
BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu 

memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada 

masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan 

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam stabilitas nasional. 

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Riau (2018) dalam katalog Potensi Usaha Mikro 

Kecil Provinsi Riau, saat ini dunia usaha di Provinsi Riau masih didominasi oleh usaha 

golongan usaha mikro kecil (UMK).  Jumlah usaha mikro kecil ini mencapai 509 ribu 

atau 98,26 persen dari total usaha non pertanian di Provinsi Riau. Selain itu, jumlah 

usaha mikro lebih mendominasi dengan presentasi sekitar 89 persen usaha UMKM 

yang dilakukan secara perorangan (mikro). Sedangkan usaha kecil tercatat sebesar 

10,99 persen dari total usaha mikro kecil di Provinsi Riau. 

Konsentrasi UMK di Provinsi Riau  masih didominasi oleh UMKM di Kota 

Pekanbaru sebesar 19,47 persen dari jumlah keseluruhan UMK di Provinsi Riau. 

Sedangkan sebanyak 13,50 persen UMK berada di Kabupaten Kampar dan sisanya 

tersebar di sepuluh kabupaten atau kota di Provinsi Riau. Bengkalis sebagai salah satu 

kabupaten di Provinsi Riau menyumbang kontribusi UMK sebesar 8,49 persen atau 

sekitar 43.253 UMKM dari total 509.252 UMK di Provinsi Riau (BPS Provinsi Riau, 

2018). Pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi mempengaruhi kontribusi UMKM 

terhadap perekonomian nasional. Dampak Covid-19 dirasakan oleh para pelaku 

UMKM di Kabupaten Bengkalis. Akibatnya sebanyak 5.980 unit UMKM yang ada di 

Kabupaten Bengkalis mengajukan bantuan stimulus dampak dari pandemi Covid-19 

(Iqbal, 2020).  

Berdasarkan  proses pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengetahui perkembangan dan jumlah UMKM yang terdata di Kabupaten Bengkalis, 

peneliti memperoleh  informasi mengenai pendataan UMKM Bengkalis yang banyak 



tercatat selama pengajuan bantuan stimulus UMKM dampak dari pandemi Covid-19. 

Jumlah UMKM yang terdata di Dinas Koperasi, dan UMKM Kabupaten Bengkalis 

pada tahun 2021 kurang lebih mencapai 1.913 UMKM. Namun, dari 1.913 UMKM 

yang terdata tersebut terdapat informasi yang hilang akibat human error, yang 

mengakibatkan informasi mengenai UMKM yang diperoleh menjadi kurang valid. 

Permasalahan tersebut terjadi karena data UMKM yang ada di Dinas Koperasi, dan 

UMKM Kabupaten Bengkalis masih disimpan dalam bentuk data excel yang rentan 

untuk terhapus, data ganda, data yang belum terisi pada kolom di baris tertentu, dan 

seluruh data UMKM disimpan hanya dalam satu file yang tidak dikelompokkan per 

kategori yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.  

Untuk mengelompokkan data  UMKM sesuai dengan kategori Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah dibedakan berdasarkan kriteria dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi 

dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut 

UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan  

serta dapat menggunakan kriteria jumlah tenaga kerja. Usaha Mikro memiliki kriteria 

modal usaha maksimal satu miliar rupiah yang tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan maksimal dua miliar rupiah, dan 

jumlah tenaga berkisar satu sampai empat orang. Usaha Kecil memiliki kriteria modal 

usaha lebih dari satu miliar sampai maksimal lima miliar tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha, memiliki hasil penjualan tahunan mulai lebih dari dua miliar 

sampai lima belas miliar, dan jumlah tenaga kerja sebanyak lima sampai sembilan belas 

orang. Sedangkan Usaha Menengah memiliki kriteria modal usaha lebih dari lima 

miliar sampai maksimal sepuluh miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha, memiliki hasil penjualan penjualan tahunan lebih dari lima belas miliar sampai 

maksimal lima puluh miliar, dan jumlah tenaga kerja lebih dari dua puluh orang.  

Untuk mengelompokkan setiap kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 

dapat digunakan proses data mining, yaitu pengelompokan data (Clustering). 

Clustering adalah salah satu teknik dalam data mining untuk mengelompokkan data 



dalam satu grup yang memiliki tingkat kemiripan atau kesamaan yang tinggi 

sebaliknya juga memiliki perbedaan yang tinggi atau kemiripan yang rendah terhadap 

kelompok yang berbeda Muflikhah, Ratnawati dan Putri (2018). Untuk melakukan 

clustering data dapat menggunakan algoritma K-Means.  K-Means merupakan 

algoritma yang umum digunakan untuk clustering dokumen. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini, Gunawan dan Saputra, (2022) 

mengenai Pemanfaatan Algoritma K-Medoids untuk Klustering Kecambah Kelapa 

Sawit. Metode penelitian yang digunakan adalah algoritma K-Medoids klustering 

dengan menyeleksi data kecambah agar bisa mengetahui kualitas kecambah terbaik. 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan algoritma K-Medoids dengan perhitungan 

manual maupun pengujian diperoleh hasil yang sama, yakni cluster 1 dengan kategori 

kecambah amat baik memiliki 7 anggota, cluster 2 dengan kategori kecambah baik 

memiliki 12 anggota dan cluster 3 dengan kategori kecambah kurang baik memiliki 7 

anggota.  

Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang dimaksudkan 

untuk mengelompokkan data UMKM sesuai kategori usaha mikro, kecil, dan 

menengah. Untuk mengelompokkan UMKM dapat dilakukan dengan teknik 

clustering. Hasil clustering yang diperoleh dapat disajikan dalam bentuk Web yang 

dapat memberikan informasi UMKM kepada masyarakat mengenai nama usahanya, 

sektor usahanya, dan alamat lokasi usahanya yang dapat diakses menggunakan 

internet. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan clustering data untuk 

mengelompokkan UMKM di Pulau Bengkalis dan menghasilkan web untuk 

memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai UMKM di Pulau 

Bengkalis. 



 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

difokuskan dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah lokasi UMKM di Pulau Bengkalis yang tercakup 

Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan. 

2. Penelitian difokuskan pada clustering data UMKM di Pulau Bengkalis 

Bengkalis. 

3. Teknik clustering dilakukan dengan menggunakan algoritma K-Means. 

4. Web yang dibuat akan memiliki 3 aktor, yaitu admin, pengguna, dan pemilik 

UMKM.  

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan cluster atau kelompok 

UMKM berdasarkan kategori usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten 

Bengkalis dan web UMKM Bengkalis yang dapat diakses masyarakat menggunakan 

internet. 

 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memudahkan Dinas UKM 

Kabupaten Bengkalis untuk mengelola data UMKM. 

2. Bagi pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang 

bekerja sebagai pelaku UMKM untuk memperkenalkan usahanya.  

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk 

memperoleh informasi mengenai UMKM yang ada di Pulau Bengkalis agar dapat 

saling membantu meningkatkan perekonomian di Pulau Bengkalis. 
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