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Abstract 

Human development is an indicator of development success that places humans as the ultimate goal 

of development. One indicator that can be used to measure the success of human development is the 

Human Development Index (HDI). The West Nusa Tenggara Province (NTB) HDI is ranked 32nd out of 

34 provinces in Indonesia. This is the duty of the NTB Province government to find solutions to improve 

the quality of human development. Hence various efforts are needed to increase the quality of HDI every 

year. One of them is grouping districts / cities that have similar characteristics of variabels that affect 

the NTB Province's HDI. The variabels that affect the HDI in NTB Province include the percentage of 

poverty, the Minimum Wage, illiteracy, economic growth, highest education attained, the average 

woman's first marriage, the number of health facilities and population density. This study aims to group 

districts / cities based on the characteristics of the variabels that affect the HDI and identify the diversity 

of HDI characteristics based on districts / cities in the NTB Province. The method used in this study is 

Biplot Analysis. Based on the results of the study, the size of the biplot accuracy was 71.9%. This shows 

that the interpretation produced by the biplot is able to provide a fairly good presentation of the actual 

data information. Districts / Cities in NTB Province that have similar characteristics are divided into 6 

groups. Group I were Bima City and West Sumbawa Regency, group II were Sumbawa and Bima 

Districts, Group III were North Lombok District, Group IV were West Lombok District and Dompu 

District, Group V were East Lombok and Central Lombok Districts, and Group VI namely Mataram 

City . While the characteristics of HDI that have the greatest diversity in NTB Province is Minimum 

Wages. 
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Abstrak 

Pembangunan manusia adalah suatu indikator keberhasilan pembangunan yang menempatkan 

manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan. Salah satu indikator yang bisa digunakan untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berada di urutan 32 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini 

menjadi tugas pemerintah Provinsi NTB untuk mencari solusi terhadap peningkatan kualitas 

pembangunan manusia. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas IPM 

tiap tahunnya. Salah satunya adalah mengelompokkan kabupaten/kota yang memiliki kemiripan 

karakteristik variabel-variabel yang mempengaruhi IPM Provinsi NTB. Adapun variabel-variabel yang 

mempengaruhi IPM di Provinsi NTB diantaranya persentase kemiskinan, Upah Minimum, buta huruf, 

laju pertumbuhan ekonomi, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata kawin pertama wanita, 

jumlah sarana kesehatan dan kepadatan penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan 

kabupaten/kota berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang mempengaruhi IPM dan 

mengidentifikasi keragaman karakteristik IPM berdasarkan kabupaten/kota di Provinsi NTB. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Biplot. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh 

ukuran ketepatan biplot sebesar 71.9%. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi yang dihasilkan oleh 

biplot  mampu memberikan penyajian yang cukup baik mengenai informasi data yang sebenarnya. 

Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang memiliki kesamaan karakteristik terbagi menjadi 6 kelompok. 

Kelompok I yaitu Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat, kelompok II yaitu Kabupaten Sumbawa 

dan Bima, kelompok III yaitu Kabupaten Lombok Utara, kelompok IV yaitu Kabupaten Lombok Barat 
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dan Dompu, kelompok V yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah, dan kelompok VI yaitu 

Kota Mataram. Sedangkan karakteristik IPM yang memiliki keragaman terbesar di Provinsi NTB yaitu 

Upah Minimum. 

           

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Analisis Biplot, Singular Value       Decomposition . 
 

 

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan manusia merupakan suatu  proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat 

khususnya pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pembangunan manusia tidak dapat berhasil tanpa 

adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mempunyai peranan 

penting untuk pengembangan kualitas hidup manusia. Salah satu tolak ukur yang digunakan untuk 

melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sebagai ukuran kualitas 

hidup manusia, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi trsebut mencakup umur 

panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki generalisasi 

dalam pengertian terkait banyaknya variabel yang mempengaruhi IPM (Melliana dan Zain, 2013).  

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB berada di urutan 32 dengan nilai 66,23 yaitu satu 

tingkat di atas Papua dengan nilai 65,36. Hal ini menjadi tugas seluruh pemerintah NTB untuk mencari 

solusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia. Tentunya diperlukan berbagai upaya agar 

target peningkatan kualitas IPM meningkat tiap tahunnya. Salah satunya adalah mengelompokkan 

kabupaten/kota yang memiliki kemiripan karakteristik variabel-variabel yang mempengaruhi IPM 

Provinsi NTB. Sehingga dengan pengelompokkan dapat membantu pemerintah Provinsi NTB dalam 

menyusun program kebijakan yang lebih tepat dalam rangka meningkatkan IPM di Provinsi NTB (BPS, 

2012).  

Analisis statistika yang dapat digunakan untuk merealisasikan pengelompokkan kabupaten/kota 

berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang mempengaruhi IPM adalah analisis biplot. Analisis 

biplot merupakan teknik statistika deskriptif dimensi ganda yang dapat disajikan secara visual dari 

sekumpulan objek dan variabel dalam suatu grafik. Analisis biplot didasarkan pada Singular Value 

Decomposition (SVD) (Mattjik dan Sumertajaya, 2011). Perrmasalahan yang diangkat pada penelitian 

ini yaitu bagaimana pengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan karakteristik IPM  serta bagaimana 

keragaman variabel (karakteristik IPM)  di Provinsi NTB. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 

menentukan pengelompokkan kabupaten/kota berdasarkan karakteristik IPM dan untuk 

mengidentifikasi keragaman variabel (karakteristik IPM) di Provinsi NTB menggunakan analisis biplot.  

  

METODE PENELITIAN 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yag bersumber dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu data tentang variabel-variabel yang mempengaruhi 
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Indeks Pembangunan Manusia menurut kabupaten/kota di Provinsi NTB Tahun 2016. Data terdiri dari 

sepuluh kabupaten/kota di Provibnsi NTB sebagai objek penelitian, sedangkan variabel yang digunakan 

adalah variabel-variabel yang mempengaruhi IPM yaitu Persentase penduduk miskin (X1) , Persentase 

Buta huruf (X2), Persentase penduduk yang tamat SMP/sederajat (X2), Jumlah sarana kesehatan (X4), 

Laju pertumbuhan ekonomi (X5), Upah Minimum (X6), Kepadatan penduduk (X7) dan Rata-rata usia 

kawin pertama wanita (X8). 

 Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu perumusan masalah, studi literatur, pengumpulan 

data, menyusun matriks X, analisis data dengan biplot, serta penarikan kesimpulan. Tahapan analisis 

data menggunakan analisis biplot yaitu mencari matriks data yang terstandarisasi dengan menggunakan 

Z-score. Selanjutnya mencari Singular Value Decomposition (SVD) untuk mendapatkan matriks , , 

dan . Setelah diperoleh matriks , , dan  langkah selanjutnya menentukan matriks  (objek) dan 

 (variabel). Kemudian membuat grafik biplot dengan program Microsoft Excel 2007. Setelah 

membuat grafik biplot langkah selanjutnya menginterpretasikan hasil biplot.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

 Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel yang 

mempengaruhi IPM pada setiap kabupaten/kota di Provinsi NTB.  

        Tabel 1. Data Variabel-variabel yang Mempengaruhi IPM di NTB 

Kabupaten/Kota 

Variabel-variabel yang mempengaruhi IPM 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Lombok Barat 16.73 18.62 24.53 77 5.73 1500000 631.10 20.24 

Lombok Tengah 15.80 19.06 30.09 122 5.67 1484150 762.96 19.57 

Lombok Timur 18.46 12.53 32.22 119 5.18 1488525 731.08 19.14 

Sumbawa 16.12 7.46 19.84 120 5.26 1564000 68.11 21.21 

Dompu 14.23 8.26 28.53 57 5.40 1520000 100.30 20.75 

Bima 15.31 9.52 26.96 113 4.69 1650000 107.96 21.23 

Sumbawa Barat 16.50 5.46 21.90 38 7.14 1609300 74.13 21.39 

Lombok Utara 33.21 18.96 20.20 39 4.99 1600000 273.19 20.25 

Kota Mataram 9.80 726 24.41 40 8.06 1550000 7492.89 21.09 

Kota Bima 9.51 4.21 22.71 27 5.78 1650000 718.72 21.41 
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Setelah data karakteristik IPM dari setiap kabupaten/kota diperoleh, maka dapat disusun matriks X* 

sebagai berikut. 

  

Transformasi matriks X* menjadi matriks X dengan cara standarisasi data. Dalam analisis biplot, 

perhitungan jarak euclid dan juga korelasi sangat rentan terhadap perbedaan satuan pengukuran antar 

variabel.karena satuan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini tidak sama maka data yang 

digunakan perlu distandarisasi dengan Z-score terlebih dahulu. Standarisasi data dilakukan dengan 

bantuan software SPSS 16.0 yang hasilnya adalah sebagai berikut. 

  

Setelah diperoleh matriks X maka dihitung nilai eigen dari matriks XTX, dimana hasilnya yaitu sebagai 

berikut. 

  
Dengan dua nilai eigen yang terbesar adalah 31.589 sebagai λ1 dan 18.266 sebagai λ2 dan seterusnya. 

Setelah diperoleh nilai eigen maka langkah selanjutnya yaitu mencari matriks U, L dan matriks A. 

Dengan bantuan software Matlab R2015a diperoleh matriks  U, L dan A sebagai berikut. 
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 Setelah penguraian nilai singular pada matriks X, maka pengkonstruksian grafik biplot dilakukan 

dengan membuat matriks G dan H dengan menggunakan α = 0.5, maka G = U L0.5 dan HT = L1-0.5 AT. 

Dari pendekatan matriks pada dimensi dua  matriks G dan H diperoleh dengan cara mengambil dua 

kolom pertama dari matriks G dan dua kolom pertama dari matriks H. Matriks G dan H yang diperoleh 

adalah sebagai berikut. 

 

Setelah memperoleh matriks G dan H, langkah selanjutnya adalah membuat grafik biplot dengan 

bantuan sotfware Microsoft Excel 2007. Pada pembuatan grafik biplot dalam dimensi dua, analisis 

biplot dapat menjelaskan 71.9% dari keseluruhan informasi yang terkandung dalam data sebenarnya 

yang seharusnya ditampilkan dalam dimensi delapan. Berdasarkan prosedur analisis biplot diperoleh 

hasil grafik biplot seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 1. Grafik Biplot Antara Objek (Kabupaten/Kota) dengan Variabel-variabel yang Mempengaruhi IPM) di 

NTB 
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Pada penelitian ini dihasilan grafik biplot dengan α = 0.5 . Alasan dipilihnya biplot dengan α = 0.5 

yaitu hasil kali matriks koordinat objek (G) dan matriks koordinat variabel (H) sama dengan 

elemen-elemen pada matriks data awal atau hasil biplot lebih menekankan pada matriks baris 

(representasi objek) dan matriks kolom (representasi variabel). Ada beberapa informasi yang dapat di 

ambil dari tampilan biplot yaitu  sebagai berikut (Rifkhatussa’diyah dkk, 2014) 

a. Kedekatan antar Objek  

Informasi ini dapat dijadikan panduan mengenai kabupaten/kota mana yang memiliki kemiripan 

karakteristik IPM dengan kabupaten/kota lainnya. Jarak terdekat ada pada Kabupaten Lombok Tengah 

dan Lombok Timur dengan jarak Euclid sebesar 0.071. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Kabupaten 

Lombok Tengah dan Lombok Timur memiliki karakteristik IPM yang relatif sama (berdekatan). Oleh 

karena itu Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur dapat dikelompokkan menjadi satu 

kelompok. Interpretasi yang sama untuk kabupaten/kota lainnya.  

b. Variansi Variabel 

Informasi ini dapat digunakan untuk melihat keragaman karakteristik Indeks Pembangunan 

Manusia setiap kabupaten/kota di Provinsi NTB. Dengan informasi ini juga, bisa memperkirakan bahwa 

karakteristik IPM yang mana yang harus ditingkatkan atau diturunkan dalam rangka meningkatkan 

Indeks Pembangunan Manusia. Variabel dengan keragaman yang kecil digambarkan sebagai vektor  

pendek, sedangkan variabel yang variansinya besar dapat digambarkan sebagai vektor panjang. 

Karakteristik IPM yang memiliki keragaman terbesar yaitu Upah Minimum (X6) sebesar 1.476 . 

Sedangkan karakteristik IPM yang memilki keragaman terkecil yaitu jumlah sarana kesehatan (X4) 

sebesar 0.777.  

c. Korelasi Antar Variabel 

Informasi ini dapat digunakan untuk menilai bagaimana variabel yang satu mempengaruhi atau 

dipengaruhi oleh variabel yang lain atau untuk menilai karakteristik IPM yang satu dipengaruhi oleh 

karakteristik IPM lainnya. Variabel yang mempunyai hubungan yang paling kuat yaitu variabel laju 

pertumbuhan ekonomi (X5) dan jumlah sarana kesehatan (X4). Artinya, laju pertumbuhan ekonomi (X5) 

dan jumlah sarana kesehatan (X4) berkorelasi positif, Sedangkan variabel yang mempunyai hubungan 

paling kecil yaitu antara laju pertumbuhan ekonomi (X5) dan kepadatan penduduk (X7). Artinya, 

kepadatan penduduk (X7) dengan laju pertumbuhan ekonomi (X5) berkorelasi negatif . 

d. Nilai Variabel pada Suatu Objek 

Informasi ini digunakan untuk menentukan karakteristik IPM di setiap wilayah 

(kabupaten/kota).  Jika suatu kabupaten/kota yang terletak searah dengan vektor variabel karakteristik 

IPM menunjukkan tingginya nilai karakteristik IPM pada daerah tersebut atau dapat di interpretasikan 

bahwa karakteristik IPM untuk kabupaten/kota tersebut memiliki nilai diatas rata-rata seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi NTB. Sebaliknya, jika suatu kabupaten/kota terletak berlawanan arah 
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dengan vektor variabel karakteristik IPM maka nilai karakteristiknya rendah atau dibawah nilai rata-rata 

seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB. Nilai variabel pada suatu objek dapat dilihat dengan 

melakukan proyeksi orthogonal dari objek ke vektor variabel.  

 

Gambar 2. Hasil Proyeksi Orthogonal  

Berdasarkan Gambar 2, dapat di identifikasi bahwa hasil pengelompokan objek 

(kabupaten/kota) berdasarkan variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia 

yaitu kelompok I yaitu Kota Bima dan Kabupaten Sumbawa Barat. Dimana Kota Bima dan Kabupaten 

Sumbawa Barat dominan terhadap variabel rata-rata usia kawin pertama wanita (X8)  dan jumlah sarana 

kesehatan (X4). Kelompok II yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Dimana kabuapen 

tersebut dominan terhadap variabel persentase penduduk yang tamat SMP (X3) dan variabel Upah 

Minimum Provinsi (X6). Kelompok III yaitu Kabupaten Lombok Utara.  Dimana Kabupaten Lombok 

Utara dominan terhadap variabel persentase penduduk miskin (X1). Kelompok IV yaitu Kabupaten 

Lombok Barat dan Kabupaten Dompu. Dimana  Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Dompu 

dominan terhadap variabel jumlah sarana kesehatan (X4), rata-rata usia kawin pertama wanita (X8), 

Upah Minimum Provinsi (X6) dan persentase penduduk yang tamat SMP (X3). Kelompok V yaitu 

Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah. Dimana  Kabupaten kedua kabupaten 

tersebut dominan terhadap variabel jumlah sarana kesehatan (X4). Kelompok VI yaitu Kota Mataram. 

Dimana kota Mataram dominan terhadap variabel laju pertumbuhan ekonomi (X5) dan kepadatan 

penduduk (X7). 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis biplot, kabupaten-kabupaten pada Provinsi Nusa Tenggara Barat 

dikelompokkan menjadi enam kelompok berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang 

mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Kelompok I memiliki karakteristik variabel rata-rata 
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usia kawin pertama wanita (X8)  dan jumlah sarana kesehatan (X4). Kelompok II memiliki karakteristik 

variabel persentase penduduk yang tamat SMP (X3) dan variabel Upah Minimum Provinsi (X6). 

Kelompok III memiliki karakteristik variabel persentase penduduk miskin (X1). Kelompok IV memiliki 

karakteristik variabel jumlah sarana kesehatan (X4), rata-rata usia kawin pertama wanita (X8), Upah 

Minimum Provinsi (X6) dan persentase penduduk yang tamat SMP (X3). Kelompok V memiliki 

karakteristik variabel jumlah sarana kesehatan (X4). Kelompok VI memiliki karakteristik variabel laju 

pertumbuhan ekonomi (X5) dan kepadatan penduduk (X7).  

Karakteristik IPM yang memiliki vektor terpanjang yaitu Upah Minimum (X6). Hal tersebut 

menunjukan bahwa keragaman variabel tersebut sangat besar atau dapat juga dikatakan bahwa 

Upah Minimum (X6) sangat beragam di setiap kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat.  Sedangkan karakteristik IPM yang memiliki vektor terpendek adalah jumlah sarana 

kesehatan (X4) yang menunjukkan bahwa jumlah sarana kesehatan untuk setiap kabupaten/kota 

memiliki keragaman yang kecil.  

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka disarankan diharapkan program-program 

pemerintah dalam mensejahterakan rakyat lebih tepat sasaran, dengan melihat karakteristik IPM 

masing-masing kelompok kabupaten/kota, sehingga nantinya akan meningkatkan IPM di Provinsi NTB. 
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