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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1 Klasifikasi  

Klasifikasi merupakan suatu teknik dengan melihat pada kelakuan dan 

atribut dari kelompok yang telah didefinisikan. Teknik ini dapat memberikan 

klasifikasi pada data baru dengan memanipulasi data yang ada yang telah 

diklasifikasi dan dengan menggunakan hasilnya untuk memberikan sejumlah 

aturan. Aturan aturan tersebut digunakan pada data-data baru untuk diklasifikasi. 

Teknik ini menggunakan supervised induction, yang memanfaatkan kumpulan 

pengujian dari record yang terklasifikasi untuk menentukan kelas-kelas tambahan 

(Kusnawi, 2007). 

3.2 Data Mining 

Data mining adalah serangkaian proses untuk menggali informasi yang 

tersembunyi dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan bermanfaat yang 

sebelumnya tidak dapat diketahui secara manual. Kata mining sendiri kurang 

lebih berarti suatu proses untuk mendapatkan barang berharga (valuable minerals) 

dari sejumlah besar material dasar (earth). Oleh karena itu teknologi data mining 

sebenarnya merupakan sebuah proses panjang yang berakar dari bidang ilmu 

seperti kecerdasan buatan (artificial intelligent), machine learning, statistika dan 

basis data. Beberapa teknik yang sering disajikan dalam literatur data mining 

antara lain : clustering, classification, association rule mining, neural network, 

dan lain-lain. 

Adapun tahap-tahap data mining yaitu : 

1. Data selection : Pada tahap ini berisi pemilihan tujuan penggalian data, 

mengidentifikasi data yang akan digali, memilih atribut input dan target. 

2. Data transformation : Pada tahap ini dilakukan tranformasi yang meliputi 

organisasi data yang telah dipilih pada tahapan sebelumnya, melakukan 

konversi dari satu tipe data ke lainnya (misalnya dari simbolik ke numerik), 
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mendefinisikan atribut-atribut, menurunkan dimensi data, menghilangkan 

noise (termasuk outlier), normalisasi, juga menentukan strategi untuk 

menangani data yang hilang. 

3. Data mining step per step. Pada tahap ini data yang telah ditransformasi pada 

tahapan sebelumnya digali menggunakan satu atau lebih teknik untuk 

mendapatkan pola-pola yang menarik perhatian dan menjadi pengetahuan 

baru. 

4. Result interpretation and validation. Untuk memahami arti dari pengetahuan 

baru yang telah tersintesa pada tahapan sebelumnya dan juga validitas hasil 

maka dilakukan uji aplikasi data mining menggunakan metode estimasi. 

5. Incorporation of the discovered knowledge. Pada tahap ini berisi penyajian 

hasil-hasil dari teknik data mining kepada para pengambil kebijakan 

perusahaan atau pemerintahan yang akan dilihat adanya pertentangan dengan 

keputusan sebelumnya atau apakah pengetahuan baru tersebut dapat 

diaplikasikan dan akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan atau 

kebijakan pemerintahan(Hakim, 2014). 

3.3 Metode K-Nearest Neighbor 

Metode K-Nearest Neighbor adalah sebuah algoritma pelatihan untuk 

mengklasifikasikan suatu data baru berdasarkan kategori mayoritas banyaknya K 

data pelatihan yang terdekat dengannya (nearest neighbor). Tujuan utama dari 

algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan suatu obyek baru berdasarkan 

atribut dan sampel pelatihan. Pengklasifikasian tidak menggunakan sembarang 

model untuk pencocokan tetapi hanya berdasar memory penghitungan. Diberikan 

sebuah titik data baru, kemudian dicari sejumlah K obyek atau titik-titik pelatihan 

yang terdekat dengan titik baru tersebut. Klasifikasi dilakukan dengan memilih 

klas terbanyak yang terdapat dalam persekitaran obyek tersebut. Algoritma K 

nearest neighbor menggunakan klasifikasi berdasarkan persekitaran obyek sebagai 

nilai prediksi untuk data baru yang dicari klasnya. 

K-nearest neighbor bekerja sangat sederhana, algoritma ini bekerja dengan 

berdasarkan jarak minimum antara data baru yang ditanyakan dengan seluruh data 
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pelatihan. Kemudian dengan menentukan banyaknya K persekitaran data baru 

tersebut, dipilih klas terbanyak yang muncul dari persekitaran dan digunakan 

sebagai dasar untuk menetapkan klas dari data baru tersebut. Misalkan data 

pelatihan untuk algoritma K-nearest neighbor memuat beberapa atribut 

multivariate dengan variabel Xi yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan 

Y. Tipe data untuk K-nearest neighbor dapat berupa sebarang skala pengukuran 

dari nominal, ordinal maupun skala kuantitatif (interval atau rasio) (Hakim, 2014). 

Nilai k yang terbaik untuk algoritma ini tergantung pada data. Secara umum, 

nilai k yang tinggi akan mengurangi efek pada klsifikasi, tetapi membuat batasan 

antara setiap klasifikasi menjadi semakin kabur. Nilai k yang bagus dapat dipilih 

dengan optimasi parameter. Kasus khusus dimana klasifikasi diprekdisikan 

berdasarkan training data yang paling dekat (dengan kata lain, k=1) disebut 

algoritma Nearest Neighbor(Hermaduanti N & Sri Kusumadewi, 2009).  

Pada kasus khusus dimana klasifikasi diprediksikan berdasarkan data 

sampel yang paling dekat yaitu k = 1 yang disebut dengan Nearest Neighbor.  

Pendekatan sederhana untuk menentukan nilai k yaitu : 

  √  (1) 

dimana n adalah jumlah dari sampel data yang ada. 

Misalkan terdapat 30 sampel data, untuk menentukan nilai k nya digunakan rumus 

  √  √        , berarti nilai k = 5 

  √  √       , berarti nilai k = 4 

Nilai k umumnya ditentukan dalam jumlah ganjil (3, 5, 7) untuk 

menghindari munculnya jumlah jarak yang sama dalam proses pengklasifikasian. 

Apabila terjadi dua atau lebih jumlah kelas yang muncul sama maka nilai k 

menjadi k – 1 (satu tetangga kurang), jika masih ada yang sama lagi maka nilai k 

menjadi k – 2 , begitu seterusnya sampai tidak ditemukan lagi kelas yang sama 

banyak (Febrealti, 2011). 

3.4 Jarak Euclidian 

Euclidean Distance terdiri dari empat klasifikasi yaitu : 

1. One –dimensional distance 
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  (  )       (  ) dengan rumus : 

   √(     )  |     | (2) 

 

2. Two-dimensional distance 

  (     )       (     ) dengan rumus : 

   √(     )  (     )
 
 (3) 

 

3. Three-dimensional distance 

  (        )       (        ) dengan rumus : 

   √(     )  (     )
 
 (     )  (4) 

 

4. N-dimensional distance 

  (          )       (          ) dengan rumus : 

   √(     )  (     )     (     )  (5) 

(https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_distance). 

Langkah-langkah cara perhitungan KNN (K-Nearest Neighbor) berdasarkan 

Euclidean Distance adalah (Kusumadewi, 2009) : 

1. Menentukan parameter k 

2. Hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data 

pelatihan atau data sampel. 

Untuk menghitung jaraknya dengan menggunakan rumus Euclidean 

Distance : 

   √∑(     ) 
 

   

 (6) 

 

   √(     )  (     )     (     )  (7) 
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dimana : 

  = jarak variabel ke-i 

  = variabel data, (i = 1,2,3,...,...,n) 

  = dimensi data 

  = data uji, p = (p1,p2,...,...,pn) 

   data sampel, q = (q1,q2,...,...,qn) 

3. Urutkan jarak yang terbentuk (urut naik) dan tentukan jarak terdekat 

sampai urutan ke-k 

4. Pasangkan kategori atau kelas yang bersesuaian 

Cari jumlah terbanyak dari tetangga terdekat tersebut, dan tetapkan kategori 

tersebut sebagai kategori dari data yang dicari. 

3.5 Analisis Gerombol 

Analisis gerombol merupakan teknik peubah ganda yang mempunyai tujuan 

utama untuk mengelompokkan objek-objek berdasarkan kemiripan karakteristik 

yang dimilikinya.karakteristik objek-objek dalam suatu gerombol memiliki 

tingkat kemiripan yang tinggi, sedangkan karakteristik antar objek pada suatu 

gerombol dengan gerombol yang lain memiliki tingkat kemiripan yang rendah. 

Dengan kata lain, keragaman dalam suatu gerombol minimum sedangkan 

keragaman antar gerombol maksimum(Mattjik & Sumertajaya, 2011).   

 Analisis gerombol meneliti seluruh hubungan interdependensi, tidak ada 

pembedaan variabel bebas dan tak bebas dalam analisis gerombol ini. Pembedaan 

variabel bebas dan tidak bebas terjadi dalam analisis diksriminan, analsis regresi 

mutivariat, analisis jalur, di mana kita ingin mengetahui pengaruh dari variabel 

bebas baik secara individu maupun bersama-sama terhadap variabel tak bebas. 

 Prosedur pengklasteran (gerombol) bisa hierarki dan non-hierarki. 

Pengklasteran hierarki ditandai dengan pengembangan suatu hierarki atau struktur 

mirip pohon (tree like structure). Metode hierarki bisa algomeratif atau divisif. 

Pengklasteran algomeratif mulai dengan setiap objek dalam suatu klaster yang 

terpisah. Klaster dibentuk dengan mengelompokkan objek (responden) ke dalam 

klaster yang semakin membesar (semakin banyak elemen atau objek yang menjadi 

anggotanya). Proses ini dilanjutkan sampai semua objek menjadi anggota dari 
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suatu klaster tunggal (a single cluster). Sebaliknya pengklasteran devisif dimulai 

dari semua objek dikelompokkan menjadi klaster tunggal. Kemudian klaster 

dibagi atau dipisah, sampai setiap objek berada di dalam klaster yang terpisah.  

 Metode algomeratif biasanya dipergunakan di dalam riset pemasaran. 

Metode-metode tersebut terdiri dari metode terkait (linkage method), variance 

method dan centroid methods. Linkage method meliputi single linkage, complete 

linkage dan average linkage. Linkage method didasarkan pada jarak minimum 

atau aturan tetangga terdekat (nearest neighbor rule)(Supranto, 2004). 

3.6 Metode Hierarki 

Tipe dasar dalam metode hierarki bisa aglomeratif atau devisif. Pada 

pengklusteran aglomeratif, dimulai dengan menempatkan obyek dalam cluster–

cluster yang berbeda kemudian mengelompokkan obyek secara bertahap ke dalam 

cluster-cluster yang lebih besar, sedangkan pada pengklasteran devisif dimulai 

dengan menempatkan semua obyek sebagai satu cluster. Kemudian secara 

bertahap obyek-obyek dipisahkan ke dalam cluster-cluster yang berbeda, dua 

cluster, tiga cluster, dan seterusnya(Simamora, 2005). 

Ada lima metode hierarki aglomeratif dalam pembentukan cluster yaitu: 

1. Pautan Tunggal (Single Linkage) 

2. Pautan Lengkap (Complete Linkage) 

3. Pautan Rata-rata (Average Linkage) 

4. Metode Ward (Ward’s Method) 

5. Metode Centroid (pusat) 

Secara umum langkah-langkah dalam metode cluster hierarki aglomeratif untuk 

membentuk kelompok dari N obyek sebagai berikut : 

a) Dimulai dengan N cluster, dimana masing-masing memuat satu kesatuan. 

Jika terdapat matriks N x N dengan jarak D ={dik}. 

b) Mencari matriks jarak untuk pasangan cluster terdekat. Misalkan pasangan 

cluster paling mirip obyek U dan V maka D = {duv}, sehingga U dan V 

dipilih. 
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c) Menggabungkan cluster U dan V menjadi cluster baru (UV). 

Memperbaharui masukan dalam matriks jarak dengan cara 

1) Menghapus baris dan kolom sesuai dengan cluster U dan V 

2) Menambahkan baris dan kolom dengan memberikan nilai jarak antara 

cluster baru (UV) dan semua sisa cluster. 

d) Mengulangi langkah (b) dan (c) sebanyak (n-1) kali. (Semua obyek akan 

berada dalam cluster tunggal pada berakhirnya algoritma). Mencatat 

identitas dari cluster yang digabungkan dan tingkat (jarak atau similaritas) 

dimana penggabungan terjadi(Laraswati, 2014). 

Metode hierarki yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pautan 

lengkap (complete linkage). 

3.7 Pautan Lengkap (Complete Linkage) 

Metode pautan lengkap (complete linkage) didasarkan pada jarak 

maksimum. Menurut Simamora (2005), jarak antara satu kluster dan kluster lain 

diukur berdasarkan obyek yang mempunyai jarak terjauh. Pada awal perhitungan, 

terlebih dahulu mencari nilai minimum dalam D={dij} dan menggabungkan obyek-

obyek yang bersesuaian, misalnya U dan V, untuk mendapatkan kluster (UV). 

Pada langkah (c) dari algoritma yang dijelaskan sebelumnya, jarak antara (UV) 

dan kluster lain W, dihitung dengan cara : 

 (  )     *       + (8) 

Disini duv dan dvw merupakan jarak paling jauh antara anggota kluster-kluster U 

dan W dan juga kluster-kluster V dan W (Johnson dan Wichern, 1996). 

3.8 K-means Clustering 

K-means Clustering adalah sebuah algoritma untuk mengelompokkan obyek 

berdasarkan pada atribut kedalam K kelompok. K adalah bilangan integer positif. 

Pengelompokan dilakukan dengan cara meminimalkan jumlah kuadrat jarak 

antara data dan centroid (atau pusat) yang bersesuaian. Tujuan utama dari k-mean 

clustering adalah untuk mengelompokkan data(Hakim, 2014). 

 



19 
 

3.8.1 Algoritma K-Means Clustering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Algoritma K-Means Clustering 

Langkah 1. Mulai dengan menetapkan nilai k = jumlah kelompok 

Langkah 2. Ambil partisi awal yang mengelompokkan data ke dalam k kelompok. 

Bisa digunakan sampel pelatihan secara random, atau secara sistematis seperti 

berikut, 

1. Ambil sampel pelatihan awal sebanyak k sebagai anggota kelompok 

tunggal 

2. Tentukan untuk setiap data lainnya (N-k) menjadi anggota kelompok 

kepada centroid yang terdekat. Setelah penentuan dari setiap sisa data tadi, 

hitung kembali centroid dari kelompok yang telah terbentuk 

Langkah 3. Ambil setiap sampel pada barisan dan hitung jaraknya dari centroid 

yang baru pada setiap kelompok. Jika sebuah sampel tidak berada pada kelompok 

awal, maka sampel tersebut pasti menjadi anggota kelompok yang lain. 
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Langkah 4. Ulangi langkah 3 sampai kekonvergenan tercapai, yakni sampai pada 

tidak ada perubahan sebuah data menjadi anggota kelompok yang lain.  

Jika jumlah data lebih kecil daripada jumlah kelompok maka setiap data 

menjadi centroid kelompok. Setiap centroid akan mempunyai sejumlah kelompok. 

Jika jumlah data lebih besar daripada jumlah kelompok, untuk setiap data, 

dihitung jarak dari setiap seluruh centroid dan cari jarak minimum. Data dikatakan 

masuk dalam sebuah kelompok jika memiliki jarak minimum ke dalam kelompok 

tersebut.  

Jika tidak yakin akan lokasi centroid, kita perlu menyesuaikan lokasi 

centroid berdasarkan pada data terbaru. Kemudian kita tentukan setiap jarak data 

terhadap centroid baru tersebut. Proses ini berulang sampai tidak ada lagi data 

yang berpindah dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Secara matematis 

perulangan ini dapat dibuktikan akan konvergen. Konvergensi akan selalu terjadi 

jika beberapa kondisi berikut tercapai : 

1. Setiap perubahan pada langkah ke 2 jika jumlah jarak dari setiap sampel 

pelatihan ke tiap centroid kelompok menurun. 

2. Hanya ada berhingga pemisahan dari setiap sampel pelatihan ke dalam k 

kelompok 

Jumlah minimum dari atribut data adalah satu, jika jumlah atribut data adalah satu 

maka setiap titik sampel mewakili sebuah titik pada suatu distribusi. Algoritma k-

means menjadi cara untuk menghitung nilai rata-rata dari k distribusi (Hakim, 

2014).  

 


