
  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berbagai bidang kehidupan saat ini, banyak sekali data yang dihasilkan oleh 

teknologi informasi yang semakin canggih. Mulai dari bidang, ekonomi, 

pendidikan, industri, bisnis serta berbagai bidang kehidupan lainnya yang 

menghasilkan data yang sangat berlimpah. Data Mining merupakan proses 

menemukan korelasi baru yang bermanfaat, pola dan trend dengan menambang 

sejumlah repositori data dalam jumlah besar, menggunakan teknologi pengenalan 

pola seperti statistik dan teknik matematika (Turban, 2005). Data Mining semakin 

menyebar dan berkembang dengan pesat belakangan ini karena kemampuannya 

dalam menambang pola bermanfaat dan trend dari basis data yang sudah ada. 

Perusahaan-perusahaan telah menghabiskan dana milyaran untuk mengumpulkan 

data dalam jumlah megabytes atau terabytes tapi tidak mendapatkan keuntungan 

yang bernilai di dalamnya, padahal didalamnya terdapat informasi yang berharga 

namun tersembunyi pada repositori data (Larose D. , 2005).  

Semakin banyaknya perusahan-perusahan yang bersaing dalam dunia bisnis 

khususnya dalam industri penjualan, menuntut para pengembang untuk 

menemukan suatu strategi yang dapat meningkatkan penjualan dan pemasaran 

produk yang akan dijualnya. Salah satunya adalah dengan pemanfaatan kegiatan 

penjualan yang dilakukan setiap hari, dan menganalisa data perusahaan yang 

semakin lama akan semakin bertambah banyak (Woka, 2016). Salah satu data 

penjualan yang bisa diolah menjadi informasi adalah data pendistribusian pada PT. 

Indomarco Adi Prima. PT. Indomarco Adi Prima merupakan salah satu unit bisnis 

dari PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak di bidang distribusi 

consumer product. Hingga saat ini, PT. Indomarco Adi Prima memiliki 25 cabang 

di beberapa kota besar di Indonesia dengan lebih dari 1100 Stock point  dengan 

lebih dari 300.000 outlet yang tersebar di wilayah-wilayah Indonesia, Salah satu 

cabang dari PT. Indomarco Adi Prima adalah PT. Indomarco Adi Prima Pekanbaru. 
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Tidak hanya PT. Indomarco Adi Prima Pekanbaru, masih cukup banyak 

perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Hal tersebut tentu 

saja menimbulkan persaingan bisnis antara perusahaan. Dalam rangka menghadapi 

persaingan bisnis dan meningkatkan pendapatan perusahaan, pihak terkait dalam 

perusahaan tersebut dituntut untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dalam 

menentukan strategi pemasaran produk yang akan dijualnya.  

PT. Indomarco Adi Prima Pekanbaru memiliki 26 Stock point yang tersebar 

di setiap wilayah Provinsi Riau dan tercatat telah mendistribusikan barang sekitar 

110 produk yang didistribusikan untuk satu tahun yaitu pada tahun 2016. 

Permasalahan yang terjadi pada PT. Indomarco Adi Prima Pekanbaru yaitu dalam 

manajemen pendistribusian. Dukungan infrastruktur yang baik, data-data yang 

sudah ada dan data-data tersebut akan terus bertambah seiring bertambahnya waktu 

tapi belum adanya pengolahan data yang dilakukan, sehingga data ini perlu diolah 

untuk menghasilkan informasi-informasi penting bagi perusahaan kedepanya yang 

bisa membuat bussines solution dalam mengambil keputusan. Kebutuhan akan 

informasi ini yang mengakibatkan manajemen pedistribusian yang kurang 

maksimal dalam proses bisnis. Dari data pendistribusian yang sudah ada 

sebelumnya seharusnya bisa dianalisis untuk mengetahui tingkat kecenderungan 

konsumen di setiap tempat tujuan pendistribusian produk pada faktor 

ketertarikannya. Dari pengolahan data tersebut akan diperoleh suatu pola konsumsi 

masyarakat terhadap produk dari perusahaan tersebut.  

Mengatasi masalah tersebut perusahaan harus menganalisa secara tepat 

dengan didukung informasi yang cukup banyak. Belum adanya sistem untuk 

membantu dan metode yang digunakan untuk strategi bisnis dalam 

mengoptimalkan benefit penjualan. Dengan adanya data mining yang didasarkan 

pada jumlah data yang tersimpan begitu banyak, data-data tersebut dapat diproses 

untuk menemukan suatu pengetahuan yang berguna bagi pihak perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan pengertian data mining yaitu menemukan pola yang menarik dari 

data dalam jumlah yang besar, data dapat disimpan dalam database, data warehouse 

atau penyimpanan informasi lainnya. 
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Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode untuk untuk melakukan 

clustering pada setiap stock point dengan tujuan dapat mengelompokan data masuk 

kedalam cluster mana yang sesuai dengan tingkat kemiripan objek, selain itu agar 

mengetahui produk apa saja yang memiliki potensi untuk didistribusikan. Dengan 

menerapkan metode data mining menggunakan algoritma clustering k-means, 

clustering adalah suatu metode analisa data untuk memecahkan masalah 

pengelompokan data (Arai, K., Barakbah, A. R, 2007). Salah satu metode clustering 

adalah k-means, k-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam 

jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang relatif cepat dan efisien 

(Arai, K., Barakbah, A. R, 2007). Algoritma clustering k-means adalah suatu 

metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses 

pemodelan tanpa supervisi (unsupervised) dan merupakan salah satu metode yang 

melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. Metode ini berusaha untuk 

meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan 

memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya (Agusta, 2007). 

Setelah didapat hasil dari proses clustering dengan algoritma k-means perlu 

diadakan suatu evaluasi pengujian. Pengujian tersebut dengan menggunakan 

metode sum squared error (SSE). Selain menggunakan SSE bisa juga dengan cara 

melakukan perhitungan perbandingan antara Between-Class Variation (BCV) dan 

Within-Class Variation (WCV) pada iterasi terakhir yang sering disebut dengan 

rasio. Untuk mengukur tingkat akurasi terhadap hasil yang didapat dengan cara 

menggunakan metode Receiver Operating Characteristic (ROC), dalam 

penggunaan metode ini bertujuan untuk mendapatkan nilai akurasi terhadap hasil 

clustering yang didapat selain mencari nilai akurasi pada metode ini juga mencari 

nilai sensitivitas dan spesifitas, adapun persamaan nya dapat dilihat sebagai berikut 

(Vercellis, 2009).  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Mardiani, 

Perbandingan Algoritma K-Means dan EM untuk Clusterisasi Nilai Mahasiswa 

Berdasarkan Asal Sekolah, 2014) dari hasil penelitian tersebut didapatkan tools 

yang digunakan adalah WEKA (Waikato Environment for Knowledge Analysis), 

hasil dari penelitian berupa clustering informasi sekolah mana yang berpotensi 
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menghasilkan lulusan dengan nilai yang baik, pengelompokan terdiri atas 3 cluster 

dengan kategori nilai tinggi, sedang dan rendah. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh (Joanna Ardhyanti Mita Nugraha, Yupie Kusumawati, 2014), dari hasil 

penelitian tersebut didapatkan hasil berupa jenis obat yang sering digunakan untuk 

resep atau pengobatan dari setiap bulannya dari sampel selama 3 tahun terakhir 

yaitu tahun 2011, 2012 dan 2013 yang dapat digunakan sebagai acuan persediaan 

obat pada tahun berikutnya. Selain itu terdapat pula obat yang setiap tahunnya 

menjadi obat yang sering digunakan untuk resep atau pengobatan, hal ini dapat 

digunakan untuk rekomendasi pada Puskesmas Pandanaran dalam persediaan obat 

untuk tahun atau bulan berikutnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

(Indra Apriyanto, Catur supriyanto, 2012), dapat disimpulkan beberapa yaitu 

berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan dalam mengevaluasi performa 

clustering keypoint menggunakan algoritma K-means lebih baik dalam menentukan 

hasil SSE dalam pengelompokan descriptor pada SURF-64 dan SURF- 128. 

Algortima K-Means dalam melakukan evaluasinya membutuhkan waktu komputasi 

yang cukup cepat dibandingkan algoritma Fuzzy C-Means yang membutuhkan 

waktu komputasi yang cukup lama. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka pada 

penelitian ini mengangkat judul: “PENERAPAN ALGORITMA CLUSTERING 

K-MEANS UNTUK MENENTUKAN POTENSI WILAYAH 

PENDISTRIBUSIAN BARANG”, penelitian ini diharapkan dapat menangani 

masalah-masalah yang terjadi dan dapat menghasilkan informasi secara cepat, tepat 

dan akurat dalam pendistribusian barang. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan rumusan masalah 

yaitu,” bagaimana membangun aplikasi untuk menerapkan algoritma clustering k-

means untuk menentukan potensi wilayah pedistribusian yang tepat dengan produk 

unggulan”. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian diperlukan batasan-batasan agar sesuai dengan 

tujuan yang direncanakan. Adapun batasan-batasan dalam penelitian tugas akhir ini 

yaitu: 

1. Data yang digunakan adalah data pendistribusian dalam satu tahun yaitu 

tahun 2016 berjumlah 2.860 record data pada setiap bulan.  

2. Data yang digunakan adalah data pendistribusian saja, data barang 

kembali tidak diperhitungkan. 

3. Data yang akan digunakan berjumlah 110 produk pada setiap stock point 

(tujuan pendistribusian).  

4. Parameter yang digunakan antara lain adalah kode produk, nama barang, 

tujuan pengiriman dan banyaknya produk. 

5. Output yang akan dihasilkan nantinya 3 cluster yaitu kelompok produk 

tinggi, produk sedang dan produk sedikit. 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang inigin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menerapkan 

algoritma clustering k-means dan membangun aplikasi pada pendistribusian PT. 

Indomarco Adi Prima Pekanbaru.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan tugas tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar dari penulisan laporan tugas akhir, yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang landasan-landasan teori yang mendukung 

dalam proses pengerjaan tugas akhir teori yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu tentang Algoritma Clustering K-Means. 
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BAB III  METODOLOGI 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang dilakukan dalam metodologi 

penelitian yaitu pengumpulan data, identifikasi masalah, study literatur, 

analisa, implementasi, kesimpulan dan saran. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini membahas tentang analisa data serta analisa proses yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan Algoritma Clustering K-

Means, dari analisa yang didapat kemudian dilakukan perancangan 

terhadap sistem yang akan dibangun. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini menguraikan mengenai implementasi yang dilakukan dalam 

penelitian, yaitu menerapkan algoritma k-means dalam menentukan 

clustering pendistribusian barang. 

BAB VI  PENUTUP 

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan yang didapatkan dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

 


