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ABSTRACT 
 

The Covid-19 pandemic has an impact on the level of people's welfare in regional 
segmentation. Graphical and clustering can be done to determine the level of welfare of 
the people in Indonesia during the pandemic so that segmental policies can be taken. This 
study uses the Central Bureau of Statistics data, namely indicators of the welfare of the 
people in Indonesia which consists of GRDP value, per capita expenditure, percentage of 
poor people, level of open space, and average length of schooling. Graphical analysis 
using multidimensional scaling produced 2 groups of provinces consisting of 30 and 4 
provinces and of regencies/cities consisting of 494 and 20 regencies/cities. Validation of 
multidimensional scaling of STRESS values close to 0 and R square equal to 1. Clustering 
using fuzzy C-Means for welfare status by province has 2 clusters consisting of 30 and 4 
provinces and by regencies/cities consisting of 495 and 19 regencies/cities. Comparison 
of each variable obtained cluster 2 is more prosperous than cluster 1. Cluster validation 
using MPC and FSI is close to 1. 
Keywords: Welfare indicators, multidimensional scaling, validation of multidimensional 
scaling, fuzzy C-Means, validation of clusters. 

ABSTRAK 

Pandemi Covid-19 berdampak pada tingkat kesejahteraan rakyat dalam segmentasi 
wilayah. Pemetaan dan clustering dapat dilakukan untuk mengetahui tingkat 
kesejahteraan rakyat di Indonesia saat pandemi sehingga dapat diambil kebijakan yang 
segmental. Penelitian ini menggunakan data BPS yaitu indikator kesejahteraan rakyat di 
Indonesia yang terdiri dari nilai PDRB, pengeluaran perkapita, persentase penduduk 
miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan rata-rata lama sekolah. Analisis pemetaan 
multidimensional scaling menghasilkan 2 kelompok provinsi terdiri dari 30 provinsi dan 
4 provinsi serta 2 kelompok kabupaten/kota terdiri dari 494 kabupaten/kota dan 20 
kabupaten/kota. Validasi multidimensional scaling nilai STRESS mendekati 0 dan R 
square yaitu 1. Clustering menggunakan fuzzy C-Means menghasilkan 2 cluster provinsi 
terdiri dari 30 provinsi dan 4 provinsi serta 2 cluster kabupaten/kota terdiri 495 
kabupaten/kota dan 19 kabupaten/kota. Perbandingan variabel diperoleh cluster 2 lebih 
sejahtera daripada cluster 1. Validasi cluster menggunakan MPC dan FSI mendekati 1.  
Kata kunci: Indikator kesejahteraan rakyat, multidimensional scaling, validasi 
multidimensional scaling, fuzzy C-Means, validasi cluster. 
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1. PENDAHULUAN 
 

Tahun 2020 pandemi Covid-19 melanda seluruh wilayah didunia termasuk Indonesia. 
Pandemi ini memberikan dampak terganggunya berbagai sektor kehidupan masyarakat 
yang berkaitan langsung dengan tingkat kesejahteraan rakyat dalam suatu wilayah. Pada 
tahun 2020, perekonomian Indonesia mengalami penurunan sebesar 2,07 persen 
dibandingkan tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2021a). Kondisi ekonomi dapat 
mempengaruhi angka kemiskinan di Indonesia. Ditunjukkan oleh peningkatan penduduk 
miskin pada September 2020 mencapai 27,55 juta jiwa atau mengalami peningkatan 2,76 
juta dari periode pada tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2021b). Peningkatan 
angka kemiskinan ini salah satunya dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang 
mengalami kenaikan 7,07 persen pada agustus 2020. Selain bidang ekonomi, pandemi 
Covid-19 juga berdampak pada bidang pendidikan yang menyebabkan pelaksanaan 
pembelajaran dilakukan dalam jaringan (daring). 
 Akibat pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (daring) dapat menghambat 
penyerapan mata pelajaran dengan baik. Variabel ini secara bersamaan merupakan 
indikator kesejahteraan rakyat. Setiap wilayah memiliki karakteristik tersendiri yang 
mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Wilayah ini dapat 
dikelompokkan berdasarkan kemiripannya satu sama lain sehingga pemerintah dapat 
membuat kebijakan dalam pembangunan nasional guna meningkatkan tingkat 
kesejahteraan rakyat. Pemetaan dan pengelompokkan dapat dilakukan dengan 
menggunakan multidimensional scaling dan cluster fuzzy C-Means. Analisis 
multidimensional scaling dapat menyajikan gambaran dari data yang terdiri dari beberapa 
variabel dalam bentuk grafik dua dimensi. Fuzzy C-Means melakukan pengelompokkan 
data berdasarkan derajat keanggotaannya.  
 Beberapa penelitian dengan menggunakan multidimensional scaling pernah 
dilakukan oleh Nahar (2016) melakukan pemetaan sarana kesehatan di Provinsi Jawa 
Barat yang menghasilkan 3 kelompok dan Hryhoruk et al. (2020) melakukan pemetaan 
penilaian pembangunan di Ukraina yang menghasilkan akurasi 87%. Penelitian dengan 
menggunakan fuzzy C-Means juga pernah dilakukan oleh Ramadhan et al (2017) 
membandingkan metode K-Means dan fuzzy C-Means pada data user knowledge yang 
menghasilkan metode FCM lebih baik dari K-Means dan Juned & Yusra (2021) 
mengelompokkan kabupaten/kota di Provinsi Aceh menurut IPM menghasilkan 4 cluster. 
Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu maka penulis tertarik untuk 
menggunakan metode multidimensional scaling dan cluster fuzzy C-Means pada kasus 
kesejahteraan rakyat di Indonesia pada tahun 2020.  
 
2. ANALISIS MULTIDIMENSIONAL SCALING DAN ANALISIS CLUSTER 

FUZZY C-MEANS 
 

Analisis multidimensional scaling adalah metode multivariat yang bertujuan memetakan 
suatu objek dengan objek lainnya dalam grafik berdimensi rendah berdasarkan nilai 
kedekatannya (Borg & Groenen, 2005). Analisis multidimensional scaling dikenal juga 
dengan perceptual map. Menurut (Hair et al., 2010) multidimensional scaling dapat 
dibagi menjadi 2 yaitu multidimensional scaling metric dan multidimensional non-metric. 
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 Data yang digunakan pada multidimensional scaling metric merupakan data yang 
memiliki skala rasio atau interval. Jarak antara dua objek dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus jarak euclidean seperti berikut (Hardle & Simar, 2003). 

𝑑 = 𝑥 − 𝑥  , (1) 

dengan 𝑑  adalah jarak antara objek ke-𝑖 dan objek ke-𝑗, 𝑥  nilai objek ke-𝑖 pada variabel 
ke-𝑝, dan 𝑥  nilai objek ke-𝑗 pada variabel ke-𝑝. Kumpulan jarak antara objek ini dapat 
dibentuk dalam matriks 𝐃. Setelah matriks 𝐃 diperoleh, langkah selanjutnya adalah 
membentuk matriks 𝐁 melalui dekomposisi matriks 𝐃 menggunakan proses double 
centering. Matriks 𝐁 dapat dinotasi dalam bentuk matriks dengan persamaan berikut 
(Rencher, 2002) 

𝐁 = −
1

2
I −

1

𝑛
𝐀 𝐃 I −

1

𝑛
𝐀  , (2) 

dengan 𝐈 menyatakan matriks identitas berukuran 𝑛 × 𝑛, 𝐀 matriks berukuran 𝑛 × 𝑛 
dengan seluruh elemen bernilai 1, dan 𝐃  matriks kuadrat dari nilai jarak Euclidean. 
Matriks 𝐁 yang telah diperoleh dihitung nilai dan vektor eigennya untuk mendapatkan 
titik koordinat objek dalam ruang 𝑚 dimensi. Penentuan titik koordinat dengan 
menggunakan ruang dua dimensi ini dapat didefiniskan seperti operasi matriks berikut 

𝐗 =

𝑒 𝑒
𝑒 𝑒

⋮ ⋮
𝑒 𝑒

𝜆 0
0 𝜆

/

, (3) 

dengan 𝜆 merupakan nilai eigen dan 𝑒 vektor eigen dari matriks 𝐁.  
 Pada multidimensional scaling non-metric digunakan data yang berskala nominal 
atau ordinal. Multidimensional scaling non-metric bertujuan menentukan hubungan 
ketidaksamaan antara suatu jarak dengan yang terdekat. Hasil analisis multidimensional 
scaling dapat diukur ketepatannya dengan melihat nilai standarized residual sum of 
square (STRESS) dan R square . Nilai STRESS dapat dihitung dengan menggunakan 
persamaan berikut (Johnson & Wichern, 2007) 

𝑆𝑇𝑅𝐸𝑆𝑆 =
∑ 𝑑 − 𝑑,

∑ 𝑑,

 , (4) 

dengan 𝑑  merupakan jarak antara objek ke-𝑖 dan objek ke-𝑗 dan 𝑑  disparities antara 
objek ke-𝑖 dan objek ke-𝑗. Nilai R square dapat diperoleh dengan persamaan berikut 
(Gujarati & C.Porter, 2010) 
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𝑅 = 1 −
∑ 𝑑 − 𝑑,

∑ 𝑑 − �̅�,

 , (5) 

dengan �̅� merupakan rata rata dari jarak antar objek pada peta.  
 Analisis clustering merupakan suatu teknik pengelompokkan yang dilakukan atas 
dasar kesamaan atau jarak. Terdapat dua asumsi yang harus dipenuhi sebelum melakukan 
analisis clustering. Kedua asumsi tersebut adalah uji kecukupan sampel Kaiser Mayer 
Olkin (KMO) dan multikolinearitas. Adapun rumus untuk menghitung KMO adalah 
sebagai berikut (Rencher, 2002): 

𝐾𝑀𝑂 =
∑ ∑ 𝑟

∑ ∑ 𝑟 + ∑ ∑ 𝑎
 , (6) 

dengan 𝑚 adalah jumlah variabel yang digunakan, 𝑟  korelasi antara variabel ke-𝑝 dan 
ke-𝑞, serta 𝑎  korelasi parsial antara variabel ke-𝑝 dan ke-𝑞. 
 Multikolinearitas adalah suatu keadaan yang menggambarkan adanya korelasi 
diantara variabel bebas dalam regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. 
Terdapat tiga cara dalam menentukan multikolinearitas yaitu variance inflation factors 
(VIF), koefisien korelasi Pearson, dan nilai eigen (Shrestha, 2020). VIF dapat dihitung 
dengan rumus berikut (Gujarati & C.Porter, 2010). 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅
 (7) 

dengan 𝑉𝐼𝐹 merupakan Variance Inflation Factor dan 𝑅  koefisien determinasi. 
Nilai korelasi > 0.80 pada nilai variabel bebas menunjukkan bahwa terjadinya 
multikolinearitas. Jika nilai eigen pada matriks korelasi diantara variabel bebas < 0.05 
maka ini menunjukkan terjadinya multikolinearitas. 
 Fuzzy C-Means clustering adalah algoritma yang digunakan pada clustering data 
dengan mengelompokkan data berdasarkan derajat keanggotaannya. Analisis clustering 
fuzzy memungkinkan keanggotaan bertahap dari setiap data ke cluster yang diukur 
sebagai derajat dalam [0,1]. Pada fuzzy C-Means digunakan fungsi objektif yang 
didefinisikan oleh Bezdek (1981) sebagai berikut. 

𝐽 (𝐗, 𝐔, 𝐕) = (𝜇 ) 𝑑  , (8) 

dengan 

𝑑 = ‖𝑥 − 𝑣 ‖ = 𝑥 − 𝑣  , (9) 

dengan keterangan 𝐗 menyatakan matriks seluruh data, 𝐔 matriks dari derajat 
keanggotaan, 𝐕 matriks dari pusat cluster, 𝐀 matriks identitas, dan 𝑤 pangkat pembobot. 
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Adapun algoritma dari metode fuzzy C-Means menurut Juned & Yusra (2021) adalah 
input data yang akan dicluster dalam bentuk matriks 𝐗 dengan ukuran 𝑛 × 𝑝 dengan 𝑛 
menyatakan jumlah data dan 𝑝 adalah atribut setiap data. Tentukan nilai dari jumlah 
cluster (𝑐 > 1), pangkat pembobot (𝑤 > 1), maksimum iterasi (MaksIter), nilai error 
terkecil (𝜀 > 0), nilai fungsi objektif awal 𝑃 = 0, serta iterasi awal yaitu 𝑡 = 1, 
kemudian membangkitkan matriks partisi awal sebagai 𝐔𝟎 dengan elemen matriks berupa 
bilangan random 𝜇 . Langkah selanjutnya menentukan pusat cluster ke-𝑘 dengan 
menggunakan persamaan 

𝑣 =
∑ (𝜇 ) 𝑥

∑ (𝜇 )
 , (10) 

w adalah pangkat pembobot dari fungsi keanggotaan. Kemudian melakukan perhitungan 
pada pada fungsi objektif untuk iterasi ke-𝑡 melalui persamaan berikut 

𝑃 = (𝜇 ) 𝑥 − 𝑣  . (11) 

Jika jarak antara anggota yang berada dalam suatu cluster telah mempunyai nilai 
mínimum, maka fungsi objektif dikatakan telah mencapai mínimum sehingga diperoleh 
matriks partisi yang optimal, kemudian menghitung perubahan matriks derajat 
keanggotaan 𝑈 pada waktu 𝑡 dengan nilai elemen matriks diperoleh menggunakan rumus 
berikut: 

𝜇 =
∑ 𝑥 − 𝑣

∑ ∑ 𝑥 − 𝑣

 . (12) 

Langkah terakhir tentukan kondisi berhenti yaitu jika |𝑃 − 𝑃 | < 𝜀 atau 𝑡 lebih besar 
dari iterasi maksimal dan jika tidak, nilai 𝑡 = 𝑡 + 1 dan ulangi langkah keempat. 
Ketepatan dari suatu cluster dapat dihitung nilai validasinya dengan menggunakan 
Modified Partition Coefficient (MPC) dan Fuzzy Silhouette index (FSI). Menghitung 
indeks MPC dapat menggunakan persamaan berikut (Haqiqi & Kurniawan, 2015). 

𝑀𝑃𝐶 = 1 −
𝑐

𝑐 − 1
1 −

1

𝑛
𝜇  (13) 

dengan 𝑛 adalah jumlah data yang digunakan, 𝑐 jumlah cluster, dan 𝜇  derajat 
keanggotaan data ke-𝑖 dengan pusat cluster ke-𝑘. Jika MPC memiliki nilai mendekati 1 
maka dapat dikatakan cluster sudah optimal. Adapun lebar silhouette S dari data 
didefinisikan Subbalakshmi et al ( 2018)sebagai berikut 

𝑆 =
𝑏 − 𝑎

𝑚𝑎𝑥{𝑎 , 𝑏 }
 , (14) 
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dengan 𝑎  adalah rata – rata kemiripan data ke-𝑖 dengan lainnya dalam 1 cluster dan 𝑏  
minimal dari rata – rata kemiripan data data ke-𝑖 dengan lainnya dalam setiap cluster. 
Selisih antara dua nilai keanggotaan cluster terbesar dihitung sebagai 

𝑤 = 𝜇 − 𝜇  , (15) 

dengan 𝜇  dan 𝜇  adalah elemen terbesar pertama dan kedua dari baris ke-𝑖 dari matriks 
partisi fuzzy. Indeks Fuzzy Silhouette dihitung dengan persamaan berikut 

𝐹𝑆 =
∑ 𝑤 𝑆

∑ 𝑤
 , (16) 

dengan 𝑤  adalah bobot seperti yang dinyatakan pada persamaan (15) dan 𝑆  adalah lebar 
silhouette seperti yang dinyatakan pada persamaan (14). 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) tentang indikator kesejahteraan rakyat yang terdiri atas Produk Domestik Bruto 
(PDRB) perkapita, pengeluaran perkapita, persentase penduduk miskin, Tingkat 
Pengangguran Terbuka (TPT), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) provinsi dan 
kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2020 (Badan Pusat Statistik, 2021). Tahapan-
tahapan dalam artikel ini adalah sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan data yang digunakan 
2. Melakukan analisis multidimensional scaling dengan langkah berikut: 

a) Menghitung jarak antar objek. 
b) Menghitung nilai matriks 𝐁. 
c) Menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks 𝐁. 
d) Mengambil dua nilai eigen terbesar dan dua vektor eigen pertama. 
e) Menentukan titik koordinat.  
f) Menghitung validasi model berupa nilai STRESS dan R Square . 
g) Menarik kesimpulan. 

3. Melakukan analisis clustering dengan langkah berikut: 
a) Melakukan uji asumsi analisis clustering yaitu uji kecukupan data dan uji 

multikolinearitas.  
b) Melakukan Input data yang akan di-cluster dalam bentuk matriks 𝐗. 
c) Menentukan jumlah cluster, pangkat pembobot, maksimum iterasi, nilai error 

terkecil, nilai fungsi objektif awal serta iterasi awal. 
d) Membangkitkan matriks partisi awal sebagai 𝐔𝟎 dengan elemen matriks berupa 

bilangan random 𝜇 .  
e) Menentukan pusat cluster ke-𝑘.  
f) Menghitung fungsi objektif untuk iterasi ke-𝑡.  
g) Menghitung perubahan matriks derajat keanggotaan 𝑈 pada waktu 𝑡.  
h) Memeriksa kondisi berhenti sesuai ketentuan algoritma fuzzy C-Means. 
i) Melakukan validasi cluster dengan menghitung MPC dan FS. 
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4. ANALISIS MULTIDIMENSIONAL SCALING DAN CLUSTER FUZZY C-
MEANS PADA DATA INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT 

INDONESIA 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data indikator kesejahteraan rakyat 
pada tahun 2020 menurut provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Data terdiri dari 34 
provinsi dan 514 kabupaten/kota. Adapun deskripsi data indikator kesejahteraan rakyat 
provinsi disajikan pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Deskripsi data indikator kesejahteraan rakyat provinsi di Indonesia 

Variabel 
Data 

Minimal 
Data 

Maksimal 
Mean Median 

Standar 
Deviasi 

PDRB Per Kapita  19220 260440 61122 48686 46511,33 
Pengeluaran Perkapita  6954 18227 10686 10536 2186,38 
Penduduk Miskin (%) 3,78 26,64 10,43 8,73 5,44 
TPT (%) 3,32 10,95 6,03 5,57 2,01 
RLS (tahun) 6,69 11,13 8,65 8,71 0,93 

 PDRB terendah adalah provinsi Nusa Tenggara Timur. Persentase pneduduk 
miskin terendah yaitu Provinsi Bali. TPT terkecil yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Provinsi 
DKI Jakarta memiliki nilai PDRB, tingkat pengeluaran perkapita, TPT, dan RLS tertinggi 
dari seluruh provinsi. Provinsi Papua memiliki tingkat pengeluaran perkapita dan RLS 
paling rendah sedangkan persentase penduduk miskin di Provinsi Papua yang tertinggi 
diantara provinsi lain di Indonesia. Deskripsi data indikator kesejahteraan rakyat 
kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2 berikut 

Tabel 2. Deskripsi data indikator kesejahteraan kabupaten/kota di Indonesia 

Variabel 
Data 

Minimal 
Data 

Maksimal 
Mean Median 

Standar 
Deviasi 

PDRB Per Kapita  6851 753710 54266 38437 62266,37 
Pengeluaran Perkapita  3975 23575 10260 10109 2694,15 
Penduduk Miskin (%) 1,41 78,76 12,33 10,12 8,53 
TPT (%) 0,21 15,92 5,61 4,91 2,75 
RLS (tahun) 1,13 12,65 8,34 8,24 1,63 

 Nilai PDRB terkecil adalah PDRB dari Kabupaten Pegunungan Arfak sedangkan 
tertinggi pada Kota Jakarta Pusat. Tingkat pengeluaran perkapita terendah adalah 
Kabupaten Nduga dan tertinggi pada Kota Jakarta Selatan. Persentase penduduk miskin 
terendah terdapat pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan tertinggi pada Kabupaten 
Parigi Moutung. TPT yang paling rendah terdapat pada Kabupaten Dogiyai dan tertinggi 
pada Kota Makassar. RLS tertinggi diraih Kota Banda Aceh dan terendah oleh Kabupaten 
Nduga.  
 Hasil pemetaan dengan analisis multidimensional scaling pada indikator 
kesejahteraan rakyat menurut provinsi di Indonesia dengan software R studio disajikan 
pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Pemetaan provinsi di Indonesia berdasarkan kesejahteraan rakyat 

Berdasarkan hasil analisis dan visualisasi secara umum kumpulan data provinsi di 
Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 30 
provinsi yang memiliki jarak cukup dekat. Kelompok 2 terdiri dari 4 provinsi yang 
memiliki jarak cukup jauh dari sekumpulan provinsi lainnya. Artinya kelompok 2 yang 
terdiri atas provinsi DKI Jakarta (11), Kepulauan Riau (10), Kalimantan Utara (24), dan 
Kalimantan Timur (23) memiliki karakteristik indikator kesejahteraan rakyat yang sangat 
berbeda dari kelompok provinsi lainnya. Pemetaan data indikator kesejahteraan rakyat 
kabupaten/kota di Indonesia menggunakan multidimensional scaling dapat dilihat pada 
Gambar 2 berikut 

 
Gambar 2. Pemetaan kabupaten/kota di Indonesia menurut kesejahteraan rakyat 

 Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa kabupaten/kota menurut indikator 
kesejahteraan rakyat dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari 494 
kabupaten/kota yang memiliki jarak berdekatan satu sama lainnya berada pada titik pusat 
koordinat. Kelompok 2 terdiri dari 20 kabupaten/kota yang anggotanya merupakan 
kabupaten/kota yang memiliki jarak yang cukup jauh dari kumpulan kabupaten/kota 
lainnya. Artinya kelompok 2 yang terdiri atas: 

1) Kabupaten Morowali (388) 11) Kota Kediri (257) 
2) Kabupaten Teluk Bintuni (476) 12) Kota Jakarta Utara (160) 
3) Kota Surabaya (264) 13) Kota Jakarta Timur (157) 
4) Kota Cilegon (271) 14) Kota Jakarta Selatan (156) 
5) Kabupaten Mimika (494) 15) Kota Jakarta Barat (159) 
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6) Kabupaten Kutai Timur (359) 16) Kabupaten Kep. Anambas (152) 
7) Kabupaten Kepulauan Seribu (155) 17) Kota Bontang (365) 
8) Kabupaten Bengkalis (83) 18) Kabupaten Natuna (150) 
9) Kabupaten Kutai Kertanegara (358) 19) Kabupaten Tana Tidung (368) 
10) Kabupaten Kutai Barat (357) 20) Kota Jakarta Pusat (158) 

memiliki karakteristik yang sangat berbeda dari kelompok kabupaten/kota lainnya. 
 Validasi dari analisis multidimensional scaling dilakukan dengan melihat nilai 
STRESS dan R square pada kedua kelompok data yang digunakan seperti yang 
ditampilkan pada Tabel 3.  

Tabel 3. Validasi model analisis multidimensional scaling 
Data Validasi Model Nilai 

Indikator kesejahteraan 
rakyat provinsi di 
Indonesia 

Nilai STRESS 2,9628 × 10  

R square 1 
Indikator kesejahteraan 
rakyat kabupaten/kota 
di Indonesia 

Nilai STRESS 1,7047 × 10  

R square 1 

 Berdasarkan nilai validasi pada tabel tersebut, pemetaan yang dilakukan dapat 
dikatakan cukup akurat karena memiliki nilai STRESS yang sangat kecil mendekati 0 dan 
R square sama dengan 1. Hasil uji KMO dari data indikator kesejahteraan rakyat pada 
data provinsi di Indonesia diperoleh sebesar 0,8 sehingga sampel cukup untuk dianalisis 
dan memiliki nilai korelasi yang lebih kecil atau sama dengan 0,61 sehingga dikatakan 
tidak terjadi multikolinearitas maka asumsi terpenuhi untuk analisis clustering. Hasil 
cluster menggunakan algoritma fuzzy C-Means dapat ditemukan dengan menentukan 
nilai parameter awal dengan banyak cluster adalah 2 dan pangkat pembobot sama dengan 
2, maksimum iterasi sebanyak 1000, error terkecil yang diharapkan 10 , fungsi objektif 
awal sebesar 0, dan iterasi awal sebesar 1 sehingga diperoleh sebanyak 2 cluster dengan 
cluster 1 berjumlah 30 provinsi dan cluster 2 berjumlah 4 provinsi. Adapun hasil 
clustering yang terbentuk sebagai berikut 

Tabel 4. Hasil cluster data provinsi berdasarkan kesejahteraan rakyat 
Cluster Provinsi 

1 

1) Aceh 
2) Sumatera Utara 
3) Sumatera Barat 
4) Riau 
5) Jambi 
6) Sumatera Selatan 
7) Bengkulu 
8) Lampung 
9) Bangka Belitung 
10) Jawa Tengah 
11) Jawa Barat 

12) Jawa Barat 
13) DI Yogyakarta 
14) Jawa Timur 
15) Banten 
16) Bali 
17) NTB 
18) NTT 
19) Kalimantan Barat 
20) Kalimantan Tengah 
21) Kalimantan Selatan 
22) Sulawesi Utara 

23) Sulawesi Selatan 
24) Sulawesi 

Tenggara 
25) Gorontalo 
26) Sulawesi Barat 
27) Maluku 
28) Maluku Utara 
29) Papua Barat 
30) Papua 

2 
1) DKI Jakarta 
2) Kepulauan Riau 

3) Kalimantan Timur  
4) Kalimantan Utara 
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 Sebagian besar data berkumpul pada cluster 1. Kedua cluster yang dihasilkan 
memiliki karakteristik dari variabel yang digunakan. Karakteristik setiap variabel dapat 
dilihat berdasarkan nilai centroid yang dihasilkan pada masing-masing cluster seperti 
pada Tabel 5 berikut 

Tabel 5. Nilai centroid variabel dari masing – masing cluster provinsi 
Variabel Provinsi cluster 1 Provinsi cluster 2 

PDRB 45991,45 164851,39 
Pengeluaran Perkapita 10402,98 12689,88 
Persentase Penduduk Miskin (%) 10,93 6,14 
TPT (%) 5,74 7,75 
RLS (tahun) 8,47 9,87 

Berdasarkan seluruh perbandingan dari setiap variabel yang digunakan dapat dikatakan 
bahwa provinsi pada cluster 2 memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik daripada 
provinsi di cluster 1 karena nilai centroid variabel PDRB dan RLS pada cluster 2 lebih 
besar dari cluster 1 dan persentase penduduk miskin cluster 2 lebih kecil dari cluster 1. 
Hasil uji KMO pada data kabupaten/kota di Indonesia diperoleh sebesar 0,8 dan tidak 
terdapat multikolinearitas sehingga analisis cluster dapat dilakukan. Hasil cluster yang 
diperoleh adalah 2 cluster dengan cluster 1 sebanyak 495 kabupaten/kota dan cluster 2 
sebanyak 19 kabupaten/kota sebagai berikut 
 

Tabel 6. Hasil cluster kabupaten/kota berdasarkan kesejahteraan rakyat 
Cluster Kabupaten/Kota 

1 

1) Kuantan 
Singingi 

2) Indragiri Hulu 
3) Indragiri Hilir 
4) Pelalawan 
5) Siak 
6) Kampar 
7) Rokan Hulu 

8) Rokan Hilir 
9) Kepulauan 

Meranti 
10) Kota Pekanbaru 
11) Kota Dumai 
12) Simuelue 
13) Aceh Singkil 
14) Aceh Selatan 

15) Aceh Tenggara 
16) Aceh Timur 
. 
. 
.  
493) Intan Jaya 
494) Deiyai 
495) Kota Jayapura 

2 

1) Kota Jakarta 
Pusat 

2) Teluk Bintuni 
3) Morowali 
4) Kota Kediri 
5) Kota Bontang 
6) Kota Jakarta 

Utara 

7) Kota Jakarta 
Selatan 

8) Kota Jakarta Barat 
9) Kota Surabaya 
10) Kota Cilegon 
11) Mimika 
12) Kutai Timur 
13) Kepulauan Seribu 

14) Natuna  
15) Bengkalis 
16) Kutai 

Kertanegara 
17) Kutai Barat 
18) Tana Tidung 
19) Kepulauan 

Anambas 

Karakteristik kedua cluster dapat dilihat berdasarkan nilai centroid yang diperoleh 
berdasarkan variabel yang digunakan. 
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Tabel 7. Nilai centroid variabel dari masing – masing cluster kabupaten/kota 

Variabel 
Kabupaten/kota 

cluster 1 
Kabupaten/kota 

cluster 2 
PDRB 43284,53 299552,62 
Pengeluaran Perkapita 10093,78 13769,87 
Persentase Penduduk Miskin (%) 12,54 8,79 
TPT (%) 5,49 7,84 
RLS (tahun) 8,27 9,64 

Berdasarkan perbandingan dari seluruh variabel pada setiap cluster dapat dinyatakan 
bahwa kabupaten/kota pada cluster 2 memiliki tingkat kesejahteraan lebih baik dari 
kabupaten/kota yang berada pada cluster 1 karena nilai centroid variabel PDRB dan RLS 
pada cluster 2 lebih besar dari cluster 1 dan persentase penduduk miskin cluster 2 lebih 
kecil dari cluster 1. Validasi hasil analisis dilakukan dengan melihat nilai MPC dan FSI 
pada Tabel 8. 

Tabel 8. Validasi cluster fuzzy C-Means 
Data Validasi Cluster Nilai 

Indikator kesejahteraan 
rakyat provinsi di 
Indonesia 

Modified Partition Coefficient (MPC) 0,87 

Fuzzy Silhouette Index (FSI) 0,92 
Indikator kesejahteraan 
rakyat kabupaten/kota 
di Indonesia 

Modified Partition Coefficient (MPC) 0,93 

Fuzzy Silhouette Index (FSI) 0,97 

Hasil clustering pada kedua data dengan menggunakan FCM ini dapat dikatakan sudah 
sangat baik karena nilai validasi yang didapatkan mendekati 1.  

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis multidimensional scaling dan cluster fuzzy C-Means  yang 
telah dilakukan pada data indikator kesejahteraan rakyat provinsi di Indonesia diperoleh 
kesimpulan terdapat 2 kelompok provinsi dengan kelompok 1 terdiri dari 30 provinsi dan 
kelompok 2 terdiri dari 4 provinsi. Pada data kabupaten/kota di Indonesia dengan 
menggunakan analisis multidimensional scaling diperoleh 2 kelompok kabupaten/kota 
dengan kelompok 1 terdiri dari 494 kabupaten/kota dan kelompok 2 terdiri dari 20 
kabupaten/kota. Menggunakan metode fuzzy C-Means diperoleh 2 cluster dengan cluster 
1 terdiri dari 495 kabupaten/kota dan cluster 2 terdiri dari 19 kabupaten/kota. 
Perbandingan nilai centroid kedua cluster provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan 
bahwa tingkat kesejahteraan cluster 2 lebih baik dari cluster 1. Hasil validasi 
menunjukkan bahwa pemetaan dan cluster data provinsi dan kabupaten/kota diperoleh 
sudah sangat baik. 
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