
 
 

 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

2.1  Data Mining 

Adalah proses menemukan pola menarik dan pengetahuan dari sejumlah 

besar data. Sumber data bisa berupa database, data gudang, website, repositori 

informasi lainnya, atau data yang dialirkan ke sistem secara dinamis (Han et al, 

2012).
 

Kerangka proses data mining yang akan dibahas tersusun atas tiga 

tahapan, yaitu pengumpulan data (data collection), transformasi data (data 

transformation), dan analisis data (data analysis). Proses tersebut diawali dengan 

preprocessing yang terdiri atas pengumpulan data untuk menghasilkan data 

mentah (raw data) yang dibutuhkan oleh data mining, yang kemudian dilanjutkan 

dengan transformasi data untuk mengubah data mentah menjadi format yang 

dapat diproses oleh data mining, misalnya melalui filtrasi atau agregasi. Hasil 

transformasi data akan digunakan oleh analisis data untuk membangkitkan 

pengetahuan dengan menggunakan teknik seperti analisis statistik, machine 

learning, dan visualisasi informasi (Ayub, 2007). 

2.2   Preprocessing Data 

Langkah-langkah utama yang terlibat dalam peprocessing data yaitu: 

1. Pembersihan Data (Data Cleaning)  

Tahap pembersihan data merupakan tahap awal dari proses KDD. Seluruh 

atribut pada dataset di atas selanjutnya akan diseleksi untuk mendapatkan 

atribut-atribut yang berisi nilai yang relavan. Tidak missing value, dan 

tidak redundant, dikatakan missing value jika atribut-atribut dalam dataset 

tidak berisi nilai atau kosong, sementara itu data dikatakan redundant jika 

dalam satu dataset yang sama terdapat lebih dari satu record yang berisi 

nilai yang sama (Andini dkk, 2013). 

2. Transformasi Data 

Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk diproses 

dalam data mining  (Ridwan dkk, 2013). 
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3. Normalisasi 

Normalization atau normalisasi adalah proses transformasi dimana sebuah 

atribut numerik diskalakan dalam range yang lebih kecil seperti -1,0 

sampai 1,0, atau 0,0 sampai 1,0 (Junaedi dkk, 2011). Berikut merupakan 

rumus min-max normalization: 

    
     

       
       ..................................................................................(2.1) 

2.3   Clustering Analysis 

Analisis cluster berguna dalam meringkas data atau sejumlah variabel 

untuk menjadi lebih sedikit. Dalam melakukan proses meringkas data ini dapat 

dilakukan dengan mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan 

karakteristik tertentu diantara objek-objek yang hendak diteliti (Handoko, 2016). 

Clustering adalah proses mengelompokkan satu set objek ke dalam kelas 

atau cluster sehingga benda dalam cluster memiliki kesamaan dibandingkan satu 

sama lain, namun demikian berbeda dengan objek dalam kelompok lain (Han et 

al, 2001 dalam Zhang dan Couloigner, 2005). 

Clustering merupakan proses pembagian data ke dalam kelompok-

kelompok tertentu yang memilki objek data yang sama serta dapat dibedakan 

dengan kelompok lainnya. Setiap objek yang berada dalam satu cluster memiliki 

kesamaan yang tinggi dengan objek lainnya pada satu cluster dan memiliki 

kesamaan yang rendah dengan objek lain yang berada pada cluster yang berbeda 

(Yulison dkk, 2015). 

Algoritma ini termasuk algoritma Partitional Clustering dan merupakan 

salah satu metode K-Medoids yang terkenal. Metode K-Medoids lebih baik 

daripada metode K-Means dalam menangani noise dan outliers, karena metode ini 

tidak terlalu dipengaruhi oleh outliers atau nilai-nilai extreme lainnya. Algoritma 

PAM cukup efisien untuk data set yang kecil. Mula-mula algoritma PAM akan 

mencari titik yang paling representatif (medoid) dalam suatu data set dengan 

menghitung jarak dalam kelompok dari semua kemungkinan kombinasi dari 

medoid sehingga jarak antar titik dalam suatu cluster kecil sedangkan jarak titik 

antar cluster besar (Novianto, 2011). 
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2.4   K-Medoids  

K-Medoids adalah algoritma yang strategi dasarnya untuk menemukan k 

cluster dalam n objek dengan terlebih dahulu mencari perwakilan secara acak 

medoid untuk setiap cluster. Sisa objek dikelompokan dengan medoid yang paling 

mirip. Metode K-Medoids menggunakan representatif objek sebagai titik referensi 

daripada mengambil mean/rata-rata nilai benda di setiap cluster. Algoritma 

menjadikan parameter masukan k, jumlah cluster menjadi pembatas antara 

seperangkat n objek (Velmurugan dan Santhanam, 2010). 

Algoritma K-Medoids adalah sebagai berikut (Han dan Kamber, 2016 

dalam Astri, 2017): 

1. Secara acak pilih k objek pada sekumpulan n objek sebagai medoid. 

2. Ulangi. 

3. Tempatkan objek non-medoid ke dalam cluster yang paling dekat dengan 

medoid. 

4. Secara acak pilih Orandom atau sebuah objek non-medoid. 

5. Hitung total cost dari pertukaran medoid oj dengan Orandom. 

6. Jika S < 0 maka tukar oj dengan Orandom untuk membentuk sekumpulan 

k objek baru sebagai medoid. 

7. Hingga tidak ada perubahan. 

Nilai total biaya/cost dinyatakan dengan persamaan: 

Total cost  = ∑ dist .................................................................................(2.2) 

Dimana: 

Dist = merujuk pada rumus 2.1 

Nilai S dinyatakan dengan persamaan: 

S = Total cost baru – Total cost lama.....................................................(2.3) 

Dimana:  

Total cost baru = jumlah biaya/cost non-medoid. 

Total cost baru = jumlah biaya/cost medoid. 

2.5  Indeks Davies-Bouldin  

Indeks Davies-Bouldin (IDB) merupakan salah satu metode validasi 

cluster untuk evaluasi kuantitatif dari hasil clustering. Pengukuran ini bertujuan 
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memaksimalkan jarak intercluster antara satu cluster dengan cluster yang lain. 

Dalam penelitian ini IDB akan digunakan untuk mendeteksi outlier pada masing-

masing cluster yang terbentuk (Rahmawati dkk, 2012). 

Adapun langkah langkah dalam mencari nilai IDB adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data yang di dapat dari proses clustering, 

yaitu data yang sudah ter-cluster. 

2. Cari nilai rata-rata dari masing-masing nilai cluster. 

3. Hitung variance data dari masing-masing dalam cluster. 

   ( )   
 

   
  (    ) ............................................................................(2.4) 

4. Cari R-Max dari langkah 2 dan 3. 

    
   (  )    (  )

       
...............................................................................(2.5) 

5. Hasil akhir adalah nilai IDB dari cluster. 

    
 

 
    ..........................................................................................(2.6) 

Dimana: 

DB  : Validasi davies bouldin. 

Var  : Variance dari data. 

N  : Banyaknya data. 

Xi  : Data ke-i. 

X  : Rata-rata dari tiap cluster. 

R  : Jarak antar cluster. 

2.6  Perusahaan Kontraktor  

Perusahaan kontraktor adalah orang atau suatu badan hukum atau badan 

usaha yang di kontrak atau di sewa untuk menjalankan proyek pekerjaan 

berdasarkan isi kontrak yang dimenangkannya dari pihak pemilik proyek yang 

merupakan instansi/lembaga pemerintahan, badan hukum, badan usaha, maupun 

perorangan, yang telah melakukan penunjukan secara resmi. Wilayah bidang 

usaha kontraktor sebenarnya sangat luas, dan setiap kontraktor memiliki fokus 

usaha dan spesialisasi di bidangnya masing-masing misalnya: 

1. Kontraktor bangunan penyedia jasa pelaksana konstruksi. 

2. Kontraktor bidang jasa pengadaan tenaga kerja. 
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3. Kontraktor bidang pertahanan dan militer (www.wikipedia.org).  

2.7   PT. Hasrat Tata Jaya Pekanbaru  

Berikut merupakan penjelasan tentang PT. Hasrat Tata Jaya Pekanbaru. 

Penjelasan terdiri dari profil, visi dan misi serta struktur organisasi. 

2.7.1 Profil  PT. Hasrat Tata Jaya Pekanbaru 

Perseroan yang didirikan dengan nama PT. Hasrat Tata Jaya pada tanggal 

11 Oktober 1990, berdasarkan akta No 60 yang dibuat dihadapan Syawal 

Sutandiatas, notaris di Pekanbaru, akta pendirian tersebut telah memperoleh 

pengesahan dari menteri kehakiman dan hak asasi manusia Republik Indonesia 

melalui keputusan No.C2-1003.HT.01.01.TH.`92 tanggal 31 Januari 1992. 

 Perubahan anggaran dasar perseroan terbatas NO.15 tanggal 7 Januari 

1992 tentang perubahan pasal 1 Anggaran dasar yaitu perubahan nama dari PT. 

Hasrat Semangat Jaya menjadi PT. Hasrat Tata Jaya yang dibuat dihadapan 

Syawal sutadiatas notaris di Pekanbaru. 

 Perusahan ini telah menerima serifikat manajemen mutu (ISO 9001:2008) 

dengan No ISO : QS087683 WA dan juga sertifikat menajemen keselamatan dan 

kesehatan kerja (OHSAS 18001:2007) dengan No.OHSAS:QS207364 WA. 

Perseroan saat ini berkantor di Jln. Soekarno Hatta No.103 Pekanbaru. Sebagai 

kontraktor dibidang sipil perusahaan ini lebih spesifikasi dalam bidang pekerjaan 

jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat. Untuk mendukung 

pekerjaan ini perusahaan telah mempunyai Asphalt Mixing Plant (AMP), 

Batching Plant dan Stone Crusher serta alat-alat berat untuk mengerjakan proyek 

jalan  baik jalan baru maupun pengaspalan Hotmix. 

2.7.2 Visi dan Misi 

Sesuai dengan fungsinya maka visi PT. Hasrat Tata Jaya Pekanbaru adalah 

“Menjadi perusahaan kontraktor di bidang jasa kontruksi yang meliputi bidang 

perumahan, gedung, konstruksi baja dan jalan, interior serta developer dengan 

ditunjang Total Quality Management yang memberikan Total Quality Services 

bagi para pengguna jasa di seluruh Indonesia”. Dari visi maka ditetapkan misi 

untuk mewujudkan visi tersebut. Misi PT. Hasrat Tata Jaya Pekanbaru adalah: 
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1. Memberikan pelayanan, mutu, dan kepuasan yang terbaik kepada 

pelanggan. 

2. Serta turut berpartisipasi dalam pembangunan negara Republik Indonesia. 

3. Membangun serta menciptakan citra terbaik perusahaan. 

2.7.3  Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian 

baik secara posisi maupun tugas yang ada pada perusahaan dalam kegiatan 

operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Struktur organisasi yang ada pada 

PT. Hasrat Tata Jaya Pekanbaru dapat dilihat pada Gambar 2.1: 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Penjelasan masing masing tugas pada jabatan yang ada pada PT. Hasrat 

Tata Jaya Pekanbaru dapat di uraikan sebagai berikut: 

1. Direktur 

Tugas jabatan direktur adalah sebagai berikut:  

a. Sebagai pimpinan tertinggi bertanggung jawab atas kelancaran dan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan, mengkoordinir serta membimbing 

kegiatan perusahaan sehari-hari. 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Hasrat Tata Jaya Pekanbaru 
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b. Menerima laporan kegiatan perusahaan baik itu laporan mingguan 

ataupun bulanan. 

2. Direktur Operasional 

Tugas jabatan direktur operasional adalah sebagai berikut: 

a. Berada di bawah direktur yang bertugas mengkoordinir langsung 

segala kegiatan perusahan dan membantu tugas direktur utama. 

b. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama. 

c. Membuat standar perusahaan mengenai semua proses operasional, 

produksi, proyek dan kualitas hasil produksi. 

d. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai 

dengan standar operasional perusahaan. 

e. Bertanggung jawab pada proses operasional, produksi, proyek dan 

kualitas hasil produksi. 

3. Kepala Bagian  

Bertanggung jawab terhadap bagian bagian yang berkontribusi dalam 

jalannya kegiatan operasional perusahaan. 

a. Kepala Bagian Marketing 

Tugas jabatan kepala bagian marketing adalah sebagai berikut: 

1) Menyusun program dan strategi pemasaran, baik jangka pendek  

maupun  jangka panjang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah 

ditentukan oleh perusahaan. 

2) Menawarkan produk PT. Hasrat Tata Jaya melalui media cetak 

seperti brosur, maupun presentasi ke instansi-instansi baik 

pemerintah maupun swasta. 

3) Bertanggung jawab atas penjualan produk perusahaan dan 

melaporkan sales order  kepada kepala bagian keuangan untuk 

dibuatkan laporan penjualan. 

b. Kepala Bagian IT 

Tugas jabatan kepala bagian IT adalah sebagai berikut: 

1) Penyusunan program laporan unit kerja. 
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2) Perencanaan dan pengembangan strategi  teknologi informasi 

sesuai kebutuhan perusahaan. 

3) Mengelola penerapan teknologi baru menggunakan prinsip-prinsip 

manajemen perubahan. 

c. Kepala Bagian Purchasing 

Bagian purchasing bertanggung jawab terhadap pengadaan dan 

pengelolaan barang yang diperlukan oleh perusahaan, tanggung jawab 

tersebut meliputi: 

1) Membuat perencanaan pembelian barang ataupun keperluan sesuai 

permintaan dari divisi terkait. 

2) Mengatur pembelian agar barang dan kedatangannya sesuai dengan 

yang diharapkan oleh department terkait. 

3) Mengontrol kegiatan pembelian (harga, kualitas, dan delivery) dan 

administrasi pembelian. 

d. Kepala Bagian Keuangan 

Tugas jabatan kepala bagian keuangan adalah sebagai berikut: 

1) Mengelola semua keuangan perusahaan, baik itu hasil penjualan 

produk dari bagian marketing, gaji karyawan, biaya servis alat alat 

proyek ataupun biaya kegiatan operasional sehari hari. 

2) Melakukan dan membuat perhitungan pajak berkenaan dengan 

penjualan   produk.  

3) Memberikan laporan keuangan produk terjual kepada Direktur 

Operasional untuk dapat diberikan kepada Direktur Utama. 

e. Kepala Bagian Human Resource Department (HRD) 

Tugas jabatan kepala bagian HRD adalah sebagai berikut: 

1) Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, 

mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi. 

2) Bertangggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi 

karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan. 

3) Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar 

peraturan atau kebijakan perusahaan. 
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4. Kepala Divisi 

Merupakan divisi yang berada dibawah Kepala Bagian yang mempunyai 

fungsi spesifik sesuai dengan divisi terkait, adapun pembagian divisi adalah 

sebagai berikut:  

a. Kepala Divisi Real Estate 

Bertanggung jawab terhadap proyek perumahan, baik itu dari segi 

pengadaan produk, administrasi kesepakatan dengan pemilik proyek 

sampai pengiriman produk ke proyek itu sendiri. 

b. Kepala Divisi Peralatan Transport 

Bertanggung terhadap segala bentuk pengiriman produk ke proyek 

konsumen, mulai dari pengiriman, alat transpotasi ataupun jenis serta 

berat produk. 

c. Kepala Divisi Semen Curah  

Bertanggung jawab terhadap pengadaan semen, tanggung jawab 

tersebut meliputi pembelian semen dari suplier, pengolahan semen 

kandungan semen beton yang di pesan konsumen, pengolahan dengan 

mesin molen, sampai ke pengiriman semen curah ke lokasi proyek 

konsumen. 

d. Kepala Divisi Teknik 

Bertanggung jawab terhadap semua alat alat operasional perusahaan 

yang meliputi perbaikan, servis ataupun pembaruan. Alat-alat 

operasional tersebut meliputi truk, mobil kapsul, mesin molen, alat-alat 

berat ataupun komputer karyawan yang berada di kantor pusat. 

5. Kepala Produksi  

Bagian ini bertanggung jawab atas semua kegiatan produksi di PT. Hasrat 

Tata Jaya Pekanbaru, oleh karena produk di PT. Hasrat Tata Jaya bermacam 

macam maka bagian produksi dibagi sesuai dengan produksi produk yang 

dilakukan. 

a. Kepala Divisi Batchingplant 

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan produksi produk beton atau 

semen curah, divisi Batchingplant PT. Hasrat Tata Jaya Pekanbaru 
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memiliki lima tempat produksi beton diatantaranya adalah di Rimbo 

Panjang, Kulim, Kasikan, Lubuk agung dan Perawang. 

b. Kepala Divisi Crusher 

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan produksi produk batu pecah. 

c. Kepala Divisi Ashpalt Mixing Plant (AMP) 

Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan produksi produk aspal curah 

serta perngirimannya ke-lokasi proyek konsumen. 

2.7.4 Sistem SIAP Kontraktor 

SIAP Kontraktor adalah Enterprise Resource Planning (ERP) untuk 

perusahaan kontraktor. Dirancang dengan sistem modular terpadu yaitu Akuntansi 

(Financial Accounting), Material Management, Project Management, Equipment 

Management, Asset Management dan Human Resources Management yang 

dipadukan secara real-time-online. 

SIAP Kontraktor dirancang untuk lebih memudahkan pengelolaan proyek 

(Project Management) karena telah dipadukan (Integrated) dengan pengelolaan 

keuangan perusahaan  (Financial Management)  sehingga kontrol terhadap proyek 

dapat dilakukan pada setiap tahapan (Risk Management).  

SIAP Kontraktor memakai database MySQL, yang merupakan sebuah 

program database yang sangat handal dan digunakan secara luas diseluruh dunia. 

Semua modul terintegrasi dan dapat dijalankan melalui jaringan Local Area 

Network dan Internet, transaksi yang terjadi di proyek, kantor cabang dan kantor 

pusat dapat dikelola secara real-time-online (siapkontraktor.com). 

2.8   Rapidminer 

Rapidminer adalah sistem yang mendukung disain dan dokumentasi secara 

keseluruhan proses data mining, tidak hanya menawarkan satu set operator yang 

hampir komprehensif, namun juga merupakan pengukur arus yang mengatur 

aliran kontrol proses (Hofmann et al, 2014). 

2.9   Sistem Informasi  

  Pengertian sistem informasi menurut Yakub adalah suatu jaringan kerja 

dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk 

melakukan suatu kegiatan atau untuk tujuan tertentu (Ermatita, 2016). 
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2.10   MySQL 

Adalah suatu perangkat lunak database relasi (Relational Database 

Management System atau DBMS), seperti halnya ORACLE, POSTGRESQL, 

MSSQL, dan sebagainya. SQL merupakan singkatan dari Structure Query 

Language, didefinisikan sebagai suatu sintaks perintah-perintah tertentu atau 

bahasa program yang digunakan untuk mengelola suatu database. Jadi MySQL 

adalah softwarenya dan SQL adalah bahasa perintahnya (Anisya, 2013). 

2.11   Hypertext Prepocessor (PHP) 

PHP: Hypertext Preprocessor adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan 

atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs 

web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS (Anisya, 

2013). 

2.12  Blackbox Testing 

Blackbox Testing berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat 

lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input dan melakukan 

pengetesan pada spesifikasi fungsional program (Mustaqbal dkk, 2015). 

2.13  User Acceptance Test  (UAT) 

User Acceptance Test (UAT) atau uji penerimaan pengguna adalah suatu 

proses pengujian oleh pengguna yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen 

yang dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan dapat diterima 

oleh pengguna, jika hasil pengujian (testing) sudah dianggap memenuhi 

kebutuhan dari pengguna. Proses UAT didasarkan pada dokumen requirement 

yang disepakati bersama. Dokumen requirement adalah dokumen yang berisi 

lingkup pekerjaan software yang harus dikembangkan, dengan demikian maka 

dokumen ini semestinya menjadi acuan untuk pengujian (Simarmata, 2010). 

2.14   Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dari Tugas Akhir ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama (Tahun) Judul Hasil 

1. Wiwit (2015) Penentuan Strategi Pemasaran 

dan Penggunaan Algoritma K- 

Pengelompokan menghasilkan 

lima cluster dengan cluster  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama (Tahun) Judul Hasil 

  Medoids untuk Pengelompokan 

Data Penjualan. 

Pertama terdiri dari 909 record 

transaksi, cluster kedua terdiri 

dari 166 record transaksi, 

cluster ketiga terdiri dari 66 

record transaksi, cluster 

keempat terdiri dari 132 record 

transaksi, cluster kelima terdiri 

dari 87 record transaksi. 

Strategi pemasaran produk 

dapat dilakukan dengan 

melakukan  promosi pada 

cluster kelima yang memiliki 

kombinasi jumlah barang dibeli 

yang paling tinggi. 

2. Wiwit, dkk 

(2014) 

Analisis Keranjang Pasar 

dengan Menggunakan K-

Medoids dan FP-Growth. 

K-Medoids dapat mengklaster 

transaksi penjualan berdasarkan 

jumlah barang yang dibeli dan 

barang yang tidak dibeli 

menjadi lima cluster dan dari 

penggunaan FP-Growth dapat 

dihasilkan perbedaan asosiasi 

dan korelasi data pada masing 

masing cluster, sedangkan 

untuk perbandingan 

menggunakan algoritma 

Apriori. Dari hasil pengukuran 

menggunakan Support, 

Confidence, dan Lift Ratio 

didapati jumlah rule valid yang 

tinggi pada cluster kelima. 

Sehingga dapat diambil 

keputusan bahwa penerapan 

algoritma K-Medoids dan FP-

Growth 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama (Tahun) Judul Hasil 

   terbukti akurat untuk penentuan 

rekomendasi promosi produk 

dataset yang benar. 

3 Sandhya  

Harikumar dan 

Surya PV (2015) 

K-Medoids untuk Dataset yang  

Heterogen. 

Ukuran jarak untuk menghitung  

kesamaan antara dua objek 

dengan tipe data yang 

bervariasi. Pengukuran telah 

digunakan untuk merancang 

algoritma baru untuk K-Medoids 

clustering. Algoritma clustering 

K-Medoids untuk dataset 

heterogen memiliki relevansi di 

berbagai sektor komersial, 

keuangan dan medis. Kinerja 

dari algoritma ini telah 

diperbaiki dan cluster yang baik 

telah terbentuk karena fase 

inisialisasi improvisasi, IDB 

evaluasi berbasis dan deteksi 

outlier baru. Nilai indeks 

kemurnian dan indeks IDB 

dihitung pada dataset yang 

berbeda menunjukkan bahwa 

Algoritma ini mengungguli 

algoritma K-Means untuk 

dataset campuran. 

 

 

 


