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Abstrak— Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan 

salah satu indeks yang mengukur tentang tingkat pembangunan manusia, merupakan 

indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas 

hidup manusia (masyarakat/penduduk), dapat menentukan peringkat atau level 

pembangunan suatu wilayah/negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diukur oleh 

tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. IPM diperkenalkan oleh 

UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan 

Human Development Report (HDR). Jawa Barat merupakan provinsi yang potensial, 

pusat dari pengembangan ilmu, teknologi dan pendidikan. Melalui potensi tersebut, 

pencapaian pembangunan di Jawa Barat ternyata masih sub-optimal, hal ini 

ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat yang masih berada 

di bawah rata-rata nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah mengelompokan 

kabupaten dan kota di Jawa Barat berdasarkan indikator  indeks pembangunan 

manusia  dalam rangka memberi rekomendasi kepada pemerintah Jawa Barat 

mengenai kebijakan kebijakan yang perlu dilakukan . Kegunaan dari penelitian ini 

adalah memberi referensi ilmiah bagi pemerintah Jawa Barat dalam membuat 

kebijakan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dikumpulkan Badan 

Pusat Statistik. Menggunakan analisis biplot , diperoleh peta pengelompokan 

kabupaten dan kota berdasarkan indikator indeks pembangunan manusia sebagai dasar 

dalam pengambilan keputusan .    

Kata kunci: Analisis Biplot, Indeks Pembangunan Manusia, Peta Pengelompokan. 

 

I. PENDAHULUAN 

       Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil 

pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Indeks 

Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 

1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). 

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, 

pengetahuan, standar hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk 

mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dapat 

menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/Negara, bagi Indonesia, IPM merupakan 

data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu 

alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) [3].                    

       Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami perubahan, hal ini didasarkan pada 2 

alasan, pertama yaitu beberapa indikator sudah tidak tepat digunakan, Angka melek huruf sudah tidak 

relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. 

Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat 

membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik, kedua, penggunaan rumus rata rata aritmatik 

dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi 

oleh capaian tinggi dari dimensi lain. Indikator yang berubah adalah Angka Melek Huruf pada metode 

lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti 

dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Variabel dalam IPM menggunakan metoda baru  adalah 
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Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)/Life Expectancy, Rata Rata Lama Sekolah (RLS) /(Mean Years 

of Schooling (MYS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) / Expected Years of Schooling (EYS), 

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan [3].  

       Tujuan dari penelitian ini adalah mengelompokan kabupaten dan kota di Jawa Barat berdasarkan 

indikator  indeks pembangunan manusia  dalam rangka memberi rekomendasi kepada pemerintah Jawa 

Barat mengenai kebijakan kebijakan yang perlu dilakukan. Manfaat penelitian ini adalah memberi 

referensi ilmiah bagi pemerintah Jawa Barat dalam membuat kebijakan kebijakan. .  

           

II. METODE PENELITIAN 

 

A.   Rancangan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kabupaten dan kota di Jawa Barat berdasarkan indikator  

indeks pembangunan manusia  dalam rangka memberi rekomendasi kepada pemerintah Jawa Barat 

mengenai kebijakan kebijakan yang perlu dilakukan. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis biplot yang merupakan teknik statistika deskriptif untuk menyajikan secara visual obyek dan 

variabel penelitian kedalam peta dua dimensi.  

B.   Obyek dan Variabel Penelitian  

       Obyek pengamatan pada penelitian ini adalah 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, dan variabel 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah [4] 

1. Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) / (Life Expectancy) 

Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat 

ditempuh oleh seseorang sejak lahir mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung 

dari hasil sensus dan survei kependudukan. 

2. Rata-rata Lama Sekolah ( RLS) / (Mean Years of Schooling - MYS) 

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam 

menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu 

wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah 

adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. 

3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) / (Expected Years of Schooling - EYS) 

Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan 

akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak 

tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang 

bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. 

Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan 

untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam 

bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 

4. Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli 
(Purcashing Power Parity- PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, 
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dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil 
dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 
komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahun 2014 yang diperoleh dari 
Badan Pusat Statistik (BPS).  

 C.  Analisis Biplot                                                                                           

     Analisis Biplot  merupakan metode pemetaan dalam analisis multivariat yang memuat informasi dalam 
sebuah tabel data, yang menunjukkan struktur utama data. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan data 
dalam peta dua dimensi sehingga perilaku data mudah dilihat dan diinterpretasikan [2]. Analisis biplot 
memerlukan data dari sejumlah objek dengan variabel berskala interval atau rasio . Metode ini didasarkan 
pada Singular Value Decomposition (SVD) dari suatu matriks data yang telah terkoreksi oleh rata rata. 
Langkah langkah analisis biplot adalah [1]: 
1.  Matriks Data 
            Struktur data berupa objek kabupaten dan kota di Jawa Barat dan variabel penelitian, disajikan ke 
dalam matriks awal Y .  
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Matriks Y pada persamaan (1) ditransformasi terhadap rata rata menjadi 
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2. Eigenvalue dan Eigenvector 
        Sebelum mencari nilai dekomposisi singularnya (SVD) perlu dihitung eigenvalue dan eigenvector 

dari matriks data 
TX X [5]. Eigenvalue dinotasikan dengan  dan eigenvector yang dinotasikan dengan 

a  dapat dihitung sebagai berikut [5]: 

                          
T 0i X X I                                                                                                               (3)                                                                 

                 T         0iX X a =                                                                                                          (4) 

3. Singular Value Decompotition (SVD) 
Pendekatan langsung untuk memperoleh nilai dekomposisi singularnya (SVD) adalah sebagai 

berikut :    

                             
(n p) (n r) (r r) (r p)    T

X U L A                                                                             (5) 

dengan :  

-  r ,n p  

- U  dan TA  adalah matriks dengan kolom ortonormal sehingga    T T

rU U = A A = I                  (

rI  adalah matriks identitas berdimensi r) 

- L  adalah matriks berukuran ( r x r ) dengan unsur-unsur diagonalnya adalah akar kuadrat dari 

eigenvalue 
TX X , dengan 1 2 ... r     yang membentuk matriks                                                               
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Unsur-unsur diagonal matriks  disebut dengan nilai singular matriks X . 

- Kolom-kolom matriks A  adalah eigenvector dari matriks TX X  yang berpadanan dengan 

eigenvalue i  yaitu : 

 1 2 ,  ,...,  rA a a a                                                                         (7) 

- Kolom-kolom matriks U didapatkan dari rumus : 

1
,  1,2,...,

i i

i

i r


 Xu a                                                                          (8) 

dengan: 

- iu   : unsur-unsur matriks U  

- ia   : unsur-unsur matriks A  

- i  : eigenvalue ke-i dari matriks TX X  

- X   : matriks asal yang dikoreksi terhadap rata-rata 
Setelah hasil SVD diperoleh, maka  

α 1-α T
X = UL L A                                                                         (9) 

Dalam menentukan 
L , untuk 0    1  , maka matriks diagonalnya mempunyai unsur-

unsur diagonalnya 1 2 ... r

       . Penentuan  
1-L  berlaku sama dengan unsur-unsur 

diagonalnya 
1 1 1

1 2 ... r

         .  

Misalkan 
G = UL  dan 

1-T TH = L A ,  menjadi: 
1- T T T

GH = UL L A = ULA = X                                                          (10) 

 Unsur ke-(i,j) dalam matriks X  dapat dituliskan sebagai berikut : 

        
ij i jx = g h                                                              (11) 

Dengan gi, i =1, 2,..., 27 dan hj , j =1, 2, 3, 4 masing-masing merupakan baris matriks G  dan 

kolom matriks H. Pada gi dan hj mempunyai r dimensi. Dua kolom pertama dari matriks G  dapat 

digunakan untuk pemetaan objek, sedangkan dua kolom pertama dari matriks 
TH digunakan untuk 

pemetaan variabel. 
4.  Identifikasi Persentase Keragaman Data 

Jika matriks X mempunyai rank lebih dari dua maka eigenvalue yang diambil adalah 1  
dan 2   

sehingga besarnya keragaman yang diterangkan adalah sebagai berikut : 
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                                                            (12) 

dengan :  

- 1  : Eigenvalue terbesar pertama 

- 2 : Eigenvalue terbesar kedua 

- i  : Eigenvalue ke-i dari TX X  ;  i = 1, 2, …, p 

Jika nilai  semakin mendekati nilai 1 berarti biplot yang diperoleh dari matriks pendekatan 
dengan rank = 2 akan memberikan penyajian yang semakin baik mengenai informasi-informasi yang 
terdapat pada data yang sebenarnya. Peta pengelompokkan yang dihasilkan dapat memberikan gambaran 
posisi kedekatan satu objek dengan objek lain serta kedekatan variabel terhadap objek. 
5.    Identifikasi Hasil Pemetaan Analisis Biplot 
       Hasil pemetaan dari Analisis Biplot adalah sebagai berikut [6] : 
1. Kedekatan (similaritas) antar objek penelitian. Semakin dekat posisi dua buah titik objek maka 

semakin mirip ,semakin jauh posisi dua buah titik objek maka semakin berbeda . 
2. Keragaman variabel.Variabel digambarkan sebagai garis berarah (vektor). Variabel dengan 

keragaman kecil digambarkan sebagai vektor berukuran pendek sedangkan variabel dengan 
keragaman besar digambarkan sebagai vektor berukuran panjang. 

3. Hubungan atau korelasi antar variabel.Hubungan antar variabel dapat diidentifikasi berdasarkan 
sudut yang terbentuk dari dua buah vektor variabel terhadap sumbu peta. Jika dua buah vektor 

variabel berhimpit terhadap sumbu peta dengan arah yang sama (mendekati 
o0  atau 

o360 ), maka 
memiliki korelasi positif sangat erat. Jika dua buah vektor variabel berhimpit dengan sumbu peta 
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dengan arah berlawanan (mendekati 
o180 ), maka memiliki korelasi negatif yang sangat erat, jika 

dua buah vektor variabel tegak lurus terhadap sumbu  peta (mendekati 
o90  atau 

o270 ) maka dua 
buah variabel tersebut tidak berkorelasi.  

4. Nilai variabel pada suatu objek. Objek yang terletak searah dengan arah dari suatu variabel, 
dikatakan bahwa pada objek tersebut nilainya di atas rata-rata. Sebaliknya, jika objek lain terletak 
berlawanan dengan arah dari variabel tersebut, maka objek tersebut memiliki nilai di bawah rata-rata. 
Sedangkan objek yang hampir di tengah-tengah, memiliki nilai dekat dengan rata-rata.  

                                                                                 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
       Hasil pengolahan data penelitian menggunakan analisis biplot, addalah sebagai berikut : 
A.  Identifikasi Persentase Keragaman Data 
       Persentase keragaman data yang dapat dijelaskan oleh peta yang dihasilkan analisis Biplot  
menggunakan 2 komponen utama (PC1 dan PC2) adalah 89,70 %. 
B    Informasi Identifikasi Hasil Pemetaan 
       Terbentuk 3  kelompok kabupaten dan kota dengan karakteristik variabel memiliki kemiripan , yaitu 
Kelompok 1 adalah kota Bandung, kota Bekasi, Kota Depok, kota Cimahi. Kelompok 2 adalah kabupaten 
Ciamis, kota Tasikmalaya, kota Sukabumi, kota Cirebon, kota Bogor, kabupaten Sumedang, kota Banjar. 
Kelompok 3 adalah kabupaten Bekasi, kabupaten Bandung, kabupaten Purwakarta, kabupaten Karawang, 
kabupaten Cirebon, kabupaten Subang, kabupaten Bandung Barat, kabupaten Indramayu, kabupaten 
Kuningan, kabupaten Bogor, kabupaten Pangandaran, kabupaten Garut, kabupaten Majalengka, 
kabupaten Sukabumi, kabupaten Cianjur, kabupaten Tasikmalaya. 
 
 

                            

                    

 

 

    

            Gambar 1. Peta Pengelompokan Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Berdasarkan 4 Variabel  

C. Gambar 2 memperlihatkan bahwa berdasarkan panjang vektor yang dibentuk oleh variabel penelitian, 
vektor paling panjang ditunjukan oleh  variabel Rata-rata Lama Sekolah artinya Rata rata Lama Sekolah 
untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat beragam / bervariasi. Angka Harapan Hidup Saat Lahir(AHH)  
dan Tingkat Pengeluaran per kapita memiliki panjang vektor hampir sama, hal ini menunjukan bahwa 
keragaman Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH)  dan Pengeluaran per Kapita relatif sama untuk 
kabupaten dan kota di Jawa Barat. Variabel.Harapan Lama Sekolah merupakan vektor terpendek 
dibandingkan dengan variabel Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH), Rata-rata Lama Sekolah, 
Pengeluaran Per Kapita untuk kabupaten dan kota  di Jawa Barat, hal ini menunjukan bahwa Harapan 
Lama Sekolah untuk kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki keragaman kecil ( relatif homogen).. 
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                   Gambar 2  Plot Vektor Variabel Penelitian di Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat 
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D.  Berdasarkan Sudut antara 2 Variabel, menunjukan korelasi antara dua variabel. 

     Gambar 1 memperlihatkan bahwa dari 4 variabel yang diamati, variabel yang memiliki vektor 
berlawanan arah adalah variabel  Angka Harapan Lama Sekolah dan variabel Angka Harapan Hidup Saat 
Lahir, kedua variabel tersebut berkorelasi negatif, artinya Angka Harapan Hidup Saat Lahir yang 
meningkat tidak diikuti oleh Angka Harapan Lama Sekolah.  Sudut yang dibentuk oleh variabel Angka 
Harapan Hidup Saat Lahir dan variabel Pengeluaran per Kapita adalah kecil, artinya kedua variabel 
tersebut berkorelasi positif, semakin lama Angka Harapan Hidup Saat Lahir maka tingkat Pengeluaran 
per Kapita semakin besar, demikian pula variabel Angka Harapan Hidup Saat Lahir dengan variabel Rata-
rata Lama Sekolah, dan variabel Rata-rata Lama Sekolah dengan variabel Angka Harapan Hidup 
berkorelasi positif. 

E. Berdasarkan Kedekatan Kelompok Kabupaten dan Kota di Jawa Barat dengan variabel yang dianalisis, 
kelompok 1 yaitu kota Bandung, kota Bekasi, Kota Depok, kota Cimahi memiliki kedekatan dan searah 
dengan keempat variabel, hal ini menunjukan bahwa di kota Bandung, kota Bekasi, Kota Depok, kota 
Cimahi, memiliki Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah,dan 
Tingkat Pengeluaran per Kapita diatas rata rata , di kelompok 2  yaitu kota Bogor, kota Sukabumi, dan 
kota Cirebon,  Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah,dan 
tingkat Pengeluaran per Kapita diatas rata rata , sedangkan kabupaten Ciamis, kota Tasikmalaya, 
kabupaten Sumedang, kota Banjar, Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata 
Lama Sekolah,dan tingkat Pengeluaran per Kapita dibawah rata rata, demikian pula di kelompok 3 yaitu 
kabupaten Bekasi, kabupaten Bandung, kabupaten Purwakarta, kabupaten Karawang, kabupaten Cirebon, 
kabupaten Subang, kabupaten Bandung Barat, kabupaten Indramayu, kabupaten Kuningan, kabupaten 
Bogor, kabupaten Pangandaran, kabupaten Garut, kabupaten Majalengka, kabupaten Sukabumi, 
kabupaten Cianjur, kabupaten Tasikmalaya, Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-
rata Lama Sekolah,dan tingkat Pengeluaran per Kapita dibawah rata rata.  
 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

     Berdasarkan hasil analisis data , maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut : 

1.  Persentase keragaman data yang dihasilkan oleh Analisis Biplot adalah sebesar  89,70 %  artinya peta 

     pengelompokan yang dihasilkan dapat mewakili informasi informasi yang terdapat pada data yang 

     diteliti. 2. Terbentuk 3 kelompok kabupaten dan kota di Jawa Barat didasarkan pada variabel Angka      

     Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah,dan Tingkat Pengeluaran per 

     kapita.  

3.  Hasil pengelompokan kabupaten dan kota yang terbentuk berdasarkan Angka Harapan Hidup, Angka 

     Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah,dan tingkat Pengeluaran per Kapita,, memberi 

      rekomendasi kepada pemerintah Jawa Barat dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan dan 

      strategi strategi . 
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