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ABSTRACT 

The Covid-19 pandemic entered Indonesia in March 2020, so the government imposed 

restrictions on people's movement in various regencies. The imposition of restrictions 

on people's movement will have an impact on the economy to the point of poverty. 

Poverty is influenced by several factors such as population, health, education, 

employment and economic factors. The poverty of a district/city in Indonesia is grouped 

to assist the government in alleviating poverty more efficiently. The process of grouping 

data in data mining is to group districts/cities in Indonesia based on factors that affect 

poverty with the K-Medoids and CLARA algorithms, then compare the two methods 

based on the average value of the ratio of the standard deviations. The variables used in 

this study consisted of 4 variables, namely human development index (HDI), gross 

regional domestic product (GRDP), unemployment rate, and population density. The 

results of this study indicate that using the K-Medoids obtained 2 clusters, while using 

the CLARA algorithm obtained 3 clusters. Based on the results of grouping the two 

algorithms, the best algorithm was obtained using cluster validation, namely the 

CLARA algorithm because it has the average value of the ratio of the smallest standard 

deviation of 0.106.  

Keywords: Data mining, clustering, K-Medoids algorithm, CLARA algorithm, cluster 

validation 

ABSTRAK 

Bulan Maret tahun 2020, pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia sehingga pemerintah 

memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat di berbagai wilayah 

kabupaten/kota. Pemberlakuan pembatasan pergerakan masyarakat akan berdampak 

pada perekonomian hingga terjadi kemiskinan. Kemiskinan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor seperti faktor kependudukan, kesehatan, pendidikan,  ketenagakerjaan dan 

perekonomian. Kemiskinan suatu wilayah kabupaten/kota di Indonesia dikelompokkan 

untuk membantu pemerintah dalam mengentas kemiskinan dengan lebih efisien. Proses 

pengelompokan data dalam data mining untuk mengelompokkan kabupaten/kota di 

Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dengan algoritma 

K-Medoids dan  CLARA, kemudian dibandingkan kedua metode tersebut berdasarkan 

nilai rataan rasio dari simpangan baku. Variabel yang digunakan pada penelitian ini 

terdiri dari 4 variabel yaitu IPM, PDRB, TPT dan kepadatan penduduk. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan algoritma K-Medoids diperoleh 2 klaster, 

sedangkan dengan menggunakan algoritma CLARA diperoleh 3 klaster. Berdasarkan 

hasil pengelompokan kedua algoritma tersebut diperoleh algoritma terbaik dengan 

mailto:ananda.rizki3910@student.unri.ac.id


 

2       

menggunakan validasi klaster yaitu algoritma CLARA karena memiliki nilai rataan 

rasio dari simpangan baku yang terkecil yaitu 0.106. 

Kata kunci: Data mining, pengelompokan, algoritma K-Medoids, algoritma CLARA, 

validasi klaster 

1. PENDAHULUAN 

Data mining adalah sekumpulan metode dan teknik untuk mengeksplorasi dan 

menganalisis kumpulan data dalam volume besar dengan cara otomatis atau semi 

otomatis untuk menganalisis data menjadi sebuah informasi yang berguna. Data mining 

dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugasnya, yaitu deskripsi, estimasi, 

prediksi, klasifikasi, klasterisasi dan asosiasi (Tufféry, 2011). Analisis klaster atau 

klasterisasi adalah salah satu analisis peubah ganda (multivariate analysis) yang 

digunakan untuk mengelompokkan objek-objek sedemikian rupa sehingga objek dalam 

satu kelompok yang sangat mirip dan objek di berbagai kelompok cukup berbeda. 

Teknik pengklasteran dalam data mining mempunyai dua metode yaitu pengklasteran 

hierarki dan non-hierarki (tingkatan) (Shmueli et al, 2018). Metode pengklasteran non-

hierarki diantaranya algoritma K-Medoids dan Clustering Large Application (CLARA).  

Bulan Maret tahun 2020, pandemi Covid-19 telah masuk ke Indonesia sehingga 

pemerintah memberlakukan pembatasan pergerakan masyarakat di berbagai wilayah 

kabupaten/kota. Pemberlakuan pembatasan pergerakan masyarakat berdampak ke 

berbagai sektor seperti sektor bisnis yang kemudian mempengaruhi perekonomian 

hingga terjadi kemiskinan (Alfiah et al, 2021).  Kemiskinan merupakan salah satu 

persoalan mendasar yang kompleks sehingga menjadi pusat perhatian pemerintah di 

berbagai Negara salah satunya di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 

(BPS), saat pandemi Covid-19 persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami 

kenaikan sebesar 0.97%. Pada September 2019 persentase penduduk miskin sebesar 

9.22% dan pada September 2020 meningkat menjadi 10.19%  (Badan Pusat Statistik, 

2021). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemiskinan, berdasarkan 

penjelasan dari Leonita & Sari (2019) menunjukkan bahwa laju Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat 

pengangguran secara signifikan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Putri et al 

(2019) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk 

berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. 

Pengelompokan/pengklasteran wilayah dapat menjelaskan kondisi kemiskinan di setiap 

kabupaten/kota di Indonesia, sehingga mempermudah pemerintah dalam menjalankan 

kebijakan yang ditargetkan untuk setiap kabupaten/kota.  

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Safitri et al (2021) mengenai klasterisasi 

faktor-faktor kemiskinan di Provinsi Jawa Barat menggunakan metode K-Medoids. 

Hasil dari penelitian ini diperoleh jumlah klaster sebanyak 3 klaster dan klaster 2 

merupakan klaster dengan kemiskinan yang kurang baik. Penelitian dilakukan oleh Fikri 

et al (2021) tentang pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan informasi 

kemiskinan dengan menggunakan metode pengklasteran K-Means diperoleh 

pengelompokan sebanyak 4 klaster. Terbentuknya 4 klaster dapat diketahui bahwa 

klaster keempat perlu perhatian lebih dalam pengentasan kemiskinan karena memiliki 

rata-rata nilai variabel yang terkecil sebesar 57.09. Penelitian lain dilakukan oleh 

Marsita et al (2021) mengenai pengklasteran daerah rawan gempa di Sumatra Barat 
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dengan menggunakan metode CLARA dan metode DBSCAN (Density Based Spatial 

Clustering Of Applications With Noise) diperoleh jumlah klaster yang sama sebanyak 5 

klaster dan algoritma yang lebih baik adalah algoritma CLARA dengan nilai Average 

Silhouette width sebesar 0.57.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan pengelompokan kemiskinan 

dengan metode pengelompokan dengan membandingkan algoritma K-Medoids dan 

CLARA. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengelompokkan kabupaten/kota di 

Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada data tahun 

2020. Hasil penelitian dapat diimplementasikan dalam membantu pemerintah dalam 

pengentasan kemiskinan. 

 

2. ALGORITMA K-MEDOIDS, ALGORITMA CLARA, SILHOUETTE 

COEFFICIENT, SERTA VALIDASI KLASTER 

Analisis klaster bertujuan mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan atau 

kemiripan ciri-cirinya. Kemiripan antar objek dapat diukur menggunakan pengukuran 

jarak. Beberapa ukuran jarak yang sering digunakan untuk mengukur derajat kemiripan 

objek antara lain jarak Euclidean, Minkowski, dan Manhattan/blok kota (Johnson & 

Wichern, 2007). Pada penelitian ini digunakan jarak Euclidean. 

K-Medoids merupakan suatu algoritma dalam pengklasteran yang digunakan 

dalam mencari medoids yang merupakan titik pusat sebuah klaster. Algoritma              

K-Medoids lebih tidak sensitif terhadap outlier jika dibandingkan dengan algoritma lain. 

Pada K-Medoids dapat menemukan k sebagai objek representatif untuk meminimalkan 

jumlah ketidaksamaan objek data (Arora et al., 2016). Langkah-langkah yang dapat 

digunakan dalam mengaplikasikan algoritma K-Medoids  adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jumlah klaster. 

2. Menentukan medoids awal secara acak. 

3. Hitung jarak setiap data ke medoids awal dengan menggunakan jarak Euclidean 

dengan rumus (1). 

 (    )  √∑(      ) 
 

   

    (1) 

dengan  (    ) menyatakan jarak antara objek   dan  , a menyatakan jumlah 

atribut, m menyatakan medoids,    menyatakan data ke-i,    menyatakan data 

medoids ke-i.  

4. Hitung nilai total jarak dengan menjumlahkan semua hasil perhitungan pada 

langkah 3. 

5. Selanjutnya data pada setiap klaster dipilih secara acak sebagai kandidat medoids 

baru. 

6. Gunakan medoids baru untuk menghitung jarak setiap data pada masing-masing 

klaster serta hitung nilai total jaraknya. 

7. Menghitung total simpangan (S) dengan rumus berikut. 

  ∑ (     )  ∑ (     )  (2) 
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8. Jika didapatkan S < 0 maka ulangi tahap 5 sampai 7, tetapi jika S > 0 maka 

hentikan pemilihan medoids secara acak. 

9. Distribusikan setiap data ke dalam klaster dengan jarak terkecil. 

CLARA (Clustering Large Application) diperkenalkan oleh Kauffman dan 

Rousseeuw untuk menangani kumpulan data yang besar. Algoritma CLARA merupakan 

salah satu metode dalam algoritma K-Medoids yang mana algoritma CLARA hampir 

sama dengan algoritma Partition Around Medoids (PAM). Algoritma CLARA 

merupakan algoritma berbasis sampling, dimana sampel diambil secara acak 

(Chinchmalatpure & Dhore, 2020). Tahapan algoritma CLARA adalah seperti berikut  :  

1. Menentukan jumlah klaster. 

2. Memilih sampel sebanyak 40+2k sampel atau bisa disebut sebanyak m sampel. 

3. Memilih pusat klaster awal (medoids) sebanyak k dari m sampel. 

4. Menghitung jarak setiap data terhadap masing-masing medoids pada tiap klaster 

menggunakan jarak Euclidean dengan rumus (1). 

5. Hitung total jarak dengan menjumlahkan semua hasil perhitungan pada langkah 4. 

6. Memilih secara acak kandidat medoids baru lalu hitung jarak setiap data terhadap 

kandidat medoids baru menggunakan jarak Euclidean serta hitung total jaraknya. 

7. Menghitung total simpangan (S) dengan menghitung nilai total jarak pada 

medoids baru dikurangi total jarak pada medoids awal dengan rumus pada 

persamaan (2).  

8. Jika didapatkan S < 0 maka ulangi tahap 6 sampai 7, tetapi jika S > 0 maka 

hentikan pemilihan medoids secara acak. 

9. Distribusikan setiap data ke dalam klaster dengan jarak terkecil. 

Dalam analisis data, identifikasi outlier yang berada jauh dari luar pola 

keseluruhan data penting untuk dilakukan. Sebuah outlier bisa terjadi karena berbagai 

hal misalnya kesalahan dalam pengambilan data, kesalahan dalam proses sampling, dan 

sebagainya. Salah satu alat uji yang dapat dilakukan untuk mendeteksi outlier adalah 

dengan mendeteksi amatan/nilai yang berada di atas upper limit dan di bawah lower 

limit pada boxplot. Dalam membuat boxplot terlebih dahulu perlu ditentukan batas atas 

dan batas bawah dari sekumpulan data menggunakan nilai kuartil dan IQR 

(Interquartile Range). Berikut rumus untuk menghitung batas atas dan batas bawah 

(Weiss, 2011).  

                   (   ), (3) 

                   (   ), (4) 

         , (5) 

dengan    merupakan kuartil pertama dari data observasi dan    merupakan kuartil 

ketiga dari data observasi.  

Analisis pengklasteran harus memenuhi asumsi yaitu tidak terjadinya gejala 

multikolinearitas antar variabel independennya. Alat yang digunakan untuk menguji 

multikolinearitas pada penelitian ini adalah korelasi Pearson. Rumus korelasi Pearson 

antar variabel bebas    dan    dengan n merupakan banyaknya observasi pengamatan 

adalah sebagai berikut (Weiss, 2011), 

      
 ∑     

 
    ∑   

 
   ∑   

 
   

√( ∑ (  ) 
 
    (∑   

 
   ) ) ( ∑ (  )

  
    (∑   

 
   )

 
)

   
(6) 
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Pengujian dengan korelasi Pearson dengan kriteria bahwa apabila nilai korelasi     

(     ) > 0.8 maka menyatakan bahwa terdapat multikolinearitas antar variabel. 

Silhouette coefficient berguna dalam menentukan jumlah klaster atau k serta 

seberapa baik atau buruknya penempatan suatu objek n dalam suatu klaster. Metode ini 

merupakan gabungan dari nilai separasi dan kohesi. Rumus untuk menghitung 

silhouette coefficient sebagai berikut (Rousseeuw, 1987), 

 ( )  
 ( )   ( )

    ( ( )  ( ))
             (7) 

dengan,   ( ) menyatakan nilai silhouette coefficient data ke-i,  ( ) menyatakan rata-

rata jarak suatu data ke-i,  ( ) menyatakan rata-rata jarak suatu data ke-i dengan semua 

observasi pengamatan. 

Menurut Bunkers & Miller Jr (1994) untuk melihat kinerja antara satu metode 

dengan metode lainnya atau untuk melihat kualitas sebuah metode ataupun algoritma 

pengklasteran yang terbaik, dapat menggunakan kriteria berdasarkan nilai simpangan 

baku. Simpangan baku yang dilihat yaitu simpangan baku dalam klaster (  ) dan 

simpangan baku antar klaster (  ). Menghitung nilai    dapat menggunakan rumus (8) 

sebagai berikut: 

   
 

 
∑  

 

   

   (8) 

dengan   menyatakan banyaknya klaster yang terbentuk,    menyatakan simpangan 

baku klaster ke-k. Jika diberikan klaster   , dimana        , dan setiap klaster 

memiliki anggota    , dimana          dan    adalah jumlah anggota dari setiap 

klaster, maka untuk mencari nilai simpangan baku kelompok ke-k yaitu, 

   √
 

   
∑(     ̅ ) 

  

   

   (9) 

dengan catatan  ̅  adalah 

 ̅  
∑    
  
 

  
   (10) 

Jika terdapat rata-rata variabel dalam setiap klaster k yang dinotasikan dengan  ̅  

maka komponen dari setiap klaster berbeda, dan simpangan baku antar kelompok (  ) 

dapat dirumuskan sebagai berikut, 

   √
 

(   )
∑( ̅   ̅) 
 

   

   (11) 

dengan catatan  ̅ adalah 

 ̅  
∑  ̅ 
 
 

 
   (12) 
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Semakin kecil nilai    dan semakin besar nilai   , maka metode tersebut 

memiliki kinerja yang baik, dalam artian metode tersebut mempunyai homogenitas yang 

tinggi. Kriteria algoritma terbaik adalah jika rasio simpangan baku dalam klaster (  ) 

dengan simpangan baku antar klaster (  ) terkecil diantara algoritma yang lain. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdapat pada website BPS setiap 

provinsi yang ada di Indonesia. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data 

faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia tahun 2020 yang berjumlah 

514 kabupaten/kota di Indonesia. Adapun variabel yang digunakan adalah Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT), Kepadatan Penduduk. 

Langkah-langkah dalam penelitian adalah: 

1. Melakukan pengumpulan data yang merupakan variabel dalam penelitian. 

2. Melakukan preprocessing data yang meliputi pemeriksaan missing value dan 

pendeteksian outlier. 

3. Melakukan pengujian multikolinearitas. 

4. Mengaplikasikan algoritma K-Medoids dan CLARA pada data faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan yang telah diperoleh. 

5. Melakukan validasi klaster untuk menentukan algoritma yang terbaik. 

6. Mengambil kesimpulan dari hasil analisis klaster yang telah dilakukan serta melihat 

algoritma mana yang lebih baik antara algoritma K-Medoids dan CLARA. 

4. ANALISIS CLUSTERING K-MEDOIDS DAN CLARA PADA DATA 

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI INDONESIA 

Sebelum melakukan pengelompokan dengan metode K-Medoids dan CLARA, dapat 

dilakukan preprocessing data yaitu dengan melakukan pemeriksaan missing value, dan 

outlier pada data. Berikut merupakan hasil pemeriksaan missing value dan data outlier.  

Tabel 1 Hasil pemeriksaan missing value 

IPM PDRB TPT KP 

Mode: Logical Mode: Logical Mode: Logical Mode: Logical 

False: 514 False: 514 False: 514 False: 514 

Berdasarkan Tabel 1 yang merupakan hasil olahan dari output software Rstudio, 

dapat dilihat bahwa pada setiap variabel diperoleh hasil False: 514 artinya tidak terdapat  

missing value pada data faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada tahun 2020, 

artinya semuanya berjumlah 514.  Selanjutnya pendeteksian outlier yang dapat dilihat 

pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Hasil pendeteksian outlier 

Gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa terdapat outlier pada variabel PDRB, 

sehingga data harus dilakukan standarisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis 

tanpa menghilangkan data outlier tersebut. 

Selanjutnya pengujian gejala  multikolinearitas, dapat dilihat dari koefisien 

korelasi antar variabel independen yang dapat dihitung berdasarkan persamaan (6). 

Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Hasil uji multikolinearitas 

Variabel IPM PDRB TPT KP 

IPM 1.000 0.307 0.585 0.505 

PDRB 0.307 1.000 0.261 0.344 

TPT 0.585 0.261 1.000 0.525 

KP 0.505 0.344 0.525 1.000 

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa tidak terdapat nilai koefisien korelasi yang 

berada di atas 0.8, sehingga asumsi tidak terjadi multikolinearitas terpenuhi. 

Sehubungan dengan tidak terjadinya multikolinearitas maka selanjutnya dilakukan 

penentuan jumlah klaster. 

 
Gambar 2. Nilai jumlah klaster algoritma 

K-Medoids 

 
Gambar 3. Nilai jumlah klaster algoritma 

CLARA 

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa titik tertinggi berada pada     untuk 

algoritma K-medoids hal ini menyatakan bahwa jumlah klaster optimalnya yaitu sebesar 

2 klaster. Sedangkan pada Gambar 3 titik tertinggi berada pada     untuk algoritma 
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CLARA hal ini menyatakan bahwa jumlah klaster optimalnya yaitu sebesar 3 klaster. 

Selanjutnya melakukan tahap analisis dengan menggunakan algoritma K-Medoids. 

Pada tahap ini data yang digunakan merupakan data yang telah distandarisasi. 

Langkah pertama dalam algoritma K-Medoids (PAM) yaitu menentukan nilai k, pada 

pembahasan sebelumnya telah didapatkan nilai k untuk algoritma K-Medoids yaitu 

sebesar 2 klaster dan selanjutnya memilih medoids sebanyak k. Adapun cara memilih 

medoids awal yaitu secara acak, maka medoids yang dipilih adalah sebagai berikut. 

Tabel 3 Medoids awal pada algoritma K-Medoids 

Kab/Kota IPM PDRB TPT KP 

Tapanuli Selatan 0.075 -0.042 -0.413 -0.399 

Aceh Utara -0.046 -0.367 1.099 -0.348 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa Kabupaten Tapanuli Selatan (  ) dan 

Kabupaten Aceh Utara (  ) terpilih menjadi medoids awal. Selanjutnya menghitung 

nilai jarak terdekat untuk setiap objek penelitian ( ) dengan medoids awal yang telah 

ditentukan dengan menggunakan jarak Euclidean pada persamaan (1). Setelah 

mendapatkan hasilnya maka dilanjutkan dengan iterasi kedua dengan cara yang sama 

yaitu dipilih kandidat medoids kedua, seperti pada Tabel 4 berikut. 

Tabel 4 Medoids kedua pada algoritma K-Medoids 

Kab/Kota IPM PDRB TPT KP 

Buton Utara -0.270 -0.314 -0.527 -0.405 

Kota Sibolga 0.614 0.154 0.894 0.397 

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa Kabupaten Buton Utara (  
 ) dan Kota 

Sibolga (  
 ) terpilih menjadi medoids kedua, maka dapat dihitung kembali jarak setiap 

objek penelitian ( ) dengan medoids kedua dengan menggunakan jarak yang sama yaitu 

jarak Euclidean.  

Setelah diperoleh hasil iterasi pertama dan iterasi kedua, selanjutnya mencari total 

simpangan S. Ketentuannya jika     maka tukar objek dengan data klaster untuk 

membuat sekumpulan k objek baru sebagai medoids. Simpangan S dihitung dengan 

mencari nilai selisih antara total jarak pada iterasi kedua dengan total jarak pada iterasi 

pertama dan menghasilkan nilai simpangan S sebesar 27.03. Dapat dilihat bahwa nilai 

simpangan S > 0, sehingga proses iterasi dihentikan. Setelah melalui proses iterasi, 

diperoleh anggota tiap klaster. Hasil yang diperoleh yaitu terdapat klaster 1 sebanyak 

342 kabupaten/kota dan klaster 2 sebanyak 172 kabupaten/kota. 

Analisis pengolahan data faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di 

Indonesia selanjutnya yaitu menggunakan algoritma CLARA. Berikut langkah-langkah 

perhitungan dengan jumlah klaster sebanyak 3 klaster. Selanjutnya memilih sampel 

secara acak sebanyak       dimana k sudah diketahui yaitu 3, maka sampel yang 

diambil sebanyak 46 data dari data penelitian. Langkah selanjutnya yaitu memilih 

medoids awal. Medoids awal sebanyak k dipilih dari 46 data sampel di atas, maka 

medoids yang dipilih adalah seperti Tabel 5 berikut. 
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Tabel 5 Medoids awal pada algoritma CLARA 

Kab/Kota IPM PDRB TPT KP 

KotaWaringin Timur 0.258 0.038 -0.110 -0.408 

Barru 0.210 -0.189 0.306 -0.359 

Kota Jakarta Pusat 1.805 11.233 1.979 7.169 

 Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa yang terpilih menjadi medoids awal 

adalah KotaWaringin Timur (  
 ), Kabupaten Barru (  

 ), dan Kota Jakarta Pusat 

(  
 ). Selanjutnya menghitung nilai jarak terdekat untuk setiap objek penelitian ( ) 

dengan medoids awal menggunakan perhitungan jarak Euclidean. Setelah mendapatkan 

hasilnya maka dilanjutkan dengan iterasi kedua dengan cara yang sama yaitu dipilih 

kandidat medoids kedua, seperti pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Medoids kedua pada algoritma CLARA 

Kab/Kota IPM PDRB TPT KP 

Sambas -0.399 -0.255 -0.673 -0.383 

Kota Sibolga 0.614 0.154 0.894 0.397 

Kota Jakarta Pusat 1.805 11.233 1.979 7.169 

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa medoids kedua yang terpilih adalah 

Kabupaten Sambas (  
 ), Kota Sibolga (  

 ), dan Kota Jakarta Pusat (  
 ). 

Selanjutnya dapat dihitung kembali jarak setiap objek penelitian ( ) dengan medoids 

kedua dengan menggunakan jarak Euclidean.  

Setelah diperoleh hasil perhitungan iterasi pertama dan iterasi kedua, selanjutnya 

hitung total simpangan S. Ketentuannya jika     maka tukar objek dengan data 

klaster untuk membuat sekumpulan k objek baru sebagai medoids. Simpangan S 

dihitung dengan mencari nilai selisih antara total jarak pada iterasi kedua dengan total 

jarak pada iterasi pertama dan menghasilkan nilai simpangan S sebesar 16.91. Dapat 

dilihat bahwa nilai simpangan S > 0, sehingga proses iterasi dihentikan. Hasil yang 

diperoleh yaitu terdapat klaster 1 sebanyak 334 kabupaten/kota, klaster 2 sebanyak 179 

kabupaten/kota, dan klaster 3 hanya 1 kota. 

Visualisasi pengklasteran menggunakan algoritma K-Medoids dan CLARA pada 

data faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia disajikan dalam bentuk peta 

yang ditunjukkan pada Gambar 4 dan Gambar 5. 

 
Gambar 4. Peta hasil pengklasteran dengan K-Medoids 
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Gambar 5. Peta hasil pengklasteran dengan CLARA 

Selanjutnya dari hasil klasterisasi pada algoritma K-Medoids didapat nilai rata-

rata klaster yang ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7 Nilai rata-rata klaster pada algoritma K-Medoids 

Klaster IPM PDRB TPT KP 

1 -0.421 -0.243 -0.545 -0.341 

2 0.838 0.484 1.080 0.678 

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa klaster 1 memiliki nilai rata-rata yang 

lebih kecil dari klaster 2, sehingga klaster 1 merupakan kumpulan kabupaten/kota yang 

termasuk pada kategori kemiskinan yang tinggi. Selanjutnya pada algoritma CLARA 

didapat nilai rata-rata klaster yang ditunjukkan pada Tabel 8 berikut. 

Tabel 8 Nilai rata-rata klaster pada algoritma CLARA 

Klaster IPM PDRB TPT KP 

1 -0.432 -0.234 -0.571 -0.342 

2 0.797 0.373 1.050 0.598 

3 1.800 11.200 1.980 7.170 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata terkecil dari 3 klaster 

terdapat pada klaster 1, sehingga pada algoritma CLARA klaster 1 merupakan 

kumpulan kabupaten/kota yang termasuk pada kategori kemiskinan yang tinggi dan 

perlu perhatian utama dalam pengentasan kemiskinan. 

Selanjutnya dilakukan validasi klaster untuk melihat algoritma mana yang lebih 

baik digunakan pada data faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia 

tahun 2020. Hasil validasi klaster dihitung dengan menggunakan persamaan (8) dan 

persamaan (11) dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9 Hasil validasi klaster 

Metode         

K-Medoids 0.546 0.819 0.667 

CLARA 0.336 3.161 0.106 

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai validasi klaster pada algoritma   

K-Medoids sebesar 0,667 sedangkan nilai validasi klaster pada algoritma CLARA 
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sebesar 0,106. Hal ini berarti bahwa algoritma CLARA lebih baik daripada algoritma  

K-Medoids karena algoritma CLARA memiliki nilai validasi klaster yang lebih kecil 

5. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pada algoritma K-Medoids 

diperoleh sebanyak 2 klaster, sedangkan pada algoritma CLARA diperoleh sebanyak 3 

klaster. Algoritma terbaik adalah algoritma CLARA dengan nilai rataan rasio dari 

simpangan baku yang terkecil yaitu sebesar 0.106. 
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