
BAB II 

LANDASAN TEORI 

Landasan teori merupakan panduan untuk membahas tentang teori 

pemecahan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini akan dikemukakan beberapa teori 

yang berhubungan dan relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. 

Teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan tugas akhir ini antara lain teori 

distribusi, data mining, metode clustering dan algoritma k-means. 

2.1 PT. Indomarco Adi Prima 

PT. Indomarco Adi Prima adalah salah satu perusahaan yang bergerak 

dibidang distribusi perusahaan ini berdiri pada tahun 1990 kemudian pada tahun 

1997 PT.Indofood Sukses Makmur Tbk. Memiliki saham sebesar 80% dari 

PT.Indomarco Adi prima ditahun 2000 tepat nya pada tanggal 2 Mei  PT. 

Indomarco Adi Prima bergabung (diakuisisi) dengan PT Indofood Sukses Makmur, 

Tbk., menjadi salah satu divisinya yaitu divisi distribusi. Tapi ada bagian dari PT. 

Indomarco Adi Prima yang memisahkan diri dan berganti nama menjadi PT. 

Indomarco Prismatama, yang lebih mengkhususkan diri pada bidang retail.  

PT. Indomarco Adi Prima mendirikan salah satu cabang  pada tahun 2002 

Indomarco Adi Prima berdiri untuk wilayah Riau yang terpusat di Pekanbaru yang 

beralamat pada JL.HR.Soebrantas KM.12,5 jalan lintas Pekanbaru-Bangkinang. 

Dalam konsep pendistribusiannya PT.Indomarco membangun stock point 

disetiap wilayah. Tidak terkecuali di setiap kecamatan yang ada di kota Pekanbaru 

terdapat satu stock point , adapun pengertian dari stock point  itu sendiri adalah 

gudang cabang yang berada di suatu wilayah yang berguna untuk menyimpan 

barang yang telah didistribusikan oleh PT.Indomarco yang selanjutnya dapat 

didistribusikan ke warung-warung atau kedai agar kebutuhan pokok masyarakat 

dapat terpenuhi. Selain di dalam kot  Pekanbaru PT. Indomarco juga membangun 

stock point yang berada disetiap kabupaten dimana fungsinya sama dengan stock 

point yang berada di kota Pekanbaru. Dengan adanya stock point yang ada disetiap 

kecamatan di pekanbaru khususnya dan berada di wilayah Riau umum nya 
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mempermudah dalam mnyimpan barang disetiap wilayah dan mendistribusikan 

suatu produk. 

Pengiriman barang kesetiap stock point berdasarkan SJ yang telah dibuat 

oleh Admin. SJ adalah Surat Jalan pengiriman barang ke masing-masing stock point 

yang berisikan informasi berupa No.SJ, tujuan stock point, nama produk yang 

dikirim, banyaknya produk, nomor polisi kendaraan yang mengirim, dan nama 

supir yang mengirim. Setiap SJ memiliki keterangan produk yang terdiri dari 

beberapa field dikirim seperti kode produk, nama produk, jenis pack, conv (banyak 

produk dalam 1 pack), frac (hitungan perbungkus), jumlah percarton, dan jumlah 

perbungkus.    

Penelitian ini tidak menggunakan seluruh paramater namun hanya beberapa 

parameter saja seperti kode produk, tujuan pendistribusian, nama produk, dan 

jumlah produk yang dikirim. 

Dalam proses pengiriman barang pada setiap daerah memiliki tingkat 

intensitas pengiriman yang berbeda antara satu kota kecamatan dengan kota 

kecamatan lainnya keadaan seperti itu disebabkan oleh setiap daerah memiliki 

kebutuhan yang berbeda-beda. PT.Indomarco memiliki stadar dalam distribusi 

barang ke masing-masing stock point standar distribusi tersebut yaitu: 

1. Untuk jumlah pengiriman barang dapat dikategorikan tinggi yaitu harus 

melakukan jumlah barang yang dikirim sebanyak lebih dari 200 dalam 

satu bulan. 

2. Untuk jumlah pengiriman barang dapat dikategorikan menengah yaitu 

harus melakukan jumlah barang yang dikirim sebanyak lebih dari 100-

200 dalam satu bulan. 

3. Untuk jumlah pengiriman barang dapat dikategorikan rendah yaitu 

harus melakukan jumlah barang yang dikirim sebanyak kurang dari 100 

dalam satu bulan. 

2.2 Distribusi  

Dunia perekonomian tidak lepas dari kegiatan yang disebut dengan 

distribusi agar kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan antar produsen, 
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distributor dan konsumen menjalankan peran yang semestinya. Kegiatan distribusi 

itu sendiri menurut (Tjiptono, 2008), saluran distribusi dapat diartikan sebagai 

kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kekonsumen, sehingga penggunaannya sesuai 

dengan yang diperluas (jenis, jumlah, harga, tempat dan saat dibutuhkan). 

Proses distribusi merupakan aktivitas pemasaran yang mampu (Tjiptono, 

2008): 

1. Menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang 

dapat merealisasikan kegunaan/utilitas bentuk, tempat, waktu, dan 

kepemilikan. 

2. Memperlancar arus saluran pemasaran (marketing channel flow) secara 

fisik dan non-fisik. Yang dimaksud dengan arus pemasaran adalah aliran 

kegiatan yang terjadi di antara lembaga-lembaga pemasaran yang terlibat 

di dalam proses pemasaran. Arus pemasaran tersebut meliputi arus barang 

fisik, arus kepemilikan, arus informasi, arus promosi, arus negosiasi, arus 

pembayaran, arus pendanaan, arus penanggungan risiko, dan arus 

pemesanan. 

2.2.1 Tujuan Distribusi 

Tujuan kegiatan distribusi baik yang dilakukan oleh individu atau lembaga 

adalah sebagai berikut (Tjiptono, 2008): 

1.    Kelangsungan Kegiatan Produksi Dapat Terjamin  

Produsen atau perusahaan membuat barang untuk dijual dan mendapatkan 

keuntungan dari hasil penjualan yang kembali digunakan untuk proses produksi 

dimana keuntungan tersebut didapatkan jika terdapat distributor.  

  2.    Barang atau Jasa Hasil Produksi dapat bermanfaat Bagi Konsumen 

Barang atau jasa produksi tidak akan ada artinya jika tetap berada di tempat 

produsen. Barang atau jasa dapat bermanfaat bagi konsumen jika telah ada kegiatan 

distribusi.  

3. Konsumen Memperoleh Barang dan Jasa dengan Mudah 

Tidak semua barang atau jasa dapat dibeli langsung konsumen dari produsen 

dimana hal ini membutuhkan penyalur atau distribusi dari produsen ke konsumen.  
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2.2.2 Saluran Distribusi 

Pengertian saluran distribusi adalah suatu jalur perantara pemasaran baik 

transportasi maupun penyimpanan suatu produk barang dan jasa dari tangan 

produsen ketangan konsumen. Saluran distibusi dipengaruhi faktor diantara pihak 

produsen dan konsumen terdapat perantara pemasaran yaitu wholesaler 

(distributor/agen) yang melayani pembeli retailer (peritel) dan juga retailer 

(peritel) yang mengecerkan produk kepada konsumen akhir. 

Saluran distribusi adalah lembaga-lembaga distributor atau lembaga -

lembaga penyalur yang berkegiatan dalam menyalurkan atau menyampaikan 

barang-barang atau jasa-jasa dari produsen kepada konsumen (Nitisemito, 1996). 

2.2.3 Jenis-Jenis Saluran Distribusi 

Saluran distribusi juga terdapat berbagai jenis, jenis -jenis saluran distribusi 

barang konsumsi yang ada meliputi (Wahjono, 2010): 

1. Produsen – Konsumen 

Bentuk saluran distribusi produsen – konsumen adalah jenis saluran 

distribusi yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan 

perantara. Pada saluran distribusi jenis ini, produsen menjual barang yang 

dihasilkannya dengan perantara pos atau langsung mendatangi rumah 

konsumen (dari rumah ke rumah). Karenanya, saluran ini juga disebut 

saluran distribusi langsung. 

2. Produsen – Pengecer – Konsumen 

Pada jenis ini, produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar 

yang dilakukan untuk para pedagang pengecer, dan tidak melyanani 

penjualan kepada konsumen. Selanjutnya, pembelian yang dilakukan oleh 

konsumen dilayani oleh para pengecer saja. 

3. Produsen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

Saluran distribusi jenis ini banyak digunakan para produsen, dan 

dinamakan sebagai saluran distribusi tradisional. Dalam hal ini, produsen 

hanya melayani penjualan dalam jumlah besar yang dilakukan untuk para 

pedagang besar saja, dan tidak menjual kepada pengecer. Pembelian oleh 
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pengecer dilayani pedagang besar, dan pembelian oleh konsumen dilayani 

hanya oleh pengecer saja. 

4. Produsen – Agen – Pengecer – Konsumen 

Pada jenis saluran distribusi ini, produsen memilih agen tertentu 

sebagai penyalurnya. Ia menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam 

saluran distribusi yang ada, yakni kepada para agennya saja. Kemudian, 

sasaran penjualannya terutama ditujukan kepada para pengecer besar. 

5. Produsen – Agen – Pedagang Besar – Pengecer – Konsumen 

Dalam saluran distribusi jenis ini, produsen sering menggunakan agen 

sebagai perantara dalam menyalurkan barang produksinya kepada pedagang 

besar. Kemudian, para pedagang besar ini menjualnya kepada toko -toko 

kecil. Agen yang berperan dalam saluran distribusi ini terutama adalah agen 

penjualan. 

2.3 Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

Proses KDD adalah proses menggunakan metode Data Mining dalam 

keseluruhan proses non-trivial untuk mencari dan mengidentifikasi pola (pattern) 

dalam data, dimana pola yang ditemukan bersifat sah, baru, dapat bermanfaat dan 

dimengerti. Berikut tahapan – tahapan KDD (Tan, P N, M Steinbach, dan V Kuma, 

2006). 
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Gambar 2.1 Tahapan-Tahapan KDD (Tan, P N, M Steinbach, dan V 

Kuma,2006) 
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Knowledge Discovery in Databases (KDD) sering kali disebut untuk 

menjelaskan proses penggalian informasi tersembunyi dalam suatu basis data yang 

besar. Sebenarnya KDD mempunyai hubungan dengan Data Mining. Salah satu 

tahapan dalam keseluruhan proses KDD adalah Data Mining. Proses KDD secara 

garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut (Tan, P N, M Steinbach, dan V Kuma, 

2006): 

1. Data Selection  

a) Menciptakan himpunan target, pemilihan, himpunan data, atau 

memfokuskan pada subset variabel atau sampel data, dimana 

penemuan (discovery) akan dilakukan. 

b) Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu 

dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD 

dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses 

Data Mining, disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis 

data operasional. 

2. Data Preposessing  

a) Pemprosesan pendahuluan dan pembersihan data merupakan 

operasi dasar seperti penghapusan noise dilakukan. 

b) Sebelum proses Data Mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan 

proses cleaning  pada data yang menjadi fokus KDD. 

c) Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, 

memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan 

pada data, seperti kesalahan cetak (tipografi). 

d) Dilakukan proses enrichment, yaitu proses “memperkaya” data 

yang sudah ada dengan data atau informasi lain yang relevan dan 

diperlukan untuk KDD, seperti data atau infomasi eksternal. 

3. Data Transformation  

a) Pencarian fitur-fitur yang berguna untuk mempresentasikan data 

bergantung kepada goal yang ingin dicapai. 

b) Merupakan proses Transformasi pada data yang telah dipilih, 

sehingga data tersebut sesuai untuk proses Data Mining. proses 
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ini merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis 

atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. 

4. Data Mining  

a) Pemilihan tugas Data Mining pemilihan goal dari proses KDD 

misalnya klasifikasi, regresi, clustering. 

b) Pemilihan algoritma Data Mining untuk pencarian (searching). 

5. Pattern Evolution 

Untuk mengidentifikasi pola yang benar-benar menarik yang mewakili 

pengetahuan berdasarkan atas beberapa tindakan yang menarik. 

6. Knowledge Presentation  

Di mana gambaran teknik visualisasi dan pengetahuan digunakan untuk 

memberikan pengetahuan yang telah diberikan kepada user. 

2.4 Data Mining 

Data Mining merupakan salah satu proses eksplorasi dan analisis data yang 

memiliki  banyak metode dengan kegunaan masing-masing. Data Mining 

merupakan gabungan dari  berbagai bidang ilmu, antara lain basis data, information 

retrieval, statistika, machine learning dan sebagainya. Data Mining dapat 

diterapkan di berbagai bidang, seperti bisnis, kesehatan, asuransi, pemasaran dan 

perbankan. Data Mining merupakan cara untuk menemukan informasi yang 

tersembunyi dalam sebuah basis data dan merupakan bagian dari proses Knowledge 

Discovery in Database (KDD) untuk menemukan informasi dan pola yang berguna 

dalam data. Kumpulan proses tersebut meliputi: pembersihan data (data cleaning), 

integrasi data (data integration), pemilihan data (data selection), Transformasi data 

(data transformation), Data Mining, evaluasi pola (pattern evaluation), knowledge 

presentation (Prasetyo Eko, 2012). 

Data Mining merupakan proses pencarian pola-pola yang menarik dan 

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

tersimpan dalam suatu basis data, data warehouse, atau tempat penyimpanan data 

lainnya (Tan, P N, M Steinbach, dan V Kuma, 2006). Data Mining adalah kegiatan 

menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar, data dapat disimpan 
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dalam database, data warehouse, atau penyimpanan informasi lainnya. Data Mining 

berkaitan dengan bidang ilmu-ilmu lain seperti database system, data warehouse, 

statistik, machine learning, information retrival, dan komputasi tingkat tinggi. 

Selain itu, Data Mining didukung oleh ilmu lain seperti neural network, pengenalan 

pola, spatial data analysis, image database, signal processing (Han, J. & Kamber, 

M.,, 2006). 

2.4.1 Karakteristik Data Mining 

Data Mining juga memiliki beberapa karakteristik tertentu. Berikut 

karakteristik dari Data Mining (Davies &. B., 2004): 

1. Data Mining berhubungan dengan penemuan sesuatu yang tersembunyi 

dan pola data tertentu yang tidak diketahui sebelumnya. 

2. Data Mining bisa menggunakan data yang sangat besar. Biasanya data 

yang besar digunakan untuk membuat hasil yang lebih dipercaya. 

3. Data Mining hanya berguna untuk membuat keputusan kritis, terutama 

dalam strategi. 

2.4.2 Tugas Data Mining 

Menurut (Tan, P N, M Steinbach, dan V Kuma, 2006) Tugas Data Mining 

secara garis besar dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu: 

Data Mining

Predictive

Descriptive

 Classification

Prediction

Time Series Analysis

Association

Clustering

Summarization

 

Gambar 2.2 Tugas Data Mining (Tan, P N, M Steinbach, dan V Kuma, 2006) 
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Inti dari Data Mining adalah menggali data untuk mendapatkan informasi 

penting yang tersembunyi dalam data tersebut. Data Mining mendukung task atau 

fungsionalitas yang meliputi (Tan, P N, M Steinbach, dan V Kuma, 2006): 

1. Tugas Prediktif 

Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk memprediksikan nilai dari atribut 

tertentu berdasarkan nilai dari atribut lainnya. Atribut yang diprediksi dikenal 

sebagai target atau dependent variable, sedangkan atribut yang digunakan untuk 

membuat prediksi disebut penjelas atau independent variable. 

Metode yang termasuk prediktive Data Mining:  

1. Klasifikasi: pembagian data ke dalam beberapa kelompok atau kelas 

yang telah ditentukan sebelumnya.  

2. Regresi: memetakan data ke suatu prediction variable. 

3. Time Series Analysis: pengamatan perubahan nilai atribut dari waktu 

ke waktu. 

2. Tugas Deskriptif  

Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk memperoleh pola (correlation, 

trend, cluster, trajectory, anomaly) untuk menyimpulkan hubungan di dalam data. 

Tugas deskriptif merupakan tugas Data Mining yang sering dibutuhkan pada teknik 

postprocessing untuk melakukan validasi dan menjelaskan hasil proses Data 

Mining. Inti dari tugas Data Mining adalah pemodelan prediktif, analisa asosiasi, 

analisa cluster, dan deteksi terhadap anomali. 

Metode yang termasuk deskriptive Data Mining:  

a. Clustering: mengelompokkan beberapa objek yang serupa ke dalam 

sebuah cluster, dan yang tidak serupa ke cluster yang lain.  

b. Association rules: identifikasi hubungan antara data yang satu dengan 

yang lainnya.  

c. Summarization: pemetaan data ke dalam subset dengan deskripsi 

sederhana.  

d. Sequence discovery: identifikasi pola sekuensial dalam data.  

Pemodelan prediktif mengacu pada proses membangun model untuk 

variable target sebagai fungsi dari variabel penjelas. Ada dua tipe dari pemodelan 
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prediktif, yaitu klasifikasi (classification) yang digunakan untuk variabel target 

yang diskret, dan regresi (regression) yang digunakan untuk variabel target yang 

kontinyu. Analisa asosiasi digunakan untuk menemukan pola yang 

mendeskripsikan fitur-fitur data yang saling berhubungan. Pola-pola ini biasanya 

digambarkan dalam bentuk aturan implikasi. Analisa cluster merupakan proses 

untuk mencari kelompok-kelompok data, sedemikian sehingga data yang berada 

dalam satu kelompok memiliki kemiripan dibandingkan data yang terletak pada 

kelompok lain. Deteksi anomaly merupakan proses identifikasi data yang memiliki 

perbedaan karakteristik yang signifikan dengan data yang lain atau yang dikenal 

dengan istilah outlier (Tan, P N, M Steinbach, dan V Kuma, 2006). 

2.4.3 Pengelompokkan Data Mining 

Data Mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat dilakukan, yaitu (Larose D. , 2005):  

1. Deskripsi (Description) 

Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba mencari cara 

untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. 

Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan 

penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. 

2. Estimasi (Estimation) 

Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi 

lebih ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan 

record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi.  

3. Prediksi (Prediction)  

Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam 

prediksi nilai dari hasil akan ada di masa datang.  

4. Klasifikasi (Classification)  

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh, 

penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu pendapatan 

tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. 

5. Pengklusteran (Clustering) 



II-11 

 

Pengklusteran merupakan pengelompokan record, pengamatan atau 

memperhatikan dan membentuk kelas objek-objek yang memiliki kemiripan. 

Cluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan satu dengan yang 

lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam cluster lain. 

6. Asosiasi (Assosiation) 

Tugas asosiasi dalam Data Mining adalah menemukan atribut yang muncul 

dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut analisis keranjang 

belanja. 

2.5 Konsep Clustering 

Clustering atau clusterisasi adalah salah satu alat bantu pada data mining 

yang bertujuan mengelompokkan obyek-obyek ke dalam cluster-cluster. Cluster 

adalah sekelompok atau sekumpulan obyek-obyek data yang similar satu sama lain 

dalam cluster yang sama dan dissimilar terhadap obyek-obyek yang berbeda 

cluster. Obyek akan dikelompokkan ke dalam satu atau lebih cluster sehingga 

obyek-obyek yang berada dalam satu cluster akan mempunyai kesamaan yang 

tinggi antara satu dengan lainnya. Obyek-obyek dikelompokkan berdasarkan 

prinsip memaksimalkan kesamaan obyek pada cluster yang sama dan 

memaksimalkan ketidaksamaan pada cluster yang berbeda. Kesamaan obyek 

biasanya diperoleh dari nilai-nilai atribut yang menjelaskan obyek data, sedangkan 

obyek-obyek data biasanya direpresentasikan sebagai sebuah titik dalam ruang 

multi dimensi (Baskoro, 2010). 

Data clustering merupakan salah satu metode Data Mining yang bersifat 

tanpa arahan (unsupervised). Ada dua jenis data clustering yang sering 

dipergunakan dalam proses pengelompokan data yaitu hierarchical (hirarki) data 

clustering dan non-hierarchical (non hirarki) data clustering. K-Means merupakan 

salah satu metode data clustering non hirarki yang berusaha mempartisi data yang 

ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok. Metode ini mempartisi 

data ke dalam cluster atau kelompok sehingga data yang memiliki karakteristik 

yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama dan data yang 
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mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang 

lain (Agusta, 2007). 

Clustering (pengelompokan data) mempertimbangkan sebuah pendekatan 

penting untuk mencari kesamaan dalam data dan menempatkan data yang sama ke 

dalam kelompok-kelompok. Clustering membagi kumpulan data ke dalam 

beberapa kelompok di mana kesamaan dalam sebuah kelompok adalah lebih besar 

daripada di antara kelompok-kelompok. Gagasan mengenai pengelompokan data, 

atau clustering, memiliki sifat yang sederhana dan dekat dengan cara berpikir 

manusia; kapanpun kepada kita dipresentasikan jumlah data yang besar, kita 

biasanya cenderung merangkumkan jumlah data yang besar ini ke dalam sejumlah 

kecil kelompok-kelompok atau kategori-kategori untuk memfasilitasi analisanya 

lebih lanjut. Selain dari itu, sebagian besar data yang di kumpulkan dalam banyak 

masalah terlihat memiliki beberapa sifat yang melekat yang mengalami 

pengelompokan-pengelompokan natural (Agusta, 2007). 

2.5.1 Algoritma K-Means 

Dalam statistik dan mesin pembelajaran, pengelompokan K-Means 

merupakan metode analisis kelompok yang mengarah pada pemartisian N objek 

pengamatan ke dalam K kelompok  (cluster) dimana setiap objek pengamatan 

dimiliki oleh sebuah kelompok dengan mean (rata-rata) terdekat, dimana keduanya 

mencoba untuk menemukan pusat dari kelompok dalam data sebanyak iterasi 

perbaikan yang dilakukan oleh kedua algoritma (Prasetyo Eko, 2012). 

K-Means merupakan salah satu metode pengelompokan data non hierarchy 

(sekatan) yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk dua atau lebih 

kelompok. Metode ini mempartisi data kedalam kelompok sehingga data 

berkaraktristik sama di masukkan ke dalam satu kelompok yang sama dan data yang 

berkarakteristik berbeda di kelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Adapun 

tujuan pengelompokkan data ini adalah untuk meminimalkan fungsi objektif yang 

diset dalam proses pengelompokan, yang pada umumnya berusaha meminimalkan 

variasi di dalam suatu kelompok dan memaksimalkan variasi antar cluster (Lizda 

Iswari, 2015). 

Pengelompokan dengan K-Means (Lizda Iswari, 2015): 
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a. Tentukan jumlah kelompok 

b. Alokasikan data ke dalam kelompok secara acak 

c. Hitung pusat kelompok (sentroid atau rata-rata) dari data yang ada di 

masing-masing kelompok 

d. Alokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat 

e. Kembali ke langkah tiga, apabila masih ada data yang berpindah-pindah 

kelompok, atau apabila ada perubahan nilai sentroid diatas nilai ambang 

yang ditentukan, atau apabila perubahan nilai pada fungsi objektif yang 

digunakan masih di atas nilai ambang yang ditentukan. 

Lokasi sentroid (titik pusat) setiap kelompok yang diambil dari rata-rata 

(mean) semua nilai data pada setiap fiturnya harus dihitung kembali. Jika M 

menyatakan jumlah data dalam sebuah kelompok, I menyatakan fitur ke-I dalam 

sebuah kelompok, dan p menyatakan dimensi data, untuk menghitung sentroid fitur 

ke-I digunakan formula. 

 𝐶𝐼 =  
1

𝑀
∑ 𝑋𝑗

𝑀
𝑗=𝑖 …………………………………………………...………....... (2.1) 

Formula tersebut dilakukan sebanyak p dimensi sehingga I mulai dari 1 

sampai p. 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengukur jarak data ke 

pusat kelompok, di antaranya Euclidean, Manhattan/ City Block dan Minkowsky. 

Masing-masing cara mempunyai kelebihan dan kekurangan. 

Pengukuran jarak pada ruang jarak (distance space) Euclidean 

menggunakan formula. 

 𝐷(𝑋1, 𝑋2) = ||  𝑋1 − 𝑋2|| =  √∑ |𝑋2𝑗
𝑝
𝑗=1 − 𝑋1𝑗|2   ………………….…….. (2.2) 

D adalah jarak antara data x2 dan x1, dan | . | adalah nilai mutlak. Pengukuran 

jarak pada ruang jarak Manhattan menggunakan formula 

 𝐷(𝑋2, 𝑋1) = ||𝑋2 − 𝑋1 ||= ∑ |𝑋2𝐽 − 𝑋1𝐽
𝑃
𝐽=1 | ……………………..……….... (2.3) 

Pengukuran jarak pada ruang jarak Minkowsky menggunakan formula. 

𝐷(𝑋1, 𝑋2) = ||  𝑋1 − 𝑋2|| =  √∑ |𝑋2𝑗 − 𝑋𝑖𝑗|𝜆𝑝
𝑗=1

𝜆
 ………………...………… (2.4) 
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λ  adalah parameter jarak Minkowsky. Secara umum λ merupakan parameter 

penentu dalam karakteristik jarak. Jika λ=1, ruang jarak Minkowsky sama dengan 

Mahattan. Jika λ=2, ruang jaraknya sama dengan Euclidean, jika λ = ∞, ruang 

jaraknya akan sama dengan ruang jarak Chebyshev. Namun demikian, cara yang 

paling banyak digunakan adalah Eucludean dan Manhattan. Euclidean menjadi 

pilihan jika kita ingin memberikan jarak terpendek antara dua titik (jarak lurus), 

sedangkan Mahattan membrikan jarak terjauh pada dua data. Mahattan juga sering 

digunakan karena kemampuannya dalam mendeteksi keadaan khusus, seperti 

keberadaan outlier, dengan lebih baik (Agusta, 2005). 

2.5.2 Contoh Penerapan Algoritma Clustering K-Means 

Contoh kasus ini bertujuan untuk melakukan pengelompokan terhadap data 

mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro dengan memanfaatkan proses data 

mining dengan menggunakan teknik clustering. Metode yang digunakan adalah 

CRISP-DM dengan melalui proses business understanding, data understanding, 

data preparation, modeling, evaluation dan deployment. Algoritma yang digunakan 

untuk pembentukan cluster adalah algoritma k-means (Ramadhani, Rima Dias, 

2014).  

 Atribut yang digunakan adalah kota asal, program studi dan IPK 

mahasiswa. Cluster mahasiswa yang terbentuk adalah tiga cluster, dengan cluster 

pertama 804 mahasiswa, cluster kedua 2.792, mahasiswa dan cluster ketiga 

sejumlah 223 mahasiswa. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai salah satu 

dasar pengambilan keputusan untuk menentukan strategi promosi berdasarkan 

cluster yang terbentuk oleh pihak admisi UDINUS.  

1.  Persiapan Data (Data Preparation)  

Persiapan data mencakup semua kegiatan untuk membangun dataset 

mahasiswa yang akan diterapkan ke dalam alat pemodelan, dari data 

mentah awal berupa dataset mahasiswa dan selanjutnya akan 

melakukan proses Data Mining.  

2.   Seleksi data   

Atribut yang digunakan adalah program studi mahasiswa, kota asal 

mahasiswa dan IPK mahasiswa >= 2,75.  
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3.   Pengolahan data mentah (Preprosessing Data)  

Pada tahap ini merupakan tahap untuk memastikan data mahasiswa 

yang dipilih telah layak untuk dilakukan proses pengolahan.  

4.   Transformasi data 

Data yang berjenis nominal seperti kota asal dan program studi harus 

dilakukan proses inisialisasi data terlebih dahulu ke dalam bentuk 

angka/numerikal. Untuk melakukan inisialisasi kota asal dapat 

dilakukan dengan:  

a. Pada kota asal mahasiswa terlebih dahulu dilakukan pembagian 

wilayah-wilayah menjadi beberapa bagian wilayah. Lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini.  

Tabel 2.1 Inisialisasi Data Wilayah Kota Asal 

Kota Asal Frekuensi Inisial 

JAWA TENGAH 1 1821 1 

JAWA TENGAH 2 909 2 

JAWA TENGAH 5 492 3 

JAWA TENGAH 4 135 4 

JAWA TENGAH 3 121 5 

JAWA TIMUR 94 6 

JAWA BARAT 46 7 

SUMATERA SELATAN 42 8 

KALIMANTAN TENGAH 24 9 

D.I YOGYAKARTA 23 10 

SUMATERA UTARA 23 11 

D.K.I JAKARTA 19 12 

RIAU 11 13 

NUSA TENGGARA BARAT 11 14 

KALIMANTAN BARAT 10 15 

KALIMANTAN SELATAN 8 16 

SULAWESI SELATAN 7 17 

KALIMANTAN TIMUR 5 18 

MALUKU 5 19 

SUMATERA BARAT 4 20 

NUSA TENGGARA TIMUR 4 21 

BALI 3 22 

PAPUA 3 23 

SULAWESI UTARA 2 24 

SULAWESI TENGAH 2 25 

b. Kemudian wilayah-wilayah tersebut dlakukan pengurutan angka 

dari yang terbesar berdasarkan frekuensi mahasiswa yang berasal 
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dari wilayah tersebut. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 di 

bawah ini. 

Tabel 2.2 Inisialisasi Data Program Studi 

Program Studi Frekuensi Inisial 

Teknik Informatika / S1  1110 1 

Akuntansi / S1  501 2 

Sistem Informasi / S1  435 3 

DKV / S1  348 4 

Manajemen / S1  295 5 

Kesehatan Masyarakat / S1  269 6 

Rekam Medis & Info Kes / D3  231 7 

Teknik Informatika / D3  127 8 

Sastra Inggris / S1  106 9 

Broadcast / D3  104 10 

Teknik Industri / S1  83 11 

Sastra Jepang / S1  72 12 

Manajemen Informatika / S1  72 13 

Teknik Elektro / S1  66 14 

c. Wilayah yang memiliki frekuensi terbesar diberi inisial dengan 

angka 1 dan wilayah yang memiliki frekuensi terbesar kedua diberi 

inisial dengan angka 2, begitu seterusnya hingga wilayah dengan 

frekuensi paling sedikit.  

Selain kota asal, program studi juga termasuk ke dalam jenis data nominal 

ke dalam bentuk angka/numerikal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 di 

bawah ini. 

Tabel 2.3 Contoh dataset mahasiswa yang telah dilakukan inisialisasi 

No Program Studi Kota Asal IPK 

1. 3 1 3,85 

2. 7 2 3,64 

3. 8 5 2,91 

4. 1 8 3,20 

5. 3 1 3,85 

6. 6 1 2,99 

7. 12 4 2,93 

8. 6 14 3,62 

9. 7 2 3,64 

10. 14 13 3,02 

11. 7 2 3,45 

12. 14 4 3,10 

13. 11 1 3,29 

14. 11 1 3,63 

15. 5 7 3,28 

16. 8 1 2,75 

17. 5 4 3,11 
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No Program Studi Kota Asal IPK 

18. 3 2 3,05 

19. 3 18 3,14 

20. 1 5 3,37 

21. 1 7 3,07 

22. 10 1 3 

23. 2 2 3,11 

24. 9 11 3,18 

25. 6 1 3,3 

5.    Perhitungan Algoritma Clustering K-Means: 

a. Penetapan jumlah cluster (K) pada penelitian ini yaitu berjumlah 3 

cluster. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 di bawah ini. 

Tabel 2.4 Titik Pusat Awal  

Cluster Titik Pusat Awal Jurusan Kota Asal IPK 

Cluster 1  1  2  3,33  

Cluster 2  3  1  3,53  

Cluster 3  2  6  2,81  

b. Hitung jarak setiap data ke pusat cluster antara objek ke centroid 

dengan perhitungan jarak Euclidean.  

Persamaan yang digunakan adalah Persamaan (2.2): 

d(p,q)=√(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2 +(p3-q3)2
(4-1) 

Persamaan 2-3 diatas digunakan karena atribut yang digunakan berjumlah 

3. Sebagai contoh, akan dihitung jarak dari data mahasiswa pertama ke pusat cluster 

pertama dengan Persamaan (2.2):  

d(1,1)=√(1 − 1)2 + (1 − 2)2 +(3,48-3,33)2 

=√(0)2 + (−1)2 +(0,15)2
 

=√0 + (−1) +0,0225 

=√1,0225 

d(1,1) = 1,011 

Dari hasil perhitungan di atas di dapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa 

pertama dengan cluster pertama adalah 1,011. Jarak dari data mahasiswa pertama 

ke pusat cluster kedua dengan Persamaan (2.2): 

d(1,2)=√(1 − 3)2 + (1 − 1)2 +(3,48-3,53)2 

=√(−2)2 + (0)2 +(0,15)2
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=√4 + (0) +0,0225 

=√4,0225 

d(1,1) = 2,001 

Dari hasil perhitungan di atas di dapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa 

pertama dengan cluster pertama adalah 2,001. Jarak dari data mahasiswa pertama 

ke pusat cluster ketiga dengan Persamaan (2.2): 

d(1,3)=√(1 − 2)2 + (1 − 6)2 +(3,48-2,81)2 

=√(−1)2 + (−5)2 +(0,67)2
 

=√1 + (25) +0,4489 

=√25,4489 

d(1,1) = 5,044 

Dari hasil perhitungan di atas di dapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa 

pertama dengan cluster pertama adalah 5,044.  

c. Kelompokkan data ke dalam cluster dengan jarak minimal  

Berdasarkan hasil ketiga perhitungan di atas dapat disimpulkam bahwa 

jarak data mahasiswa pertama yang paling dekat adalah cluster 1, sehingga 

mahasiswa pertama dimasukkan ke dalam cluster 1. Hasil perhitungan 

selengkapnya untuk 5 data mahasiswa pertama dapat dilihat pada Tabel 2.5 di 

bawah ini.   

Tabel 2.5 Contoh Hasil Perhitungan Setiap Data ke Setiap Cluster 

NO Program Studi Kota Asal IPK 
Jarak Ke Jarak 

Terdekat C1 C2 C3 

1. 3 1 3,85 1,011 2,001 5,044 1 

2. 7 2 3,64 2,296 0,32 6,04 2 

3. 8 5 2,91 6,141 4,125 6,457 2 

4. 1 8 3,20 5,262 6,267 5,402 1 

5. 3 1 3,85 5,259 4,722 4,358 3 

6. 6 1 2,99 6,412 5,855 4,004 3 

7. 12 4 2,93 11,187 9,505 10,198 2 

8. 6 14 3,62 13,003 13,341 8,980 3 

9. 7 2 3,64 6,008 4,124 6,456 2 

10. 14 13 3,02 17,032 16,286 13,894 3 

11. 7 2 3,45 6,001 4,123 6,435 2 

12. 14 4 3,10 13,154 11,409 12,168 2 

13. 11 1 3,29 10,049 8,003 10,306 2 

14. 11 1 3,63 10,054 8,000 10,328 2 

15. 5 7 3,28 6,403 6,329 5,855 3 

16. 8 1 2,75 7,094 5,060 7,810 2 

17. 5 4 3,11 4,477 3,629 3,618 3 
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NO Program Studi Kota Asal IPK 
Jarak Ke Jarak 

Terdekat C1 C2 C3 

18. 3 2 3,05 2,019 1,109 4,130 2 

19. 3 18 3,14 16,125 17,004 12.046 3 

20. 1 5 3,37 3,000 4,474 1,521 3 

21. 1 7 3,07 5,006 6,341 1,437 3 

22. 10 1 3 9,061 7,020 9,435 2 

23. 2 2 3,11 1,023 1,475 4,011 1 

24. 9 11 3,18 12,042 11,667 8,610 3 

Matriks jarak dengan centroid awal seperti tersebut di atas dapat dilihat pada 

Tabel 2.6 di bawah ini.  

Tabel 2.6 Contoh Tabel Jarak dengan Centroid Awal 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 

1 0 0 

0 1 0 

0 1 0 

1 0 0 

0 0 1 

0 0 1 

0 1 0 

0 0 1 

0 1 0 

0 0 1 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

0 1 0 

0 0 1 

0 1 0 

0 0 1 

0 1 0 

0 0 1 

0 0 1 

0 0 1 

0 0 1 

1 0 0 

0 0 1 

0 1 0 

d. Setelah semua data ditempatkan ke dalam cluster yang terdekat, 

kemudian hitung kembali pusat cluster yang baru berdasarkan rata-

rata anggota yang ada pada cluster tersebut.  

Contoh perhitungan pada cluster 1 adalah sebagai berikut: 

13 + 8 + 10 + 9 + 12 + 7 + ⋯ + 11

804
,
1 + 1 + 1 + 3 + 3 + 2 + ⋯ + 1

804
,  

2.90 + 3.30 + 2.89 + 3.20 + 3.10 + 2.80 + ⋯ + 3.40

804
, 

Jadi, hasil centroid baru cluster 1 adalah (9.609, 1.988, 3.165). 

Contoh perhitungan pada cluster 2 adalah sebagai berikut: 
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1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ⋯ + 6

2792
,
1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 2 + ⋯ + 4

2792
,  

4.00 + 3.20 + 2.80 + 2.90 + 3.50 + 3.60 + ⋯ + 3.30

2792
, 

Jadi, hasil centroid baru cluster 2 adalah (2.621, 1.939, 3.148).  

Contoh perhitungan pada cluster 3 adalah sebagai berikut: 

3 + 4 + 9 + 12 + 6 + 7 + ⋯ + 11

223
,
8 + 18 + 9 + 10 + 12 + 8 + ⋯ + 9

223
,  

3.00 + 3.10 + 2.90 + 3.40 + 2.80 + 3.40 + ⋯ + 3.00

223
, 

Jadi, hasil centroid baru cluster 3 adalah (5.009, 11.960, 3.200). 

e. Setelah didapatkan titik pusat yang baru dari setiap cluster, lakukan 

kembali dari langkah ketiga hingga titik pusat dari setiap cluster 

tidak berubah lagi dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu 

cluster ke cluster yang lain.  

6.  Kesimpulan  

a.  Setelah dilakukan pengelompokan data mahasiswa melalui 

persebaran wilayah berdasarkan potensi akademik menggunakan 

Clustering K-Means terbentuk tiga cluster yaitu, cluster satu 

dengan jumlah 804 mahasiswa dengan rata-rata IPK 3.16, cluster 

dua dengan jumlah 2792 mahasiswa dengan rata-rata IPK 3.15 dan 

cluster tiga dengan jumlah 223 mahasiswa dengan rata-rata IPK 

3.2.  

b.  Strategi promosi bagi calon mahasiswa baru yang tepat sasaran 

untuk setiap wilayah berdasarkan cluster yang terbentuk adalah 

dengan mengirim tim admisi UDINUS yang sesuai dengan 

program studi yang paling banyak diminati dan melakukan 

promosi berdasarkan potensi akademik mahasiswa dengan 

melakukan penyelarasan menggunakan promotion mix dan dengan 

melihat rata-rata IPK pada setiap cluster. 
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2.6 Pengujian Hasil Clustering 

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. Apabila hasil perhitungan pengujian yang diperoleh besar, maka semakin 

bagus juga tingkat kualitas clustering tersebut.  

BCV merupakan rata-rata dari centroid, sedangkan WCV adalah SSE itu 

sendiri. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut : 

 BCV =
1

𝑁𝑘
∑ 𝑑𝑘

𝑖=1 (mi, mi)…………………………………………………..…  (2.5) 

Keterangan : 

k = Jumlah cluster   

mi = Jumlah anggota dari cluster ke-i 

i = Nama yang mewakili cluster yang dibentuk 

mi = Jumlah anggota dari cluster ke-i 

 WCV (SSE) =∑𝑛
𝑗=𝑖 ∑ 𝑑𝑝∈𝑐𝑖 (p, mi)2 .............................................. (2.6) 

Keterangan : 

p€ci = Jumlah semua data 

k = Jumlah cluster 

p = Cluster jarak terdekat 

mi = Jumlah anggota dari cluster ke-i 

 Rasio = 
𝐵𝐶𝑉

𝑊𝐶𝑉
…………………………………………………………… (2.7) 

Apabila nilai rasio yang didapat semakin kecil maka semakin bagus pula 

tingkat hasil dari akurasi cluster, menurut (Kauffman dan Roesseuw, 1990). 

Kriteria hasil ukuran rasio dapat dilihat pada Tabel Tabel 2.7 di bawah ini. 

Tabel 2.7 Kriteria Pengukuran Rasio 

Nilai Rasio Kriteria 

≤ 0,25 Sangat baik 

0,25 - 0,50 Baik 

0,50 - 0,75 Kurang baik 
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Nilai Rasio Kriteria 

0,75 – 1,00 Buruk 

2.6.1 Metode Receiver Operating Characteristic (ROC) 

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, adapun persamaan nya dapat dilihat sebagai berikut (Vercellis, 2009).  

Akurasi = 
𝑇𝑝+𝑇𝑛

𝑇𝑝+𝑇𝑛+𝐹𝑝+𝐹𝑛
……………………………………..……….... (2.8) 

Sensitivity= 
𝑇𝑝

𝑇𝑝+𝐹𝑛
……………….………………………….....………. (2.9) 

Specificity= 
𝑇𝑝

𝑇𝑝+𝐹𝑝
………………………………….…...……………. (2.10) 

Keterangan : 

Tp = True positif ( Nilai kebenaran pada nilai centeroid ) 

Tn = True negative (Nilai centeroid hasil clustering) 

Fp = False positif (Nilai kebeneraan centeroid pada cluser lain) 

Fn = False Negative (Nilai kebeneraan centeroid terakhir pada cluser lain). 

Apabila hasil dari clustering mendekati titik kurva 1,00 maka akurasi yang 

didapatkan dalam kategori sangat bagus, untuk melihat hasil akurasi masuk 

kedalam kategori yang mana, perhatikan tabel Tabel 2.8 di bawah ini. 

Tabel 2.8 Standar Receiver Operating Characteristic (ROC) (Sofi Defiyanti, 

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.2  Contoh Perhiungan Receiver Operating Characteristic (ROC)  

Mengetahui keakuratan yang dihasilkan metode K-Means clustering diukur 

dengan menggunakan Receiver Operating Characteristic (ROC). Tabel 2.9 di 

bawah ini menunjukan pengujian dengan Receiver Operating Characteristic (ROC) 

Nilai Rasio Kategori 

0,80  -  1,00  Sangat baik 

0,60  -  0,80  Baik 

0,40  -  0,60  Cukup baik 

0,20  -  0,40  Kurang Baik 

0,00  -  0,20  Tidak Baik 
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dengan sample 1 percobaan dari 30 percobaan clustering K-Means IPA (Chandra 

Purnamaningsih, Ristu Saptono, Abdul Aziz, 2014). 

Tabel 2.9 Receiver Operating Characteristic (ROC) K-Means IPA 

Data 
 Aktual 

 Diterima 

IPA 
Ditolak IPA 

   

Hasil Prediksi 
 

Diterima 

IPA 
98 (TP) 8 (FP) 

 Ditolak 

IPA 
73 (FN) 76(TN) 

  

Total   171 (P) 84 (N) 

Akurasi = 
98+76

98+76+8+73
 = 0.664967 

Sensitivity = 
98

98+73
 = 0.549308 

specificity = 
98

98+8
 = 0.903867 

Tabel 2.10 menunjukan pengujian dengan Receiver Operating 

Characteristic (ROC) dengan sample 1 percobaan dari 30 percobaan clustering K-

Means IPS. 

Tabel 2.10 Receiver Operating Characteristic (ROC) K-Means IPS 

Data 
 Aktual  

 
Diterima IPS 

 
Ditolak IPS 

    

Hasil Prediksi 
 

Diterima 

IPS 
19 (TP)  99 (FP) 

 Ditolak 

IPS 
65 (FN) 

 
72 (TN) 

   

Total   84 (P)  171 (N) 

Tabel 2.11 di bawah ini menunjukan pengujian dengan Receiver Operating 

Characteristic (ROC) dengan sample 1 percobaan dari 30 percobaan praprocessing 

clustering K-Means IPA. 

Tabel 2.11 Receiver Operating Characteristic (ROC) Praprocessing K-Means 

IPA 

Data 
 Aktual 

 
Diterima IPA Ditolak IPA 

   

Hasil Prediksi 
 

Diterima 

IPA 
171 (TP) 24 (FP) 

 Ditolak 

IPA 
0 (FN) 60 (TN) 

  

Total   171 (P) 84 (N) 
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Dari Tabel 2.12 di bawah ini menunjukan pengujian dengan Receiver 

Operating Characteristic (ROC) dengan sample 1 percobaan dari 30 percobaan 

prapocessing clustering K-Means IPS. 

Tabel 2.12 Receiver Operating Characteristic (ROC) Praprocessing K-Means 

IPS 

Data 
 Aktual 

 Diterima 

IPS 
Ditolak IPS 

   

Hasil Prediksi 
 

Diterima 

IPS 
60 (TP) 0 (FP) 

 Ditolak 

IPS 
24 (FN) 171 (TN) 

  

Total   84 (P) 171 (N) 

     

Setelah didapatkan hasil pengujian data aktual dengan hasil prediksi 

menggunakan Receiver Operating Characteristic (ROC) maka dapat dilakukan 

pengujian terhadap akurasi, recall, sensitivity, specificity pada masing-masing 

clustering K-Means IPA , K-Means IPS, praprocessing clustering K-Means IPA 

dan praprocessing clustering K-Means IPS. Berikut perolehan rata-rata hasil 

pengujian yang ditunjukkan pada Tabel 2.13 di bawah ini. 

Tabel 2.13 Rata-rata Hasil Pengujian 

K-Means Akurasi Recall Precision Specificity 

IPA 0.664967 0.549308 0.921740 0.903867 

Pra IPA 0.905882 1 0.876923 0.714285 

IPS 0.354686 0.226462 0.160159 0.417575 

Pra IPS 0.905882 0.714285 1 1 

Berdasarkan hasil pengujian clustering untuk praprocessing clustering K-

Means IPA dan preprocessing clustering K-Means IPS memberikan hasil yang 

signifikan dibandingkan dengan clustering K-Means IPA dan K-Means IPS 

sehingga berdasarkan Tabel 2.7 preprocessing clustering K-MeansIPA diperoleh 

akurasi 0.905882, recall 1, sensitivity 0.876923, specivicity 0.714285. Sedangkan 

untuk praprocessing clustering K-Means IPS akurasi 0.905882, recall 0.714285, 

sensitivity 1, dan specificity 1 (Chandra Purnamaningsih, Ristu Saptono, Abdul 

Aziz, 2014). 
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2.7 Pengujian User Acceptance Test 

Pengujian User Acceptance Test (UAT) merupakan pengujian yang 

dilakukan oleh end-user dimana user tersebut adalah staff karyawan perusahaan 

yang langsung berinteraksi dengan sistem dan dilakukan verifikasi apakah fungsi 

yang ada telah berjalan sesuai dengan kebutuhan/fungsinya (Perry, 2006). 

2.7.1 Skala Likert 

Skala Likert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu gejala atau 

fenomena pendidikan. Terdapat dua bentuk model pertanyaan dalam skala likert, 

yaitu bentuk pertanyaan positif, yang digunakan untuk mengukur sikap positif dan 

pertanyaan negatif yang digunakan untuk mengukur sikap negative (Djaali, 2008). 

Langkah-langkah pada skala likert yang digunakan untuk menentukan sikap 

responden secara keseluruhan terhadap sistem adalah sebagai berikut (Djaali, 

2008): 

1. Menentukan Bentuk Skala Likert 

Jika ingin mengukur sikap positif, maka pilihan jawaban A, B dan C diberi 

skor 3, 2 dan 1. Sedangkan untuk mengukur sikap negatif, maka pilihan jawaban 

A, B dan C diberi skor 1, 2 dan 3. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 

2.14 dan Tabel 2.5 di bawah ini. 

Tabel 2.14 Pernyataan Positif Skala Likert 

Pilihan Skala Jawaban Nilai 

1 Jawaban A 3 

2 Jawaban B 2 

3 Jawaban C 1 

Tabel 2.15 Pernyataan Negatif Skala Likert 

Pilihan Skala Jawaban Nilai 

1 Jawaban A 1 

2 Jawaban B 2 

3 Jawaban C 3 

2. Menentukan Skor Pada Kriteria Objektif 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan nilai kriterium dari kuisioner 

yang akan dijadikan batasan untuk menentukan sikap responden. 

3. Menentukan Skor maksimal 

(Skor Tertinggi X Jumlah Pertanyaan X Jumlah Responden) X 100% 
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4. Menentukan Skor minimal 

(Skor Terendah X Jumlah Pertanyaan X Jumlah Responden) X 100% 

5. Menentukan Range 

Skor tertinggi - skor terendah 

6. Menentukan Kategori (K) 

Menentukan banyaknya kriteria yang disusun pada kriteria objektif 

suatu variable misalnya pada penelitian ini kategori yang digunakan 

adalah Layak dan Tidak Layak. 

7. Menentukan Interval (I) 

Range / Kriteria 

8.  Menentukan Kriteria Penilaian Skor Tertinggi – Interval 

9.   Menentukan Kriteria Objektif 

Layak jika skor >= Kriteria Penilaian 

Tidak Layak jika skor < Kriteria Penilaian 

10.  Menentukan Hasil Skor Kuisioner 

Pada langkah ini menentukan skor total yang diperoleh dari jawaban 

kuisioner yang dibagikan kepada seluruh responden. Hasil skor tersebut dihitung 

dalam bentuk tabel seperti Tabel 2.16 di bawah ini. 

Tabel 2.16 Hasil Skor Kuisioner 

Nomor 

Responden 
Jawaban Responden 

Jumlah 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 X X X X X X X X X X Y 

2 X X X X X X X X X X Y 

3 X X X X X X X X X X Y 

4 X X X X X X X X X X Y 

5 X X X X X X X X X X Y 

                                                                                       Total Skor Kuisioner Z 

Keterangan: 

X = skor jawaban responden 

Y = total skor jawaban setiap responden 

Z = total skor seluruh jawaban kuisioner 

11. Mengisi Skor Jawaban Responden 
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Dari contoh Tabel 2.16 hasil skor kuisioner diatas terdapat 10 pertanyaan 

yang dibagikan kepada 5 responden dengan masing-masing pertanyaan memiliki 3 

jawaban, yaitu jawaban A, jawaban B dan jawaban C. Jika kuisioner yang dibagikan 

untuk mengukur sikap positif, maka X dari tabel diatas diisi dengan nilai dari setiap 

jawaban kuisioner. Misal untuk responden pertama dari pertanyaan nomor 1 

menjawab A, maka X sama dengan 3, jika jawabannya C maka nilai X sama dengan 

1. Jika kuisioner yang dilakukan untuk mengukur sikap negatif, maka nilai X adalah 

kebalikannya. Hal ini disesuaikan dengan bentuk skala yang telah ditentukan pada 

tahap sebelumnya. 

12.  Menghitung Total Skor Setiap Responden 

Selanjutnya setelah didapat nilai X dari langkah sebelumnya, maka 

dilakukan penjumlahan dari seluruh jawaban untuk setiap responden 

sehingga didapat nilai Y. 

13.  Menghitung Total Skor Kuisioner 

Setelah Menghitung total skor setiap responden, maka tahap 

selanjutnya mencari nilai Z dengan cara menjumlahkan seluruh nilai Y. 

Hasilnya merupakan skor akhir dari kuisioner yang akan digunakan 

untuk menghitung intervalnya. 

14.  Interpretasi Total Skor Kuisioner 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai interval 

sehingga hasilnya dapat ditentukan layak atau tidak layaknya sebuah 

sistem yang akan dibangun menggunakan metode Simple Additive 

Weighting (SAW). Untuk mendapatkan hasil tersebut dilakukan 

perhitungan, yaitu (Djaali, 2008):     

  

 
Total Skor Kuisioner

Skor Tertinggi x Jumlah Pertanyaan x Jumlah Responden
X100%………..(2.

11) Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan diatas, maka dapat di 

interpretasikan dalam bentuk  interval seperti pada Gambar 2.3 di 

bawah ini:  
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Gambar 2.3 Interpretasi Total Skor Kuisioner  (Djaali, 2008) 

Dari gambar tersebut, pengukuran sikap yang dilakukan dengan 

membagikan kuisioner terhadap responden dikatakan layak jika hasil kuisioner 

berada pada interval >= 66,7% dan dikatakan tidak layak jika hasilnya berada pada 

interval < 66,7%. 

2.8 Penelitian Terkait 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai 

referensi untuk acuan dan  mendapatkan pengetahuan baru. Berikut beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pada Tabel 2.17 di bawah ini. 

Tabel 2.17 Referensi Penelitian Sebelumnya 

No 
(Penulis, 

Tahun) 
Judul Metode Hasil 

1. (Indra 

Apriyanto

, Catur 

supriyant

o, 2012) 

Perbandingan 

Algoritma 

Clustering K-

means  dan 

Fuzzy C-

Means untuk 

pengelompok

an Keypoint 

Descriptor 

dalam citra 

sidik jari 

Clusterin

g K-

Means 

dan Fuzzy 

C-Means 

1. Berdasarkan eksperimen yang telah 

dilakukan dalam mengevaluasi performa 

clustering keypoint menggunakan algoritma 

Kmeans lebih baik dalam menentukan hasil 

SSE dalam pengelompokan descriptor pada 

SURF-64 dan SURF- 128. 

2. Algortima K-Means dalam melakukan 

evaluasinya membutuhkan waktu komputasi 

yang cukup cepat dibandingkan 

algoritmaFuzzy C-Means yang 

membutuhkan waktu komputasi yang cukup 

lama. 
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No 
(Penulis, 

Tahun) 
Judul Metode Hasil 

2. (Ramadha

ni, Rima 

Dias, 

2014) 

Data Mining 

Algoritma 

Clustering K-

Means Untuk 

Menentukan 

Strategi 

Promosi 

Universitas 

Dian 

Nusantoro 

Algoritma 

Clusterin

g K-

Means 

Setelah dilakukan pengelompokan data 

mahasiswa melalui persebaran wilayah 

berdasarkan potensi akademik menggunakan 

Clustering K-Means terbentuk tiga cluster 

yaitu, cluster satu dengan jumlah 804 

mahasiswa dengan rata-rata IPK 3.16, cluster 

dua dengan jumlah 2792 mahasiswa dengan 

rata-rata IPK 3.15 dan cluster tiga dengan 

jumlah 223 mahasiswa dengan rata-rata IPK 

3.2. 

3. (Tri 

Utami 

Putri, 

M.Izman 

H,S.T.,M.

M.,PhD, 

Susan 

Dian PS 

M.Kom, 

2014) 

Penerapan 

Data Mining 

untuk 

Menentukan 

Strategi 

Penjualan 

Toko Buku 

Gramedia 

menggunaka

n Metode 

Clustering 

Algoritma 

Clusterin

g K-

Means 

1. Penerapan Data Mining dengan teknik 

clustering dan algoritma k-means yang 

dilakukan menghasilkan sebuah informasi 

mengenai kategori dan penerbit buku dimana 

dari informasi tersebut didapat jumlah buku 

pelajaran yang paling banyak terjual yaitu 

buku SD berjumlah 7.0577 dan buku SMA 

berjumlah 5.5713.  

2. Dari hasil diatas maka dapat diketahui 

penerbit buku yang paling banyak diminati 

pada Toko Buku Gramedia Palembang yaitu 

buku pelajaran penerbit Erlangga dan Esis. 

4. (Mardiani

, 2014) 

 

Perbandingan 

Algoritma K-

Means dan 

EM untuk 

Clusterisasi 

Nilai 

Mahasiswa 

Berdasarkan 

Asal Sekolah 

K-Means 

dan EM 

(Expectati

on 

Maximati

n) 

Dari analisis hasil, didapatkan algoritma 

terbaik untuk melakukan clustering untuk 

kasus-kasus diatas jika dibandingkan antara 

Algoritma K-Means dan EM adalah 

Algoritma K-Means, karena dilihat dari nilai-

nilai koefisien Silhouette yang telah 

didapatkan, nilai-nilai koefisien silhouette 

pada Algoritma K-Means lebih banyak yang 

mendekati nilai 1 dibanding algoritma EM. 

Ini berarti pengelompokan cluster pada 

algoritma K-Means lebih baik dari algoritma 

EM.  

 

5. (Lizda 

Iswari, 

2015) 

Pemanfaatan 

Algoritma 

Clustering K-

Means Untuk 

Pemetaan 

Hasil 

Klasterisasi 

Data 

Kecelakaan 

Lalu Lintas 

Algoritma 

Clusterin

g K-

Means 

Dengan hasil penelitian cluster data 

kecelakaan lalu lintas dengan metode 

Clustering K-Means dapat digunakan untuk 

mengelompokkan obyek jalan berdasarkan 

kesamaan karakteristik pada jumlah korban, 

jumlah kendaraan yang terlibat, dan jumlah 

kecelakaan yang terjadi dalam suatu rentang 

waktu tertentu. 

 


