
BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Universitas Terbuka 

Universitas Terbuka (UT) merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) ke-45. 

Pendiriannya diresmikan pada tanggal 4 September 1984 oleh Presiden Soeharto 

dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 41 Tahun 1984. Sejak didirikan, UT 

telah melakukan berbagai perubahan yang dipicu oleh dinamika yang bersifat 

eksternal dan internal.  

Faktor-faktor eksternal yang berimplikasi luas terhadap terhadap institusi 

pendidikan beberapa diantaranya, pertama perkembangan ekonomi pada level 

nasional, regional maupun global, kedua dinamika sosial, politik dan budaya, ketiga 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, keempat perubahan paradigma dan 

strategi pendidikan, kelima persepsi publik mengenai Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). 

Berbagai perubahan eksternal tersebut tentu sangat berdampak. Oleh karena 

itu, UT harus melakukan evaluasi serta perbaikan dan peningkatan diri secara terus-

menerus, sistematik, dan sistemik berdasarkan arah dan rencana yang solid dan 

fokus. Aspek-aspek pokok yang menjadi fokus perubahan internal meliputi, 

kualitas dan relevansi akademik, daya jangkau dan kualitas layanan pendidikan, 

serta tata kelola organisasi.  

Tantangan penerapan Pasar Bebas ASEAN (ASEAN Community) pada 2015 

merupakan upaya untuk mewujudkan karunia Bonus Demografi bagi Indonesia 

yang diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2025-2035, serta target UU No 

14 Tahun 2005 untuk menuntaskan kualifikasi guru pada level S1/D-4 tahun 2015, 

merupakan tiga isu besar terkait dengan mutu sumber daya manusia yang dihasilkan 

oleh institusi pendidikan.  

Dalam konstelasi PJJ, terbitnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) secara legal-formal semakin 

mengukuhkan keberadaan sistem PJJ sebagai bagian integral dari instrumentasi dan 

praksis pendidikan nasional. Sementara itu, penyelenggaraan PJJ pun diatur lebih 

lanjut melalui Permendikbud Nomor 24 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 109 
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tahun 2013. Terbitnya kedua Permendikbud tersebut telah memberikan peluang 

bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), baik 

sendiri-sendiri ataupun bersama-sama untuk menyelenggarakan PJJ. Kondisi ini 

didukung dengan pesatnya perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK) yang dapat memfasilitasi komunikasi secara massal dan personal, sehingga 

mendukung sistem PJJ dengan lebih mudah dan lebih murah. Dengan demikian, 

Univeritas Terbuka (UT) bukan lagi sebagai satu-satunya institusi pendidikan tinggi 

yang dapat menyelenggarakan PJJ. 

Berbagai perkembangan itu menyebabkan asumsi yang digunakan dalam 

perumusan Rencana Strategis (Renstra) UT tahun 2010-2021 perlu disesuaikan. 

Penyesuaian pada Renstra berimplikasi pula terhadap perubahan Rencana 

Operasional (Renop) UT, yang berakhir masa berlakunya pada tahun 2013. Renstra 

UT 2010-2021 yang telah disempurnakan dan Renop 2013-2017 ini selanjutnya 

menjadi arah dan rujukan bagi semua pihak dalam pengembangan UT ke depan 

(Universitas Terbuka, 2015). 

2.2 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) 

Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) adalah unit pelaksana teknis di 

daerah. Adapun fungsi dan tugas UPBJJ adalah sebagai tempat mahasiswa untuk 

melakukan kegiatan administratif akademik dan kegiatan akademik. Untuk 

kegiatan sehari-hari, UPBJJ mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan belajar 

jarak jauh (Universitas Terbuka, 2017).  

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut UPBJJ mempunyai fungsi pokok yaitu: 

1. Melaksanakan kegiatan administrasi dan humas serta promosi yang di 

koordinasi oleh Ka. Subbag. Tata Usaha. Melaksanakan kegiatan pelayanan 

administrasi akademik yang meliputi kegiatan registrasi dan pengujian. 

Kegiatan ini tidak dilakukan secara bersamaan tetapi sangat berkaitan dan 

berkesinambungan. Oleh karena itu dapat dikoordinasi oleh satu orang 

koordinator. Jika beban kerja UPBJJ meningkat karena perubahan jumlah 

mahasiswa, UPBJJ dapat memecahnya menjadi dua yaitu koodinator 

registrasi dan koordinator pengujian. 
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2. Melaksanakan kegiatan pelayanan bantuan belajar dan layanan bahan ajar 

yang meliputi pelaksanaan tutorial dan ekstrakurikuler. Pelaksanaan tutorial 

di masa yang akan datang diharapkan volumenya akan meningkat yaitu 

dengan adanya kebijakan baru tentang tutorial dengan rancangan khusus, 

kegiatan ini cukup dikoordinasi oleh seorang koordinator. 

3. Mengembangkan, membina, dan melaksanakan kerjasama dengan berbagai 

instansi. Fungsi ini adalah wewenang Kepala UPBJJ yang akan menjadi tidak 

efektif jika didelegasikan kepada koordinator atau staf lainnya. 

2.3 Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) Pekanbaru 

UPBJJ Pekanbaru merupakan salah satu perwakilan unit Universitas Terbuka 

yang mewakili provinsi Riau. UPBJJ Pekanbaru memiliki visi, misi dan tujuan 

dalam menjalankan kegiatan administratifnya (UPBJJ Pekanbaru, 2017) sebagai 

berikut: 

Visi UPBJJ Pekanbaru:  

Menjadi UPBJJ yang berkualitas dalam rangka mewujudkan Universitas Terbuka 

sebagai salah satu institusi PTTJJ unggulan di antara institusi PTTJJ di Asia 2010 

dan di dunia 2020. 

Misi UPBJJ Pekanbaru: 

1. Memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat Riau pada jenjang 

pendidikan tinggi yang berkualitas. 

2. Meningkatkan efektifitas pembelajaran melalui layanan bantuan belajar. 

3. Memastikan kompetensi lulusan melalui evaluasi proses dan hasil belajar 

yang akurat. 

4. Meningkatkan kemitraan dengan masyarakat guna mewujudkan masyarakat 

berbasis pengetahuan (knowledge-based society). 

5. Menyebarluaskan dan berbagi informasi tentang PTJJ. 

Tujuan UPBJJ Pekanbaru: 

1. Secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutu 

UT demi meningkatkan layanan registrasi, distribusi bahan ajar, bantuan 

belajar, evaluasi hasil belajar dan administrasi kelulusan. 
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2. Pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak lain 

yang seluas-luasnya termasuk dengan pihak swasta dalam penyediaan 

layanan pendidikan dengan asas kesetaraan dan keadilan guna meningkatkan 

jangkauan dan angka partisipasi mahasiswa. 

3. Memanfaatan segala sumber daya yang tersedia secara terintegrasi, efisien 

dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan 

secara efektif. 

4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) UT yang berkompetensi 

rangkap sehingga mampu berperan secara optimal. 

2.4 Sosialisasi dan Promosi 

Pendidikan merupakan suatu hal yang mempunyai prioritas penting saat ini, 

pendidikan yang baik bisa dijadikan modal investasi masa depan. Pendidikan yang 

baik dan berkualitas dapat menentukan karir seseorang dalam dunia kerja sehingga 

menjadi lebih profesional, oleh karena itu pendidikan pada tingkat perguruan tinggi 

saat ini dipandang penting oleh masyarakat. 

Jumlah perguruan tinggi yang banyak, menyebabkan terjadinya persaingan 

yang ketat dalam mendapatkan calon mahasiswa, berbagai potensi dan keunggulan 

yang dimiliki perguruan tinggi akan dikerahkan semaksimal mungkin, untuk 

menghadapi persaingan tersebut, jadi sangat penting bagi perguruan tinggi 

melakukan branding. 

Sedangkan di UPBJJ Pekanbaru didasarkan dari hasil wawancara yang 

terlampir pada (Lampiran A) dengan Bapak Riza Alrakhman, M.Pd selaku 

Penanggung Jawab Sosialisasi dan Promosi di UPBJJ Pekanbaru, sosialisasi dan 

promosi mampu memberikan gambaran secara umum maupun secara spesifik, apa 

itu yang dimaksud dengan Universitas Terbuka (UT) dengan sistem belajar jarak 

jauh. UT dari segi wilayah mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Setiap provinsi 

atau regional memiliki kantor penanggung jawab atau kantor unit. Unit tersebut 

adalah Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ).  

UPBJJ Pekanbaru menaungi wilayah provinsi Riau, dari wilayah Riau 

tersebut terdapat 1 kota dan 11 kabupaten. Target yang dituju adalah ranah 

masyarakat yang sudah lulus Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA) sederajat atau 
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lulus dengan jenjang pendidikan formal seperti ijazah SLTA, ijazah paket C. 

Dengan tujuan agar mereka tahu bagaimana UT tersebut. Untuk mencapai kegiatan 

sosialisasi dan promosi sebelumnya harus diketahui ruang lingkupnya terlebih 

dahulu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada masayarakat yang lulus 

SLTA, masyarakat yang sudah lama lulus tapi masih terhambat kondisi geografis 

seperti jauhnya menempuh pendidikan tinggi dengan harus datang dari desa ke 

kota.  

Pelaksanakan kegiatan terlebih dahulu memperhatikan target yang akan 

dituju dengan membuat perencaan target. Perencanaan yang dibuat akan ditarget 

kan pada dua ranah disesuaikan dengan fakultas yang ada di UT yaitu Fakultas 

Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(FHISIP), Fakultas Ekonomi (FEKON) dan Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA). Dari keempat fakultas yang memiliki syarat khusus 

dalam penerimaan mahasiswa adalah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP), 

syaratnya adalah sudah berstatus sebagai guru, memiliki surat keterangan mengajar 

minimal 1 tahun atau guru yang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).  

Saat ini terdapat aturan bagi guru, sesuai dengan UU pendidikan No. 20 

diwajibkan bahwa guru itu harus linear dengan keilmuannya dan harus 

menyelesaikan jenjang pendidikannya yaitu minimal sarjana S1. Jadi untuk ranah 

pertama yang ditentukan yaitu kepada guru, baik guru yang sudah menjadi PNS 

atau guru yang masih honorer yang belum bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan 

tinggi. Dapat dilihat dari kondisi yang ada terdapat peluang yang bisa dijadikan 

kesempatan oleh UPBJJ untuk mengajak calon mahasiswa yang ingin masuk ke 

FKIP akan dijaring pada ranah guru.  

Maka yang akan didatangi untuk melakukan kerjasama dan sosialisasi dan 

promosi adalah Dinas Pendidikan disetiap kabupaten, instansi-instansi terkait, 

dengan mengenalkan bahwa UT itu dikalangan Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD). BKD itu merupakan mereka yang mengakui jenjang sarjananya lulusan dari 

universitas, bahwa mereka itu tidak ada masalah dengan universitasnya. Jadi UT 

dalam kegiatannya khususnya di UPBJJ Pekanbaru, yang diperkenalkan adalah 
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bahwa UT adalah perguruan tinggi negeri yang memudahkan para pekerja ataupun 

tamatan SLTA sederajat untuk menempuh pendidikan tinggi.  

2.5 Data Mining 

Penjelasan mengenai Data mining dibagi kedalam beberapa bahasan yaitu 

definisi atau pengenalan Data mining dan proses Data mining sebagai berikut: 

2.6.1 Pengertian Data mining 

Data mining menggambarkan proses pencarian pola-pola yang menarik dan 

tersembunyi (hidden pattern) dari suatu kumpulan data yang berukuran besar atau 

biasa dikatakan sebagai Big Data yang tersimpan dalam suatu basis data (database), 

seperti data warehouse dan tempat penyimpanan data lainnya. Data mining juga 

diinterpretasikan sebagai bagian dari proses penggalian pengetahuan dalam 

database yang dikenal dengan istilah Knowledge Discovery in Database (KDD) 

(Ahmad dkk, 2014).  

Data mining adalah proses ekstraksi informasi dan pembentukan pola dari 

data yang sangat besar. Hal ini juga disebut sebagai proses penemuan pengetahuan, 

pengetahuan pengembangan dari data, ekstraksi pengetahuan atau analisis data atau 

pola. Data mining adalah proses logis yang digunakan untuk mencari melalui 

sejumlah besar data guna mencari data yang berguna. Tujuan dari teknik ini adalah 

untuk menemukan pola yang sebelumnya tidak diketahui. Begitu pola ini 

ditemukan, mereka selanjutnya dapat digunakan untuk membuat keputusan tertentu 

untuk pengembangan bisnis (Ramageri, 2010). 

Data mining merupakan suatu metode pengolahan data untuk mendapatkan 

pola yang tersembunyi dari data tersebut. Hasil dari pengolahan data dengan 

metode Data mining ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan di masa 

depan. Data mining ini juga dikenal dengan istilah pattern recognition (Ong, 2013). 

Data Mining merupakan proses yang dikembangkan untuk memeriksa 

sejumlah besar data yang dikumpulkan secara rutin. Istilah ini juga mengacu ke 

sekumpulan perangkat yang digunakan untuk melakukan pemrosesan. Data yang 

dikumpulkan dari berbagai aspek seperti pemasaran, kesehatan, komunikasi, dll 

yang digunakan dalam Data mining (Begum, 2013). 
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Data mining merupakan metode pengolahan data berskala besar sehingga 

dalam Data mining ini memiliki peranan penting dalam bidang industri, keuangan, 

cuaca, ilmu dan teknologi. Secara umum kajian Data mining membahas metode-

metode seperti, Clustering, klasifikasi, regresi, seleksi variabel, dan market basket 

analisis (Ong, 2013). 

Keragaman data dan pendekatan Data mining menimbulkan banyak 

tantangan dalam penelitian Data mining. Penggunaan teknik Data mining untuk 

memecahkan masalah merupakan hal yang harus disesuai dengan kebutuhan 

berdasarkan objek yang dilakukan penelitian. Beberapa tren dalam Data mining 

yang digunakan untuk mengejar tantangan tersebut (Han dkk, 2011). 

1. Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data. 

2. Penyimpanan data dalam data warehouse, sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database yang handal. 

3. Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan internet. 

4. Teknik kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam 

globalisasi ekonomi. 

5. Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk Data mining (ketersediaan 

teknologi). 

6. Perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan pengembangan 

kapasitas media penyimpanan. 

Dari definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait dengan Data 

mining adalah 

1. Data mining merupakan suatu proses esktrasksi data otomatis terhadap data 

yang sudah ada. 

2. Data mining merupakan metode pengolahan data yang sangat besar (Big 

Data). 

3. Tujuan dari Data mining adalah mendapatkan hubungan atau menemukan 

pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. 

Hubungan yang dicari dalam Data mining dapat berupa hubungan antara dua 

atau lebih dalam satu dimensi. Misalnya dalam bentuk objek peminatan mahasiswa 

yaitu keterkaitan ada matakuliah yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat 
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dilihat keterkaitan antara nilai dari matakuliah untuk mendapatkan informasi 

menegnai matakuliah yang paling diminati. Selain itu, hubungan juga dapat dilihat 

antara dua atau lebih atribut dan dua atau lebih objek.  

Sementara itu, penemuan pola merupakan keluaran lain dari Data mining. 

Seperti halnya disekolah menengah atas yang menyediakan kelas akselerasi, maka 

pihak sekolah akan mencari pola dari siswa-siswinya yang untuk mengetahui siswa-

siswi manakah yang memiliki potensi yang lebih untuk dapat masuk ke dalam kelas 

akselerasi dan mana yang tidak.  

2.6.2 Knowledge Discovery in Database (KDD) 

Istilah Data mining dan Knowledge Discovery in Database (KDD) sering kali 

digunakan secara bergantian untuk menjelaskan proses penggalian informasi 

tersembunyi dalam suatu basis data yang besar. Sebenarnya kedua istilah tersebut 

memiliki konsep yang berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Dan salah satu 

tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah Data mining (Gilbert dkk, 2008). 

Proses KDD yang paling umum adalah disajikan dalam peta konseptual yang 

membuat lebih mudah proses seleksi pada Gambar 2.1. 

Gambar 2.1 Proses Knowledge Discovery in Database  

(Sumber: kdnuggets, 2016) 

1. Data Selection  

Dalam tahap ini membuat himpunan data target, pemilihan himpunan data, 

atau memfokuskan pada subset variabel atau sampel data, dimana penemuan 

(discovery) dilakukan. Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan 
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data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam 

KDD dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses Data mining, 

disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. 

2. Data Preprocessing  

Proses ini bertujuan untuk mentransformasikan data input ke dalam format 

yang sesuai untuk kemudian dianalisa. Dalam tahap ini dilakukan proses 

penggabungan data dari berbagai sumber, pembersihan data untuk 

menghilangkan noise data dan data ganda, serta memilih atribut data yang 

diperlukan bagi proses Data mining. 

3. Data Transformation  

Proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai 

untuk proses Data mining.  

4. Data mining  

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data 

terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, 

atau algoritma dalam Data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau 

algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara 

keseluruhan.  

5. Pattern Evolution  

Dalam tahap ini hasil dari teknik Data mining berupa pola-pola yang khas 

maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada 

memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa, ada 

beberapa alternative yang dapat diambil seperti menjadikannya umpan balik 

untuk memperbaiki proses Data mining, mencoba teknik Data mining lain 

yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di luar 

dugaan yang mungkin bermanfaat. Ada beberapa teknik Data mining yang 

menghasilkan hasil analisa berjumlah besar seperti analisa prediksi. 

Visualisasi hasil analisis sangat membantu untuk memudahkan pemahaman 

dari hasil Data mining.  
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2.6 Clustering 

Clustering adalah proses pengelompokan benda serupa ke dalam kelompok 

yang berbeda, atau lebih tepatnya partisi dari sebuah data set kedalam subset, 

sehingga data dalam setiap subset memiliki arti yang bermanfaat. Sebuah cluster 

terdiri dari kumpulan benda-benda yang mirip antara satu dengan yang lainnya dan 

berbeda dengan benda yang terdapat pada cluster lainnya. Algoritma Clustering 

terdiri dari dua bagian yaitu secara hirarkis dan secara partitional. Algoritma 

hirarkis menemukan cluster secara berurutan dimana cluster ditetapkan 

sebelumnya, sedangkan algoritma partitional menentukan semua kelompok pada 

waktu tertentu (Merliana, 2015). 

Clustering adalah teknik umum yang mudah dipahami untuk 

mengelompokkan poin data yang serupa. Algoritma Clustering memberikan 

sejumlah besar titik data ke sejumlah kecil kelompok sehingga titik data pada 

kelompok yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan pada kelompok yang 

berbeda, keduanya berbeda. Clustering memiliki banyak aplikasi, termasuk 

pembentukan kelompok teknologi, segmentasi citra, pencarian informasi, 

pengelompokkan halaman web, segmentasi pasar, dan analisis ilmiah dan teknik 

(Rajagopal, 2011). 

Clustering juga bisa dikatakan suatu proses dimana mengelompokan dan 

membagi pola data menjadi beberapa jumlah data set sehingga akan membentuk 

pola yang serupa dan dikelompokkan pada cluster yang sama dan memisahkan diri 

dengan membentuk pola yang berbeda di cluster yang berbeda. Clustering dapat 

ditemukan dibeberapa aplikasi yang ada di berbagai bidang. Sebagai contoh 

pengelompokan data yang digunakan untuk menganalisa data statistik seperti 

pengelompokan untuk pembelajaran mesin, Data mining, pengenalan pola, analisis 

citra dan bioinformatika (Merliana, 2015). 

Clustering dapat dikatakan sebagai identifikasi kelas objek yang serupa. 

Teknik clustering mampu  mengidentifikasi daerah padat dan jarang di ruang objek 

dan dapat menemukan pola distribusi dan korelasi antar atribut data secara 

keseluruhan. Pendekatan klasifikasi juga dapat digunakan untuk cara efektif untuk 

membedakan kelompok atau kelas objek namun membutuhkan banyak biaya 
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sehingga pengelompokan menggunakan pendekatan preprocessing untuk 

pemilihan dan klasifikasi subset atribut. Misalnya, untuk membentuk kelompok 

pelanggan berdasarkan pola pembelian, untuk kategori gen dengan fungsi serupa 

(Ramageri, 2010). 

2.7 Fuzzy C-Means 

Fuzzy Clustering didefinisikan sebagai bagian dari pattern recognition atau 

pengenalan pola. Fuzzy Clustering memiliki peran yang paling penting dalam 

pencarian struktur dalam data. Fuzzy Clustering adalah salah satu teknik untuk 

menentukan cluster optimal dalam suatu ruang vektor yang merupakan basis pada 

bentuk normal Euclidean untuk jarak antar vektor. Dengan begitu Fuzzy C-Means 

dapat dideskripsikan suatu teknik pengclusteran data yang mana keberadaan tiap-

tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh derajat keanggotaan (Sutoyo dkk, 

2015) 

Fuzzy C-Means (FCM) merupakan teknik pengclusteran data, dengan 

keberadaan tiap-tiap data dalam suatu cluster ditentukan oleh nilai keanggotaan. 

Konsep dasar FCM pertama kali adalah menentukan pusat cluster yang akan 

menandai lokasi rata-rata untuk masing-masing bagian cluster (Muthmainnah dkk, 

2015). 

Fuzzy C-Means memasukkan data yang akan di cluster dalam bentuk matriks 

� × �. Lalu tentukan beberapa indikator yang diperlukan pada metode Fuzzy C-

Means. Setelah itu bangkitkan bilangan random. Lalu, hitung pusat cluster data. 

Dari perhitungan pusat cluster, hitung fungsi objektif pada iterasi. Setelah itu, 

hitung perubahan matriks partisi. Lalu, cek kondisi berhenti dengan dilihat dari 

apakah nilai epsilon yang merupakan salah satu indikator telah terpenuhi atau tidak. 

Jika sudah terpenuhi maka iterasi selesai, jika iterasi telah maksimal maka kondisi 

berhenti (Ramadhan dkk, 2017) 

Zadeh (1965) mengembangkan konsep Fuzzy Set Theory (FST) khususnya 

untuk berurusan dengan situasi yang berkaitan dengan non-probabilistik yang tidak 

pasti. Presentasi lengkap dari semua aspek dari FST tersedia dalam karya 

Zimmermann (1991). Aplikasi FST dalam berurusan dengan masalah ambigu mana 

ketidakpastian non-probabilistik berlaku telah tercermin dalam karya Dewit (1982) 
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dan Ostaszewski (1993). Park dan Park (2010) mengembangkan desain untuk 

memvisualisasikan operasi himpunan Fuzzy serta mempertimbangkan teori lama 

Zadehian mengenai himpunan Fuzzy yang diambil bahwa tidak ada perbedaan 

antara fungsi keanggotaan  Fuzzy dan nilai keanggotaan Fuzzy untuk melengkapi 

himpunan Fuzzy (Das, 2013). 

Baruah (2011) telah menunjukkan bahwa nilai keanggotaan sejumlah Fuzzy 

dapat dinyatakan sebagai perbedaan antara keanggotaan fungsi dan fungsi referensi, 

dan karena itu fungsi keanggotaan  Fuzzy dan keanggotaan nilai Fuzzy untuk 

pelengkap Fuzzy set yang tidak sama. Berdasarkan konsep ini, Das (2012) mencoba 

untuk mengubah desain Park dan Park (2010) dan mampu mengatasi keterbatasan 

mereka bekerja dengan cara memvisualisasikan pelengkap himpunan Fuzzy dalam 

cara yang benar. Derring dan Ostaszewski (1995) telah menjelaskan dalam 

pekerjaan penelitian mereka metode pengenalan pola untuk risiko dan mengklaim 

klasifikasi (Das, 2013). 

Bezdek (1981) telah membahas dalam tekniknya Fuzzy C-Means data yang 

dianalisis harus dalam bentuk numerik vektor, vektor fitur yang disebut, dan jumlah 

kluster harus standar untuk memperoleh nilai-nilai keanggotaan fitur vektor. Das 

(2013) mencoba algoritma Fuzzy C-Means. Bezdek melakukan dengan tiga 

perbedaan jarak yaitu Euclidean distance,Canberra distance dan Hamming 

distance mengungkapkan bahwa dari perbedaan tiga jenis jarak tersebut, algoritma 

menghasilkan hasil tercepat juga yang paling diharapkan yaitu Euclidean Distance 

dan yang paling lambat adalah Canberra distance (Das, 2013). 

FCM merupakan milik algoritma partisi pada bidang analisis fuzzy cluster. 

Algoritma tersebut mengelompokkan satu set objek X = {x�,x	, … … , x�} ke dalam 

kelompok-kelompok homogen direpresentasikan sebagai himpunan fuzzy 

F� = {F��, F	�, … … , F�� }. Tujuan dari FCM adalah untuk menghasilkan partisi fuzzy c. 

Ini dapat dinyatakan sebagai masalah optimasi nonlinier yang dibatasi, dan 

meminimalkan Persamaan 2.1, di bawah batasan Persamaan 2.2 sebagai berikut: 

J��U, V� =  ∑ ∑ ��,�� ��� − !��"�#�$�#� 2 ...............................................................(2.1) 

dengan syarat, 
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% u',( = 1                      1 ≤ j ≤ n
�

'#�
 

0 ≤ u',( ≤ 1                    1 ≤ j ≤ n, 1 ≤ i ≤ c................................................(2.2) 

0 < % u',( < n             1 ≤ i ≤ c
�

(#�
 

dimana, 1 = 2u',(3 adalah c x n matriks partisi fuzzy, n jumlah objek dan c jumlah 

cluster. Pembobotan eksponen m > 1, mengendalikan ketidakjelasan (fuzziness) 

keanggotaan. V = {v�,v	, … … , v�} adalah satu set vektor c dan masing-masing v�, 

i = 1,2, … … c, menyatakan pusat dari cluster ith. �x( − v'� adalah standar 

Euclidean antara x( dan v'. Algoritma FCM mengadopsi strategi optimasi scara 

bergantian, dimana U�:�, V�:�ditingkatkan secara bergantian dalam setiap iterasi 

(dimana t adalah langkah iterasi). Iterasi akan dihentikan ketika mencapai kondisi 

yang stabil. Hasil FCM dapat dilambangkan oleh pasangan �U, V� (Kim dkk, 2004 

dalam Duo dkk, 2007). 

Algoritma Fuzzy C-Means dijabarkan (Sediyono dkk, 2006) dan (Ulinnuha, 

2016) sebagai berikut: 

1. Menginputkan data yang di cluster X, dalam bentuk matrix berukuran n x m 

dengan n = jumlah sampel data dan m = atribut setiap data. Xij yang 

merupakan data sampel ke-i (i=1,2,…,n) dan atribut ke-j (j=1,2,…,m). 

2. Menentukan parameter yang dibutuhkan, meliputi:  

Jumlah cluster  : c   

Pangkat   : w  

Maksimum iterasi : MaxIter  

Error terkecil  : ;  

Fungsi objektif  awal : <0 = 0  

Iterasi awal  : t=1 

3. Membangkitkan bilangan random =>?,dengan i = 1,2,…,n dan k = 1,2,…,c 

yang merupakan elemen-elemen matriks partisi awal U. setelah itu, 

Menghitung jumlah setiap kolom dengan persamaan :   

Q' =  ∑ =�A 1μ'A........................................................................................(2.3) 
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dengan j = 1,2,…,n sehingga untuk menghitung matriks random 

menggunakan persamaan: 

μ'A =  CDE
FD

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

4. Menghitung pusat cluster ke-k dengan persamaan: 

VA( =  ∑ #� ��CDE�GHIDJ �KD
∑ #KD  � �CDE�G ..............................................................................(2.5) 

5. Menghitung fungsi objektif pada iterasi ke-t, Pt dengan persamaan: 

P: =  ∑ = 1 ∑ =�A�'  1 �[∑ = 1�( �X'( − VA(�	]�μ'A�G�.............................(2.6) 

6. Menghitung perubahan matriks partisi dengan persamaan: 

μ'A =  [∑ #��IDJOPEJ�Q]RJ
ST

UST
∑ #�V∑ #��IDJOPEJ�QRJ W.

ST
USTYE

 ................................................................(2.7) 

dimana i = 1,2,…,n; dan k = 1,2,…,c. 

7. Mengecek kondisi sampai berhenti dengan persamaan:   

�|Pt −  �Pt −  1�|  <  ε�..........................................................................(2.8) 

atau (\ > �]�^\_`) apabila berhenti. dan apabila tidak : \ = \ + 1, ulangi 

langkah ke-d. 

2.8 Aplikasi Matlab 

Matlab merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. Matlab pada awalnya 

menyediakan akses yang mudah pada perangkat lunak matriks yang dikembangkan 

oleh Linpack (paket sistem linier) dan proyek Eispack (paket sistem Eigen).  

Matlab merupakan aplikasi dengan bahasa berkinerja tinggi untuk komputasi 

teknis. Matlab terintegrasi dengan perhitungan, visualisasi, dan program 

lingkungan. Selain itu, Matlab memiliki lingkungan bahasa pemrograman modern, 

struktur data yang canggih, berisi tools pengeditan dan debugging bawaan, dan 

mendukung pemrograman berorientasi objek. Faktor-faktor ini menjadikan Matlab 

tools yang sangat baik untuk pengajaran dan penelitian.  

Matlab memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan bahasa komputer 

konvensional misalnya, C dan Fortran untuk memecahkan masalah teknis. Matlab 

merupakan sistem interaktif yang elemen data dasarnya adalah larik yang tidak 

membutuhkan dimensi. Paket perangkat lunak telah tersedia secara komersial sejak 
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1984 dan sekarang dianggap sebagai tools standar di sebagian besar universitas dan 

industri di seluruh dunia.  

Matlab memiliki sistem aplikasi yang sangat terintegrasi sehingga 

memungkinkan berbagai macam perhitungan. Matlab juga menggunakan perintah 

grafis yang membuat visualisasi hasil dengan lebih cepat. Penggunaan aplikasi yang 

lebih spesisifik dikumpulkan dalam satu paket atau biasa disebut dengan toolbox. 

Terdapat beberapa toolbox yang tersedia yaitu untuk pemrosesan sinyal, 

perhitungan simbolis, teori kontrol, simulasi, optimasi, dan beberapa bidang ilmu 

terapan dan teknik lainnya (Houcque, 2005). 

Menurut (Arianto dan Caesarendra, 2011) Matlab juga memiliki beberapa 

karakteristik sebagai berikut:  

a. Bahasa pemrogramannya berdasarkan  pada matriks (baris dan kolom). 

b. Tersedia banyak toolbox untuk aplikasi-aplikasi khusus seperti; Simulink, 

Neural Network, State Flow, Data Acquisition Toolbox, Communications 

Blockset, Fuzzy Logic Toolbox, Image Acquisition Toolbox, Signal 

Processing Blockset, dan lain sebagainya. 

c. Dalam menulis kode programnya, tidak harus mendeklarasikan array terlebih 

dahulu. 

d. Memiliki waktu pengembangan program yang lebih cepat dibandingkan 

dengan pemrograman tradisional seperti Fortran, dan C. 

2.9 Silhouette Index 

Konsep Rousseeuw dideskripsikan (Rousseeuw, 1987 dalam Thinsungnoen, 

2015) sebagai Silhouette yang merupakan alat untuk digunakan menilai validitas 

pengelompokan (clustering). Silhouette dibangun untuk memilih jumlah optimal 

cluster dengan data skala rasio (seperti dalam kasus jarak Euclidean) yang sesuai 

untuk cluster yang terpisah secara jelas. Pengelompokan dianggap sebagai 

perkiraan rata-rata karena keduanya adalah perbedaan dan persamaan, dan yang 

bekerja paling baik dalam situasi dengan kelompok-kelompok yang kira-kira 

berbentuk bulat seperti Gambar 2.2. 
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Gambar 2.2 Pengelompokkan s(i) untuk setiap objek 
(Sumber: Rousseeuw, 1987 dalam Thinsungnoen, 2015) 

Kasus 1 dianggap ketidaksamaan (Rousseeuw, 1987 dalam Thinsungnoen, 

2015). Pada Gambar 2.2 yang dijelaskan bahwa untuk mengambil objek i dalam 

dataset, yang ditepatkan ke Cluster A, dapat definisikan bahwa s(i) merupakan 

dalam kasus ketidaksamaan, i merupakan objek (i) milik Cluster A, a(i) merupakan 

ketidaksamaan rata-rata dari (i) ke semua objek A lainnya, d(i, C) merupakan 

ketidaksamaan rata-rata dari (i) ke semua objek C, b(i) merupakan minimum dari 

d(i, C), dimana C ≠ A dan B merupakan Cluster B yang minimumnya mencapai 

batasan objek (i). 

Cluster B adalah pilihan terbaik yang kedua untuk objek (i). Jika tidak dapat 

akomodasi ke dalam Cluster A, maka Cluster B akan menjadi pesaing terdekat 

terdapat pada Gambar 2.2. Bilangan s(i) dapat dituliskan dalam Persamaan 2.9 

sebagai berikut: 

s�i� =  b�'�Oc�'�
�cd {c�'�,b�'�} ............................................................................................(2.9) 

Bilangan s(i) diperoleh dengan menggabungkan a(i) dan b(i) seperti dituliskan pada 

Persamaan 2.8 berikut: 

                  1 − a�i�/b�i�           if a�i� < b�i�, 
s�i� =     0                                  if a�i� = b�i�, ....................................................(2.10) 

                 b�i�/a�i� − 1          if a�i� > b�i�,  
s�i� akan menjadi −1 ≤ s�i� ≤ 1 

Kasus 2 dianggap kesamaan (Rousseeuw, 1987 dalam Thinsungnoen, 2015). 

Dalam hal ini, anggapan kesamaan didefinisikan ai�i�, di�i, C�, dan menempatkan 

bi�i� = maximum d′�i, C�, where C ≠ A. 

Bilangan s(i) dapat diperoleh dari Persamaan 2.9 berikut: 
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                  1 − b′�i�/a′�i�         if a′�i� > b′�i�, 
s�i� =     0                                  if a′�i� = b′�i�,..................................................(2.11) 

                 a′�i�/b′�i� − 1         if a′�i� < b′�i�,  
Sebagai contoh, pada Gambar 2.3 (Rousseeuw, 1987 dalam Thinsungnoen, 

2015)  menunjukkan hasil silhouette pengelompokkan, Gambar 2.3 menyajikan 

pengelompokkan pada k = 2 dan Gambar 2.4 pengelompokkan pada k = 3. Dari 

gambar tersebut menunjukkan perbandingan hasil kepadatan dan pemisahan serta 

jarak terdekat silhouette rata-rata setiap cluster. Yang mana silhouette digunakan 

untuk mendukung evaluasi dari clustering dengan silhouette maksimal. 

Gambar 2.3 Silhouette dengan pengelompokkan k = 2 
(Sumber: Rousseeuw, 1987 dalam Thinsungnoen, 2015) 
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Gambar 2.4 Silhouette dengan pengelompokkan k = 3 
(Sumber: Rousseeuw, 1987 dalam Thinsungnoen, 2015) 


