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Abstrak—Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan lahannya yang subur, 

namun ternyata masih belum sanggup memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. 

Bahkan hingga tahun 2016, Indonesia masih akan terus mengimpor bahan pangan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengelompokan daerah provinsi 

penghasil bahan pangan di Indonesia dan memetakan daerah provinsi tersebut 

berdasarkan luas panen, produksi dan produktivitas tanaman padi, jagung dan ubi 

kayu. Sehingga dari hasil pengelompokan dan pemetaan dapat diketahui kelompok 

provinsi yang dapat dikembangkan menjadi sentra produksi tanaman pangan guna 

menekan impor bahan pangan, khusunya tanaman padi, jagung dan ubi kayu. Karena 

jenis data dalam penelitian ini mengandung jenis data kategorik, maka metode yang 

dapat mengakomodasinya adalah metode Twostep Cluster Analysis (TCA), dan untuk 

pemetaan menggunakan analisis Biplot. Hasil TCA menunjukan bahwa provinsi 

terbagi atas dua kelompok, dimana 18,2% provinsi masuk dalam kelompok pertama, 

yang terdiri atas Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

dan Sulawesi selatan, sisanya masuk pada kelompok kedua. Kelompok pertama 

memiliki ciri-ciri yang positif dan dominan untuk setiap peubah Luas panen, Produksi 

dan Produktivitas, khususnya produktivitas padi, serta peubah kategorik ketersediaan 

pabrik, khususnya pabrik jagung dan padi. Selanjutnya, hasil pemetaan daerah 

provinsi menggunakan analisis Biplot, dengan informasi keragaman data yang 

diterangkan sebesar 74,62%, dapat membentuk empat kelompok provinsi. Jawa Barat, 

Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Lampung pada hasil pemetaan juga 

memiliki nilai-nilai peubah yang dominan, sehingga kelima provinsi ini dapat 

dikembangkan menjadi sentra produksi tanaman pangan. 

Kata kunci: Analisis Biplot, Tanaman Pangan, Twostep Cluster Analysis 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan lahannya yang subur, namun ternyata masih belum 
sanggup memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Pasokan makanan ditanah air masih dipenuhi dengan 
mengimpor dari negara seperti Thailand, Vietnam bahkan Managaskar. Sebut saja ubi kayu, pemerintah 
lewat para petani lokalnya ternyata belum bisa memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Terbukti kurun 
Januari-Juni 2013, pemerintah masih mengimpor sekitar 100.798 Ribu kg ubi kayu. Komoditas pangan 
yang paling banyak diimpor adalah gula tebu dan jagung dengan volume impor masing-masing sebesar 
1,85 milyar dan 1,29 milyar [1]. Bahkan hingga tahun 2016, Indonesia masih akan terus mengimpor 
bahan pangan.  

Lima komoditas impor terbesar negara Republik Indonesia adalah Beras, jagung, tepung terigu, 
kedelai dan garam. Pemerintah terus meningkatkan pasokan beras di dalam negeri. Namun, pasokan 
tersebut masih mengandalkan beras dari luar negeri. Buktinya, Februari 2013 volume impor beras tercatat 
sebesar 34 ribu ton atau US$ 18,5 juta. Komoditi selanjutnya Jagung dengan total impor selama Februari 
sebesar 273 ribu ton atau senilai US$ 85,2 juta. India menjadi negara terbesar yang menyuplai jagungnya 
ke Indonesia dengan volume 230 ribu ton atau US$ 71,1 juta [2]. 

Referensi [3] menerangkan bahwa banyak cara untuk mengurangi ketergantungan impor bahan 
pangan. Secara bertahap ketergantungan pada pangan impor harus mulai dikurangi dengan cara 
meningkatkan produksi pangan dalam negeri melalui program insentif di bidang pertanian. Dalam hal ini 
salah satu upaya untuk meningkatkan produksi pangan dalam negeri adalah dengan membuat kebijakan 
mengenai daerah-daerah di Indonesia yang akan menjadi sentra produksi pangan. Pemerintah menentukan 
wilayah-wilayah mana saja yang akan digunakan sebagai sentra produksi pangan. 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan daerah-
daerah provinsi yang berpotensi menjadi sentra produksi pangan, khususnya yang berasal dari tanaman 
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pangan padi, jagung dan ubi kayu. Lebih lanjut ingin diketahui bagaimana pemetaan daerah provinsi di 
Indonesia berdasarkan luas panen, produksi dan produktivitas jenis tanaman yang dihasilkan. Oleh karena 
itu, tujuan penelitian ini adalah melakukan pengelompokan daerah provinsi penghasil tanaman pangan di 
Indonesia menggunakan metode pengelompokan. Maka dari hasil pengelompokan ini dapat diketahui 
kelompok daerah provinsi yang tepat dikembangkan menjadi sentra produksi tanaman pangan yang dapat 
menekan impor bahan pangan.  

Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat sebagai bahan masukan dalam menentukan daerah-
daerah provinsi yang berpotensi menjadi sentra produksi pangan, khususnya tanaman pangan padi, jagung 
dan ubi kayu. 

Penelitian tentang pengelompokan daerah telah dilakukan oleh Budiati S dkk [4], dimana 
pengelompokan menggunakan metode Laten Class Cluster (LCC), dan menghasilkan tiga kelompok, 
kelompok yang besar berpotensi, cukup berpotensi dan kurang berpotensi untuk menjadi daerah 
pengembangan sentra produksi. Penelitian lainnya oleh Rafita Y [5], melakukan pengelompokan potensi 
tanaman jagung di kabupaten Sleman menggunakan metode pengelompokan berhierarki dengan average 
linkage, menghasilkan enam kelompok. 

Karena jenis data dalam penelitian ini mengandung jenis data kategorik, maka metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode Twostep Cluster Analysis (TCA), dimana metode ini 
merupakan perkembanngan dari Cluster Analysis (CA) konvensional dan bersifat tegar (robust) terhadap 
asumsi kenormalan data, dan data dapat berbetuk nominal maupun ordinal, ataupun gabungan interval 
dan ordinal [6]. Sementara itu untuk pemetaan daerah provinsi digunakan Analisis Biplot. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian terdiri atas bahan dan subjek penelitian, data penelitian dan analisis data, sebagai 
berikut: 

A. Bahan dan subjek penelitian 

Bahan dalam penelitian ini berupa literatur metode yang digunakan yaitu metode TCA dan Biplot. 
Subjek penelitian adalah daerah-daerah provinsi di Indonesia. Bahan lainnya adalah data yang diperoleh 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta.  

Metode TCA adalah suatu alat eksplorasi yang didisain untuk mengungkapkan kelompok-kelompok 
didalam suatu himpunan data yang satu sama lainnya tidak serupa [7]. Untuk meng-handle peubah kontinu 
dan kategorik, maka prosedur TCA menggunakan jarak log- likelihood, dengan rumusan sebagai berikut 
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dengan n adalah banyaknya seluruh objek,    adalah jumlah objek didalam kelompok i,      adalah 

jumlah objek didalam kelompok i untuk peubah kategorik ke-j dengan kategori ke-l.    
  adalah ragam 

dugaan untuk peubah kontinu ke-j untuk keseluruhan objek.     
  adalah ragam dugaan untuk peubah 

kontinu ke-j untuk keseluruhan objek dalam kelompok ke-i. Kemudian p adalah banyaknya peubah 
kontinu, q adalah banyaknya peubah kategorik, dan    adalah banyaknya kategori untuk peubah 

kategorik ke-j. Kemudian             . 

Untuk menentukan berapa jumlah kelompok terbaik, masing-masing range of solutions dibandingkan 
menggunakan Bayesian Criterion (BIC) atau Akaike Information Criterion (AIC) sebagai kriterianya [6].  

Pada referensi  [8], rumus AIC dan BIC untuk kelompok k adalah sebagai berikut 
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dengan    adalah jumlah parameter bebas.  

Penentuan peubah kontinu yang berpengaruh pada pembentukan kelompok menggunakan nilai t-
student’s, yang memiliki rumus berikut 
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dengan     adalah rata-rata peubah numerik ke-j,      adalah rata-rata peubah numerik ke-j kelompok ke-i. 

   adalah jumlah observasi pada peubah numerik ke-j.      adalah simpangan baku peubah numerik ke-j 

pada kelompok ke-i.      adalah derajat bebas. 

Penentuan peubah kategorik yang berpengaruh pada pembentukan kelompok menggunakan nilai Chi-
squares, dengan rumus berikut 
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dimana    adalah derajat bebas. 

Metode lainnya yang digunakan adalah Biplot. Biplot adalah teknik statistika deskriptif yang dapat 
disajikan secara visual guna menyajikan secara simultan n obyek pengamatan dan p peubah dalam ruang 
bidang datar, sehingga ciri-ciri peubah dan obyek pengamatan serta posisi relatif antar obyek pengamatan 
terhadap peubah dapat dianalisis [9].  

Metode Biplot mendasarkan pada penguraian nilai singular (PNS) atau Singular Value Decomposition 
(SVD). Misalkan suatu matriks data   berukuran       yang berisi n pengamatan dan p peubah yang 
dikoreksi terhadap nilai rata-ratanya dan berpangkat r, dapat dituliskan menjadi 
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dimana   dan   masing-masing adalah matriks berukuran       dan       sehingga      =     =  . 
  adalah matrik diagonal berukuran       dengan unsur-unsur diagonalnya adalah akar kuadrat dari 

akar ciri    , sehingga               . Kolom matris   adalah vektor ciri yang berpadanan 

dengan akar ciri   dari matrik    . Lajur-lajur matrik   dapat dihitung melalui persamaan  
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dengan    adalah akar ciri ke-i dari matrik     dan   adalah lajur ke-i matrik  . 

Kemudian dari hasil penguraian dibentuklah matriks   dan  , yaitu            dengan   
adalah matriks data. Dengan memisalkan       serta          , maka unsur ke-(i,j) matriks   dapat 
dituliskan sebagai  

           (9) 

dengan:           dan           dan     dan     masing-masing merupakan vektor-vektor dari 

baris-baris matriks   dan  . Sementara itu,    dan    adalah vektor-vektor dari kolom matriks    dan  . 

Jika pangkat          maka    dan    dapat digambarkan dalam ruang berdimensi 2. Masing-

masing diplot berpasangan dengan koordinat:                       dan                      .  

Besarnya keragaman yang diterangkan oleh Biplot didefinisikan sebagai berikut 
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dengan    adalah Akar ciri terbesar pertama,    adalah Akar ciri terbesar kedua, dan    adalah Akar ciri 
terbesar ke-i dari    . Ukuran kesesuaian baik tidaknya Biplot yang diperoleh adalah apabila besarnya 

keragaman yang diterangkan oleh Biplot lebih besar dari 70%, didefinisikan sebagai 2 ≥ ±70%.  

Peubah-peubah yang terlibat dalam penelitian ini terdiri atas peubah kategorik dan kontinu. Peubah 
kontinu terdiri dari Luas panen (ha), Produktivitas (kwintal/ha), Produksi (ton) dan peubah kategorik 
ketersediaan pabrik pengolahan/penggilingan, dapat dilihat pada Tabel 1. 

TABEL 1. PEUBAH-PEUBAH DALAM PENELITIAN 

No. Nama Peubah Jenis Lambang 
Skala 

pengukuran 

1. Luas Panen (ha) 

Padi X1 Interval 

Jagung X2 Interval 

Ubi kayu X3 Interval 

2. Produksi (ton) 

Padi  X4 Interval 

Jagung X5 Interval 

Ubi kayu X6 Interval 

3. 
Produktivitas 

(kuintal/ha) 

Padi  X7 Interval 

Jagung X8 Interval 

Ubi kayu X9 Interval 

4. 
Ketersediaan 

Pabrik  

Padi  X10 Nominal 

Jagung X11 Nominal 

Ubi kayu X12 Nominal 

 

B. Prosedur Twostep Cluster Analysis dan Biplot 

Menghitung jarak masing-masing objek (daerah provinsi di Indonesia) dengan (1), kemudian 
melakukan pengelompokan berdasarkan kemiripan peubah-peubahnya. Menghitung nilai AIC atau BIC 
dengan (3) atau (4) untuk menentukan jumlah kelompok yang optimal. Dalam menentukan peubah yang 
berpengaruh pada pembentukan setiap kelompok menggunakan (5) untuk peubah kontinu dan (6) untuk 
peubah kategorik. Prosedur TCA dilakukan dengan bantuan paket program SPSS 16 for Windows. 
Kemudian melakukan interpretasi hasil TCA, dimana dapat ditemukan antara kelompok akan memiliki 
peubah dominan yang berbeda. Sementara daerah provinsi dalam satu kelompok memiliki peubah yang 
mirip.  

Selanjutnya melakukan prosedur Biplot. Pertama-tama menguraikan matriks data X yang telah 
terstandardisasi kedalam matriks U, L, dan A menggunakan (7). Mencari matriks G yang mencerminkan 
objek (daerah provinsi) dan matriks H yang mencerminkan peubah kontinu menggunakan (9), kemudian 
memplot kedua matriks G dan H pada bidang datar berdimensi dua, selanjutnya melakukan interpretasi 
hasil analisis Biplot. Terakhir mengambil kesimpulan dari hasil TCA dan Biplot.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian adalah sebagai berikut.  

A. Sumber data 

Data diperoleh melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta, terdiri dari 34 provinsi di Indonesia, 
berdasarkan peubah Luas panen (ha), Produktivitas (kwintal/ha), Produksi (ton) dan keberadaa pabrik 
pengolahan/penggilingan, pada data tahun 2015. 

B. Pengelompokan daerah provinsi dengan TCA 

Pada analisis ini, Provinsi DKI jakarta tidak disertakan dalam analisis, karena nilai-nilai untuk setiap 
peubahnya sangat kecil, bahkan bernilai nol. Diperoleh nilai BIC terbaik adalah 354,571 dengan 
perubahan nilai BIC adalah -44,331 untuk dua kelompok. Ukuran jarak kelompok pertama dengan 
kelompok kedua adalah 1,891, ini merupakan rasio jarak terbesar yang diberikan, maka tepat bila 
mengambil dua kelompok. 

Jumlah kelompok yang telah ditentukan sebelumnya telah membagi daerah provinsi menjadi dua 
kelompok. Pada kelompok pertama terdiri atas 6 provinsi dari 33 provinsi yang ada, atau 18,2% dari 
keseluruhan provinsi. Untuk kelompok kedua terdapat 27 provinsi atau 81,8% dari seluruh provinsi. 
Seluruh provinsi telah 100% dikelompokkan, tidak ada data hilang. 
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TABEL 2. KARAKTERISTIK PEUBAH KONTINU DALAM SETIAP KELOMPOK 

Peubah 
Kelompok  

1 2 

Las panen padi (ha) 1,4031x106 210.954,9630 

Luas panen jagung (ha) 452.615,3333 3.9671,2222 

Luas panen ubi kayu (ha) 122.799,5000 7.868,7407 

Produksi padi (kwintal/ha) 8,1647x106 976.545,7037 

Produksi jagung (kwintal/ha) 2,4757x106 17.6207,2593 

Produksi ubi kayu (kwintal/ha) 3,0505x106 129.185,6667 

Produktivitas padi (ton) 56,3733 44,4819 

Produktivitas jagung (ton) 58,4517 39,6478 

Produktifitas ubi kayu (ton) 250,1567 194,0052 

TABEL 3. JUMLAH PABRIK DALAM SETIAP KELOMPOK 

Tanaman Pabrik n 
Kelompok (%) 

1 2 

Padi 
Ada 14 42,9 57,1 

Tidak ada 19 0 100 

Jagung 
Ada 10 60 40 

Tidak ada 23 0 100 

Ubi kayu 
Ada 24 25 75 

Tidak ada 9 0 100 

Pada Tabel 2 dan Tabel 3 menggambarkan karakteristik peubah-peubah kontinu dan kategorik pada 
kedua kelompok. Terlihat dalam Tabel 2, rata-rata luas panen daerah provinsi pada kelompok pertama 
sebesar 1.403.100 ha, dan kelompok kedua 210.954,9630 ha, demikian seterusnya. Seluruh peubah 
kontinu pada kelompok pertama semuanya lebih besar dibandingkan dengan kelompok kedua. 

Tabel 3 mendeskripsikan karakteristik peubah kategorik Pabrik padi, jagung dan ubi kayu. Tampak 
pada Tabel 3 daerah provinsi yang memiliki pabrik penggilingan padi masuk dalam kelompok pertama 
sebanyak 42,9%, dan masuk dalam kelompok kedua sebanyak 57,1%, demikian seterusnya. Ditunjukan 
bahwa provinsi yang tidak tersedia pabrik penggiling padi tidak ada yang masuk dalam kelompok 
pertama. Hasil yang hampir sama juga terjadi untuk karakteristik peubah kategorik ketersediaan pabrik 
jagung dan ubi kayu.  

Signifikansi pengaruh peubah-peubah terhadap terbentuknya setiap kelompok akan lebih jelas terlihat 
pada Gambar 1 sampai Gambar 4. Garis vertikal pada gambar menunjukan peubah-peubahnya dan garis 
horizontal menunjukan nilai uji statistik dari setiap peubah. Untuk peubah yang secara signifikan 
berpengaruh terhadap terbentuknya suatu kelompok, maka gambar balok peubah tersebut, yang 
menunjukan nilai statistik uji t-student untuk peubah kontinu dan  Chi Square untuk peubah ordinal, harus 
melewati garis terputus-putus yang menunjukan nilai kritis, baik itu ke arah positif atau negatif. Bila ke 
arah negatif, maka nilai dari peubah tersebut jauh lebih kecil dari nilai rata-ratanya untuk semua 
kelompok, dan demikian sebaliknya bila positif.  

Pada Gambar 1 ada dua peubah-peubah kategorik yang memiliki kontribusi yang signifikan dari yang 
terbesar sampai terkecil terhadap terbentuknya kelompok pertama. Kontribusi terbesar diberikan oleh 
peubah ketersediaan Pabrik jagung, kemudian Pabrik padi. Pada Gambar 2 tampak bahwa seluruh peubah 
kategorik baik itu Pabrik padi, jagung ataupun ubi kayu, tidak ada yang melalui garis kritis, hal ini 
menunjukan bahwa peubah-peubah tersebut tidak signifikan memiliki kontribusi pada terbentuknya 
kelompok kedua. 

 Untuk peubah-peubah kontinu, seperti yang terlihat pada Gambar 3, terdapat sebuah peubah yang 
memiliki kontribusi yang signifikan ke arah positif dalam terbentuknya kelompok pertama, yaitu peubah 
Produktivitas padi (X7). Hal ini dapat dijadikan tolok ukur bahwa daerah-daerah provinsi pada kelompok 
pertama sangat berhasil dalam usaha taninya, khususnya tanaman padi. Peubah-peubah lainnya pada 
kelompok pertama juga cenderung kearah positif. 
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GAMBAR 1. SIGNIFIKANSI PEUBAH-PEUBAH KATEGORIK PADA KELOMPOK PERTAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. SIGNIFIKANSI PEUBAH-PEUBAH KATEGORIK PADA KELOMPOK KEDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3. SIGNIFIKANSI PEUBAH-PEUBAH KOTINU PADA KELOMPOK PERTAMA 
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GAMBAR 4. SIGNIFIKANSI PEUBAH-PEUBAH KOTINU PADA KELOMPOK KEDUA 

Sementara itu pada Gambar 4, terdapat enam peubah kontinu yang memiliki kontribusi yang 
signifikan kearah negatif dalam terbentuknya kelompok kedua. Keenam peubah tersebut dengan 
kontribusi dari yang paling besar sampai yang paling kecil ke arah negatif adalah Produksi ubi kayu (X6), 
Produksi jagung (X5), Luas panen ubi kayu (X3), Produksi padi (X4), Luas panen jagung (X2), dan Luas 
panen padi (X1). Tampak bahwa luas panen dan produksi ketiga tanaman sangat kecil, sehingga perlu 
ditingkatkan. Meningkatkan produksi dapat dengan memberikan pupuk yang berkualitas. Luas Panen 
dapat ditingkatkan dengan mencetak lahan pertanian baru dan menerapkan teknologi yang dapat 
meningkatkan produktivitas tanaman. 

Nilai-nilai setiap peubah dalam kelompok pertama memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan 
kelompok kedua, dan juga nilainya lebih besar dari rata-rata seluruh daerah provinsi. Sehingga daerah-
daerah pada kelompok pertama berpotensi dijadikan sentra produksi tanaman pangan padi, jagung dan ubi 
kayu. 

C. Pemetaan daerah provinsi dengan Biplot 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh Akar ciri dan vektor ciri dari matriks    , dengan   
adalah matriks data yang terstandardisasi, diurutkan dari yang terbesar sampai terkecil adalah    
      ,           ,          , demikian seterusnya sampai          . Vektor ciri matriks     
disusun sebagai matriks  . Selanjutnya diperoleh matriks   dan matriks   untuk dua dimensi       
yang bersesuaian dengan akar ciri matriks     terbesar. Kedua matriks   dan   ditumpang tindihkan 
dalam bidang berdimensi dua menjadi Biplot dimana matriks   yang mewakili daerah provinsi akan 
diplot menggunakan titik dan matriks   yang mewakili peubah-peubah kontinu peubah Luas panen (ha), 
Produktivitas (kwintal/ha), Produksi (ton) diplot menggunakan vektor berarah yang berpusat pada 
koordinat  (0,0). 

Gambar 5 adalah gambar Biplot yang menunjukan hubungan antara daerah provinsi dengan peubah 
kontinu. Biplot yang dibuat mampu memberikan informasi sebesar 73,62%, diperoleh dari porsentase 
penjumlahan dua akar ciri terbesar  pertama dan kedua, sehingga dianggap cukup mewakili keragaman 
data yang ada.  

Berdasakan kedekatan antara daerah provinsi, diperoleh empat kelompok. Kelompok pertama terdiri 
atas Jawa timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Lampung. Kelompok kedua terdiri atas 
Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat berdekatan dan menjadi satu 
kelompok. Nusa Tenggara Timur membentuk kelompok ketiga sendiri, dan sisanya membentuk 
kelompok empat yang besar. 

Terlihat pada gambar bahwa kelompok pertama memiliki letak yang searah dan positif dengan 
beberapa peubah dari X1 sampai X7, hal ini menunjukkan bahwa daerah-daerah provinsi pada kelompok 
satu dapat berpotensi menjadi sentra produksi tanaman pangan padi, jagung dan ubi kayu, karena 
memiliki luas lahan dan produksi padi, jagung dan ubi kayu yang jauh lebih besar dari pada daerah 
provinsi lainnya.  
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GAMBAR 5. BIPLOT DAERAH PROVINSI BERDASARKAN TANAMAN PANGAN 

 

Kelompok kedua juga terlihat searah dengan peubah Produktivitas jagung (X8) dan Produktivitas ubi 
kayu (X9), sehingga daerah provinsi ini memiliki produktivitas ubi kayu dan jagung yang lebih besar 
dibandingkan daerah lainnya. 

Sebaliknya untuk daerah pada kelompok tiga dan empat, letaknya searah negatif dengan peubah-
peubah dari X1 sampai X9, sehingga daerah-daerah provinsi ini kurang berpotensi sebagai daerah sentra 
produksi tanaman pangan, khususnya padi, jagung dan ubi kayu. Namun demikian umumnya daerah pada 
kelompok ini memiliki sumber kekayaan alam yang cukup besar. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Hasil Pengelompokan dengan TCA  

Terbentuk dua kelompok daerah provinsi. Pada kelompok pertama terdiri atas 6 provinsi atau 18,2% 
dari seluruh provinsi, yaitu Jawa timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan 
Lampung. Daerah propinsi pada kelompok pertama berpotensi menjadi sentra produksi tanaman pangan 
padi, jagung dan ubi kayu.  

B. Hasil pemetaan dengan Biplot 

Terbentuk empat kelompok daerah provinsi. Kelompok pertama yang terdiri dari Jawa timur, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Lampung dapat berpotensi menjadi sentra produksi tanaman 
padi, jagung dan ubi kayu, karena memiliki luas lahan dan produksi padi, jagung dan ubi kayu yang jauh 
lebih besar dari pada daerah provinsi lainnya. Kelompok kedua terdiri atas Sumatera Selatan, Sumatera 
Barat, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat memiliki produktivitas jagung dan ubi kayu yang tinggi. 

Untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan metode pengelompokan 
lainnya.  
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