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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesejahteraan adalah rasa tentram rakyat karena terpenuhinya  hajat hidup 

lahir dan batin. Kesejahteraan lahir didasarkan pada standar universal menyangkut 

kesehatan, sandang, pangan dan papan. Kesejahteraan batin menyangkut persepsi 

yang bersifat intelektual, emosional dan spiritual (Maeswara, 2009). Kesejahteraan 

keluarga adalah suatu kondisi yang harus diciptakan oleh keluarga dalam membentuk 

keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera merupakan model yang dihasilkan dari 

usaha kesejahteraan keluarga (Soembodo, 2006 dalam Astuti dkk, 2017).  

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’ 30” sampai 

00 20’ 49” Lintang Selatan dan 1000 54’ 21” 102° 10’ 59” Bujur Timur, 

mempunyai luas 8.556,09 km
2
, memiliki kawasan pesisir pantai yang berdekatan 

dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pertumbuhan 

yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Dengan jarak hanya 150 km dari Singapura, 

Siak diuntungkan sebagai persinggahan alternatif   bagi kapal pedagang di Selat 

Malaka dan bahkan berpotensi besar menjadi relokasi industri dan layanan 

perdagangan internasional.  Selain  itu, Kabupaten  Siak  juga  memiliki  potensi  

sumber  daya  mineral  berupa minyak  dan  gas  bumi,  Sumber  daya  lahan,  dan  

kawasan  lahan  budidaya  yang meliputi kawasan hutan produksi. Kabupaten siak 

juga merupakan kabupaten terkaya keempat di indonesia dengan kekayaan 993.20 

miliar. Dengan kekayaan alam yang berlimpah berdasarkan data dari Dinas Sosial 

Kabupaten Siak masyarakat Siak masih banyak yang tergolong kedalam keluarga 

belum sejahtera. 

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru dalam website-nya menyebutkan 

bahwa jumlah penduduk  di Kabupaten Siak pada tahun 2016 mencapai 453.052 jiwa 

(BPS, 2016). Dengan jumlah penduduk kategori sejahtera Berdasarkan data TNP2K 



2 
 

dalam website-nya juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk sejahtera di Kabupten 

Siak pada tahun 2016 mencapai 87.059 jiwa dengan 22.047 jiwa Kartu Keluarga. 

Jumlah penduduk tersebut juga Berdasarkan Kepmensos Nomor 57/HUK/2017. 

Tidak termasuk keluarga PKH yang belum memiliki status kesejahteraan di 

Kabupaten Siak (BDT TNP2K, 2016). 

Upaya pemerintah Kabupaten Siak melalui Dinas Sosial mulai menjalankan 

program yang dibuat oleh pemerintah pusat yaitu PMKS untuk meningkatkan 

kesejahteraan sosial termasuk juga kesejahteraan keluarga. Adapun tujuan dari 

program PMKS ini adalah meningkatkan kualitas hidup rakyat dan kesejahteraan 

sosial kepada seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat hidup 

masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Salah satu sasaran dari program 

ini adalah Masyarakat atau keluarga miskin (Purwanto, 2015). 

Terlepas dari permasalahan diatas, Dinas Sosial Kabupaten Siak dalam  

menetukan tingkatan kesejahtaraan keluarga, ditentukan kategori tingkatan 

kesejahteraan keluarga yaitu berdasarkan Desil. Desil merupakan Kelompok Rumah 

tangga dalam Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola 

oleh TNP2K. Desil 1 merupakan rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan sampai 

dengan 10% terendah di Indonesia (sangat miskin), Desil 2 merupakan rumah tangga 

dengan kondisi antara 11% sampai 20% terendah di Indonesia (miskin), Desil 3 

merupakan rumah tangga dengan kondisi kesejahteraan antara 21% sampai 30% 

terendah di Indonesia (hampir miskin), Desil 4 merupakan rumah tangga dengan 

kondisi kesejahteraan antara 31% sampai 40% terendah di Indonesia (cukup miskin). 

Menurut Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Siak 

mengatakan “dalam menentukan tingkat kesejahteraan keluarga yang menjadi faktor 

utama yaitu Pendidikan dan Kesehatan, sedangankan faktor ekonomi tidak terlalu 

dipentingkan. Seperti halnya jika seseorang berpendidikan dan sehat maka 

ekonominya akan meningkat”. 

Pengelompokan terhadap kesejahteraan keluarga dapat diketahui keberadaan 

kelompok sejahtera sesuai dengan program PMKS yang telah dijalankan oleh Dinas 
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Sosial Kabupaten Siak. untuk mengetahui keberadaan pengelompokan tingkat 

kesejahteraan keluarga Perlu dilakukannya sebuah cluster data. Guna untuk 

mengetahui sebuah keluarga masuk ke dalam kelompok kesejahteraan. Karena 

kesejahteraan dilihat dari kebutuhan dasar yang bersifat material (kebendaan) maupun 

bukan material, yang menyangkut aspek gizi dan kesehatan (aspek kesehatan), 

pengetahuan (aspek pendidikan) dan kekeayaan materi (aspek ekonomi) (Cahyat dkk, 

2007).  

Secara Keilmuan, Dinas Sosial Kabupaten Siak kurang tepat dalam 

menentukan pola kesejahteraan keluarga, dilihat dari aturan penentuan kesejahteraan 

menurut Cahyat terdiri dari aspek kesehatan, aspek pendidikan dan aspek ekonomi. 

Namun pada kenyataanya aspek ekonomi tidak diperhitungkan oleh pemertintah 

setempat. Mereka menentukan tingkat kesejahteraan berdasarkan musyawarah 

dengan memnentukan kesejahteraan berdasarkan aspek kesehatan dan pendidikan. 

Oleh karena itu, perlunya pengelompokan dan pemodelan analisis cluster untuk 

mencari format baku dalam penentuan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Siak. 

Dalam data mining terdapat suatu cara untuk cluster data yaitu teknik 

clustering. Prinsip dari clustering ini proses pengelompokan sekumpulan objek data 

ke dalam beberapa kelompok atau cluster sehingga objek dalam sebuah cluster 

memiliki kemiripan yang tinggi, tetapi sangat berbeda dengan objek dalam cluster 

lain (Han, et al, 2012). Salah satu algoritma data mining dengan metode clustering 

adalah SOM. SOM merupakan metode data mining yang popular dan banyak di 

gunakan untuk pengelompokan sebuah data dengan ruang dimensi data tertinggi 

(Alruily, et al. 2010). Metode pembelajaran pada SOM adalah unsupervised learning, 

dimana tidak ada target kelas yang ditetapkan untuk setiap inputan (Singh, et al. 

2010).  

Penelitian sebelumnya   yang   dilakukan   oleh   Hafiludien   dan   Istiawan 

(2018) mengenai pemetaan penyandang kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Tengah 

menggunakan SOM. Didapatkan tiga cluster, cluster  pertama terdiri dari 12 

Kabupaten/kota dengan kategori tidak sejahtera, cluster kedua terdiri satu 
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Kabupaten/kota yang dikategorikan cukup sejahtera, dan cluster  ketiga terdiri 22 

Kabupaten/kota di kategorikan sejahtera. Sehingga hasil cluster yang didapatkan 

berguna untuk pengembilan keputusan seperti investasi penyandang kesejahteraan 

dan pembangunan yang merata di Jawa Tengah. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ariana (2011) mengenai perbandingan 

metode SOM/Kohonen dengan ART 2 pada data mining Perusahaan Retail. Pada 

evaluasi kinerja metode dilakukan dengan mengukur validasi index dari cluster yang 

terbentuk menggunakan validasi cluster yang digunakan dengan Davies Bouldin 

Index dengan nilai SOM 0,5 dan nilai ART 1,08, Dunn Index dengan nilai SOM 2,45 

dan nilai ART 1,7 dan Silhouette Index dengan nilai SOM 0,5 dan ART 0,3. Hasil 

pengujian menunjukkan metode SOM lebih baik dalam melakukan proses clustering 

data. 

Berdasarkan uraian di atas dan didukung oleh beberapa penelitian  

sebelumnya serta acuan dasar penentapan kesejahteraan yang dikemukakan oleh 

Cahyat, maka pada Tugas Akhir ini mengaplikasikan algoritma SOM untuk 

mendapatkan sebuah pola tingkat kesejahteraan keluarga dari aspek pendidikan, 

kesehatan dan ekonomi yang dapat digunakan sebagai pengetahuan yang bermanfaat 

oleh Dinas Sosial Kabupaten Siak. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan permasalahan yaitu 

bagaimana Implementasi Algoritma Self Organizing Map untuk Identifikasi Pola 

Pengelompokan Tingkat Kesejahteraan Keluarga. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas dalam Tugas Akhir ini yaitu: 

1. Data yang digunakan dalam Tugas Akhir  merupakan data kesejahteraan 

keluarga dari Dinas Sosial Kabupaten Siak. Dengan jumlah dataset 22.047 

record tahun 2016. 
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2. Data dikelompokan berdasarkan atribut. Atribut yang digunakan untuk 

melakukan proses mining adalah jenis cacat, penyakit kronis, partisipasi 

sekolah, 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, komputer, speda 

motor, mobil dan televisi. 

3. Melakukan percobaan dengan cluster yang terdiri dari 3, 4, dan 5 cluster 

dengan learning rate 0,05; 0,10; 0,15 dengan Iterasi 500, 750, dan 1.000. 

4. Tools yang digunakan dalam Tugas Akhir  ini adalah Microsoft Excel, Matlab 

dan PHP. 

5. Hasil cluster algoritma SOM pada Tugas Akhir ini diterapkan pada sebuah 

sistem informasi. 

1.4 Tujuan  

Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah: 

1. Untuk Memperoleh cluster terbaik berdasarkan DBI dari percobaan yang telah 

dilakukan. 

2. Untuk Membangun sistem informasi pengelompokan kesejahteraan keluarga 

di Kabupaten Siak dengan menerapkan metode SOM. 

1.5 Manfaat  

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah: 

1. Dapat mengetahui hasil cluster sebagai rekomendasi pengelompokan 

kesejahteraan keluarga Kabupaten Siak melalui hasil percobaan terbaik.  

2. Dapat memberikan rekomendasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Siak melalui 

sistem informasi pengelompokan kesejahteraan yang telah dibangun. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun agar pembuatan 

laporan dapat lebih terstruktur  dan lebih mudah dalam memahami Tugas Akhir yang 

dilakukan. Adapun sistematika penulisan tersebuat adalah: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dibahas tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari Tugas Akhir  yang 

dilakukan, manfaat Tugas Akhir  dan sistematika penulisan laporan Tugas 

Akhir. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini dibahas tentang teori-teori topik yang berasal dari jurnal, buku 

digunakan sebagai landasan teori dalam pembuatan laporan Tugas Akhir. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini dibahas tentang metodologi atau alur Tugas Akhir yang digunakan 

dalam penyusunan Tugas Akhir ini serta metodologi penggunaan algoritma 

SOM dan validasi cluster. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis pendahuluan Tugas Akhir, hasil 

yang diperoleh adalah rekomendasi pengelompokan kesejahteraan dan 

sistem pengelompokan kesejahteraan keluarga. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari laporan Tugas Akhir yang dibuat dan saran-

saran penulis kepada pembaca agar Tugas Akhir  ini dapat dikembangkan 

lagi untuk kedepannya. 

 


