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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko bencana banjir di 

masing-masing wilayah provinsi di Indonesia tahun 2011-2015 berdasarkan beberapa 

variabel penentu, yaitu frekuensi bencana, jumlah korban jiwa, serta jumlah rumah dan 

luas lahan yang rusak akibat banjir. Data diolah menggunakan analisis fuzzy c-means 

clustering (FCM) yang merupakan pengembangan dari fuzzy clustering dengan 

c partisi untuk menganalisis bencana banjir di 33 provinsi di Indonesia pada 

tahun 2011 sampai 2015. Frekuensi banjir, jumlah korban jiwa, luas lahan rusak 
dan jumlah rumah yang rusak akibat banjir digunakan sebagai variabel dalam 

mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat risikonya terhadap banjir. 

Dilakukan perbandingan index validitas antarhasil pengelompokkan dengan 

berbagai nilai fuzzifier (m=1,5; 2,0; 2,5; dan 3,0) dan jumlah kelompok (c= 2, 
3, dan 4). Hasil pengelompokkan terbaik didapatkan dengan menetapkan nilai 

m=1,5 dan c=2 (High Risk dan Low Risk). Provinsi yang masuk ke dalam 

kelompok High Risk adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. 

Sedangkan 30 provinsi lainnya masuk ke dalam kelompok Low Risk. 

Kata kunci: risiko bencana banjir, clustering, fuzzy c-means, FCM 

 

I. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di sekitar garis khatulistiwa dan terletak pada 

pertemuan empat lempeng tektonik. Indonesia memiliki iklim tropis dua musim yang didukung dengan 

kondisi topografi permukaan dan batuan yang relatif beragam, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang 

subur [1]. Namun di samping potensi sumber daya alam yang kaya karena kondisi geografisnya, Indonesia 

juga menjadi rentan akan bencana alam. Indonesia masuk ke dalam kategori high risk dengan menduduki 

peringkat ke-36 dari 171 negara berdasarkan indeks risiko terhadap bencana [2]. Hal ini mewakili gambaran 

kerusakan lingkungan hidup yang cenderung semakin parah dan memicu peningkatan jumlah kejadian 

bencana alam secara silih berganti dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. 

Berdasarkan data BNPB, perkembangan jumlah kejadian bencana alam yang terjadi di Indonesia sejak 

awal abad ke-21 secara umum menunjukkan tren yang meningkat. Di sisi lain, perkembangan jumlah 

korban jiwa serta kerusakan bangunan dan lahan akibat bencana alam fluktuatif, namun menunjukkan 

jumlah yang cukup banyak. Berdasarkan data BNPB, 32 persen bencana alam yang terjadi sejak tahun 2000 

hingga 2015 adalah bencana banjir. Sementara itu, kejadian banjir di tahun 2011 hingga 2015 memiliki 

jumlah yang jauh di atas rata-rata total kejadian banjir di tahun 2000 hingga 2015. Bahkan dalam kurun 

waktu lima tahun tersebut, banjir berkontribusi menghasilkan sebesar 66 persen kerusakan lahan dan 42 

persen kerusakan fasilitas umum dari total kerusakan akibat bencana alam [3]. 

Tingginya risiko bencana alam menuntut pemerintah untuk dapat memberikan perlindungan kepada 

masyarakat dari ancaman bencana. Kajian risiko bencana dapat menjadi perangkat untuk menilai 

kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada, sehingga fokus perencanaan dan keterpaduan 

penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif [4]. Dalam RPJP tahun 2005-2025 

disebutkan bahwa identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana perlu ditingkatkan agar bencana 

dapat diantisipasi secara dini [5]. Dengan demikian, diperlukan kajian risiko bencana di Indonesia untuk 

mendukung upaya-upaya pemerintah dalam hal perencanaan penanggulangan bencana.  

Beberapa penelitian terkait risiko bencana banjir telah dilakukan sebelumnya. Chen, dkk. (2011) 

menganalisis risiko bencana banjir di 30 provinsi di China pada tahun 2008 menggunakan metode fuzzy 
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clustering. Variabel-variabel yang digunakan adalah luas area terpapar, jumlah korban jiwa, jumlah rumah 

rusak, dan kerugian ekonomi [6]. Rosa, dkk. (2013) dalam penelitiannya membentuk peta spasial Provinsi 

Jawa Timur berdasarkan indeks rawan bencana banjir menggunakan variabel jumlah korban jiwa, korban 

luka-luka serta kerusakan rumah, fasilitas umum dan infrastruktur dari kejadian banjir di Jawa Timur tahun 

1908 hingga 2012 [7]. Sementara itu, Sari (2014) melakukan pengelompokkan data curah hujan di Kota 

Bengkulu tahun 2008 menggunakan analisis fuzzy c-means (FCM). Dua lokasi pengamatan dijadikan 

variabel dalam penelitian dan diperoleh kesimpulan bahwa hasil analisis FCM dapat dikembangkan dalam 

pengelompokkan data curah hujan Kota Bengkulu berdasarkan dengan sifat hujan [8]. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis risiko banjir mampu 

menghasilkan pemetaan wilayah berdasarkan tingkat risikonya terhadap banjir. Dengan mengetahui tingkat 

risiko masing-masing wilayah di Indonesia, pengambilan kebijakan terkait penanggulangan banjir 

diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih efektif. Oleh karena itu, mengacu pada penelitian terdahulu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko bencana banjir di masing-masing wilayah provinsi 

di Indonesia tahun 2011-2015 berdasarkan beberapa variabel penentu, yaitu frekuensi bencana, jumlah 

korban jiwa, serta jumlah rumah dan luas lahan yang rusak akibat banjir menggunakan metode FCM. Proses 

pengolahan data menggunakan aplikasi pengolahan R-Cluzzy yang dapat digunakan untuk menganalisis 

data dengan metode fuzzy c-means clustering [9][10]. 

 

II. METODOLOGI 

 

A. Data 

Sumber Data dan Variabel Penelitian 

 Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

variabel yang mewakili kerugian materiel dan nonmateriel yang diakibatkan oleh bencana banjir. Variabel-

variabel tersebut adalah: 

V1: Frekuensi Banjir 

V2: Jumlah Korban Meninggal 

V3: Luas Lahan Rusak 

V4: Jumlah Rumah Rusak 

B. Fuzzy C-Means (FCM) 

 Metode fuzzy clustering, telah banyak diaplikasikan untuk mengelompokkan suatu data 

berdasarkan kesamaan/kemiripan yang dimiliki oleh suatu wilayah. FCM, sebagai salah satu jenis fuzzy 

clustering yang paling umum digunakan, merupakan suatu teknik pengkelompokan yang didasarkan pada 

logika fuzzy. Hal ini berarti keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu kelompok ditentukan oleh derajat 

keanggotaannya. Banyak peneliti terdahulu telah menerapkan FCM ke dalam berbagai bidang 

permasalahan, beberapa diantaranya adalah Balafar (2014) [11]; Yu, et.al. (2014) [12]; dan Ozer (2005) 

[13]. FCM merupakan metode pengelompokkan yang pertama kali ditemukan oleh Dunn [14] dan 

dikembangkan oleh Bezdek [15]. 

Berikut adalah algoritma FCM [8][16]: 

 

1. Menentukan nilai dari banyak kelompok (c), fuzzifier (m), maksimum iterasi (MaxIter), perubahan 

nilai fungsi objektif terkecil yang diharapkan (ε), fungsi objektif awal (P0=0), dan iterasi awal 

(t=1). Maksimum iterasi ditetapkan untuk membatasi jumlah pengulangan dalam proses 

pengelompokkan sehingga terhindar dari pengulangan yang tidak terhingga. Jumlah iterasi 

menentukan lama proses pengelompokkan; 

2. Membangkitkan bilangan acak 𝑢𝑖𝑘  sebagai elemen-elemen awal matriks keanggotaan awal U, 

dimana i adalah banyak data dan k adalah banyak kelompok; 

3. Menghitung pusat kelompok ke-i dengan persamaan  

𝑝𝑖 =
∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚𝑥𝑘

𝑁
𝑘=1

∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚𝑁
𝑘=1

 
(1) 

dimana 𝑢𝑖𝑘 adalah nilai keanggotaan objek ke-k pada kelompok ke-i, 𝑥𝑘 adalah objek data ke-k, 

N adalah banyak objek penelitian, dan m adalah fuzzifier; 
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4. Menghitung fungsi objektif pada iterasi ke-t dengan persamaan 

𝐽 = ∑ ∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚𝑑𝑖𝑘
2 (𝑥𝑘, 𝑣𝑖)

𝑁

𝑘=1

𝑐

𝑖=1
 

(2) 

dimana 𝑑𝑖𝑘
2 (𝑥𝑘, 𝑣𝑖) adalah jarak euclidean antara vektor pengamatan ke-k dengan pusat kelompok 

ke-i; 

5. Menghitung perubahan matriks keanggotaan dengan persamaan 

𝑢𝑖𝑘 =
1

∑ (
𝑑𝑖𝑘

2

𝑑𝑗𝑘
2 )

1

𝑚−1𝑐
𝑗=1

 
(3) 

dimana 𝑑𝑖𝑘
2  adalah jarak euclidean antara objek ke-k dengan pusat kelompok ke-i, 𝑑𝑗𝑘

2  adalah jarak 

euclidean antara objek ke-k dengan pusat kelompok ke-j; 

6. Cek kondisi berhenti 

 Jika |𝐽𝑡 − 𝐽𝑡−1| < 𝜀 atau 𝑡 > 𝑀𝑎𝑥𝐼𝑡𝑒𝑟, maka berhenti; 

 Jika tidak t=t+1, ulangi langkah ke-3. 

 

 

C. Indeks Validitas 

Dalam beberapa penelitian [9],[10,[16],[25],[26],[27], menggunakan beberapa ukuran validitas, dimana 

ukuran ini digunakan untuk mencari cluster mana yang baik jika dilihat dari parameternya. Beberapa indeks 

validitas yang sering digunakan dalam penelitian tersebut adalah: 

1. Partition Coefficient (PC) 

Indeks ini mengukur jumlah tumpang tindih antarkelompok dan dirumuskan oleh Bezdek sebagai 

berikut [17]: 

𝑃𝐶(𝑐) =
1

𝑁
∑ ∑ 𝑢𝑖𝑘

2
𝑁

𝑘=1

𝑐

𝑖=1
 

(4) 

dimana N adalah banyak objek penelitian, c adalah banyak kelompok, dan 𝑢𝑖𝑘  adalah nilai 

keanggotaan objek ke-k dengan pusat kelompok ke-i. Indeks ini memiliki rentang 1/c sampai 1. 

Jumlah kelompok yang optimal ditunjukkan oleh nilai PC yang paling besar. 

2. Classification Entropy (CE) 

CE hanya mengukur kekaburan (fuzziness) dari partisi kelompok. Indeks ini dirumuskan sebagai 

berikut [18]: 

𝐶𝐸(𝑐) = −
1

𝑁
∑ ∑ 𝑢𝑖𝑘  ln (𝑢𝑖𝑘)

𝑁

𝑘=1

𝑐

𝑖=1
 

(5) 

dimana N adalah banyak objek penelitian, c adalah banyak kelompok, dan 𝑢𝑖𝑘  adalah nilai 

keanggotaan objek ke-k dengan pusat kelompok ke-i. Indeks ini memiliki rentang 0 sampai ln(c). 

Indeks CE yang semakin kecil menunjukkan pengelompokan yang lebih baik. 

3. Partition Index (PI)/Separation and Compactness (SC) 

PI merupakan rasio antara jumlah kepadatan dan pemisahan kelompok-kelompok. Indeks ini 

dihitung sebagai berikut [19]: 

𝑃𝐼(𝑐) = ∑
∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑖‖

2𝑁
𝑘=1

𝑁𝑖 ∑ ‖𝑣𝑗 − 𝑣𝑖‖
2𝑐

𝑗=1

𝑐

𝑖=1
 

(6) 

dimana N adalah banyak objek penelitian, 𝑁𝑖 adalah banyak objek penelitian kelompok ke-i, c 

adalah banyak kelompok, 𝑢𝑖𝑘 adalah nilai keanggotaan objek ke-k dengan pusat kelompok ke-i, 

m adalah fuzzifier, ‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑖‖ adalah jarak euclidean titik data (𝑥𝑘) dengan pusat kelompok 𝑣𝑖, dan 

‖𝑣𝑗 − 𝑣𝑖‖ jarak euclidean antar pusat kelompok. Nilai PI yang rendah mengindikasikan partisi 

kelompok yang lebih baik. 

4. Fukuyama Sugeno Index (FS) 

Fukuyama dan Sugeno merumuskan indeks ini sebagai berikut [20]: 
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𝐹𝑆(𝑐) = ∑ ∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑖‖
2

𝑁

𝑘=1

𝑐

𝑖=1
− ∑ ∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚‖𝑣𝑖 − �̅�‖2

𝑁

𝑘=1

𝑐

𝑖=1
 

(7) 

 

dimana N adalah banyak objek penelitian, c adalah banyak kelompok, 𝑢𝑖𝑘  adalah nilai 

keanggotaan objek ke-k dengan pusat kelompok ke-i, m adalah fuzzifier, ‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑖‖ adalah jarak 

euclidean titik data ( 𝑥𝑘 ) dengan pusat kelompok 𝑣𝑖 , ‖𝑣𝑗 − �̅�‖  adalah jarak euclidean pusat 

kelompok 𝑣𝑖  dengan rata-rata total titik data. Nilai FS yang rendah mengindikasikan partisi 

kelompok yang lebih baik. 

5. Xie and Beni’s Index (XB) 

XB bertujuan untuk menghitung rasio total variasi di dalam kelompok dan pemisahan kelompok 

yang dirumuskan sebagai berikut [21]: 

𝑋𝐵(𝑐) =
∑ ∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑖‖

2𝑁
𝑘=1

𝑐
𝑖=1

𝑁𝑚𝑖𝑛𝑖,𝑘‖𝑣𝑘 − 𝑣𝑖‖2
 

(8) 

 

dimana N adalah banyak objek penelitian, c banyak kelompok, 𝑢𝑖𝑘 adalah nilai keanggotaan objek 

ke-k dengan pusat kelompok ke-i. m adalah fuzzifier, ‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑖‖ adalah jarak euclidean titik data 

(𝑥𝑘) dengan pusat kelompok 𝑣𝑖, dan ‖𝑣𝑘 − 𝑣𝑖‖ adalah jarak euclidean antar pusat kelompok. Nilai 

XB yang rendah mengindikasikan partisi kelompok yang lebih baik. 

6. Modified Partition Coefficient (MPC) 

Indeks ini diajukan oleh Dave (1996) untuk mengatasi kekurangan PC dan CE. Nilai PC dan CE 

memiliki kecenderungan berubah secara monoton seiring dengan berubahnya nilai c [24]. Indeks 

ini dirumuskan  sebagai berikut [22]: 

𝑀𝑃𝐶(𝑐) = 1 −
𝑐

𝑐 − 1
(1 − 𝑃𝐶) 

(9) 

dimana c adalah banyak kelompok dan PC adalah indeks PC. Nilai MPC yang tinggi 

mengindikasikan partisi kelompok yang lebih baik. 

7. Kwon’s Index (Kwon) 

Indeks ini dikembangkan oleh S. H. Kwon [23] untuk mengatasi nilai indeks validitas yang 

monoton turun ketika jumlah kelompok semakin besar dan semakin mendekati jumlah elemen 

data. Indeks Kwon juga efektif untuk mengatasi nilai indeks yang menurun seiring dengan 

meningkatnya nilai fuzzifier. Indeks ini merupakan modifikasi dari XB dengan 

mempertimbangkan nilai data. Serupa dengan XB, semakin kecil nilai indeks Kwon maka semakin 

baik pula partisi kelompok yang dihasilkan. Indeks Kwon dirumuskan sebagai berikut: 

𝐾𝑤𝑜𝑛(𝑐) =
∑ ∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑖‖

2𝑁
𝑘=1

𝑐
𝑖=1 +

1

𝑐
∑ ‖𝑣𝑖 − �̅�‖2𝑐

𝑖=1

𝑚𝑖𝑛𝑖≠𝑘‖𝑣𝑘 − 𝑣𝑖‖2
 

(10) 

dimana N adalah banyak objek penelitian, c adalah banyak kelompok, 𝑢𝑖𝑘  adalah nilai 

keanggotaan objek ke-k dengan pusat kelompok ke-i, m adalah fuzzifier, ‖𝑥𝑘 − 𝑣𝑖‖ adalah jarak 

euclidean titik data ( 𝑥𝑘 ) dengan pusat kelompok 𝑣𝑖 , ‖𝑣𝑗 − �̅�‖  adalah jarak euclidean pusat 

kelompok 𝑣𝑖 dengan rata-rata total titik data, dan ‖𝑣𝑘 − 𝑣𝑖‖ adalah jarak euclidean antar pusat 

kelompok. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Deskriptif 

Berdasarkan data BNPB tahun 2011 sampai 2015, frekuensi banjir, korban jiwa, serta kerusakan rumah 

dan lahan akibat banjir di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi. Pada variabel frekuensi banjir, korban 

jiwa, dan rumah rusak, angka tertinggi terjadi di tahun 2013. Sementara itu, angka tertinggi terjadi di tahun 

2014 untuk variabel luas lahan rusak. Pada variabel frekuensi banjir seluruhnya berada di atas angka 500 

kejadian per tahun. Secara rata-rata sejak tahun 2011 hingga 2015, setiap tahunnya terjadi 568 bencana 

banjir yang mengakibatkan 106 jiwa meninggal, serta 58.718,2 Ha lahan dan 14.861 unit rumah rusak [3].  
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Sumber: BNPB 

GAMBAR 1. PETA RATA-RATA PER TAHUN FREKUENSI BANJIR DI 33 PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2011-2015 

 

Jika ditinjau berdasarkan letak terjadinya, frekuensi banjir yang tinggi terjadi di Provinsi Jawa Tengah, 

Jawa Timur, dan Jawa Barat (Gambar 1). Sementara itu, jumlah korban jiwa tertinggi terjadi di Provinsi 

DKI Jakarta diikuti dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara (Gambar 

2). 

 

 
Sumber: BNPB 

GAMBAR 2. PETA RATA-RATA PER TAHUN KORBAN JIWA AKIBAT BANJIR DI 33 PROVINSI INDONESIA TAHUN 2011-2015 

 

Pada variabel luas lahan rusak dan jumlah rumah rusak menunjukkan kondisi yang sedikit berbeda 

dengan dua variabel sebelumnya. Luas lahan rusak tertinggi didominasi oleh Provinsi Jawa Barat dengan 

luas kerusakan yang cukup jauh di atas provinsi lainnya. Provinsi dengan kerusakan lahan tertinggi 

berikutnya adalah Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Aceh, dan Jawa Timur (Gambar 3). 

 

 
Sumber: BNPB 

GAMBAR 3. PETA RATA-RATA PER TAHUN LUAS LAHAN RUSAK AKIBAT BANJIR DI 33 PROVINSI INDONESIA TAHUN 2011-2015 

 

Sementara itu, Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah rumah rusak tertinggi diikuti dengan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Riau (Gambar 4). Dari hasil pemetaan masing-masing 
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variabel dalam penelitian, ditemukan bahwa Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur sealu 

menduduki peringkat lima besar provinsi dengan nlai tertinggi pada setiap variabel.  

 
Sumber: BNPB 

Gambar 4. Peta rata-rata per tahun kerusakan rumah akibat banjir 

di 33 provinsi Indonesia tahun 2011-2015 

 

B. Clustering  

Pengolahan dengan metode FCM membutuhkan nilai parameter jumlah kelompok (c), fuzzifier (m), 

expected objective function improvement (e), seed, dan maximum iteration (MaxIter) yang sudah ditetapkan 

sebelumnya. Pada penelitian ini akan dilakukan percobaan pengolahan dengan berbagai jumlah kelompok 

dan fuzzifier untuk mendapatkan hasil pengelompokkan terbaik, dengan menggunakan indeks validitas 

yang telah dijelaskan pada subbab 2.3. 

 
TABEL 1. INDEKS VALIDITAS FCM UNTUK DUA, TIGA DAN EMPAT KELOMPOK 

c m PC MPC CE FS PI XB Kwon 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 

1,5 0,9669 0,9338 0,0606 -9,2246 2,35×109 0,0610 2,2592 

2,0 0,8873 0,7747 0,1986 -7,2356 2,16×109 0,0587 2,3242 

2,5 0,7982 0,5964 0,3373 -5,3807 1,69×109 0,0514 2,6488 

3,0 0,7195 0,4390 0,4441 -3,5697 9,75×108 0,0442 3,2799 

3 

1,5 0,8695 0,8043 0,2243 -7,3228 1,38×109 0,3815 13,5097 

2,0 0,7059 0,5588 0,5095 -5,3801 8,89×108 0,3575 15,3740 

2,5 0,5705 0,3558 0,7247 -3,2268 4,99×108 0,3565 24,2727 

3,0 0,4905 0,2358 0,8478 -1,8000 2,82×108 0,3304 39,9664 

4 

1,5 0,8802 0,8403 0,2345 -7,1335 1,12×109 0,2061 7,5788 

2,0 0,6567 0,5423 0,6621 -4,7406 6,15×108 0,1951 8,6968 

2,5 0,4610 0,2814 0,9830 -2,2811 3,37×108 0,4748 38,4160 

3,0 0,3822 0,1763 1,1267 -1,2155 1,66×108 0,3160 52,3743 

Sumber: Pengolahan data 

 

Jumlah kelompok yang umum digunakan pada berbagai penelitian adalah 2, 3, dan 4 kelompok. 

Sementara itu, Bezdek (1984) dalam [18] mengatakan bahwa nilai fuzzifier pada rentang 1.5 ≤ 𝑚 ≤ 3.0 

memberikan hasil yang baik pada mayoritas data. Sehingga pada penelitian ini digunakan nilai fuzzifier 1,5; 

2,0; 2,5; dan 3,0. Sementara itu, pada parameter lain digunakan nilai yang sama, yaitu e= 0.00001, seed= 

1, dan MaxIter= 100. Hasil berbagai percobaan pengelompokkan tersebut kemudian dibandingkan indeks 

validitasnya seperti pada Tabel 1. Hasil Tabel 1 menunjukkan bahwa empat dari tujuh indeks menunjukkan 

pengelompokkan terbaik pada nilai fuzzifier 1.5 dan jumlah kelompok 2. Didapatkan hasil pengelompokkan 

seperti pada Tabel 2. 

 

 

 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PS-103 

      

  

TABEL 2. HASIL PENGELOMPOKAN PROVINSI DI INDONESIA BERDASARKAN KELOMPOK YANG DIHASILKAN.. 

Kelompok 1 Kelompok 2 

Aceh 

Sumatera Utara 

Sumatera Barat 

Riau 

Jambi 

Sumatera Selatan 

Bengkulu 

Lampung 

Bangka Belitung 

Kepulauan Riau 

DKI Jakarta 

DI Yogyakarta 

Banten 

Bali 

Nusa Tenggara Barat 

Nusa Tenggara Timur 

Kalimantan Barat 

Kalimantan Tengah 

Kalimantan Selatan 

Kalimantan Timur 

Sulawesi Utara 

Sulawesi Tengah 

Sulawesi Selatan 

Sulawesi Tenggara 

Gorontalo 

Sulawesi Barat 

Maluku 

Maluku Utara 

Papua Barat 

Papua 

Jawa Barat 

Jawa Tengah 

Jawa Timur 

Sumber: Pengolahan data 

 

Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan FCM, terbentuk dua buah kelompok dengan 

kelompok dua terdiri dari 3 provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dan kelompok satu 

terdiri dari 30 provinsi lainnya. Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dan standar deviasi keempat 

variabel penelitian untuk masing-masing kelompok yang terbentuk dan didapatkan hasil seperti pada Tabel 

3. Nilai rata-rata yang semakin tinggi mengindikasikan potensi kerugian akibat banjir yang lebih besar, 

sedangkan standar deviasi menggambarkan keragaman nilai variabel antarprovinsi di dalam kelompok yang 

sama. 

 
TABEL 3. RATA-RATA DAN STANDART DEVIASI MASING-MASING KELOMPOK DIRINCI BERDASARKAN 

VARIABEL.  

Variabel 
Kelompok 1 Kelompok 2 

Rata-Rata Std Dev Rata-Rata Std Dev 

V1: Frekuensi Banjir 

V2: Jumlah Korban Jiwa 

V3: Luas Lahan Rusak 

V4: Jumlah Rumah Rusak 

55 

12 

4.790,10 

1.713 

39,24 

12,08 

9.915,79 

1.873,54 

395 

54 

49.962,59 

7.641 

30,87 

8,49 

30.803,69 

1.755,95 

Sumber: Pengolahan data. 

 

Dari hasil pengelompokkan ditemukan bahwa nilai rata-rata kelompok 2 lebih tinggi dibandingkan 

dengan kelompok 1 pada keempat variabel. Sementara itu, standar deviasi kedua kelompok menunjukkan 

nilai yang hampir sama kecuali pada variabel luas lahan rusak dimana kelompok 2 memiliki standar deviasi 

yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok 1. Nilai rata-rata dan standar deviasi tersebut 

menunjukkan bahwa kelompok 2 menggambarkan potensi kerugian/risiko banjir yang lebih besar. 

Sehingga, kelompok 2 dinamakan kelompok High Risk dan kelompok 1 dinamakan kelompok Low Risk. 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa  berdasarkan analisis cluster yang digunakan, maka terbentuk 

pengelompokkan 33 provinsi di Indonesia berdasarkan risiko banjir ke dalam dua buah kelompok. 

Kelompok ini terbentuk dari interaksi antara keempat variabel yang digunakan. Kelompok kedua dalam 

penelitian ini disebut sebagai kelompok High Risk yang terdiri dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan 

Jawa Timur, dan kelompok satu disebut sebagai kelompok Low Risk yang terdiri dari 30 provinsi lainnya. 

Implikasi kebijakan yang disaranakan dari penelitian ini adalah, dengan data yang bersumber dari 

BNPB, kita bisa mengetahui provinsi berdasarkan tingkat risikonya terhadap bencana, sehingga upaya 

penanggulangan dan pencegahan banjir dapat lebih ditingkatkan khususnya kepada provinsi-provinsi yang 

termasuk ke dalam kelompok High Risk. Selain itu, kegiatan pemberian edukasi terkait siaga banjir dan 

evakuasi bencana juga diperlukan untuk meminimalisasi jatuhnya korban jiwa. Berdasarkan temuan pada 

penelitian ini, maka penelitian lanjutan bisa dilakukan dengan: (1) menggunakan metode analisis berbeda 

baik itu pengembangan fuzzy clustering lainnya maupun metode clustering yang menggunakan pembobot 

wilayah; (2) memasukkan variabel-variabel lain yang berkaitan dengan risiko banjir, seperti curah hujan, 

suhu, dan keberadaan area resapan air; (3) serta melakukan analisis risiko bencana pada wilayah yang 

tergolong High Risk pada level administrasi wilayah yang lebih kecil. 
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