
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Data Mining 

 Tan (2006) mendefinisikan data mining sebagai proses untuk mendapatkan 

informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data Mining juga dapat 

diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data 

besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Istilah Data Mining kadang 

disebut juga knowladge discovery.  

Secara sederhana data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru 

dengan mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar 

(Davies et al., 2004). Menurut Davies, terdapat tiga karakteristik dari data mining 

yaitu: 

1. Data mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi 

dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya. 

2. Data mining biasa menggunakan data yang sangat besar. Biasanya data 

yang besar digunakan untuk membuat hasil lebih dipercaya. 

3. Data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama 

dalam strategi. 

2.1.1 Tugas Data Mining 

 Tugas yang berkaitam dengan data mining dapat dibagi menjadi empat 

kelompok, yaitu model prediksi (prediction modelling), analisis kelompok (cluster 

analysis), analisis asosiasi (association analysis), dan deteksi anomali (anomaly 

detection).  

1. Model Prediksi 

Model prediksi berkaitan dengan pembuatan sebuah model yang dapat 

melakukan pemetaan dari setiap himpunan variabel ke setiap targetnya, 

kemudian menggunakan model tersebut untuk memberikan nilai target pada 

himpunan baru yang didapat. Ada dua jenis model prediksi, yaitu klasifikasi 

dan regresi. Klasifikasi digunakan untuk variabel target diskret, sedangkan 

regresi untuk variabel target kontinu.  
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2. Analisis Kelompok (Clustering) 

 Analisis kelompok melakukan pengelompokan data-data ke dalam 

sejumlah kelompok (cluster) berdasarkan kesamaan karakteristik masing-

masing data pada kelompok-kelompok yang ada. Data-data yang termasuk 

dalam batas kesamaan dengan kelompoknya akan bergabung dalam 

kelompok tersebut, dan akan terpisah dalam kelompok yang berbeda jika 

keluar dari batas kesamaan dengan kelompok tersebut. 

3. Analisis Asosiasi 

Analisis Asosiasi (association analysis) digunakan untuk menemukan 

pola yang menggambarkan kekuatan hubungan fitur dalam data. Pola yang 

ditemukan biasanya mempresentasikan bantuk aturan implikasi atau subset 

fitur. Tujuannya adalah untuk menemukan pola yang menarik dengan cara 

yang efisien.  

4. Deteksi Anomali 

Pekerjaan deteksi anomali (anomaly detection) berkaitan dengan 

pengamatan sebuah data dari sejumlah data yang signifikan mempunyai 

karakteristik yang berbeda dari sisa data yang lain. Data-data yang 

karakteristiknya menyimpang (berbeda) dari data yang lain disebut outlier. 

Algoritma deteksi anomali yang baik harus mempunyai laju deteksi yang 

tinggi dan laju error rendah. Deteksi anomali dapat diterapkan pada sistem 

jaringan untuk mengetahui pola data yang memasuki jaringans sehingga 

penyusupan bisa ditemukan jika pola kerja data yang datang berbeda. 

Perilaku kondisi cuaca yang mengalami anomali juga dapat dideteksi 

dengan algoritma ini. 

2.1.2 Tahap-Tahap Data Mining 

 Sebagai suatu rangkaian proses, data mining dapat dibagi menjadi beberapa 

tahap. Tahap-tahap tersebut bersifat interaktif, pemakai terlibat langsung atau 

dengan perantaraan knowledge base. Tahap-tahap data mining ada 6 yaitu (Han, 

2006 dikutip oleh Huda, 2010). 
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1. Pembersihan data (data cleaning)  

 Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data 

yang tidak konsisten atau data tidak relevan. Pada umumnya data yang 

diperoleh, baik dari database suatu perusahaan maupun hasil eksperimen, 

memiliki isian-isian yang tidak sempurna seperti data yang hilang, data yang 

tidak valid atau juga hanya sekedar salah ketik. Selain itu, ada juga atribut-

atribut data yang tidak relevan dengan hipotesa data mining yang dimiliki. 

Data-data yang tidak relevan itu juga lebih baik dibuang. Pembersihan data 

juga akan mempengaruhi performasi dari teknik data mining karena data 

yang ditangani akan berkurang jumlah dan kompleksitasnya. 

2. Integrasi data (data integration) 

Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai database ke 

dalam satu database baru. Tidak jarang data yang diperlukan untuk data 

mining tidak hanya berasal dari satu database tetapi juga berasal dari 

beberapa database atau file teks. Integrasi data dilakukan pada atribut-aribut 

yang mengidentifikasikan entitas-entitas yang unik seperti atribut nama, 

jenis produk, nomor pelanggan dan lainnya. Integrasi data perlu dilakukan 

secara cermat karena kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan hasil 

yang menyimpang dan bahkan menyesatkan pengambilan aksi nantinya. 

Sebagai contoh bila integrasi data berdasarkan jenis produk ternyata 

menggabungkan produk dari kategori yang berbeda maka akan didapatkan 

korelasi antar produk yang sebenarnya tidak ada. 

3. Seleksi Data (Data Selection)  

Data yang ada pada database sering kali tidak semuanya dipakai, oleh 

karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari 

database. Sebagai contoh, sebuah kasus yang meneliti faktor 

kecenderungan orang membeli dalam kasus market basket analysis, tidak 

perlu mengambil nama pelanggan, cukup dengan id pelanggan saja. 

4. Transformasi data (Data Transformation)  

Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses 

dalam data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format 
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data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Sebagai contoh beberapa 

metode standar seperti analisis asosiasi dan clustering hanya bisa menerima 

input data kategorikal. Karenanya data berupa angka numerik yang berlanjut 

perlu dibagi-bagi menjadi beberapa interval. Proses ini sering disebut 

transformasi data. 

5. Proses Mining 

Merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk 

menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data.  

6. Evaluasi Pola (pattern evaluation) 

Untuk mengidentifikasi pola-pola menarik kedalam knowledge based 

yang ditemukan. Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-

pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah 

hipotesa yang ada memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak 

sesuai hipotesa ada beberapa alternatif yang dapat diambil seperti 

menjadikannya umpan balik untuk memperbaiki proses data mining, 

mencoba metode data mining lain yang lebih sesuai, atau menerima hasil 

ini sebagai suatu hasil yang di luar dugaan yang mungkin bermanfaat.  

7. Presentasi Pengetahuan (knowledge presentation) 

Merupakan visualisasi dan penyajian pengetahuan mengenai metode 

yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang diperoleh pengguna. 

Tahap terakhir dari proses data mining adalah bagaimana memformulasikan 

keputusan atau aksi dari hasil analisis yang didapat. Ada kalanya hal ini 

harus melibatkan orang-orang yang tidak memahami data mining. 

Karenanya presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan yang 

bisa dipahami semua orang adalah satu tahapan yang diperlukan dalam 

proses data mining. Dalam presentasi ini, visualisasi juga bisa membantu 

mengkomunikasikan hasil data mining. 

2.2 Min-Max Normalization 

Normalization atau normalisasi adalah proses transformasi dimana sebuah 

atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil seperti -1,0 sampai 1.0, 
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atau 0,0 sampai 1,0. Ada beberapa metode atau teknik yang diterapkan untuk 

normalisasi data, salah satunya yaitu min-max normalization (Junaedi dkk, 2011). 

Min-max normalization memetakan sebuah value v dari atribut A menjadi 

v’ ke dalam range [new_minA’ new_maxA] berdasarkan  persamaan 2.1 berikut: 

𝑋−𝑋𝑚𝑖𝑛

𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛
    (2.1) 

2.3 Konsep Clustering 

 Analisis kelompok (cluster analysis) adalah pekerjaan mengelompokkan 

data (objek) yang didasarkan hanya pada informasi yang ditemukan dalam data 

yang menggambarkan objek tersebut dan hubungan diantaranya (Tan, 2006). 

Tujuannya adalah agar objek-objek yang bergabung dalam sebuah kelompok 

merupakan objek-objek yang mirip (atau berhubungan) satu sama lain dan berbeda 

(atau tidak berhubungan) dengan objek dalam kelompok yang lain. Lebih besar 

kemiripannya (homogenitas) dalam kelompok dan lebih besar perbedaanya di 

antara kelompok yang lain, konsep inilah yang akan dibahas dalam 

pengelompokan.  

 Dalam pengelompokkan data yang data tidak mempunyai label kelas seperti 

pada klasifikasi, tetapi kemudian dikelompokkan-kelompokkan (sama seperti 

klasifikasi yang juga mengkelompokkan, akan tetapi sudah ada label kelasnya) 

menurut karakteristiknya, barulah kelompok-kelompok tersebut dapat diberi label 

sesuai hasil karakteristik kelompok masing-masing.  

2.3.1 Tujuan Pengelompokan 

 Tujuan pekerjaan pengelompokan (clustering) data dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu pengelompokan untuk pemahaman dan pengelompokan untuk 

penggunaan. Jika tujuannya untuk pemahaman, kelompok yang terbentuk harus 

menangkap struktur alami data, biasanya proses pengelompokan dalam tujuan ini 

hanya sebagai proses awal untuk kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan inti 

seperti peringkasan atau summarization (rata-rata standar deviasi), pelabelan kelas 

pada setiap kelompok untuk kemudian digunakan sebagai data latih klasifikasi, dan 

sebagainya. Sementara jika untuk pengunaan, tujuan utama pengelompokan 
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biasanya adalah mencari prototype kelompok yang paling respresentatif terhadap 

data, memberikan abstraksi dari setiap objek data dalam kelompok di mana sebuah 

data terletak di dalamnya. Contoh-contoh pengelompokkan untuk pemahan adalah 

sebagai berikut: 

1. Biologi 

2. Information retrival 

3. Klimatologi 

4. Bisnis  

Contoh-contoh tujuan pengelompokkan untuk penggunaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Peringkasan (summarization) 

2. Kompresi 

3. Pencarian tetangga terdekat secara efisien 

Banyak metode clustering yang sudah dikembangkan oleh para ahli. 

Masing-masing metode mempunyai karakter, kelebihan, dan kekurangan. 

2.3.2 Jenis-Jenis Pengelompokan 

 Ada banyak metode pengelompokkan yang sudah dikembangkan para ahli. 

Masing-masing metode mempunyai karakter, kelebihan dan kekurangan. 

Pengelompokan dapat dibedakan menurut struktur kelompok, keanggotaan data 

dalam kelompok, dan kekompakan data dalam kelompok. 

 Menurut struktur, pengelompokan dibagi menjadi dua, yaitu 

pengelompokkan hierarki dan sekatan (partitioning). Dalam pengelompokkan 

hierarki, satu data tunggal bisa dianggap sebuah kelompok, dua atau lebih 

kelompok kecil dapat bergabung menjadi sebuah kelompok besar dan begitu 

seterusnya hingga semua data dapat bergabung menjadi sebuah kelompok. Metode 

pengelompokan hierarki merupakan satu-satunya metode yang masuk kategori ini. 

Di sisi lain, metode pengelompokan sekatan membagi set data ke dalam sejumlah 

kelompok yang tidak tumpang-tindih (tidak overlap) antara satu kelompok dengan 

kelompok yang lain. Artinya setiap data hanya menjadi anggota satu kelompok. 

Metode seperti K-Means dan DBSCAN masuk dalam kategori ini. 
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 Menurut keanggotaan data dalam kelompok, pengelompokan dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu esklusif dan tumpang-tindih. Dalam kategori ekslusif, sebuah 

data bisa dipastikan hanya menjadi anggota satu kelompok dan tidak menjadi 

anggota kelompok yang lain. Metode pengelompokan yang masuk kategori ini 

adalah K-Means, DBSCAN, sedangkan yang masuk kategori tumpang-tindih 

adalah metode pengelompokan yang membolehkan sebuah data menjadi anggota di 

lebih dari satu kelompok, misalnya Fuzzy C-Means, pengelompokan hierarki. 

 Sementara menurut kategori kekompakkan, pengelompokan terbagi 

menjadi dua, yaitu komplet dan parsial. Jika semua data bisa bergabung menjadi 

saru (dalam konteks penyekatan), bisa dikatakan semua data kompak mejadi satu 

kelompok. Namun, jika ada satu dua data (sedikit) data yang tidak ikut bergabung 

dalam mayoritas, data tersebut dikatakan mempunyai perilaku penyimpang. Data 

yang menyimpang ini dikenal dengan sebutan outlier, noise (noise), atau 

“uninterested background”. Metode yang tangguh untuk mendeteksi outlier ini 

adalah DBSCAN meskipun metode yang lain seperti K-Means, juga dapat 

melakukannya dengan sejumlah komputasi tambahan.  

2.4 K-Means 

 Algoritma K-Means merupakan algoritma pengelompokan iteratif yang 

melakukan partisi set data ke dalam sejumlah K cluster yang sudah ditetapkan di 

awal. Algoritam K-Means sederhana untuk diimplementasikan dan dijalankan, 

relatif cepat, mudah beradaptasi, umum penggunaannya dalam praktek. Secara 

histori, K-Means menjadi salah satu algoritma yang paling penting dalam bidang 

data mining (Wu dan Kumar, 2009).  

Secara historis, bentuk esensial K-Means ditemukan oleh sejumlah peneliti 

dari lintas displin ilmu. Yang paling berpengaruh adalah Lloyd (1982), Forgey 

(1965), Friedman dan Rubin (1967), dan McQueen (1967). Algoritma K-Means 

berkembang hingga menjadi konteks yang lebih besar sebagai algoritma hill-

climbing, seperti yang disampaikan oleh Gray dan Nuhoff (1998). 

K-Means dapat diterapkan pada data yang direpresentasikan dalam r-

dimensi ruang tempat. K-means mengelompokan set data r-dimensi, 
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X={xi|i=1,...,N}. Algoritma K-Means mengelompokan semua titik data dalam X 

sehingga setiap titik xi hanya jatuh dalam satu K partisi. 

 Tujuan pengelompokan ini adalah untuk meminimalkan fungsi objek yang 

diset dalam proses pengelompokan, yang pada umumnya berusaha meminimalkan 

variasi di dalam suatu kelompok dan memaksimalkan variasi antarkelompok. 

Parameter yang harus dimasukkan ketika menggunakan algoritma K-Means adalah 

nilai K. Nilai K yang digunkan pada umumnya didasarkan pada informasi yang 

diketahui sebelumnya mengenai sebenarnya berapa banyak cluster yang muncul 

dalam X, berapa banyak yang digunakan untuk penerapnnya, atau jenis cluster 

dicari dengan melakukan percobaan dengan beberapa nilai K. Set representatif 

cluster dinyatakan C={cj|j=1,…,K}. sejumlah K representatif cluster tersebut 

sebagai cluster centroid (titik pusat cluster). Untuk set data dalam X dikelompokan 

berdasarkan konsep kedekatan atau kemiripan, namun kuantitas yang digunkan 

untuk mengukurnya adalah ketidakmiripan. Metrik yang umum digunakan untuk 

ketidakmiripan tersebut adalah Euclidean. 

 Secara umum algoritma K-Means memiliki langkah-langkah dalam 

pengelompokan, diantaranya: 

1. Inisilisasi: menentukan nilai K centroid yang diinginkan dan metrik 

ketidakmiripan (jarak) yang diinginkan. 

2. Memilih K data dari set X sebagai centroid. Untuk menentukan centroid 

dapat menggunakan persamaan 2.2. 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠+1
                        (2.2) 

 

3. Mengalokasikan semua data ke centroid terdekat dengan metrik jarak yang 

telah ditetapkan. 

4. Menghitung kembali centroid C berdasarkan data yang mengikuti cluster 

masing – masing. 

5. Mengulangi langkah 3 dan 4 hingga kondisi konvergen tercapai. 

 Berikut ini adalah rumus untuk menentukan jumlah cluster persamaan 2.3: 

𝐾 =  √
𝑁

2
  … (2)                       (2.3) 
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 Keterangan: 

 K merupakan sebuah klaste dan sedangkan N sendiri merupakan jumlah 

data yang ada.  

 Menghitung jarak pada ruang jarak Euclidean menggunakan formula 

persamaan 2.4 berikut: 

 𝐷(𝑥2𝑥1) = ‖𝑥2 − 𝑥1‖2 = √∑ |𝑥2𝑗 − 𝑥1𝑗|
2𝑃

𝐽=1                    (2.4) 

 Keterangan: 

  D merupakan lambang dari eculidean distance, x merupakan 

banyaknya objek dan ∑ 𝑝 adalah jumlah data yang ada pada record. 

2.5 Davies-Bouldin Index 

Metrik Davies-Bouldin Index (DBI) diperkenalkan oleh David L. Davies 

dan Donald W. Bouldin (1979) yang digunakan untuk mengevaluasi cluster. 

Validitas internal yang dilakukannya adalah seberapa baik clustering sudah 

dilakukan dengan menghitung kuantitas dan fitur turunan dari set data. Sum of 

square within cluster (SSW) sebagai metric kohesi dalam sebuah cluter ke-i 

diformulasikan oleh persamaan (2.5) (Davies dan Bouldin, 1979),   (Petrovic, 

2003). 

𝑆𝑆𝑊𝑖 =  
1

𝑚𝑖
∑ 𝑑(𝑥𝑗 , 𝑐𝑖

𝑚𝑖
𝑗=1 )                      (2.5) 

𝑚𝑖 adalah jumlah data yang berada dalam cluster ke-i sedanghkan 𝑐𝑖 adalah 

centroid cluster ke-i.  

 Suku d() dalam persamaan (2.5) bias menggunakan formula ketidakmiripan. 

Hal ini biasanya disesuaikan dengan formula ketidakmiripan (jarak) yang 

digunakan ketika proses pengelompokkannya sehingga validasi yang diberikan 

juga mempunyai maksud yang sama terhadap proses pegelompokkannya. 

Sementara metric untuk separasi antara dua cluster, misalnya cluster i dan j, 

digunakan formula sum of square between cluster (SSB) dengan mengukur jarak 

antara centroid 𝑐𝑖 dan 𝑐𝑗 seperti pada bersamaan (2.6) berikut: 

𝑆𝑆𝐵𝑖,𝑗 = 𝑑(𝑐𝑖, 𝑐𝑗)                      (2.6) 
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 Didefinisikan 𝑅𝑖,𝑗 adalah ukuran rasio seberapa baik nilai perbandingan 

antara cluster ke-i dan cluster ke-j. Nilainya didapatkan dari komponen kohesi dan 

separasi. Cluster yang baik adalah yang mempunyai kohesi yang sekecil mungkin 

dan separasi yang sebesar mungkin. 𝑅𝑖,𝑗 diformulakan oleh persamaan (2.7) 

berikut: 

𝑅𝑖,𝑗 =  
𝑆𝑆𝑊𝑖+ 𝑆𝑆𝑊𝑗

𝑆𝑆𝐵𝑖,𝑗
                       (2.7) 

 Sifat-sifat yang dimiliki 𝑅𝑖,𝑗 sebagai berikut: 

1. 𝑅𝑖,𝑗 ≥ 0 

2. 𝑅𝑖,𝑗 =  𝑅𝑖,𝑗 

3. Jika 𝑆𝑆𝑊𝑗  ≥  𝑆𝑆𝑊𝑟 dan 𝑆𝑆𝐵𝑖,𝑗 = 𝑆𝑆𝐵𝑖,𝑟 maka 𝑅𝑖,𝑗 > 𝑅𝑖,𝑟 

4. Jika 𝑆𝑆𝑊𝑗 =  𝑆𝑆𝑊𝑟 dan 𝑆𝑆𝐵𝑖,𝑗 ≤ 𝑆𝑆𝐵𝑖,𝑟 maka 𝑅𝑖,𝑗 > 𝑅𝑖,𝑟 

Nilai-nilai Davies-Bouldin Index (DBI) didapatkan dari persamaan (2.8) 

berikut: 

𝐷𝐵𝐼 =  
1

𝐾
∑ max

𝑖≠𝑗
(𝑅𝑖,𝑗) 𝐾

𝑖=1                      (2.8) 

K adalah jumlah cluster yang digunakan. 

 Dari syarat-syarat perhitungan yang didefinisikan di atas, dapat diamati 

bahwa semakin kecil nilai SSW maka hasil clustering yang didapat juga lebih baik. 

Secara esensial, DBI menginginkan nilai sekecil (non-negatif ≥ 0) mungkin untuk 

menilai baiknya cluster yang didapat. Indeks tersebut didapat dari rata-rata semua 

indeks cluster, dan nilai yang didapat bias digunakan sebagai pendukung keputusan 

untuk menilai jumlah yang paling cocok digunakan. DBI juga banyak digunakan 

untuk membantu K-Means dalam menentukan jumlah cluster yang tepat untuk 

digunakan karena biasanya K-Means belum bias mengetahui berapa cluster yang 

digunakan untuk clustering data.  

2.6 Sosial Ekonomi   

2.6.1 Pengertian Sosial Ekonomi 

Pengertian sosial ekonomi jarang dibahas secara bersamaan, pengertian 

sosial dan pengertian ekonomi sering dibahas secara terpisah. Pengertian social 

dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu masayarakat, departemen social 
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menunjukkan pada kegiatan yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang 

dihadapi oleh masyrakat dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan 

dan kesejahteraan sosial (KBBI, 1996). Konsep sosiologi manusia sering disebut 

sebagai makhluk  sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa adanya 

bantuan orang lain disekitarnya, sosial sering diartikan sebagai hal-hal yang 

berkenaan dengan masyrakat (Zunaidi, 2013).   

Kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah suatu usaha bersama dalam suatu 

masyarakat untuk menanggulangi atau mengurangi kesulitan hidup, dengan lima 

parameter dapat di gunakan untuk mengukur kondisi sosial ekonomi masyarakat 

yaitu tingkat pendidikan,usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendapatan 

(Bintarto dalam Lisa, dkk 2016). 

2.6.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Sosial Ekonomi 

 Status sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari beberapa faktor yang 

mempengaruhi, yaitu: 

1. Pekerjaan  

Manusia adalah makhluk yang berkembang dan makhluk yang aktif. 

Manusia disebut sebagai makhluk yang suka bekerja, manusia bekerja untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya yang terdiri dari pakaian, sandang, papan, 

serta memenuhi kebutuhan sekunder seperti pendidikan tinggi, kendaraan, 

alat hiburan dan sebagainya (Mulyanto, 1985). Ditinjau dari segi sosial, 

tujuan bekerja tidak hanya berhubungan dengan aspek 

ekonomi/mendapatkan pendapatan (nafkah) untuk keluarga saja, namun 

orang yang bekerja juga berfungsi medapatkan status, untuk diterima 

menjadi bagian dari satu unit status sosial ekonomi dan untuk memainkan 

suatu peranan dalam statusnya (Kartono, 1992).  

2. Pendidikan  

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan manusia, pendidikan 

dapat bermafaat seumur hidup manusia. Dengan pendidikan diharapkan 

seseorang dapat membuka pikiran untuk menerima hal-hal baru barik 

berupa teknologi, materi, sistem teknologi maupun berupa ide-ide baru sera 
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kesejahteraan dirinya, masyarakat dan tanah airnya. Pendidikan adalah hal 

penting dalam hidup seseorang, masyarakat, bangsa, dan Negara karena 

dapat menentukan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 

manusia yang semakin baik disebabkan oleh tingginya tingkat pendidikan 

masyarakat. Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu modal utama 

dalam memajukan pembangunan sumber daya alam. Pemerintah bersama 

swasta dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan program 

pendidikan nasional berkualitas dan meliputi seluruh lapisan masyarakat 

yang berkaitan dengan hal tersebut di atas (BPS, 2001:19). 

3. Pendapatan 

Upah/gaji bersih adalah pemasukan pekerja dalam bentuk uang atau 

barang yang dibayarkan perusahaan tersebut. Penerimaan dalam bentuk 

barang dinilai dengan harga setempat BPS (2003:13). Gaji adalah suatu 

faktor produksi yang sangat perlu diperhatikan oleh seorang pengusaha. 

Upah memegang peranan yang berfungsi dalam lancarnya suatu 

perusahaan, karena sistem pembayaran jasa yang baik ialah suatu faktor 

pendukung produktivitas menjadi lebih maksimal. Media masa 

mengungkapkan unjuk rasa, pemogokan, dan aksi sejenis terjadi dan banyak 

disebabkan oleh sistem pengupahan dari perusahaan yang belum mampu 

memberikan kepuasan kepada pegawai (BPS, 2003:1). 

Berdasarkan penggolongannya BPS (Badan Pusat Statistik) 

membedakan pendapatan penduduk menjadi 4 golongan yaitu: 

a. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-

rata lebih dari Rp. 3.500.000 perbulan 

b. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapat rata-rata antara 

Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 perbulan. 

c. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata 

dibawah antara Rp. 1.500.000 s/d 2.500.000 perbulan 

d. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata 

1.500.000 perbulan. 
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4. Pemilikan 

Pemilikan barang-barang yang berharga pun dapat digunakan untuk 

ukuran tersebut. Semakin banyak seseorang memiliki sesuatu yang berharga 

seperti rumah dan tanah, maka dapat dikatakan bahwa orang itu mempunyai 

kemampuan ekonomi yang tinggi dan mereka semakin dihormati oleh 

orang-orang di sekitarnya.  

Apabila seseorang memiliki tanah sendiri, rumah sendiri, sepeda, 

motor, mobil, komputer, televisi dan tape biasanya mereka termasuk 

golongan orang mampu atau kaya. Apabila seseorang belum mempunyai 

rumah dan menempati rumah dinas, punya kendaraan, televisi mereka 

termasuk golongan sedang. Sedang apabila seseorang memiliki rumah 

kontrakkan, sepeda dan radio biasanya termasuk golongan biasa. 

a. Jenis Tempat Tinggal 

Menurut Kaare Svalastoga (1989) untuk mengukur tingkat sosial 

ekonomi  seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari: 

1) Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, 

menyewa,  menumpang pada saudara atau ikut orang lain. 

2) Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu 

dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi, 

pada umumnya menempati rumah permanent, sedangkan 

keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah kebawah 

menggunakan semi permanen atau tidak permanen. (Svalastoga, 

1989). 

3) Besarnya rumah yang di tempati, semakin luas rumah yang 

ditempati semakin tinggi tingkat ekonominya. 

5. Jumlah Tanggungan 

Jumlah tanggungan keluarga sangat berpengaruh terhadap status 

ekonomi suatu keluarga, dimana dengan beban tenggungan keluarga yang 

banyak mengakibatkan tingkat kebutuhan pun menjadi meningkat pula, 

begitu pula sebaliknya. 
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2.7 Penduduk 

Penduduk merupakan sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu 

daerah tertentu yang merupakan hasil dari proses-proses demografi  yaitu fertilitas, 

mortalitas dan migrasi. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di desa 

tersebut selama enam bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 

enam bulan bertujuan menetap. Penduduk merupakan pelaku sekaligus sasaran 

pembangunan, sehingga data penduduk merupakan data pokok yang perlu diketahui 

karakteristiknya, (kuantitas, distribusi, komposisi dan kualitas) untuk mengetahui 

potensi maupun kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menuju subyek yang 

berkualitas (Chairany, 2010).  Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia masih 

terus berlangsung sampai saat ini, jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah. 

Meningkatnya jumlah penduduk akan mempengaruhi tingkat kebutuhan akan 

papan, hal tersebut akan memicu terjadinya pembukaan lahan baru yang akan 

dijadikan sebagai pemukiman baru (Tulanen, 2014). Peningkatan penduduk dapat 

berdampak pada masalah penyediaan pendidikan, peningkatan pengangguran, dan 

masalah modal yang rendah. Selanjutnya, faktor-faktor ini secara keseluruhan 

memberi pengaruh pada pendapatan per kapita yang rendah penduduk 

(Agunggunanto,2012). 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai masalah sosial ekonomi dan algoritma K-Means 

sebelumnya sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti. Adapun beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Judul Tahun  Oleh Hasil 

1.  Pengaruh Faktor Sosial 

Ekonomi Terhadap Curahan 

Jam Kerja Perempuan pada 

Keluarga Miskin di Desa 

Pemucatan Kaja Kecamatan 

Denpasar Utara 

2013 Ni Nyoman 

Sri Budiantari, 

Surya Dewi 

Rustariyuni 

Variabel umur, tingkat 

pendidikan, pendapatan 

keluarga secara simultan 

berpengaruh 

signifikan terhadap curahan 

jam kerja pekerja  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Judul Tahun  Oleh Hasil 

    perempuan dalam keluarga 

miskin di Desa 

Pemecutan Kaja. Secara 

parsial variabel umur dan  

pendapatan keluarga 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap curahan 

jam kerja pekerja 

perempuan dalam keluarga 

miskin di Desa 

Pemecutan Kaja, sedangkan 

variabel pendidikan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

curahan jam kerja pekerja 

perempuan dalam keluarga 

miskin di Desa Pemecutan 

Kaja. 

2.  Pengaruh Faktor Ekonomi, 

Sosial dan Demografi 

Terhadap Pengiriman 

Remitan Migran Warga 

Desa Pandak Gede yang 

Bermukim di Kabupaten 

Jembrana 

2016 Anak Agung 

Adisavitri, I 

Ketut Sudibia, 

Anak Agung 

Istri Ngurah 

Marheni 

Tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, lapangan 

pekerjaan, dan umur 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

pendapatan migran warga 

Desa Pandak Gede yang 

bermukim di Kabupaten 

Jembrana. Tingkat 

pendidikan, pengalaman 

kerja, lapangan pekerjaan, 

umur dan pendapatan 

berpengaruh positif dan  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Judul Tahun  Oleh Hasil 

    signifikan terhadap remitan 

yang dikirim oleh migran 

warga Desa Pandak Gede 

yang bermukim di 

Kabupaten 

Jembrana. Pendapatan 

memediasi pengaruh 

tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja, lapangan 

pekerjaan, dan umur secara 

signifikan terhadap remitan 

yang dikirim ke daerah asal 

oleh migran warga Desa 

Pandak Gede yang 

bermukim di Kabupaten 

Jembrana. 

3.  Pemetaan Digital dan 

Pengelompokkan Lahan 

Hijau di Wilayah Provinsi 

Riau Berdasarkan 

Knoledge Discovery in 

Databases (KDD) 

dengan Teknik K-Means 

Mining  

2012 Mustakim Metode K-Means memiliki 

salah satu kelemahan pada 

nilai centroid yang 

diberikan 

diawal dapat 

mempengaruhi hasil 

clusterisasi apabila nilainya 

berbeda (sensitif 

terhadap nilai centroid 

awal) akan tetapi salah satu 

kelebihan K-Means adalah 

beban 

komputasi relatif lebih 

ringan sehingga klusterisasi  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Judul Tahun  Oleh Hasil 

    bisa dilakukan dengan 

cepat 

walaupun relatif tergantung 

pada banyak jumlah data 

dan jumlah cluster yang 

ingin 

dicapai. 

4.  Analisis Penerapan K-

Means dan Fuzzy c- 

Means untuk Clustering 

Pemetaan Motivasi 

Belajar 

Mahasiswa Terhadap 

Strategi Pembelajaran 

2016 Nur Indah 

Selviana 

Pengelompokan 

menggunakan algoritma k-

means dan fuzzy c-means 

manghasilkan tingkat 

motivasi belajar mahasiswa 

terhadap strategi 

pembelajaran berdasarkan  

pengukuran motivasi 

belajar (ARCS) 

terhadap strategi 

pembelajaran e-learning, 

praktek lapangan dan 

praktikum lab sebagai 

evaluasi strategi 

pembelajaran berikutnya, 

hal ini membantu 

mengklasifikasikan tingkat 

motivasi belajar mahasiswa 

dalam kategori motivasi 

belajar tinggi, motivasi 

belajar sedang, dan 

motivasi belajar rendah. 

 


