
 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Pengadaan Barang/Jasa 

Pengadaan Barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi 

lainnya (K/L/D/I) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai 

diselesaikannya seluruh kegiatan memperoleh barang/jasa (Peraturan Presiden No 

4, 2015). Sedangkan badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan 

barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi/ jasa lainnya disebut sebagai penyedia 

barang/jasa. Penerapan pengadaan barang/jasa memakai prinsip – prinsip efisien, 

efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel 

(Peraturan Presiden No 54, 2010). Berdasarkan Peraturan Presiden No 4 tahun 2015 

berikut beberapa hal yang dapat dilelangkan: 

1. Barang 

Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak 

bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 

pengguna barang. 

2. Pekerjaan Konstruksi 

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi 

bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. 

3. Jasa Lainnya 

Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan 

keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pekerjaan 

konstruksi dan pengadaan barang. 

4. Jasa Konsultasi 

Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai 

bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). 
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2.1.1. Tahapan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Menurut Peraturan Presiden No 54 tahun 2010 perubahan No 70 tahun 

2012 perubahan No 4 tahun 2015, sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

dilakukan persiapan. Tahapan persiapan pengadaan barang/jasa sebagai berikut: 

A. Rencana Umum Pengadaan (RUP) 

RUP merupakan tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa 

pemerintah. Perannya menjadi acuan kegiatan pengadaan karena berisikan 

informasi mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat 

pengadaan barang/jasa. Penyusunan RUP dilakukan oleh Pengguna Anggaran 

(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan diumumkan oleh Pengguna Anggaran 

(PA) K/L/D/I. langkah – langkah menyusun RUP menurut regulasi yang berlaku 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi kebutuhan barang/jasa yang diperlukan K/L/D/I. 

b. Menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk kebutuhan 

barang/jasa yang sudah diidentifikasi. 

c. Menetapkan kebijakan umum pengadaan: Pemaketan, Cara Pengadaan, 

Pengorganisasian, Penetapan PPDN 

d. Menyusun KAK, berisi: Uraian Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Spek 

Teknis, Total Perkiraan Biaya Pekerjaan. 

B. Pengkajian Ulang RUP 

Hal – hal yang harus dikaji: 

a. Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah jelas 

b. Jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat (apabila diperlukan) cukup 

jelas. 

c. Jadwal pelaksanaan pengadaan barang/jasa (bukan jadwal pemilihan 

penyedia barang/jasa) 

d. Spesifikasi teknis barang/jasa 

e. Total perkiraan biaya pekerjaan 

f. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan 
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g. Pencantuman syarat – syarat bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan 

pekerjaan 

h. Pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan 

i. Bila diperlukan dilengkapi dengan gambar – gambar brosur barang 

j. Persyaratan penyedia dan kualifikasi tenaga ahli serta jumlah personil initi 

k. Kejelasan analisa kebutuhan tenaga ahli. Pengecualian untuk pekerjaan 

yang berdifat rahasia. 

l. Dokumen – dokumen pendukung 

C. Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Hal – hal yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

a) Penyusunan Dokumen Spesifikasi Barang/Jasa 

Menyediakan informasi tentang barang/jasa yang dibutuhkan oleh 

pengguna barang/jasa. 

b) Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 

Fungsi HPS: 

1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran harga termsuk rinciannya 

2. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, 

kecuali dalam seleksi dengan evaluasi pagu anggaran dan kualitas 

3. Dasar menetapkan besaran jaminan pelaksanaan bagi penawaran 

yang nilainya lebih rendah dari 80% nilai total HPS 

Data/Informasi untuk membuat HPS: 

1. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa 

diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya 

Pengadaan barang/jasa 

2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleb Badan 

Pusat Statistik (BPS) 

3. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh 

asosiasi terkait dan sumber data yang lain yang dapat dipertanggung 

jawabkan 

4. Daftar biaya /tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh 

pabrikan/distributor tunggal 
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5. Biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan 

mempertimbangkan faktor pengaruh biaya 

6. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjan dan/atau kurs tengah 

Bank Indonesia 

7. Hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan 

dengan instansi lain maupun pihak lain 

8. Perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan 

perencana 

9. Norma indeks dan/atau 

10. Informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan 

c) Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi 

Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan 

kemampuan usaha seta pemenuahan persyaratan tertentu lainnya dari 

penyedia. 

 Metode penilaian kualifikasi terbagi 2 : 

1. Prakualifikasi, Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum 

pemasukan penawaran 

2. Pascakualifikasi, Proses penilaian kualifikasi yang dilakukan 

setelah pemasukan penawaran 

d) Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan 

1. Alokasi waktu jadwal prakualifikasi 

 

 Gambar 2.1. Alokasi waktu jadwal prakualifikasi 
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2. Alokasi waktu jadwal pascakualifikasi 

 

 

2.1.2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pada tahapan ini proses pemilihan penyedia mulai dilaksanakan, proses 

dilaksanakan berdasarkan dokumen dan jadwal yang terlebih dahulu telah dibuat 

pada tahapan perencanaan dan perumusan pengadaan barang/jasa. Mekanisme 

pemilihan penyedia dilakukan menggunakan mekanisme pelelangan. Penyedia 

yang mengikuti pengadaan barang/jasa harus mengajukan penawaran. Selanjutnya 

pejabat pengadaan akan mengevaluasi penawaran hingga terpilih satu penawaran 

yang sesuai dengan kriteria paket pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan. 

2.2. Knowledge Discovery in Database (KDD) 

Menemukan informasi yang tersembunyi di dalam tumpukan record pada 

sebuah basis data memerlukan pendekatan tersendiri. Salah satu pendekatan 

tersebut adalah KDD (Knowledge Discovery in Database). KDD merupakan proses 

penggalian informasi dari sebuah basis data yang besar, yang mana proses ini terdiri 

dari beberapa tahapan. Menurut Kusrini, 2009, tahapan – tahapan dalam KDD 

dijelaskan sebagai berikut: 

Gambar 2.2. Alokasi waktu jadwal pascakualifikasi 
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1.  Selection 

Penyeleksian atribut yang akan digunakan ada pada tahap ini. Tidak semua 

atribut dapat digunakan, hanya atribut yang relevan untuk dianalisis. Beberapa cara 

untuk menyeleksi diantaranya sebagai berikut: 

a. Dimensionality reduction, adalah mengurangi jumlah variabel acak atau 

atribut yang menjadi pertimbangan. 

b. Numerosity reduction, menggunakan parametrik atau non-parametrik 

model untuk mendapatkan representasi yang lebih kecil dari data asli. 

c. Data compression, menerapkan transformasi untuk mengurangi 

representasi dari data asli. 

2. Prepocessing 

Setelah proses selection, selanjutnya akan dilakukan preprocessing terlebih 

dahulu. Tujuan preprocessing untuk meningkatkan akurasi dari metode yang 

digunakan nantinya. Beberapa tahapan preprocessing: 

A. Data Cleaning 

Record yang memiliki noise dan tidak konsisten pada bagian ini akan 

dihilangkan. Beberapa cara untuk menghilangkan record yang memiliki noise 

dan tidak konsisten antara lain sebagai berikut: 

a. Missing Value 

a) Mengabaikan record 

b) Mengisi secara manual 
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c) Menggunakan nilai mean/median dari atribut yang mengandung 

missing value 

d) Menggunakan nilai yang paling mendekati 

b. Noise Record 

a) Binning 

1. Smoothig by bin mean, setiap nilai pada masing – masing bin 

diganti menjadi nilai rata – rata dari masing – masing bin. 

2. Smoothing by bin median, setiap nilai pada masing – masing bin 

diganti menjadi nilai yang paling mendekati nilai tengah dari 

masing – masing bin. Nilai yang mendekati maksudnya nilai selisih 

paling rendah dengan nilai tengah bin. 

b) Outlier  

c) Regresi 

B. Data integration 

Penggabungan data dari berbagai database ke dalam suatu database baru. 

Integrase data dilakukan pada atribut – atribut yang mengidentifikasikan entitas 

– entitas yang unik. 

3. Transformation  

Data diubah atau digabung kedalam format yang sesuai untuk diproses ke 

dalam data mining. Beberapa metode data mining membutuhkan format 

data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. Cara yang dapat dilakukan 

dalam transformasi adalah sebagai berikut: 

a. Aggregation, dimana ringkasan atau operasi agregasi diterapkan 

pada data. Misalnya data penjualan harian dikumpulkan menjadi 

data bulanan. 

b. Attribute Construction, dimana atribut baru dibuat atau ditambahkan 

untuk membantu proses mining. 

c. Normalization, dimana data atribut dibuat dalam skala tertentu 

sehingga menjadi kisaran data yang lebih kecil sehingga sebaran 

data tidak terlalu jauh. 
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d. Smoothing, dimana jika terdapat data noise/nilai yang tidak valid 

terhadap data yang di-mining dilakukan smoothing (memperhatikan 

nilai-nilai tetangga). 

4. Data mining 

Data mining adalah suatu proses pencarian pola di dalam database dengan 

metode tertentu. Algoritma yang digunkan harus tepat dan sesuai agar tujuan 

dan proses KDD dapat berjalan dengan baik. 

5. Interpretation 

Interpretation merupakan tahap perubahan pola informasi yang dihasilkan 

proses data mining dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh pihak 

yang terkait. Tahapan ini juga mencakup pemeriksaan kesesuaian pola 

informasi dengan fakta yang ada sebelumnya. 

2.3. Data Mining 

Data mining merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah 

yang tersimpan di dalam suatu dataset berukuran besar (Kusrini & Taufik, 2009).  

Informasi yang dihasilkan dalam data mining berupa pola - pola. Penerapan metode, 

algoritma, dan teknik yang baik dapat mengekstrak pola yang tersembunyi dalam 

sebuah basis data.  

Data mining adalah penambangan atau penemuan informasi baru dengan 

mencari pola atau aturan tertentu dari sejumlah data yang sangat besar. (Davies & 

Beynon, 2004). 

Data mining merupakan teknologi yang menggabungkan metode analisis 

tradisional dengan algoritma yang canggih untuk memproses data dengan volume 

yang besar. (Tan, Stainbach & kumar, 2006) 

Menurut Iko Pramudiono (2003) Data mining adalah salah satu bidang yang 

berkembang pesat karena besarnya kebutuhan akan nilai tambah dari database skala 

besar yang semakin banyak terakumulasi sejalan dengan pertumbuhan teknologi 

informasi (Adita et al., n.d.) 

Berdasarkan pengertian yang dijabarkan di atas tujuan akhir dari data 

mining adalah informasi, yang mana informasi tersebut dapat berupa pola atau 
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aturan tertentu. Untuk mendapatkan pola atau aturan tersebut diterapkanlah metode 

pada proses tersebut. Menurut tugas dan tujuan analisis, proses data mining dapat 

dibagi menjadi dua kategori utama, tergantung pada adanya target output dan 

metode belajar, kategori tersebut adalah proses belajar yang diawasi (Supervised) 

dan tanpa pengawasan (Unsupervised). 

Unsupervised atau tanpa pengawasan merupakan analisis data dimana data 

yang dianalisis tidak memiliki atribut target/label. Oleh karena itu, data mining 

unsupervised bertujuan untuk menemukan pola berulang dan kedekatan dalam 

kumpulan data. Atau dengan kata lain metode belajar tanpa adanya latihan (training) 

dan pelatih/label. Contoh clustering dan Self Organization Map (SOM). 

2.3.1. K-Means 

K-Means merupakan salah satu metode data mining tanpa pengawasan 

(unsupervised). Metode K-Means Clustering dapat diterapkan pada kasus dengan 

jumlah objek yang sangat besar. K-Means Clustering merupakan salah satu metode 

data clustering non hirarki yang mengelompokan data dalam bentuk satu atau lebih 

cluster/kelompok. Data-data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokan 

dalam satu cluster/kelompok dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda 

dikelompokan dengan cluster/kelompok yang lain sehingga data yang berada dalam 

satu cluster/kelompok memiliki tingkat variasi yang kecil. Pada Survey yang 

dipublikasikan pada International Conference on Data Mining (ICDM) tahun 2006, 

“Top 10 Algorithm in Data Mining”, algoritma K-Means sebagai algoritma ke 2 

paling banyak digunakan dalam data mining. 

Pengelompokkan data dengan metode K-means secara umum dilakukan 

dengan algoritma sebagai berikut (Prasetyo, 2012): 

1. Menentukan banyaknya k sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk. 

2. Menentukan pusat cluster (centroid) awal berdasarkan data yang ada. 

3. Menentukan jarak setiap data terhadap masing – masing centroid. 

Perhitungan jarak setiap data terhadap masing - masing centroid 

menggunakan jarak Euclidean. Persamaan Euclidean ditunjukkan pada 

Persamaan (2.1). 
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, = ∑ ( − )   (2.1) 

4. Mengalokasikan data ke dalam cluster berdasarkan kedekatan jarak dengan 

pusat cluster (jarak didapatkan pada langkah 3). 

5. Menentukan pusat cluster (centroid) baru dari data yang ada pada masing – 

masing cluster yang telah terbentuk, dinyatakan dalam bentuk persamaan 

(2.2). 

=
⋯

  (2.2) 

Dimana: 

  : Centroid atau pusat cluster ke-k pada variabel ke j (j=1, 2, … , p) 

  : Banyak data pada cluster ke-k 

6. Mengulangi kembali langkah 3-5 sampai tidak ada lagi perpindahan data 

atau tidak ada perubahan pusat cluster. 

Berikut contoh penerapan k - means dalam proses clustering, proses akan 

dijabarkan step by step: 

Data sample yang digunakan terdiri dari dua variabel yaitu Height dan Weight.  

 

Tabel 2.1 Data Sampel 

Height Weight 

185 72 

170 56 

168 60 

179 68 

 

1. Inisialisasi jumlah cluster (K), pada sample ini jumlah cluster ditentukan 

berjumlah 2 cluster (K1 dan K2).  

2. Inisialisasi pusat cluster/centroid awal, pada sample ini pusat cluster 

K1(185,72) dan K2(170,56). 
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Tabel 2.2 Centroid Awal 

Cluster 
Initial Centroid 

Height Weight 

K1 185 72 

K2 170 56 

 

3. Menghitung kedekatan setiap data terhadap setiap centroid menggunakan 

Euclidean distance. Hasil perhitungan Euclidean distance setiap data 

terhadap setiap centroid menentukan kepemilikan data tersebut terhadap 

cluster. Kepemilikan ditetapkan berdasarkan minimum distance. 

a. (185,72) terhadap K1(185,72) 

(185 − 72) + (185 − 72)  

√0 +  0 

√0 

0 

b.  (168,60) terhadap K1(185,72) 

(168 − 185) +  (60 − 72)  

√289 +  144 

√433 

20.80 

c. (168,60) terhadap K2(170,56) 

(168 − 170) +  (60 − 56)  

√4 +  16 

√20 

4.47 

d. (179,68) terhadap K1(185,72) 

(179 − 185) +  (68 − 72)  

√36 +  16 

√52 

7.21 
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e. (179,68) terhadap K2(170,56) 

(179 − 170) +  (68 − 56)  

√81 +  144 

√225 

15 

 

Dari perhitungan di atas, (179,68) merupakan bagian dari K1 karena 

berdasarkan hasil euclidean distance minimum distance berada pada K1. 

Dari perhitungan di atas, (168,60) merupakan bagian dari K2 karena 

berdasarkan hasil euclidean distance minimum distance berada pada K2. 

 

Tabel 2.3 Hasil Perhitungan 1 

Height Weight Cluster 

185 72 K1 

170 56 K2 

168 60 K2 

179 68 K1 

 

4. Menetukan pusat cluster/centroid baru berdasarkan data yang telah 

dikelompokkan ke dalam masing – masing cluster. Caranya dengan mencari 

rata – rata untuk setiap cluster. 

 

Tabel 2.4 Pusat Centroid Baru 

Cluster 
New Centroid 

Height Weight 

K1 
185 + 179

2
= 182 

72 + 68
2

= 70 

K2 
170 + 168

2
= 169 

56 + 60
2

= 58 

 

5. Setelah mendapatkan centroid baru, hitung lagi kedekatan masing – masing 

data terhadap centroid baru. 
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a. (168,60) terhadap K1(182,70) 

(168 − 182) +  (60 − 70)  

√196 +  100 

√296 

17.2 

b. (168,60) terhadap K2(169,58) 

(168 − 169) +  (60 − 58)  

√1 +  4 

√5 

2.23 

c. (179,68) terhadap K1(182,70) 

(179 − 182) +  (68 − 70)  

√9 +  4 

√13 

3.6 

d. (179,68) terhadap K2(169,58) 

(179 − 169) +  (68 − 58)  

√100 +  100 

√200 

14.14 

Dari perhitungan di atas, (179,68) merupakan bagian dari K1 karena 

berdasarkan hasil euclidean distance minimum distance berada pada K1. 

Dari perhitungan di atas, (168,60) merupakan bagian dari K2 karena 

berdasarkan hasil euclidean distance minimum distance berada pada K2. 

6. Karena tidak ada perpindahan data dari satu cluster ke cluster lain, maka 

perhitungan selesai. Didapatkan hasil dibawah ini: 
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Tabel 2.5 Hasil Akhir 

Height Weight Cluster 

185 72 K1 

179 68 K1 

170 56 K2 

168 60 K2 

 

Berdasarkan hasil di atas populasi dari masing – masing kluster menurut 

aturan brosca tidak ideal, pada cluster 1 jarak kelebihan berat badan antar 

satu populasi dengan populasi yang lain dalam satu kluster tidak terlalu jauh 

dibandingkan dengan cluster 2 jaraknya cukup jauh. Sehingga pada cluster 

1 treatment untuk membentuk berat badan ideal dapat disamakan, 

sedangkan untuk cluster 2 masing – masing populasi diberikan treatmen 

yang berbeda – beda.  

2.3.2. Silhouette Coefficient 

Silhouette Coefficient merupakan metode yang digunakan untuk melihat 

kualitas dan kekuatan dari cluster. Metode silhouette coefficient merupakan 

gabungan dari dua metode yaitu metode cohesion yang berfungsi untuk mengukur 

seberapa dekat relasi antara objek dalam sebuah cluster, dan metode separation 

yang berfungsi untuk mengukur seberapa jauh sebuah cluster terpisah dengan 

cluster lain. Tahapan perhitungan silhouette coefficient (Handoyo, dkk, 2014): 

1. Hitung rata – rata jarak objek dengan semua objek lain yang berada di dalam 

satu cluster dengan persamaan (2.3). 

( ) = ∑ ∈ , ( , )                              (2.3) 

Dengan, 

j  :  adalah objek lain dalam satu cluster A 

d(i,j) :  adalah jarak antara objek i dengan j 

2. Hitung rata – rata jarak objek dengan semua objek lain yang berada pada 

cluster lain, kemudian ambil nilai paling minimum dengan persamaan (2.4). 

( ) = ∑ ∈  ( , )                                    (2.4) 



 

II-15 
 

Dengan, 

b(i) : adalah jarak rata - rata antara objek i dengan semua objek pada 

cluster lain. Jika cluster yang terbentuk lebih dari dua maka b(i) = min b(i) 

3. Hitung nilai silhouette coefficient dengan persamaan (2.5). 

( ) =
( ) ( )

 ( ( ), ( ))
                 (2.5) 

Nilai hasil silhouette coefficient terletak pada kisaran nilai -1, 0, dan 1.  

Artinya jika ( )  berada pada rentang 0 hingga 1 maka cluster yang terbentuk 

merupakan cluster yang anggota – anggotanya sudah berada pada cluster yang tepat. 

Sebaliknya, jika ( )  berada pada rentang 0 hingga -1 menandakan terdapat 

anggota cluster tersebut yang tidak berada pada cluster yang seharusnya. Sedangkan 

jika ( ) = 0 menandakan anggota cluster tersebut berkemungkinan berada pada 

cluster lebih daripada satu cluster. 

2.4. Penelitian Terkait 

Penelitian-penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian ini dapat 

dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Penelitian Terkait 

No Judul Tahun Peneliti Hasil 

1 Analisis Cluster dengan 
algoritma K-means dan 
Fuzzy C-means 
Clustering Untuk 
Pengelompokkan Data 
Obligasi Korporasi   

2016 Desy 
Rahmawati 
Ningrat, Di 
Aasih I 
Maruddani, 
Triastuti 
Wuryandari 

Berdasarkan kualitas ketepatan 
pengelompokan menggunakan 
rasio simpangan baku dalam 
cluster  dan antar cluster (rasio 
Sw/Sb), pengelompokan data 
obligasi  korporasi berdasarkan 
variable coupon rate, TTM, 
yield, dan rating  dari masing-
masing perusahaan lebih tepat 
menggunakan metode K-means 
karena memiliki nilai rasio 
Sw/Sb yang lebih kecil 
dibandingkan dengan metode 
Fuzzy C-means yakni 0,6651. 

2 A Data Mining Approach 
To Characterize Road 
Accident Locations 

2016 Sachin Kumar, 
Durga 
Toshniwal 

K-means revealed 3 
clusters : 

1. High-frequency 
accident location 
with 8 location, 
150-303 accident 
frequency, total 
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No Judul Tahun Peneliti Hasil 

accidents 2.112, 
percentage 
accident 28,82 %  

2. Moderate-
frequency accident 
location with 22 
location, 75-150 
accident 
frequency, total 
accidents 2.569, 
percentage 
accident 35,06% 

3. Low-frequency 
accident location 
with 56 location, 
30-75 accident 
frequency, total 
accidents 2.646, 
percentage 
accident 36,11% 

 

3  Perbandingan Metode K-
means dan Metode 
DBSCAN Pada 
Pengelompokan Rumah 
Kost Mahasiswa Di 
Kelurahan Tembalang 
Semarang 

2016 Sisca Agustin 
Diani 
Budiman, 
Diah Safitri, 
Dwi Ispriyanti 

1. Pengelompokan 
menggunakan K-means 
menghasilkan 3 
kelompok. 

2. Hasil perhitungan 
indeks silhouette 
menunjukkan K-means 
menghasilkan nilai 
0,463 dan metode 
DBSCAN 
menghasilkan nilai 
0,281, sehingga metode 
K-means lebih baik 
dari metode DBSCAN 
dalam 
mengelompokkan data 
rumah kost. 

 


