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Abstract— Daerah tertinggal adalah daerah 
kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya 
kurang berkembang dibandingkan dengan daerah 
lain dalam skala nasional. Salah satu daerah 
tertinggal yang ada di Provinsi Papua Barat adalah 
Kabupaten Sorong. Guna terwujudnya pemerataan 
pembangunan yang merata, langkah pertama yang 
harus dilakukan adalah mendapatkan informasi 
mengenai pengelompokkan desa berdasarkan status 
ketertinggalan serta indikator yang perlu 
ditingkatkan. Dasar pengelompokkan desa 
berdasarkan pada beberapa indeks, akan tetapi 
terdapatnya data pencilan akan mempengaruhi 
pengelompokkan dengan menggunakan indeks 
tersebut. Dengan demikan analisis yang digunakan 
untuk mengelompokkan dalam penelitian ini adalah 
analisis gerombol dengan metode fuzzy k-rataan. 
Berdasarkan dasar pengklasifikasian desa dan 
dengan menggunakan metode fuzzy k-rataan, 
persentase desa yang dihasilkan tiap kelompok yaitu 
tertinggal satu (1,60%); tertinggal dua (5,60%); 
tertinggal tiga (6,40%); tertinggal empat (20,80%) 
dan tertinggal lima (65,60%). Indikator yang perlu 
ditingkatkan untuk tiap kelompok yaitu tertinggal 
satu (kesehatan terdiri dari jumlah fasilitas 
kesehatan, jumlah bidan dan jumlah tenaga 
kesehatan lainnya; pendidikan terdiri dari jumlah 
SMP), tertinggal dua (kesehatan terdiri dari jumlah 
dokter; pendidikan terdiri dari jumlah SD dan 
SMA; modal sosial; pemukiman dan ekonomi), 
tertinggal tiga dan keempat serta kelima (kesehatan, 
pendidikan, modal sosial, pemukiman dan ekonomi).   
 
Keywords— Klasifikasi desa, Metode fuzzy k-rataan, 
Kabupaten Sorong 

 

I. PENDAHULUAN  

 
 Pembangunan suatu kabupaten dipengaruhi 
oleh desa yang ada di kabupaten tersebut. Hal ini 
dikarenakan desa berkedudukan di wilayah 
kabupaten/kota serta seluruh barang milik desa dan 
sumber pendapatan desa yang  berubah menjadi 
kelurahan, menjadi kekayaan/aset pemerintahan 
daerah kabupaten/kota dan akan digunakan untuk 

meningkatkan kesejahteraan di kelurahan tersebut, 
dan pendanaan kelurahan dibebankan pada 
anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten/kota (UU Nomor 6 Tahun 2014). 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 
2015 tentang penetapan daerah tertinggal Tahun 
2015-2019, Provinsi Papua Barat memiliki tujuh 
kabupaten yang termasuk dalam daerah tertinggal 
salah satunya adalah Kabupaten Sorong. Daerah 
tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah 
serta masyarakatnya kurang berkembang 
dibandingkan dengan daerah lain dalam skala 
nasional (PP Nomor 78 Tahun 2014). Guna 
terwujudnya pemerataan pembangunan yang 
merata, langkah pertama yang harus dilakukan 
oleh pemerintah adalah mendapatkan informasi 
mengenai pengelompokkan desa berdasarkan 
status ketertinggalan serta indikator yang perlu 
ditingkatkan. 
 Berdasarkan peraturan menteri desa, 
pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi 
Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2016 tentang 
indeks desa membangun, status kemajuan dan 
kemandirian desa diklasifikasikan dalam lima 
kategori yaitu mandiri (sembada); maju (pra 
sembada); berkembang (madya); tertinggal (pra 
madya) dan sangat tertinggal (pratama). Dasar 
pengklasifikasian berdasarkan pada beberapa 
indeks diantaranya indeks ketahanan sosial dan 
ketahanan ekonomi. Terdapatnya data pencilan 
akan mempengaruhi pengelompokkan dengan 
menggunakan indeks tersebut, oleh karena itu 
penelitian ini menggunakan analisis gerombol 
dengan metode fuzzy k-rataan (fuzzy c-means) 
dalam mengelompokkan.  
 Analisis gerombol merupakan analisis 
statistika yang bertujuan mengelompokkan objek 
sehingga objek yang memiliki karakteristik sama 
dikelompokkan kedalam satu kelompok sedangkan 
objek dengan karakteristik yang berbeda 
dikelompokkan dalam gerombol yang lain. 
Pemilihan metode fuzzy k-rataan dikarenakan 
jumlah dari kelompok yang akan dibentuk sudah 
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diketahui dan pengalokasian data ke dalam 
masing-masing kelompok dengan nilai 
keanggotaan (uik) terletak pada interval [0, 1] yang 
menunjukkan besaran kemungkinan suatu objek 
menjadi anggota kedalam kelompok tertentu 
(Bezdek, 1981). 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 
Klasifikasi Desa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang 
untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 

Klasifikasi desa berdasarkan pada tiga 
indeks yaitu ketahanan sosial, ketahanan ekonomi 
dan ketahanan lingkungan. Ketahanan sosial terdiri 
atas dimensi modal sosial,  kesehatan, pendidikan 
dan pemukiman sedangkan ketahanan ekonomi 
dan ketahanan sosial terdiri atas satu dimensi saja 
yaitu ekonomi dan ekologi. Solidaritasi sosial, 
toleransi, rasa aman penduduk dan kesejahteraan 
sosial merupakan bagian dari dimensi modal 
sosial.  Dimensi kesehatan terdiri atas pelayanan 
kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk 
kesehatan dan jaminan kesehatan. Akses ke 
pendidikan dasar dan menengah, akses ke 
pendidikan formal dan akses ke pengetahuan 
merupakan bagian dari dimensi pendidikan, 
sedangkan dimensi pemukiman terdiri atas akses 
ke air bersih dan air minum layak, akses ke  
sanitasi, akses ke listrik, akses ke informasi dan 
komunikasi. Dimensi ekonomi terdiri atas 
keragaman produksi masyarakat desa, tersedia 
pusat pelayanan perdagangan, akses 
distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan 
perkreditan, lembaga ekonomi dan keterbukaan 
wilayah. Kualitas lingkungan dan potensi rawan 
bencana dan tanggap bencana merupakan bagian 
dari dimensi ekologi. 

 
Analisis Gerombol  

Analisis gerombol merupakan teknik 
peubah ganda yang mempunyai tujuan utama 
untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan 
kemiripan karakteristik yang dimilikinya. 
Karakteristik objek-objek dalam suatu gerombol 
memiliki tingkat kemiripan yang tinggi, sedangkan 
karakteristik antar objek pada suatu gerombol 
dengan gerombol lain memiliki tingkat kemiripan 
yang rendah. Dengan kata lain, keragaman dalam 
suatu gerombol minimum sedangkan antar 
keragaman antar gerombol maksimum. Peubah-
peubah yang dilibatkan dalam analisis gerombol 

dipilih sesuai dengan tujuan penggerombolan 
(Mattjik A & Sumertajaya I, 2011) 

Metode penggerombolan terdiri dari dua 
yaitu penggerombolan berhirarki dan tak 
berhirarki. Metode penggerombolan berhirarki 
digunakan untuk menggerombolkan pengamatan 
secara terstuktur berdasarkan kemiripan sifatnya 
dan gerombol yang diinginkan belum diketahui 
banyaknya sedangkan metode penggerombolan tak 
berhiraki digunakan jika banyaknya gerombol 
yang diinginkan sudah diketahui.  

 
Metode Fuzzy K-Rataan  

Metode fuzzy k-rataan merupakan bagian 
dari metode penggerombolan tak berhiraki dengan 
menggunakan konsep pengelompokkan fuzzy 
(fuzzy clustering). Konsep pengelompokkan fuzzy  
yaitu pengelompokkan dalam suatu ruang vektor 
yang didasarkan pada bentuk normal euclidean 
untuk jarak antara vektor dan bertujuan untuk 
mengelompokkan n objek, disajikan dengan vektor 
ke dalam c suatu kelompok berdasarkan 
kesamaannya dengan pusat cluster yang diukur 
melalui fungsi jarak. Keberadaan tiap-tiap titik 
data dalam suatu kelompok ditentukan oleh derajat 
keanggotaannya. 

Nilai keangggotaan (uik) menunjukan 
besaran kemungkinan suatu objek menjadi anggota 
ke dalam gerombol tertentu. Nilai ini terletak pada 
interval [0, 1] yang menunjukkan besaran 
kemungkinan suatu objek menjadi anggota 
kedalam kelompok tertentu (Bezdek, 1981). 
Matriks partisi fuzzy harus memenuhi tiga kondisi 
yaitu uik∈[0, 1]; ∑ uik

c
i=1 =1; 0< ∑ uik

n
k=1 <1 

untuk ∀ k∈{1,2,…,n} ( Hoppner et al, 1999). Nilai 
keanggotaan untuk suatu data ke dalam suatu 
kelompok tertentu dihitung dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut (Bezdek, 1981): 

uik= �� �
dik

djk
�

2

m-1
c

j=1

�

-1

  

dengan uik adalah kenggotaan data ke-k gerombol 
ke-i), c adalah banyak gerombol (2<c<n) dan m 
adalah pembobot dari nilai keanggotaan. Nilai m 
yang sering digunakan dan dianggap paling baik 
adalah m=2 (Klawonn & Hoppner, 2001).  

Prinsip utama dari metode fuzzy k-rataan 
adalah meminimumkan fungsi objektif, yaitu jarak 
antara objek dengan setiap pusat kelompok. Fungsi 
objektif yang digunakan yaitu sebagai berikut 
(Bezdek, 1981) 

JFCM(U, p)= � � uik
m

c

i=1

n

k=1

dik
2 (xk,pi) (1) 

dengan pi adalah pusat kelompok ke-i dan dik 
adalah jarak euclid. Iterasi pada tahapan 
pengelompokkan fuzzy k-rataan akan memperbaiki 
pusat kelompok dan nilai keanggotaan untuk tiap-
tiap kelompok secara berulang-ulang. Iterasi akan 
mendapatkan pusat kelompok pada lokasi yang 



tepat dan nilai keanggot
setiap data

  

Data 

adalah data sekunder yang diperoleh dari
BPS Kabupaten Sorong yaitu kecamatan dalam 
angka Tahun 2015. 
pengelompokkan
dikelompokkan kedalam 
kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman 
dan ekonomi. 
yaitu kesehatan (
dokter, jumlah bidan dan jumlah 
lainnya
sekolah menengah pertama  dan  jumlah sekolah 
menengah atas
jumlah gereja, jumlah vihara dan jumlah pura
pemukiman (
aliran listrik 
(jumlah warung dan mini
 
Tahapan Penelitian

terdiri dari 
pengelompokkan dengan metode fuzzy k
dan menentukan indikator yang 
dari setiap kelompok.

karakteristik (keragaman) antar daerah yang dapat 
dilihat dari
digunakan untuk setiap peubah berbeda, sehingga 
terlebih dahulu data y
menggunakan persamaan sebagai berikut:

dengan 

adalah rata

simpangan baku peubah ke

sesuai dengan tahapan pada 
yaitu (
1. Menentukan banyaknya kelompok (c) yang 

ingin dibuat
keanggotaan. Banyaknya kelompok yang 
digunakan pada penelitian ini 
dasar klasifikasi desa (c=5) dan nilai pembobot 
yang digunakan adalah 2 (m=2)

2. Inisialiasi awal matriks 
secara bebas = 

3. Hitung inisial pusat kelompok (centroid) yang 

ada di masing

4. Hitung jarak euclid 

tepat dan nilai keanggot
setiap data. 

III. METODE

 
Data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data sekunder yang diperoleh dari
BPS Kabupaten Sorong yaitu kecamatan dalam 
angka Tahun 2015. 
pengelompokkan sebanyak 
dikelompokkan kedalam 
kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman 
dan ekonomi. Adapun peubah dari tiap indikator 
yaitu kesehatan (jumlah fasilitas kesehatan, jumlah 
dokter, jumlah bidan dan jumlah 
lainnya), pendidikan (
sekolah menengah pertama  dan  jumlah sekolah 
menengah atas), modal sosial (
jumlah gereja, jumlah vihara dan jumlah pura
pemukiman (jumlah rumah tangg

n listrik PLN maupun non PLN)
jumlah warung dan mini

Tahapan Penelitian
Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini 

terdiri dari tiga 
pengelompokkan dengan metode fuzzy k

menentukan indikator yang 
dari setiap kelompok.

Eksplorasi data bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik (keragaman) antar daerah yang dapat 
dilihat dari pencilan 
digunakan untuk setiap peubah berbeda, sehingga 
terlebih dahulu data y
menggunakan persamaan sebagai berikut:

zij = 

dengan xij adalah data dari ke

adalah rata-rata peubah ke

simpangan baku peubah ke
Tahapan pengelompokkan yang digunakan 

sesuai dengan tahapan pada 
yaitu (Bezdek, 1981

Menentukan banyaknya kelompok (c) yang 
ingin dibuat 
keanggotaan. Banyaknya kelompok yang 
digunakan pada penelitian ini 
dasar klasifikasi desa (c=5) dan nilai pembobot 
yang digunakan adalah 2 (m=2)

Inisialiasi awal matriks 
secara bebas = U

itung inisial pusat kelompok (centroid) yang 

ada di masing-masing kelompok

pi
(r)

=

Hitung jarak euclid 

tepat dan nilai keanggotaan yang sesuai untuk 

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari
BPS Kabupaten Sorong yaitu kecamatan dalam 
angka Tahun 2015. Peubah yang digunakan dalam 

sebanyak tiga belas 
dikelompokkan kedalam lima
kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman 

Adapun peubah dari tiap indikator 
jumlah fasilitas kesehatan, jumlah 

dokter, jumlah bidan dan jumlah 
), pendidikan (jumlah sekolah dasar, jumlah 

sekolah menengah pertama  dan  jumlah sekolah 
), modal sosial (

jumlah gereja, jumlah vihara dan jumlah pura
jumlah rumah tangg

LN maupun non PLN)
jumlah warung dan minimarket).

Tahapan Penelitian 
Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini 

tiga tahap yaitu eksplo
pengelompokkan dengan metode fuzzy k

menentukan indikator yang 
dari setiap kelompok.   

Eksplorasi data bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik (keragaman) antar daerah yang dapat 

pencilan yang ditemukan. 
digunakan untuk setiap peubah berbeda, sehingga 
terlebih dahulu data yang ada dibakukan dengan 
menggunakan persamaan sebagai berikut:

= 
xij-μj

σj
 

adalah data dari ke-

rata peubah ke-j dan 

simpangan baku peubah ke-j.  
Tahapan pengelompokkan yang digunakan 

sesuai dengan tahapan pada metode fuzzy k
Bezdek, 1981): 

Menentukan banyaknya kelompok (c) yang 
 dan pembobot dari nilai 

keanggotaan. Banyaknya kelompok yang 
digunakan pada penelitian ini 
dasar klasifikasi desa (c=5) dan nilai pembobot 
yang digunakan adalah 2 (m=2)

Inisialiasi awal matriks U(r)

U(0)   
itung inisial pusat kelompok (centroid) yang 

masing kelompok

=
∑ uik

(0)n
k=1 xkj

∑ uik
(0)n

k=1

 

Hitung jarak euclid di
(r)

(Eq. 4) 
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aan yang sesuai untuk 

PENELITIAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari publikasi 
BPS Kabupaten Sorong yaitu kecamatan dalam 

Peubah yang digunakan dalam 
tiga belas peubah yang 
lima indikator yaitu 

kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman 
Adapun peubah dari tiap indikator 

jumlah fasilitas kesehatan, jumlah 
dokter, jumlah bidan dan jumlah tenaga kesehatan 

jumlah sekolah dasar, jumlah 
sekolah menengah pertama  dan  jumlah sekolah 

), modal sosial (jumlah masjid, 
jumlah gereja, jumlah vihara dan jumlah pura

jumlah rumah tangga yang memiliki 
LN maupun non PLN), ekonomi 

market). 

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini 
tahap yaitu eksplorasi data

pengelompokkan dengan metode fuzzy k-rataan 
menentukan indikator yang perlu ditingkatkan 

Eksplorasi data bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik (keragaman) antar daerah yang dapat 

yang ditemukan. Satuan yang 
digunakan untuk setiap peubah berbeda, sehingga 

ang ada dibakukan dengan 
menggunakan persamaan sebagai berikut: 

(

-i peubah ke-

j dan σj adalah 

Tahapan pengelompokkan yang digunakan 
metode fuzzy k-rataan 

Menentukan banyaknya kelompok (c) yang 
bobot dari nilai 

keanggotaan. Banyaknya kelompok yang 
digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada 
dasar klasifikasi desa (c=5) dan nilai pembobot 
yang digunakan adalah 2 (m=2) 

) yang ditetapkan 

itung inisial pusat kelompok (centroid) yang 

masing kelompok pi
(r)

 yaitu 

 (

(Eq. 4)  
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aan yang sesuai untuk 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
publikasi 

BPS Kabupaten Sorong yaitu kecamatan dalam 
Peubah yang digunakan dalam 

peubah yang 
indikator yaitu 

kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman 
Adapun peubah dari tiap indikator 

jumlah fasilitas kesehatan, jumlah 
tenaga kesehatan 

jumlah sekolah dasar, jumlah 
sekolah menengah pertama  dan  jumlah sekolah 

jumlah masjid, 
jumlah gereja, jumlah vihara dan jumlah pura), 

a yang memiliki 
, ekonomi 

Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini  
i data, 

rataan 
ngkatkan 

Eksplorasi data bertujuan untuk mengetahui 
karakteristik (keragaman) antar daerah yang dapat 

Satuan yang 
digunakan untuk setiap peubah berbeda, sehingga 

ang ada dibakukan dengan 

(2) 

-j; μj 

adalah 

Tahapan pengelompokkan yang digunakan 
rataan 

Menentukan banyaknya kelompok (c) yang 
bobot dari nilai 

keanggotaan. Banyaknya kelompok yang 
berdasarkan pada 

dasar klasifikasi desa (c=5) dan nilai pembobot 

yang ditetapkan 

itung inisial pusat kelompok (centroid) yang 

 

(3) 

5. Perbaharui matriks 

6. Bandingkan nilai keanggotaan dalam matriks 
yang diperoleh pada tahap
algoritma sudah konvergen dan iterasi 
dihentikan. Jika tidak maka kembali ke tahap
dengan 

{

pengelompokkan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu 

ditingkatk
menentukan centroid 
kelompok kemudian bandingkan untuk setiap 
kelompok yang dihasilkan

 

 
Eksplorasi Data

(boxplot
menunjukkan bahwa 
yang digunakan menunjukkan adanya pencilan
diatas
keragaman indikator untuk setiap daerah masih 
besar.

Gambar 1. 
dibakukan

 
fasilitas kesehatan dan jumlah SMP di berbagai 
daerah hampir sama.
 
Pengelompokkan 
Rataan

dari nilai keanggotaan) dan 
pengelomp
sudah konvergen sehingga iterasi dihentikan. Hal 
ini berarti bahwa tidak ditemukannya anggota
kelompok yang berpindah

sebanyak 65,60 persen desa di Kabupaten Sorong 
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dik
(r)

=d�xk,pi
(

Perbaharui matriks 

uik
(r+ 1)

=

Bandingkan nilai keanggotaan dalam matriks 
yang diperoleh pada tahap
algoritma sudah konvergen dan iterasi 
dihentikan. Jika tidak maka kembali ke tahap
dengan 

{ai}=abs �U(r

pengelompokkan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu 
Tahapan penentuan indikator yang perlu 

ditingkatkan adalah dengan 
menentukan centroid 
kelompok kemudian bandingkan untuk setiap 
kelompok yang dihasilkan

 

IV. HASIL

Eksplorasi Data 
Berdasarkan 

boxplot) yang dihasilkan (Gambar 1)
menunjukkan bahwa 
yang digunakan menunjukkan adanya pencilan
diatas. Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan 
keragaman indikator untuk setiap daerah masih 
besar. Berbeda dengan peubah lainnya, keragaman 

 

Gambar 1. Diagram 
ibakukan 

fasilitas kesehatan dan jumlah SMP di berbagai 
daerah hampir sama.

Pengelompokkan 
Rataan 

Dengan menggunakan nilai m

dari nilai keanggotaan) dan 
pengelompokkan) maka algoritma yang dilakukan 
sudah konvergen sehingga iterasi dihentikan. Hal 
ini berarti bahwa tidak ditemukannya anggota
kelompok yang berpindah

Hasil pengelompokkan yang diperoleh yaitu 
sebanyak 65,60 persen desa di Kabupaten Sorong 
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� i
(r)

�= ���xkj

m

j=1

Perbaharui matriks U(r+ 1) 

= �� �
dik

(r)

djk
(r)

�
mc

j=1

Bandingkan nilai keanggotaan dalam matriks 
yang diperoleh pada tahap-
algoritma sudah konvergen dan iterasi 
dihentikan. Jika tidak maka kembali ke tahap
dengan ∆= max

� r+ 1)-U(r)�. Kesalahan  
pengelompokkan yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu ε=4x10
Tahapan penentuan indikator yang perlu 

an adalah dengan 
menentukan centroid peubah 
kelompok kemudian bandingkan untuk setiap 
kelompok yang dihasilkan  

HASIL DAN PEMBAHASAN

 
Berdasarkan diagram kotak garis 

yang dihasilkan (Gambar 1)
menunjukkan bahwa 92,3 persen dari indikator 
yang digunakan menunjukkan adanya pencilan

Hal ini berarti bahwa secara keseluruhan 
keragaman indikator untuk setiap daerah masih 

Berbeda dengan peubah lainnya, keragaman 

Diagram kotak garis dari indikator y

fasilitas kesehatan dan jumlah SMP di berbagai 
daerah hampir sama. 

Pengelompokkan Dengan Metode Fuzzy K

Dengan menggunakan nilai m

dari nilai keanggotaan) dan ε=
okkan) maka algoritma yang dilakukan 

sudah konvergen sehingga iterasi dihentikan. Hal 
ini berarti bahwa tidak ditemukannya anggota
kelompok yang berpindah-pindah.

Hasil pengelompokkan yang diperoleh yaitu 
sebanyak 65,60 persen desa di Kabupaten Sorong 
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desa untuk tiap kelompok dapat dilihat pada 
Gambar 2.
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Jika dilihat berdasarkan peubah tiap indikator, 
pada indikator kesehatan, centroid 
masing
kesehatan (2,05); jumlah dokter (2,00); jumlah 
bidan (3,36); 
 
Centroid tertinggi untuk 
kesehatan, jumlah bidan dan jumlah tenaga 
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Indikator Tiap Kelompok
Centroid yang dihasilkan 

kelompok dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1. CENTROID

Kelompok
I 
II
III
IV
V

Jika dilihat berdasarkan peubah tiap indikator, 
pada indikator kesehatan, centroid 
masing-masing peubah yaitu 
kesehatan (2,05); jumlah dokter (2,00); jumlah 
bidan (3,36); tenaga kesehatan lainnya (7,19).

Centroid tertinggi untuk 
kesehatan, jumlah bidan dan jumlah tenaga 
kesehatan lainnya ditemukan pada kelompok 
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Centroid tiap kelompok berdasarkan idnikator 
kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.
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dilihat pada Tabel 1.

CENTROID TIAP KELOMPOK

Kelompok Centroid
 145,98

II 63,99
III 32,46
IV 9,35
V 2,60

Jika dilihat berdasarkan peubah tiap indikator, 
pada indikator kesehatan, centroid 

masing peubah yaitu 
kesehatan (2,05); jumlah dokter (2,00); jumlah 

tenaga kesehatan lainnya (7,19).

Centroid tertinggi untuk peubah 
kesehatan, jumlah bidan dan jumlah tenaga 
kesehatan lainnya ditemukan pada kelompok 

dua (C2) sedangkan jumlah dokter 
mukan pada kelompok tertinggal 

Centroid tiap kelompok berdasarkan idnikator 
kesehatan dapat dilihat pada Gambar 3.
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untuk  tiap 

Jika dilihat berdasarkan peubah tiap indikator, 
tertinggi untuk 

jumlah fasilitas 
kesehatan (2,05); jumlah dokter (2,00); jumlah 

 

jumlah fasilitas 
kesehatan, jumlah bidan dan jumlah tenaga 
kesehatan lainnya ditemukan pada kelompok 

dua (C2) sedangkan jumlah dokter 
satu (C1). 

Centroid tiap kelompok berdasarkan idnikator 

 
Gambar 3. Centroid tiap kelompok berdasarkan indikator 

peubah pada indikator 
jumlah SD (5,00); jumlah SMP 

(2,38); jumlah SMA (3,49)
centroid tertinggi untuk 
ditemukan pada kelompok 
yaitu jumlah SD dan jumlah SMA sedangkan 
jumlah
dua (C2)
indikator pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4. 
 

Gambar 4. Centroid tiap kelompok berdasarkan indikator 
pendidikan

 
Nilai centroid tertinggi tiap peubah untuk indikator 
modal sosial yaitu 
gereja (11,99); jumlah pura dan jumlah vihara 
(0,5). Centroid tertinggi indikator modal sosial 
ditemukan pada kelompok tertinggal satu (C1). 
Centroid tiap
sosial dapat dlihat pada Gambar 5. 
 

Gambar 5. Centroid tiap kelompok berdasarkan indikator modal 
sosial

 
Nilai centroid tertinggi untuk indikator pemukiman 
dengan peubah 
memiliki aliran listrik PL
sebesar 1775,45 dan ditemukan pada kelompok 
tertinggai satu (C1).
berdasarkan indikator pemukiman dapat dilihat 
pada Gambar 6. 
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(2,38); jumlah SMA (3,49).  Secara keseluruhan, 
centroid tertinggi untuk indikator pendidikan, 
ditemukan pada kelompok tertinggal 
yaitu jumlah SD dan jumlah SMA sedangkan 

SMP ditemukan pada kelompok
. Centroid tiap kelompok berdasarkan 

indikator pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Centroid tiap kelompok berdasarkan indikator 

Nilai centroid tertinggi tiap peubah untuk indikator 
modal sosial yaitu jumlah masjid (
gereja (11,99); jumlah pura dan jumlah vihara 
(0,5). Centroid tertinggi indikator modal sosial 
ditemukan pada kelompok tertinggal satu (C1). 

kelompok berdasarkan indikator 
sosial dapat dlihat pada Gambar 5. 

Gambar 5. Centroid tiap kelompok berdasarkan indikator modal 

Nilai centroid tertinggi untuk indikator pemukiman 
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tertinggai satu (C1). Centroid tiap kelompok 
berdasarkan indikator pemukiman dapat dilihat 
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Secara keseluruhan, 
indikator pendidikan, 

tertinggal satu (C1) 
yaitu jumlah SD dan jumlah SMA sedangkan 

SMP ditemukan pada kelompok tertinggal 
. Centroid tiap kelompok berdasarkan 

indikator pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4. 

Gambar 4. Centroid tiap kelompok berdasarkan indikator 

Nilai centroid tertinggi tiap peubah untuk indikator 
jumlah masjid (17,91); jumlah 

gereja (11,99); jumlah pura dan jumlah vihara 
(0,5). Centroid tertinggi indikator modal sosial 
ditemukan pada kelompok tertinggal satu (C1). 

kelompok berdasarkan indikator 
sosial dapat dlihat pada Gambar 5.  

Gambar 5. Centroid tiap kelompok berdasarkan indikator modal 

Nilai centroid tertinggi untuk indikator pemukiman 
jumlah rumah tangga yang 

N maupun Non PLN 
sebesar 1775,45 dan ditemukan pada kelompok 

Centroid tiap kelompok 
berdasarkan indikator pemukiman dapat dilihat 
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indikator pendidikan, 
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tertinggal 
. Centroid tiap kelompok berdasarkan 

indikator pendidikan dapat dilihat pada Gambar 4.  
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Nilai centroid tertinggi untuk indikator pemukiman 
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Gambar 6. Centroid tiap kelompok berdasarkan indikator 
pemukiman

 
Nilai centroid tert
dengan peubah jumlah warung dan minimarket
sebesar 72,36 dan ditemukan pada kelompok 
tertinggai satu (C1).
berdasarkan indikator ekonomi dapat dilihat pada 
Gambar 7. 
 
 

Gambar 7. Centroid tiap kelompok
ekonomi
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ditingkatkan untuk tiap kelompok yaitu tertinggal 
satu (kesehatan terdiri dari jumlah fasilitas 
kesehatan, jumlah bidan dan jumlah tenaga 
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yang lebih beragam.
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SMA; modal sosial; pemukiman dan ekonomi), 
tertinggal tiga dan keempat serta kelima 
(kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemukiman 
dan ekonomi). 

Saran 
 Saran yang diberikan pada penelitian ini 
adalah perlu dilakukan 
yang lebih beragam.
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