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ABSTRACT 

 

Riau Province consists of 12 districts/cities where the Human Development Index 

(HDI) in this province continues to progress. In 2015-2019 HDI grew up to an average 

of 0.75%, in 2019 the highest HDI was in Pekanbaru city at 81.35 and the lowest was in 

Meranti Islands district at 65.93. This study aims to examine the variables that are 

thought to have an effect on the classification of districts/cities in Riau Province into 

low, medium, high and very high HDI categories using linear discriminant analysis. 

This study uses five variables that are thought to have an effect, this study shows that 

the linear discriminant function formed is significant and the level of accuracy of the 

linear discriminant function formed is accurate with a validation level of 91.6%. 
 

Keywords: Human development index, discriminant analysis, linear discriminant 

analysis. 

ABSTRAK 

 

Provinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota dimana Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) di provinsi ini terus mengalami kemajuan. Tahun 2015-2019 IPM mengalami 

pertumbuhan hingga rata-rata 0.75%, tahun 2019 IPM tertinggi berada di kota 

Pekanbaru sebesar 81.35 dan terendah di kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 65.93. 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti  variabel yang diduga berpengaruh untuk 

pengklasifikasian kabupaten/kota di Provinsi Riau ke dalam kategori IPM rendah, 

sedang, tinggi maupun sangat tinggi menggunakan analisis diskriminan linier. 

Penelitian ini  menggunakan lima variabel yang diduga berpengaruh, penelitian ini 

menunjukkan bahwa fungsi diskriminan linier yang terbentuk signifikan dan tingkat 

akurasi fungsi diskriminan linier yang terbentuk akurat dengan tingkat validasi sebesar 

91.6%. 

 

Kata kunci: Indeks pembangunan manusia, analisis diskriminan, analisis diskriminan 

linier. 
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1. PENDAHULUAN 

 

Provinsi Riau terdiri memiliki 2 kota yakni Kota Pekanbaru dan  Kota Dumai serta 10 

kabupaten yakni Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Bengkalis, Rokan Hulu, Kampar, 

Siak, Pelalawan Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan  Kuantan Singingi. Indeks 

pembangunan manusia adalah ukuran ringkas rata-rata capaian atau keberhasilan  dalam 

usaha menciptakan kualitas hidup manusia, rakyat atau penduduk. Indeks pembangunan 

manusia terbentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang serta hidup sehat, memiliki 

pengetahuan serta   standar hidup layak (BPS Provinsi Riau, 2020). 

Indeks pembangunan manusia di Provinsi Riau terus mengalami kemajuan. Tahun 

2019, indeks pembangunan manusia Provinsi Riau mencapai 73.00, meningkat 

dibandingkan tahun 2018 sebesar 72.44 naik 0.77% dari tahun sebelumnya. Tahun 2019 

indeks pembangunan manusia tertinggi di kota Pekanbaru sebesar 81.35 serta yang 

terendah pada kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 65.93. Kabupaten dengan 

kemajuan indeks pembangunan manusia paling cepat adalah Kuantan Singingi dengan 

1.17%, sedangkan Siak tercatat dengan pertumbuhan 0.46% merupakan pertumbuhan 

paling lambat di Provinsi Riau periode tahun 2015-2019 (BPS Provinsi Riau, 2019). 

Peneliti tertarik untuk meneliti variabel yang diduga berpengaruh untuk 

pengklasifikasian kabupaten/kota di Provinsi Riau ke dalam kategori indeks 

pembangunan manusia rendah, sedang, tinggi maupun sangat tinggi menggunakan 

analisis diskriminan linier. 

Menurut Nurhasanah et al (2021) dalam penelitian menggunakan metode analisis 

diskriminan yang dilakukannya menggunakan 10 variabel bebas yang diduga 

berpengaruh, disimpulkan bahwa fungsi diskriminan yang terbentuk mampu 

mengklasifikasikan kabupaten/kota tersebut dalam kategori indeks pembangunan 

manusia dengan tingkat validasi 85%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwandari & Hidayat (2017) menggunakan 

analisis diskriminan, disimpulkan bahwa variabel persentase penduduk miskin dan 

angka harapan hidup merupakan variabel yang berpengaruh secara signifikan dengan 

tingkat ketepatan  klasifikasi sebesar 87.8%. 

 

2. ANALISIS MULTIVARIAT, ANALISIS DISKRIMINAN DAN ANALISIS 

DISKRIMINAN LINIER  

Analisis beberapa variabel dalam satu hubungan atau serangkaian hubungan disebut 

dengan analisis multivariat. Suatu variat dari   variabel bernilai (           ) dapat 

dinyatakan sebagai berikut (Hair Jr. et al, 2014).  

                                   (1) 

dimana    adalah variabel yang diobservasi dan    adalah bobot yang ditentukan 

melalui teknik multivariat. 

Menurut Hair Jr. et al (2014) analisis diskriminan adalah teknik statistik yang 

digunakan ketika variabel terikat merupakan kategorik dan variabel bebas merupakan 

metrik. Variat untuk analisis diskriminan juga dikenal sebagai fungsi diskriminan, 

dengan bentuk: 

                         , (2) 
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dengan     menyatakan skor diskriminan dari fungsi diskriminan ke-j untuk objek ke-k, 

  menyatakan intersep atau koefisien persamaan fungsi diskriminan,    menyatakan 

bobot diskriminan untuk variabel bebas ke-i dan     menyatakan variabel bebas ke-i 

untuk objek ke-k.  

 Analisis diskriminan linier menggunakan asumsi data berdistribusi normal dan 

kesamaan matriks varian kovarian. Analisis diskriminan linier memberikan tingkat 

kesalahan klasifikasi terkecil untuk semua ukuran sampel dan analisis diskriminan linier 

baik digunakan jika matriks varian kovarian sama (Pepler et al, 2016).  

Suatu pengamatan x memiliki distribusi normal dengan rata-rata μ dan matriks 

varian kovarian Σ , maka fungsi kepadatan peluang dari x adalah, 

  ( )  
 

(  )  ⁄ | |  ⁄    [ 
 

 
(   )    (   )], (3) 

dimana   adalah jumlah variabel, ketika x memiliki fungsi kepadatan peluang seperti di 

atas, dapat dikatakan bahwa x berdistribusi   (μ,Σ). Parameter μ dan Σ tidak diketahui, 

maka vektor rata-rata dan matriks varians kovarians dapat diganti oleh masing-masing 

penduganya, yaitu μ diduga oleh  ̅ dan Σ diduga oleh S. 

Terdapat g grup maka akan ada g buah matrik varian kovarian. Matriks varian 

kovarian ada g ini bisa dihitung matriks varians kovarians gabungan S, 

  
 

   
 (    )  

 
   , (4) 

dimana               Bobot diskriminan liniernya dapat dihitung sebagai 

berikut, 

          ( ̅   ̅ )  
 

 
( ̅   ̅ )

 
   ( ̅   ̅ ). (5) 

dimana  ̅  menyatakan rata-rata sampel grup ke-i,  ̅  menyatakan rata-rata sampel grup 

ke-j, S menyatakan matriks varian kovarian dan      menyatakan fungsi diskriminan 

linier yang akan menggolongkan individu ke grup i atau grup j. Aturan 

pengklasifikasiannya   digolongkan ke grup i jika       untuk semua     
(Nugroho, 2008). 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui Badan Pusat Statistik 

(BPS) Provinsi Riau. Variabel yang digunakan antara lain indeks pembangunan 

manusia ( ), rata-rata lama sekolah (  ), keluhan kesehatan (  ), pengeluaran per 

kapita (  ), upah minimum kabupaten/kota (  ) dan jumlah penduduk kabupaten/kota 

(  ) kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2015-2019. Penelitian pada artikel ini 

dilakukan menggunakan software Rstudio versi 3.6.3 dengan tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 
a. Melakukan uji asumsi data, dalam analisis diskriminan linier terdapat asumsi data 

yang harus dipenuhi yaitu uji normalitas dan uji kesamaan matriks varian kovarian. 

1. Uji Kolmogorov Smirnov digunakan untuk  menguji normalitas data, dengan 

hipotesis sebagai berikut (Dodge, 2008). 

     ( )     ( )     
     ( )     ( )                   
statistik uji yang digunakan adalah sebagai berikut. 

           
 

(|  ( )     ( )|)  (6) 
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dimana,  ( ) menyatakan fungsi distribusi yang tidak diketahui dari populasi 

terkait ke sampel dan  ( ) menyatakan distribusi empiris fungsi sampel. 

Kriteria pengujian, jika nilai                 (    ), maka H0 diterima yang artinya 

data mengikuti sebaran distribusi normal. 

2. Uji kesamaan matriks varian kovarian menggunakan uji Bartlett, dengan 

hipotesis sebagai berikut (Lemeshko & Mirkin, 2004). 

              , 
           

dengan statistik uji Bartlett sebagai berikut. 
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(8) 

dan   
  adalah, 

  
  

 

    
∑(     ̅ )

 

  

   

  
(9) 

dimana  ̅  
 

  
    

  
     menggunakan kriteria pengujian,    ditolak jika 

       
         

 . 

b. Pembentukan fungsi diskriminan linier, menggunakan metode simultaneous 

estimation. Pembentukan fungsi diskriminan linier menggunakan persamaan (7). 

c. Menguji signifikansi fungsi linier, Fungsi diskriminan linier yang telah dibentuk 

diuji signifikansinya menggunakan uji Wilk’s Lambda. Uji Wilk’s Lambda 

dirumuskan sebagai berikut (Rencher, 2002). 

  
| |

|   |
   

(12) 

dimana,   menyatakan matriks jumlah kuadrat dan hasil kali data dalam kelompok 

dan   menyatakan matriks jumlah kuadrat dan hasil kali data antar kelompok. Nilai 

Wilk’s kecil atau mendekati 0 artinya kelompok sangat berbeda, artinya fungsi 

diskriminan yang diperoleh bisa menentukan suatu objek atau kasus masuk dalam 

kelompok yang ada (Supranto, 2004). 

d. Menguji keakuratan prediksi, menggunakan uji Press’s Q yang dirumuskan sebagai 

berikut (Hair Jr. et al, 2014). 

          
[  (  )] 

 (   )
  

(13) 

dimana,   menyatakan ukuran sampel total,   menyatakan jumlah observasi yang 

diprediksi secara tepat dan   menyatakan jumlah kelompok. Hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 

     Prediksi yang terbentuk tidak akurat 
     Prediksi yang terbentuk akurat 
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Kriteria penolakan uji Press’s Q, jika nilai Press’s Q   (   )
  maka tolak    

prediksi yang terbentuk akurat. 

e. Menguji validasi fungsi diskriminan, hit ratio digunakan untuk memvalidasi fungsi 

diskriminan linier yang terbentuk yang dirumuskan sebagai berikut (Hair Jr. et al, 

2014). 

          
      

 
     . (14) 

dimana,        menyatakan jumlah sampel yang diprediksi benar,   menyatakan 

jumlah data atau sampel secara keseluruhan. 

 

4. ANALISIS DISKRIMINAN LINIER UNTUK KLASIFIKASI 

KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN INDIKATOR 

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  

Sebelum melanjutkan analisis diskriminan linier, terdapat asumsi data yang harus 

dipenuhi. uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dan uji kesamaan 

matriks varian kovarian menggunakan uji Bartlett. Uji Kolmogorov Smirnov digunakan 

untuk menguji normalitas data dan hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil uji Kolmogorov Smirnov 

Koefisien Nilai Thitung Nilai Ttabel 

X1 0.125 

0.172 

X2 0.159 

X3 0.096 

X4 0.085 

X5 0.147 

Berdasarkan Tabel 1 disimpulkan bahwa nilai   itun     tabel, terima H0 artinya 

data mengikuti sebaran distribusi normal. Uji Bartlett digunakan menguji kesamaan 

matriks varian kovarian dan hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hasil uji Bartlett 

Koefisien Nilai  
      
  Nilai  

     
  

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

4.993 

1.929 

5.029 

0.576 

5.753 

77.9305 

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 disimpulkan bahwa nilai  
      
     

     
 , yang 

berarti gagal tolak H0 sehingga data memiliki matriks varian kovarian yang sama. 

Selanjutnya membentuk fungsi diskriminan linier menggunakan metode simultaneous 

estimation. Tabel 3 menunjukkan hasil fungsi diskriminan linier yang terbentuk. 
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Tabel 3. Hasil fungsi diskriminan linier 

Koefisien Fungsi 1 Fungsi 2 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

-0.9400 

0.0307 

-      -4 

          

         

-0.3264 

-0.0965 

         

          

          

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa variabel yang berpengaruh yakni X2 yaitu 

keluhan kesehatan dan X5 jumlah penduduk kabupaten/kota. Fungsi diskriminan linier 

tersebut dituliskan sebagai berikut. 

                                                        

                                                        
Fungsi diskriminan linier yang terbentuk digunakan untuk mengklasifikasikan 

objek penelitian. Berikut hasil klasifikasi objek penelitian terlihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Hasil klasifikasi objek penelitian 

Klasifikasi 

awal 

Prediksi Total 

Rendah Sedang Tinggi Sangat 

tinggi 

      

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat tinggi 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

1 

0 

0 

2 

25 

0 

0 

0 

2 

3 

0 

29 

28 

3 

Total 0 28 27 5 60 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4 terlihat bahwa tingkat keberhasilan prediksi untuk 

kategori rendah di Provinsi Riau tidak terdapat kabupaten/kota yang termasuk dalam 

kategori tersebut, sedangkan kategori sedang tingkat keberhasilan prediksi sebesar 27 

prediksi atau 93.10% dan terdapat 2 atau 6.90% kesalahan prediksi. Kategori tinggi 

memiliki 25 atau 89.29% keberhasilan prediksi  dan 3 atau 10.71% kesalahan prediksi, 

sedangkan untuk kategori sangat tinggi tingkat keberhasilan prediksinya sebesar 100%.  

Berdasarkan hasil prediksi di atas disimpulkan bahwa tidak ada kabupaten/kota di 

Provinsi Riau yang masuk dalam kategori indeks pembangunan manusia rendah, 

sedangkan kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori sedang sebanyak 5.6 

kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kabupaten/kota dengan kategori indeks pembangunan 

manusia tinggi sebanyak 5.4 kabupaten/kota di Provinsi Riau, untuk kabupaten/kota 

yang termasuk dalam kategori sangat tinggi sebanyak 1 kabupaten/kota di Provinsi 

Riau. 

Menguji signifikansi diskriminan menggunakan uji Wilk’s Lamda menghasilkan 

nilai 0.1790, nilai yang dihasilkan mendekati 0 sehingga fungsi diskriminan linier yang 

dihasilkan signifikan. Keakuratan prediksi yang terbentuk di uji menggunakan 

perhitungan uji Press’s Q menghasilkan nilai 102.755 dan nilai       
  adalah 3.8415. 

Berdasarkan hasil tersebut, nilai uji Press’s Q         
 , sehingga disimpulkan prediksi 

yang terbentuk akurat. Uji hit ratio digunakan untuk menguji validasi diskriminan, nilai 
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hit ratio sebesar 91.66% sehingga fungsi diskriminan linier yang terbentuk memiliki 

tingkat validasi yang cukup tinggi. 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis dan pembahasan klasifikasi kabupaten/kota di Provinsi Riau 

berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia disimpulkan bahwa variabel yang 

berpengaruh adalah keluhan kesehatan dan jumlah penduduk kabupaten/kota. Hasil 

prediksi mendapatkan tidak terdapat kabupaten/kota di Provinsi Riau yang termasuk 

dalam kategori rendah, untuk kategori sedang terdapat 5.6 kabupaten/kota di Provinsi 

Riau. Kabupaten/kota yang termasuk ke dalam kategori tinggi sebanyak 5.4 

kabupaten/kota di Provinsi Riau dan terdapat 1 kabupaten/kota di Provinsi Riau yang 

termasuk kategori sangat tinggi. 

Uji signifikansi fungsi diskriminan menyimpulkan fungsi diskriminan linier yang 

terbentuk signifikan, dengan perhitungan perhitungan uji Press’s Q disimpulkan 

prediksi yang terbentuk akurat dengan nilai validasi 91.66%. 
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