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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi, semakin berkembang pula 

kemampuan dalam mengumpulkan dan mengolah data. Penggunaan sistem 

komputerisasi dalam berbagai bidang telah menghasilkan data yang berukuran 

sangat besar. 

Aplikasi basis data telah banyak diterapkan dalam berbagai bidang antara 

lain bidang industri, ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan bidang – bidang 

lainnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kebutuhan terhadap teknik – teknik yang 

dapat melakukan pengolahan data, sehingga dari data – data yang ada dapat 

diperoleh informasi penting yang dapat digunakan untuk perkembangan masing – 

masing bidang tersebut. 

Istilah data mining sudah berkembang jauh dalam mengadaptasi setiap 

bentuk analisa data. Pada dasarnya data mining berhubungan dengan analisa data 

dan penggunaan teknik – teknik perangkat lunak untuk mencari pola dan 

keteraturan dalam himpunan data yang sifatnya tersembunyi. 

Knowledge Discovery in Database (KDD) didefinisikan sebagai ekstraksi 

informasi potensial, implisit, dan tidak dikenal dari sekumpulan data. Ada 

beberapa macam pendekatan berbeda yang diklasifikasikan sebagai teknik 

pencarian informasi dalam KDD. Ada pendekatan kuantitatif, seperti pendekatan 

probabilistik dan statistik, pendekatan klasifikasi seperti logika induktif, pencarian 

pola, dan analisis pohon keputusan. 

Algoritma K-Means  merupakan salah satu metode yang diterapkan pada 

teknik clustering dalam KDD. Clustering membagi data ke dalam grup – grup 

yang mempunyai obyek dengan karakteristik yang sama. Algoritma K-Means 

adalah algoritma clustering yang paling populer dan banyak digunakan dalam 

dunia industri, karena disusun atas dasar ide yang sederhana. 

Dalam KDD, ada pula teknik klasifikasi. Klasifikasi merupakan fungsi 

pembelajaran yang memetakan sebuah item data ke dalam salah satu dari 

beberapa kelas yang sudah didefinisikan. Salah satu algoritma pada teknik 
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kalsifikasi adalah K-Nearest Neighbor (k-NN atau KNN), yang mebagi obyek 

berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan obyek tersebut. 

PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan 

terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan program PNPM 

Mandiri diawali dengan survey untuk mengetahui masalah dan potensi dari suatu 

daerah. Data tentang masalah dan potensi suatu daerah akan menjadi acuan untuk 

menentukan program yang tepat  untuk dilaksanakan. Namun, dari banyaknya 

program kerja yang ada, tentu harus dapat ditentukan program - program apa saja 

yang mendesak untuk lebih dulu dilaksanakan. 

Saat ini PNPM Mandiri di tingkat kecamatan, dalam menentukan program – 

program apa saja yang mendesak dan lebih dulu dilaksanakan masih dilakukan 

secara manual. PNPM Mandiri memberikan angket pada masyarakat, dimana 

angket tersebut berisi variabel – variabel yang akan menjadi acuan dalam 

penentuan prioritas suatu program kerja. Adapun untuk menentukan apakah suatu 

program kerja mendesak atau tidak, pelaksana PNPM Mandiri menjumlahkan 

nilai dari tiap variabel. Program kerja dengan nilai tertinggi dari hasil 

penjumlahan variabel – variabelnya akan menjadi prioritas. 

Nukrah Yusuf (2011) dengan tugas akhirnya yang berjudul “Implementasi 

Metode K Means Clustering Untuk Penentuan Tingkat Urgensi Pelaksanaan 

Program PNPM Mandiri” menerapakan ilmu data mining untuk mencoba 

mengelompokan program - program PNPM Mandiri menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan tingkat kemendesakkan pelaksanaannya.  

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis mencoba mengelompokan 

program – program PNPM Mandiri, selain dengan menggunakan metode K-

Means Clustering, penulis mencoba menggunakan metode K-Nearest Neighbor 

dalam mengelompokkan program – program PNPM Mandiri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana menerapkan metode K-Means Clustering untuk 

mengelompokkan program – program PNPM Mandiri ? 
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2. Bagaimana menerapkan metode K-Nearest Neighbor untuk 

mengelompokkan program – program PNPM Mandiri  ? 

3. Bagaimana membangun perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

mengelompokkan program – program PNPM Mandiri ?  

4. Bagaimana melakukan evaluasi terhadap kinerja metode K-Nearest 

Neighbor dan K-Means Clustering ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan yang kompleks, maka batasan masalah 

dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Aplikasi dibuat dengan mengimplementasikan metode K-means 

Clustering dan metode K-Nearest Neighbor. 

2. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. 

3. Data yang diolah adalah data program – program PNPM Mandiri di 

Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari tugas akhir ini 

adalah : 

1. Mengelompokkan program – program PNPM Mandiri dengan 

menerapkan metode K-Means Clustering. 

2. Mengelompokkan program – program PNPM Mandiri dengan 

menerapkan metode K- Nearest Neighbor. 

3. Membangun perangkat lunak yang dapat digunakan untuk 

mengelompokkan program – program PNPM Mandiri. 

4. Melakukan evaluasi terhadap kinerja metode K-Nearest Neighbor dan K-

Means Clustering. 

1.5 Metodologi 

Metodologi penyelesaian masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data Set 

Pengumpulan bahan serta pembelajaran tentang teori-teori 

pendukung yang berhubungan dengan permasalahan yang diambil. 

Pengumpulan data program – program PNPM Mandiri dan bagaimana 
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cara menerapkan pengetahuan data mining yang dikombinasikan dengan 

bahasa pemrograman Java, dalam mengolah data program – program 

PNPM Mandiri tersebut melalui referensi-referensi yang ada, baik 

melalui media internet maupun media lainnya. 

2. Studi Literatur : 

a) Bahasa Pemrograman Java 

Mengadakan studi literatur mengenai bahasa pemrograman java, 

dimana bahasa pemrograman java akan digunakan untuk membangun 

perangkat lunak yang digunakan untuk mengelompokkan program – 

program PNPM Mandiri 

b) Metode K-Means Clustering dan Metode K- Nearest Neighbor 

Mengadakan studi literatur mengenai metode – metode yang 

nantinya akan diterapkan pada perangkat lunak yang akan dibangun. 

Metode – metode ini nantinya digunakan agar perangkat lunak yang 

dibangun memiliki fungsi sesuai dengan apa yang diharapkan. 

3. Perancangan Perangkat Lunak 

Merancang desain sistem dari perangkat lunak yang akan dibangun 

dengan menggunakan metode pemodelan secara visual atau lebih dikenal 

dengan Unified Modeling Language (UML). Metode pemodelan ini akan 

menghasilkan blue print dari sistem yang akan dibangun, yang meliputi 

konsep bisnis proses, penulisan kelas – kelas dalam bahasa pemrograman 

yang spesifik, skema database, dan komponen – komponen lain yang 

diperlukan. 

4. Implementasi 

Tahap implementasi merupakan tahap dimana sebuah perangkat 

lunak mulai dibangun, berdasarkan pada  rancangan sistem yang telah 

dibuat sebelumnya. Pembangunan perangkat lunak dilakukan dengan 

menggunakan bahasa pemrograman java, dimana logika dari sistem yang 

dibangun sesuai dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya. 

5. Pengujian dan Analisa Hasil 

Tahap pengujian dan analisa hasil dilakukan guna mengetahui 

apakah sistem yang dibangun berdasarkan rancangan yang telah 
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diimplementasikan telah bebas dari error, baik berupa error code maupun 

error logika. Sehingga dapat diketahui apakah sistem yang telah 

dibangun telah sesuai dengan tujuan tugas akhir. 

6. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan merupakan tahap akhir dalam penyelesaian 

tugas akhir. Pada tahap pembuatan laporan, berbagai hal yang 

berhubungan dengan penyelesaian tugas akhir ditulis secara mendetail, 

baik mengenai metode yang digunakan, pembangunan perangkat lunak 

yang dimulai dari perancangan sistem hingga implementasinya, 

pengolahan data, serta hasil yang diperoleh, sehingga pembaca dapat 

memperoleh informasi mengenai proses penyelesian tugas akhir ini. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penulisan tugas akhir ini meliputi bagian-

bagian  sebagai berikut ini : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan metodologi penyelesaian masalah dalam 

penelitian yang dilakukan. 

BAB II : LANDASAN TEORI  

Pada bab ini memuat teori – teori yang berasal dari sumber – sumber 

terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Teori – teori yang diangkat 

berasal dari sumber terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Pada bab ini berisi rancangan dari sistem yang akan dibuat.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA  

Pada bab ini berisi implementasi rancangan dari sistem yang dibagun 

serta hasil pengujian sistem. 

BAB : V PENUTUP  

Pada bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

tentang ringkasan hasil implementasi dan pengujian, sementara saran berisi 

tentang usulan-usulan terhadap penelitian lebih lanjut terhadap 

permasalahan yang dikaji. 


