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Abstrak  

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang belum dapat terpecahkan 

hingga saat ini, bahkan di Indonesia masih banyak Provinsi yang mengalami 

kemiskinan tersebut. Salah satunya adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, menurut 

BPS tahun 2016  jumlah penduduk miskin yang berada di Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yaitu sejumlah 890.823  jiwa pada Maret 2016 . Hal ini tak lepas dari 

pemerintah yang kurang tepat sasaran dalam memberikan bantuan terhadap 

kemiskinan yang terjadi di kota/ kabupaten yang ada di Provinsi NTB. Penelitian 

ini bertujuan untuk menentukan pengelompokkan kemiskinan di NTB dengan 

menggunakan metode Self Organizing Maps, dan menentukan karakteristik 

kemiskinan dari setiap kelompok yang terbentuk. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemiskinan yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini, 

yaitu: laju pertumbuhan PDRB, pengangguran, pendidikan, jarak ibukota 

kabupaten ke ibukota Provinsi, buta huruf, rata-rata anggota keluarga dalam suatu 

keluarga, upah minimum, dan kepadatan penduduk.  

 Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ada 4  buah kelompok yang 

terbentuk. Kelompok pertama yaitu terdiri dari 2  kabupaten yaitu kabupaten 

Lombok Tengah dan Lombok Timur memiliki karakteristik persentase buta huruf 

yang tinggi. Kemudian kelompok 2  terdiri dari 5  kabupaten/ kota, yaitu kabupaten 

Sumbawa, Dompu, Bima, Bima Kota dan kota Mataram yang memiliki 

karakteristik pengangguran terbuka yang tinggi. Selanjutnya adalah kelompok 3 , 

juga terdiri dari 2  kabupaten, yaitu kabupaten Lombok Utara dan kabupaten 



Lombok Barat dengan karakteristik pendidikan yang rendah. Kelompok 

selanjutnya adalah kelompok 4  yang terdiri dari 1 kabupaten yaitu Sumbawa Barat 

dengan karakteristik jumlah anggota rumah tangga yang tinggi. 

 

1. Latar Belakang 

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2016 mencapai 

hampir 1 juta penduduk, sehingga masalah ini sangat penting untuk di selesaikan 

oleh pemerintah, salah satunya adalah dengan menggunakan pengelompokkan 

faktor kemiskinan yang memiliki karakteristik yang sama agar dengan mudah 

diselesaikan oleh pemerintah. 

Pengelompokkan adalah kumpulan record, observasi-observasi atau kasus-

kasus ke kelas yang memiliki kemiripan objek-objeknya. Dalam pengelompokkan/ 

Clustering terdapat banyak sekali metode, di antaranya adalah K-means, Mixture 

Modelling, Algoritma Self Organizing Maps (SOM) Kohonen, dan lain sebagainya. 

Tetapi pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah Algoritma Self 

Organizing Maps (SOM) Kohonen, SOM merupakan suatu metode JST (Jaringan 

Syaraf Tiruan) yang diperkenalkan oleh Proffessor Teuvo Kohonen pada tahun 

1980an. SOM merupakan salah satu bentuk topologi dari Unsupervised Artificial 

Neural Network (Unsupervised ANN) dimana dalam proses pelatihannya tidak 

memerlukan pengawasan (target keluaran).. (Wulandari dan Fauzy, 2016).  

Dengan demikian permasalahan faktor kemiskinan yang ada di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat dapat dikelompokkan dengan menggunakan algoritma Self 

Organizing Maps berdasarkan keterangan-keterangan yang ada di atas, sehingga 

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat menyelesaikan masalah faktor-

faktor kemiskinan tersebut secara cepat dan tepat.  

 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif adalah suatu cara menggambarkan persoalan yang 

berdasarkan data yang dimiliki yakni dengan cara menata data tersebut sedemikian 



rupa sehingga dengan mudah dapat dipahami tentang karakteristik data, dijelaskan 

dan berguna untuk keperluan selanjutnya. Jadi dalam hal ini terdapat aktifitas atau 

proses pengumpulan data dan pengolahan data berdasarkan tujuannya (Kustituanto 

dan Badrudin, 1994). 

2.2 Analisis Kelompok  

Analisis kelompok adalah suatu koleksi metode statistik yang 

mengidentifikasi kelompok sampel berdasarkan karakteristik serupa. Analisis 

kelompok mengelompokkan elemen-elemen mirip sebagai obyek penelitian yang 

mempunyai tingkat homogenitas yang tinggi antar obyek menjadi kelompok yang 

berbeda dengan tingkat heterogenitas obyek yang tinggi antar kelompok. 

Pengelompokkan didasarkan pada gugus variabel yang dipertimbangkan untuk 

diteliti (Nugroho, 2008). 

2.3 Algoritma Self Organizing Maps (SOM) Kohonen 

Algoritma Self Organizing Maps (SOM) Kohonen merupakan suatu metode JST 

yang diperkenalkan oleh Teuvo Kohonen pada tahun 1980-an. SOM merupakan 

salah satu bentuk topologi Unsupervised Artifical Neural Network (Unsupervised 

ANN) dimana dalam proses pelatihannya tidak memerlukan pengawasan (target 

keluaran) SOM yang digunakan untuk mengelompokkan (clustering) data 

berdasarkan karakteristik/ fitur-fitur data. Algoritma pengelompokkan pola 

jaringan Kohonen adalah dengan melakukan langkah sebagai berikut (Wulandari 

dan Fauzy, 2016).:  

1. Inisialisasi berupa bobot )( ijw  yang diperoleh secara acak untuk tiap node. 

Setelah bobot )( ijw  diberikan, maka jaringan diberikan input )( ix . 

2. Setelah input diterima, jaringan akan melakukan perhitungan jarak vektor jD  

yang didapat dengan menjumlahkan selisih antara vektor bobot )( ijw  dengan 

vektor input )( ix . 

     
i

iijj xwD 2)(                                               (2.4) 



3. Setelah jarak antara node diketahui, maka ditentukan nilai minimum dari 

perhitungan jarak vektor jD , maka tahap selanjutnya melakukan perubahan 

bobot. 

   )]([)()( oldwxoldwneww ijiijij                                (2.5) 

4. Pada proses untuk mendapatkan bobot baru memerlukan nilai learning rate 

)(  yaitu 10  . Nilai learning rate pada setiap epoch akan berkurang 

menjadi  5.0)1( i . 

5. Kondisi penghentian pengujian dilakukan dengan menghitung selisih antara 

bobot )(newwij  dengan )(oldwij , apabila nilai ijw  hanya berubah sedikit saja, 

berarti pengujian sudah mencapai konvergensi sehingga dapat dihentikan. 

2.4 Metode Elbow 

Metode Elbow merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan 

informasi dalam menentukan jumlah kelompok terbaik dengan cara melihat 

persentase hasil perbandingan antara jumlah kelompok yang akan membentuk siku 

pada suatu titik.  

 

Gambar 2.1 Grafik Metode Elbow (Merliana, 2015). 

Gambar 2.1 merupakan grafik metode elbow, dimana grafik ini dibuat 

berdasarkan hasil dari nilai SSE (Sum of Square Error) dari setiap nilai K, dimana 

K disini merupakan nomer kelompok (cluster), dan titik yang dilingkari dengan 

diberi tanda panah merupakan jumlah kelompok terbaik yang terbentuk. 



Berikut ini tahapan algoritma metode elbow dalam menentukan nilai k  pada 

hirarki cluster 

1. Menginisialisasi awal nilai K ; 

2. Menaikan nilai K ; 

3. Menghitung nilai sum of square error dari setiap nilai K  dengan rumus: 
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4. Melihat hasil sum of square error dari nilai K  yang turun secara drastic; 

5. Tetapkan nilai K  yang berbentuk siku; 

6. Selesai 

 

 

3. Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

terapan (applied research), yaitu penelitian yang kegunaannya diarahkan dalam 

rangka memecahkan masalah-masalah pada kehidupan nyata dengan menggunakan 

konsep Ilmu Matematika. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang 

didapat dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2016. 

 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1 Langkah-Langkah Pengelompokkan 

1. Sampel di dapat dari BPS (Badan Pusat Statistika) Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. 

2. Pengujian Multikolinieritas  

Pengujian multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan bantuan 

program SPSS, dan di dapatkan hasil seperti gambar di bawah ini: 

 

 

 

 



Tabel 4.1 Nilai Korelasi Antar Variabel Independen 

variabel 
1X  2X  3X  4X  5X  6X  7X  8X  

1X  1 -0,005 0,091 0,626 0,162 0,252 0,287 0,309 

2X  -0,005 1 0,758 0,434 -0,425 0,455 0,074 -0,370 

3X  0,091 0,758 1 0,365 -0,087 0,671 0,393 0,054 

4X  0,626 0,434 0,365 1 -0,291 0,404 0,464 0,183 

5X  0,162 -0,425 -0,087 -0,291 1 0,102 0,397 0,105 

6X  0,252 0,455 0,671 0,404 0,102 1 0,588 0,048 

7X  0,287 0,074 0,393 0,464 0,397 0,588 1 0,258 

8X  0,309 -0,370 0,054 0,183 0,105 0,048 0,258 1 

Sumber : lampiran 3 

Berdasarkan tabel 4.1 korelasi antar variabel 1X  dan 2X  sebesar 005,0 , 

1X  dan 3X  sebesar 091,0 sampai dengan 8X  dan 7X  sebesar 258,0 . Nilai korelasi 

antar semua variabel independen tabel 4.1 kurang dari 8,0 , maka korelasinya 

dianggap tidak kuat. Artinya tidak terdapat multikolinieritas sehingga dapat 

dilakukan langkah selanjutnya. 

3. Transormasi Data 

Langkah transformasi data dilakukan apabila data diindikasikan terdapat 

multikolinieritas, tetapi data yang sudah ada diindikasikan tidak terdapat 

multikolinieritas. 

4. Pengujian Data Outlier 

Pengujian outlier pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS, 

dan di dapatkan hasil seperti gambar di bawah ini: 



 

Gambar 4.9 Hasil Z-Skor 

 

Pada gambar 4.9 didapatkan hasil nilai Z-Skor, dan semua nilai Z diatas 

berada dalam selang (-2,5 ;+2,5) sehingga dapat di pastikan data tersebut tidak 

memiliki outlier, dari hasil yang didapatkan dapat disimpulkan data kita sudah 

layak dilakukan pengujian selanjutnya. 

4.2 Analisis Self Organizing Maps  

Berdasarkan tujuan penelitian akan menentukkan pengelompokkan 

kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan metode algoritma Self 

Organizing Maps (SOM) kohenen. Jaringan Kohonen digunakan untuk membagi 

pola masukan kedalam beberapa kelompok (cluster). Misalkan beberapa vektor 

yang terdiri dari n  komponen yang akan dikelompokkan dalam maksimum m  buah 

kelompok. Jaringan SOM membutuhkan suatu training progress untuk 

meminimalisir rata-rata jarak suatu objek ke unit terdekat (Kohonen, 1995).  

Pada Gambar 4.9 di bawah ini banyaknya traning progress yang 

menunjukkan banyaknya iterasi terhadap jarak rata-rata unit terdekat, training 

progress atau iterasi digunakan untuk mengetahui seberapa banyak perulangan yang 

dibutuhkan agar hasil kelompok dapat optimal.   



 

Gambar 4.10 Training Progress 

 Semakin banyak iterasi yang dilakukan, mean of distance kelompok unit 

semakin kecil dan hasil pengelompokkan akan semakin baik. Setelah melewati 

iterasi kurang lebih 000.6  menunjukkan bahwa training progress mulai stabil 

dengan mean of distance kelompok unit di bawah 005,0  dan peneliti menggunakan 

000.10  iterasi untuk melakukan pengelompokkan ini. Untuk membantu peneliti 

menentukan seberapa banyak kelompok yang dihasilkan dalam SOM dapat 

dilakukan dengan hirarki cluster. Berikut ini merupakan hasil dari 

pengelompokkan dengan menggunakan Self Organizing Maps 

 



Kelompok 1 diasosiasikan dengan lingkar yang berwarna biru, dengan 

karakteristik upah minimum tinggi, laju pertumbuhan penduduk tinggi dan jarak 

ibukota kabupaten jauh. 

Kelompok 2 diasosiasikan dengan lingkar oranye, dengan karakteristik 

pendidikan tertinggi yang ditamatkan tinggi, rata-rata anggota rumah tangga tinggi 

dan upah minimum tinggi. 

Kelompok 3 diasosiasikan dengan lingkar berwarna hijau, dengan 

karakteristik kepadatan penduduk tinggi, pengangguran terbuka tinggi, dan buta 

huruf yang tinggi. 

Kelompok 4 diasosiasikan dengan lingkar berwarna merah, dengan 

karakteristik upah minimum tinggi dan pengangguran terbuka tinggi. 

 

Berikut ini jumlah dan anggota kelompok menggunakan algoritma Self 

Organizing Maps 

Kelompok Jumlah 

Anggota 

Anggota Kelompok 

1 2 Lombok Tengah, dan Lombok Timur 

2 5 Sumbawa, Dompu, Bima, Bima Kota, dan 

Mataram 

3 2 Lombok Barat, dan Lombok Utara 

4 1 Sumbawa Barat 

 

5. Penutup  

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan 

sebagai berikut. Pengelompokkan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

menggunakan algoritma Self Organizing Maps menghasilkan 4 kelompok. 

Kelompok pertama yaitu terdiri dari 2 kabupaten yaitu kabupaten Lombok Tengah 

dan Lombok Timur. Kemudian kelompok 2  terdiri dari 5 kabupaten atau kota, yaitu 

kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Bima Kota, dan kota Mataram. Selanjutnya 



adalah kelompok 3 , juga terdiri dari 2  kabupaten, yaitu kabupaten Lombok Utara 

dan kabupaten Lombok Barat. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 4  yang 

terdiri dari 1 kabupaten yaitu kabupaten Sumbawa Barat.  

5.2 Saran  

Dari serangkaian penelitian yang dilakukan, saran ini ditujukan terhadap 

pemerintah Provonsi Nusa Tenggara Barat, agar kedepannya dapat melihat hasil 

pengelompokkan menggunakan algoritma Self Organizing Maps, untuk lebih 

mudah mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Provonsi NTB. 
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