten/kota dan kelompok C beranggotakan 5 

kabupaten/kota. 
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Penelitian yang 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 m
2
, jumlah rumah tangga dengan luas lantai lebih 

dari 8m
2
, jumlah rumah tangga menggunakan air bersih, jumlah rumah tangga 

menggunakan jamban sendiri, dan jumlah rumah tangga penerima raskin.  

Metode suatu penelitian dapat digunakan lebih dari satu untuk mendapatkan 

hasil yang terbaik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Laraswati (2014), pada  

data jumlah kasus penyakit di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 

2013. Variabel yang digunakan yaitu jumlah kasus penyakit DBD, Diare, TB 

paru, Pneumonia pada balita, dan gizi buruk balita. Kelompok yang dibentuk 

sebanyak 3 cluster dengan tingkat kesehatan baik, tingkat kesehatan kurang baik 

dan tingkat kesehatan rawan penyakit. Hasil penelitian didapatkan bahwa metode 

complete linkage dan metode average linkage merupakan metode paling baik.  

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ningsih, Wahyuningsih dan Nasution 

(2016). Pada penelitian ini menggunakan variabel yang digunakan yaitu jumlah 

produksi palawija (Jagung, Ubi Kayu, dan Kacang tanah) dengan membentuk 

menjadi 3 cluster.Kesimpulan pada panelitian ini yaitu pengelompokkan dengan 

menggunakan metode Average Linkage lebih baik daripada metode Complete 

Linkage. 

 Pada penelitian yang dilakukan Laeli (2014) menunjukkan bahwa metode 

Average Linkage lebih baik daripada metode Ward’s.Pengelompokkan yang 

dibentuk 4 cluster. Variabel pada penelitian ini alasan nasabah memilih asuransi 

tersebut yaitu Asuransi Jiwa Unit Link sebagai perlindungan terhadap kehilangan 

penghasilan, Asuransi Jiwa Unit Link adalah suatu cara untuk menabung, 

Asuransi Jiwa Unit Link adalah suatu cara memiliki harta dengan cepat, Asuransi 

Jiwa Unit Link untuk mempersiapkan pendidikan anak, Asuransi Jiwa Unit Link 

untuk mempersiapkan dana pensiun, Asuransi Jiwa Unit Link untuk mengalihkan 
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biaya kesehatan yang mahal, Asuransi Jiwa Unit Link untuk ketenangan pikiran, 

dan karena pengaruh dari keluarga atau teman.  

 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2009) menjelaskan bahwa 

untuk mempermudah perancangan peta kemiskinan, dapat dilakukan dengan 

bantuan SIG. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lina, dkk (2013) ini membahas tentang  

pengelompokan Kabupaten/Kota berdasarkan indikator kesehatan dengan 8 

variabel dan melakukan evaluasi terhadap hasil pengelompokan yang telah 

terbentuk pada masing -masing metode penggabungan dan jarak kedekatan. 

Skripsi yang berjudul “Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan 

Karakteristik Kesejahteraan Rakyat Menggunakan Metode K-Means Cluster”, 

dilakukan oleh Fitra Ramdhani (2015). Penelitian ini 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. 

Pada Penelitian yang dilakukan oleh Safitri, dkk (2012 menjelaskan 

tentang pengelompokan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah berdasarkan produksi 

Palawija dengan menggunakan 6 variabel dan terbentuk 3 Cluster.  

Penelitian dilakukan oleh Madriosa (2013) dilakukan untuk mengetahui 

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

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

penelitian ini aalah jumlah penduduk, panjang jalan, banyaknya kendaraan, dan 

PDRB. 

Penelitian yang dilakukan Rivani (2010) menggunakan analisis Cluster 

metode K-Means. Pada penelitian tersebut, terbentuk 3 cluster dengan tingkat 

produksi tinggi, menengah dan rendah. Variabel yang digunakan yaitu jumlah 

produksi tanaman pangan utama padi, jagung kedelai, dan kacang kedelai.Dari 
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hasil analisis dapat disimpulkan bahwa wilayah provinsi di Indonesia di dominan 

dengan jumlah produksi tanaman pangan utama tinggi. 

Penelitian dilakukan oleh Rizki dan Setiawan (2013) bertujuan untuk 

mengidentifikasi tipe kawasan berdasarkan karakteristik timbulan sampah rumah 

tangga di Perkotaan Kabupaten Jember.  Variabel yang digunakan adalah luas 

lahan permukiman mewah, luas permukiman penduduk, rata-rata penduduk, 

jumlah sampah organik, jumlah sampah anorganik. Hasil dari analisis Cluster 

diperoleh 3 tipe kawasan di perkotaan Kabupaten Jember yang memiliki 

kesamaan karakteristik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


