
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kependudukan merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan 

dalam proses pembangunan, dimana ada beberapa faktor yang mencakup hal 

tersebut diantaranya jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Dalam 

pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan 

karena tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan. 

Keberhasilan suatu proses pembangunan selain tergantung pada banyak sedikitnya 

jumlah penduduk di suatu wilayah juga ditentukan oleh kualitas sumber daya itu 

sendiri dan ketesediaan sumber daya yang lain. Akibat dari pembangunan tersebut, 

banyak sekali perubahan yang terjadi, seperti perubahan penggunaan lahan dan 

perubahan-perubahan yang terkait sosial ekonomi, seperti jumlah penduduk, 

fasilitas dan pelayanan sosial, pendapatan, migrasi dan selain itu juga menyebabkan 

adanya tingkat perkembangan sosial ekonomi dan demografi peri-urban (Susenas, 

2015). 

 Sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok 

masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, tingkat pendapatan, 

tingkat pendidikan, rumah tinggal dan jabatan dalam organisasi. Mengenai 

pengukuran dari sosial ekonomi, menyatakan empat hal yang digunakan untuk 

mengukur keadaan sosial ekonomi. Keempat hal tersebut adalah tingkat 

penghasilan keluarga (tingkat pendapatan), tingkat pendidikan, kedudukannya 

didalam masyarakat, keadaan rumah tinggal (Abdulsyani,1994 dalam Astrawan 

dkk, 2014).   

 Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan mendasar manusia selain 

sandang dan pangan. Ketiga kebutuhan tersebut dalam ilmu ekonomi disebut 

sebagai kebutuah primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan dasar akan tempat 

tinggal dengan lingkungan sekitar yang baik dan sehat merupakan kebutuhan yang 

penting untuk dipenuhi. Keadaan perumahan yang semakin banyak tumbuh 

dilingkungan masyarakat membuat masyarakat dengan mudah dapat memiliki 

tempat tinggal. Dengan adanya hubungan sosial ekonomi dengan demografi 
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penduduk ini kita dapat melihat bagaimana kelompok kelompok masyarakat yang 

tinggal dikawasan perumahan (Susenas, 2015). 

  Penelitian ini menggunakan algoritma K-Means untuk indeks penjelasan 

dalam statistik dan mesin pembelajaran, pengelompokkan K-Means merupakan 

metode analisis kelompok yang mengarah pada pemartisian N objek pengamatan 

ke dalam K kelompok (cluster) dimana setiap objek pengamatan dimiliki oleh 

sebuah kelompok dengan mean (rata-rata) terdekat. K-Means merupakan salah satu 

metode pengelompokkan data nonhierarki (sekatan) yang berusaha mempartisi data 

yang ada ke dalam bentuk dua atau lebih kelompok. Metode ini mempartisi data ke 

dalam kelompok sehingga data berkarakteristik sama dimasukkan ke dalam satu 

kelompok yang sama dan data yang berkarakteristik berbeda dikelompokkan ke 

dalam kelompok yang lain (Prasetyo, 2012). 

 Dalam penelitian ini ada beberapa karakteristik demografi dan sosial 

ekonomi masyarakat yang akan digunakan diantaranya jumlah anak, pekerjaan, 

penghasilan, umur, jumlah tanggungan, aset yang dimiliki, status kepemilikan 

rumah, serta pengeluaran disetiap bulannya. Dari beberapa karakteristik yang ada 

tersebut kita dapat mengetahui bagaimana hubungan sosial ekonomi dengan 

demografi penduduk yang ada dikawasan perumahan. Yang menjadi 

permasalahannya saat ini adalah jika kondisi demografi dan sosial rumah tangga 

yang buruk akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian rumah tangga 

tersebut yang berujung pada lingkaran setan kemiskinan.  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan Distribusi Sosial Ekonomi 

Sosial Ekonomi Masyarakat Perumahan di Kota Pekanbaru berdasarkan Demografi 

Kependudukan, dan juga untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pola hubungan 

sosial ekonomi di lingungan warga perumahan yang ada di Pekanbaru dilihat 

berdasarkan demografi kependudukannya.  

 Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suprawoto (2016) 

dengan judul penelitian Klasifikasi Data Mahasiswa Menggunakan Metode K-

Means Untuk Menunjang Pemilihan Strategi Pemasaran mengatakan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan algoritma K-Means bisa digunakan 

untuk mengelompokkan Mahasiswa berdasarkan nilai Ujian Nasional (UN) dan 
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Indeks Prestasi Komulatif (IPK). Dari data yang digunakan, didapatkan 2 

kelompok. (1) Kelompok data mahasiswa D3, (2) Kelompok Mahasiswa S1. 

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Fauziah Nur dan kawa-kawan 

menyimpulkan bahwa pengujian yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan 

terkait dengan iterasi clustering pada data siswa baru SMK terjadi sebanyak 3 kali 

iterasi. Dan berdasarkan hasil cluster dengan menerapkan beberapa kriteria dari 

calon siswa menggunakan K-Means dapat diambil pengelompokkan dengan rata-

rata jurusan yang diambil adalah rekayasa perangkat lunak dan sedikit jumlah siswa 

yang tidak lulus. Bahkan ada beberapa jurusan yang dibuka dikarenakan kriteria-

kriteria siswa tidak dapat lulus dalam jurusan tersebut.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian 

mengenai Pengelompokkan Distribusi Sosial Ekonomi Masyarakat Perumahan di 

Kota Pekanbaru. Manfaat dilakukan penelitian ini peneliti dapat mengetahui 

bagaimana kelompok-kelompok masyarakat yang akan terbentuk dari hasil 

pengelompokkan berdasarkan algoritma untuk mempermudah Sensus 

Kependudukan Sosial Ekonomi masa mendatang.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

“Bagaimana Pengelompokkan Distribusi Sosial Ekonomi Masyarakat Perumahan 

di Kota Pekanbaru”. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak 

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, yaitu : 

1. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data masyarakat 

perumahan yang didapat melalui penyebaran kuisioner. 

2. Perumahan yang dilakukan penelitian hanya perumahan type 36 dan 

dibatasi hanya sebanyak 12 perumahan yang ada di Kota Pekanbaru yaitu 

Perumahan Asabri(Panam), Nugraha Perdana Lestari (Panam), Pinang 

Kencana (Panam), Graha Rawa Bangun (Panam), Perdana Limbungan 
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(Rumbai), Citra Sari (Rumbai), Kompleks GTI (Rumbai), Berdikari 

(Kulim), Bumi Tangor Lestari (Kulim), Mutiara Kulim Permai (Kulim), 

Perumahan Pesona Jati Asri (Bukit Raya), Peputra Jaya (Bukit Raya). 

3. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Algoritma K-Means 

dengan 3 pemodelan yaitu 3 Cluster, 4 Cluster, 5 Cluster. 

4. Atribut yang digunakan (1) Usia, (2) Pendidikan Terakhir, (3) Agama, 

(4) Pekerjaan, (5) Penghasilan, (6) Pengeluaran, (7) Status Perkawinan, 

(8) Asuransi BPJS/Askes, (9) Jumlah Anak, (10) Jumlah Anggota 

Keluarga Bekerja, (11) Jumlah Tanggungan, (12) Aset yang dimiliki, 

(13) Perumahan,  (14) Kecamatan, (15) Kelurahan, (16) Status 

Kepemilikan Rumah, (17) Berapa Lama Tinggal. 

5. Objek penelitian sebagai sumber adalah data kuisioner warga 

perumahan.  

1.4 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengelompokkan Distribusi Sosial Ekonomi Masyarakat 

Perumahan di Kota Pekanbaru menggunakan Algoritma K-Means. 

2. Untuk mengetahui pola Hubungan antara Sosial Ekonomi dengan 

Demografi Penduduk berdasarkan analisis cluster. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Untuk mengetahui keadaan penduduk dalam bentuk grafik pemetaan 

sehingga memahami karakteristik disekitar objek. 

2. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat dalam 

mengambil kebijakan dalam bidang sosial ekonomi di wilayah 

Pekanbaru. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan. Sistematika penulisan Tugas 

Akhir ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir. 

BAB II     LANDASAN TEORI 

     Bab ini membahas teori-teori mengenai data mining dan clustering 

dengan algoritma K-Means yang berasal dari jurnal, buku, serta studi 

kepustakaan yang di gunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan 

laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas tentang metodologi atau alur penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta metodologi 

penggunaan algoritma K-Means. 

BAB IV   ANALISA DAN HASIL 

 Bab ini akan membahas tentang analisis Pengelompokan Distribusi 

Sosial Ekonomi Masyarakat Perumahan Pekanbaru Berdasarkan 

Demografi Kependudukan. 

BAB V    PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari laporan Tugas Akhir yang dibuat dan 

menjelaskan saran-saran penulis kepada pembaca, agar penelitian ini 

dapat dikembangkan lagi untuk kedepannya 

. 


