
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



6 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Informasi 

 Menurut Turban, McLean, dan Wetherbe (1999), sistem informasi adalah 

sebuah sistem yang mempunyai fungsi mengumpulkan, memproses, menyimpan, 

menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik.  Sedangkan 

Menurut Bodnar dan Hopwood (1998), sistem informasi adalah kumpulan 

perangkat keras dan lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data ke dalam 

bentuk informasi yang berguna. Menurut Alter (1992), sistem informasi adalah 

kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang 

diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah perusahaan. 

 

2.2 Data Mining 

Data mining atau pattern recognition adalah suatu metode yang dapat 

digunakan untuk pengolahan data untuk menemukan pola yang tersembunyi dari 

data yang diolah. Data yang diolah dengan teknik data mining tersebut kemudian 

menghasilkan suatu informasi baru yang bersumber dari data lama yang sudah ada 

sebelumnya. Hasil dari pengolahan data tersebut dapat digunakan dalam 

menentukan keputusan di masa depan. Data mining juga merupakan metode yang 

digunakan dalam pengolahan data berskala besar, oleh karena itu data mining 

memiliki peranan yang penting dalam beberapa bidang kehidupan, diantaranya 

adalah pada bidang industri, bidang keuangan, cuaca, ilmu dan teknologi serta 

masih banyak lainnya. Dalam data mining juga terdapat  metode – metode yang 

dapat digunakan seperti klasifikasi, clustering, regresi, seleksi variabel, dan market 
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basket analisis. Data mining juga bisa diartikan sebagai rangkaian kegiatan untuk 

menemukan pola yang menarik dari data dalam jumlah besar, kemudian data – data 

tersebut dapat disimpan dalam database, data warehouse atau penyimpanan 

informasi lainnya. Ada beberapa ilmu yang mendukung teknik data mining 

diantaranya adalah data analisis, signal processing, neural network dan pengenalan 

pola (Wardhani dan Khrisna, 2016). 

 

2.3 Clustering 

Menurut Ong (2013), clustering atau pengklasteran adalah suatu teknik data 

mining yang digunakan untuk menganalisis data untuk memecahkan permasalahan 

dalam pengelompokan data, atau lebih tepatnya mempartisi dari dataset ke dalam 

subset. Pada teknik clustering, targetnya adalah untuk kasus pendistribusian (objek, 

orang, peristiwa dan lainnya) ke dalam suatu kelompok, hingga derajat tingkat 

keterhubungan antar anggota cluster yang sama adalah kuat dan lemah antara 

angota cluster yang berbeda.  

Teknik cluster mempunyai dua metode dalam pengelompokannya, yaitu 

hierarchical clustering dan non-hierarchical clustering. Hierarchical clustering 

merupakan suatu metode pengelompokan data yang cara kerjanya adalah dengan 

mengelompokkan dua data atau lebih yang mempunyai kesamaan atau kemiripan, 

kemudian proses dilanjutkan ke objek lain yang mimiliki kedekatan dua, proses ini 

terus berlangsung hingga cluster membentuk semacam tree dimana ada hirarki atau 

tingkatan yang jelas antar objek dari yang paling mirip hingga yang paling tidak 

mirip. Namun secara logika semua objek pada akhirnya hanya akan membentuk 

sebuah cluster (Ong, 2013).  
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Sedangkan non-hierarchical clustering pada teknik ini dimulai dengan 

menentukan jumlah cluster yang diinginkan (dua cluster, tiga cluster, empat cluster 

atau lebih), setelah jumlah yang cluster yang diingikan maka proses cluster dimulai 

tanpa mengikuti proses hirarki, metode ini juga sering disebut sebagai metode K-

Meand Clustering. Pada proses analisis cluster, metode yang digunakan untuk 

membagi data menjadi subset data berdasarkan kesamaan atau kemiripan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Jadi analisis cluster secara umum dapat dikatakan bahwa. 

A. Data yang terdapat dalam satu cluster memiliki tingkat kesamaan yang tinggi.  

B. Data yang terdapat dalam suatu cluster yang berbeda memiliki tingkat 

kesamaan yang rendah 

Sebagai contoh, dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini. 

 
Gambar 2.1 Contoh Grafik Clustering (Ong, 2013) 

Pada Gambar 2.1 merupakan data konsumen sederhana yang terdapat dua 

atribut didalamnya, yaitu umur dan penghasilan. Pada data yang berdasarkan dua 

atribut tersebut kemudian dibagi menjadi tiga cluster, cluster C1 yang terdiri dari 

konsumen usia muda dan berpenghasilan rendah, cluster C2 terdiri dari konsumen 

usia muda dan tua berpenghasilan tinggi, dan cluster C3 terdiri dari konsumen usia 

tua dan berpenghasilan relatif rendah (Ong, 2013). 
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2.4 K-Means 

K-Means merupakan suatu algoritma yang digunakan dalam 

pengelompokan secara partisi, yang memisahkan data ke dalam kelompok yang 

berbeda – beda. Algoritma ini mampu meminimalkan jarak antara data ke cluster-

nya. Pada dasarnya penggunaan algoritma ini dalam proses clustering tergantung 

pada data yang didapatkan dan konklusi yang ingin dicapai di akhir proses. 

(Agustina, dkk. 2016). 

Menurut Agustina, dkk. (2016), secara umum algoritma dasar dari K-Means 

Clustering adalah sebagai berikut. 

A.  Tentukan jumlah cluster 

B.  Alokasikan data ke dalam cluster secara random 

C.  Hitung centroid dari data yang ada di masing-masing cluster 

D.  Alokasikan masing-masing data ke centroid terdekat 

E.  Kembali ke Step 3, apabila masih ada data yang berpindah cluster, atau apabila 

perubahan nilai centroid, ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan atau 

apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai 

threshold yang ditentukan. Berikut adalah flowchart tahapan algoritma K-Means. 
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Gambar 2.2 Flowchart Proses K-Means 

Perhitungan jarak antar titik dilakukan dengan menggunakan Euclidean 

distance, dan dapat dilakukan pada titik dalam satu dimensi, dua dimensi, maupun 
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3 dimensi. Formula jarak antar dua titik dalam satu, dua dan tiga dimensi secara 

berurutan ditunjukkan pada formula 1,2,3 berikut ini. 

√(𝑥 − 𝑦)2 = |𝑥 − 𝑦|   ... (2.1) 

𝑑(𝑝, 𝑞) = √(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2   ... (2.2) 

𝑑(𝑝, 𝑞) = √(𝑝1 − 𝑞1)2 + (𝑝2 − 𝑞2)2 + (𝑝3 − 𝑞3)2   ... (2.3) 

Dimana p adalah data dari dataset yang akan dipakai untuk perhitungan 

nantinya, dan q adalah centroid setiap cluster. Rumus 2.1 dipakai jika penelitian 

memiliki satu variabel penelitian, Rumus 2.2 dipakai jika penelitian memiliki dua 

variabel, dan Rumus 2.3 dipakai jika penelitian memiliki tiga variabel. 
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