
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan kemampuan masyarakat 

memenuhi kebutuhan hidupnya (Utomo dkk, 2013). Konsep kesejahteraan tidak 

dapat dipisahkan dari kualitas hidup masyarakat, dimana kualitas hidup masyarakat 

dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik maupun ekonomi masyarakat tersebut. 

Sehingga pengertian ukuran kesejahteraan awalnya hanya diukur melalui aspek 

fisik dan pemasukan saja, kini harus memperhatikan beberapa indikator-indikator 

lain seperti kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi (Widyastuti, 2012). 

Kabupaten Siak mempunyai luas 8.556,09 km2. Secara fisik geografls 

memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara 

tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan (growth 

triangle) Indonesia-Malaysia-Singapura. Di kabupaten Siak, Sungai Siak sendiri 

terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis 

yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Selain Sungai 

Siak, Kabupaten Siak juga memiliki potensi sumber daya mineral berupa minyak 

dan gas bumi. Ditambah lagi Kabupaten Siak memiliki kawasan lahan budidaya 

yang meliputi kawasan hutan produksi. Dengan kekayaan alam yang berlimpah 

berdasarkan data dari dinas sosial kabupaten Siak masyarakat kabupaten Siak masih 

banyak yang tergolong kedalam keluarga belum sejahtera. 

Dinas Sosial Kabupaten Siak merupakan sebuah instansi yang mengolah 

data kesejahteraan masyarakat yang juga dibantu oleh sensus penduduk dari Tim 

Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan  data 

dari TNP2K penduduk Kabupaten Siak sebanyak 453.052 jiwa. Kemudian 

berdasarkan Kementrian Sosial (Kemensos) Nomor 57/HUK/2017 sebanyak 

87.059 orang atau setara dengan 22.052 kepala rumah tangga yang memiliki status 

kesejahteraan dan selebihnya yaitu termasuk kedalam Program Keluarga Harapan 

(PKH). Dalam  menetukan tingkatan kesejahtaraan keluarga, ditentukan kategori 
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tingkatan kesejahteraan keluarga yaitu berdasarkan Desil 1 (Rumah tangga dengan 

kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia), Desil 2 

(kesejahteraan antara 11% sampai 20% terendah di Indonesia), Desil 3 

(kesejahteraan antara 21% sampai 30% terendah di Indonesia), Desil 4 

(kesejahteraan  antara 31% sampai 40% terendah di Indonesia).  Dari tingkatan 

tersebut cakupan 40% merupakan jumlah penduduk yang ada dalam persentase 

secara nasional yang dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan penargetan program 

perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.  

 Berdasarkan hasil laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 

2008 data kesejahteraan keluarga diolah dengan memprediksikan pendapatan 

sebuah rumah tangga dengan cara mengumpulkan informasi sederhana tentang aset 

yang mereka miliki kemudian diadakan pertemuan musyawarah desa atau 

kelurahan yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat dan perwakilan 

rumah tangga dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun atau 

RW untuk memutakhirkan data penerima. Kesejahteraan keluarga bisa diperingkat 

berdasarkan estimasi pengeluran keluarga perkapita perbulannya dari yang 

terendah sampai dengan yang tertinggi untuk menentukan rumah tangga yang layak 

menjadi Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang dilakukan dengan jalan mengambil 

keluarga atau rumah tangga dengan estimasi pengeluaran terendah sebanyak kuota 

di masing-masing SLS terpilih. 

Semakin bertambahnya jumlah keluarga maka akan semakin menimbulkan 

pola yang bervariatif pada atribut data kesejahteraan keluarga serta berpotensinya 

untuk dilakukan penggalian data (data mining) yang akan memberikan sebuah 

pengetahuan baru (Mustakim dan Giantika, 2016). Data mining merupakan proses 

pencarian pola tersembunyi untuk menghasilkan sebuah informasi yang mana data 

dan informasi merupakan bagian dari komponen sistem informasi. Salah satu teknik 

yang dapat digunakan digunakan diantaranya adalah dengan melakukan klasifikasi. 

Metode klasifikasi berguna bekerja dengan cara meletakan data kedalam salah satu 

dari beberapa kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Adapun teknik yang 

sering digunakan pada klasifikasi adalah algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN). 

K-NN merupakan algoritma klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak suatu data 
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dengan data yang lain. Pada algoritma K-NN, data berdimensi q, jarak dari data 

tersebut ke data yang lain dapat dihitung. Nilai jarak inilah yang digunakan sebagai 

nilai kedekatan atau kemiripan antara data uji dengan data latih. Tujuan algoritma 

KNN adalah mengklasifikasikan obyek baru berdasarkan atribut dan training 

sample. Diberikan titik query, akan ditemukan sejumlah k obyek atau (titik training) 

yang paling dekat dengan titik query (Lestari, 2014). 

 Metode KNN dipilih karena metode ini memiliki akurasi yang tinggi. 

Selain itu, berdasarkan penelitian sebelumnya KNN lebih baik dari metode 

klasifikasi-klasifikasi lainnya. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Bijalwan 

et al (2014) dan Putri dkk (2012), tentang perbandingan antara KNN dengan Naive 

Bayes. Hasil penelitian mereka menemukan KNN memiliki akurasi yang lebih 

tinggi. Penelitian lain dilakukan oleh Mustakim, dkk pada tahun 2016 yang 

membahas Algoritma K-Nearest Neighbor classification  sebagai sistem prediksi 

predikat prestasi mahasiswa menjelaskan perhitungan algoritma K-NN, data yang 

digunakan adalah 165 data training dan 50 data testing mampu menghasilkan 

akurasi dengan nilai 82% (Mustakim dan Giantika, 2016). 

Jumlah data yang besar menjadi masalah dalam proses utama KNN karena 

dikaitkan dengan kualitas data masukan yang diolah (Prasetyo, 2015). Untuk 

memberikan data latih yang lebih berkualitas dan menghasilkan akurasi yang tinggi, 

penelitian ini mereduksi data untuk memperkecil ukuran data sebelum 

diklasifikasikan, menggunakan algoritma K-Means. K-Means merupakan 

algoritma paling populer yang digunakan karena memiliki kelebihan yaitu 

algoritmanya yang sederhana dan mudah diimplementasikan (Izzuddin, 2015). Data  

dikelompokan pada setiap cluster dengan mereduksi record mulai dari 5% sampai 

50% data sehingga centroid dari hasil cluster dijadikan sebagai data training yang 

baru untuk kemudian diklasifikasikan menggunakan KNN.  

Dengan diterapkannya  KNN dan K-Means pada klasifikasi tingkat 

kesejahteraan keluarga diharapkan mampu menghasilkan sebuah pendukung 

keputusan yang akurat, dapat melakukan klasifikasi ketika ada data baru yang 

belum diketahui label kelasnya agar menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait 
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dalam mengambil kebijakan pemberian bantuan dalam upaya pemerataan 

kesejahteraan Kabupaten Siak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian dan uraian yang telah dijabarkan, maka ditetapkan 

rumusan masalah yakni bagaimana mereduksi data menggunakan K-Means untuk                       

meningkatkan akurasi KNN dalam klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga (Studi 

Kasus: Dinas Sosial Kabupaten Siak). 

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. Atribut yang digunakan untuk klasifikasi adalah No KK, ijazah tertinggi, 

bekerja/membantu bekerja, lapangan usaha dari pekerjaan utama, status 

kedudukan dalam pekerjaan utama, status bangunan tempat tinggal, status 

lahan tempat tinggal, emas/perhiasan/tabungan, sepeda motor, mobil, jenis 

cacat dan penyakit kronis.  

2. Data yang digunakan adalah data kesejahteraan keluarga  pada tahun 2016  

yang berjumlah 22.052  record data. Dengan 70% sebagai data training  

yang direduksi dan 30% sebagai data testing tidak direduksi.  

3. Pengklusteran data dan pengklasifikasian data menggunakan tools 

Rapidminer. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengklasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga menggunakan KNN. 

2. Meningkatkan akurasi KNN dengan mereduksi jumlah data menggunakan 

K-Means. 

3. Mengetahui tingkat akurasi algoritma KNN dan K-Means dalam 

menentukan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Siak. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Membantu dinas Sosial Kabupaten Siak dalam mengklasifikasi tingkat 

kesejahteraan di Kabupaten Siak. 

2. Membantu dinas Sosial untuk menghemat waktu dan tidak memerlukan 

banyak orang dalam klasifikasi tingkat kesejahteraan keluarga di Kabupaten 

Siak. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten 

Siak sebagai pendukung keputusan oleh instansi pemerintahan dalam 

memberikan bantuan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian disusun supaya laporan lebih 

teratur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan yang terdiri dari pokok-pokok 

permasalahan dan dibahas pada masing-masing bab, berikut sistematika penulisan 

pada penelitian ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bagian ini dijelaskan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini akan dijelaskan Landasan Teori dari kesejahteraan, Dinas 

Sosial Kabupaten Siak, Data Mining, Konsep Klasifikasi, Algoritma 

Klasifikasi, KNN, Algoritma K-Means dan Penelitian Terkait.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini dijelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari 

identifikasi masalah, teknik pengumpulan data, pengolahan data, analisa 

algoritma, dan alat bantu penelitian. 

BAB IV HASIL DAN ANALISA 

Pada bagian ini berisi pembahasan mengenai  pemetaan permasalahan, 

analisa algoritma KNN dan K-Means serta hasil analisa algoritma KNN dan 

K-Means. 
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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. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi sumber dan literatur penelitian, mulai dari buku, jurnal,  dokumen 

peraturan, maupun artikel di internet. 

 

 


