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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Tugas akhir merupakan kewajiban bagi mahasiswa semester akhir untuk 

mendapatkan gelar sarjana [1]. Tugas akhir disusun oleh mahasiswa setiap program 

studi dan dilakukan secara seksama dengan bimbingan dari dosen berdasarkan 

penelitian suatu masalah. Banyaknya dokumen tugas akhir tidak dikelompokkan 

sesuai dengan topik yang berhubungan sehingga sulit untuk ditemukan [2]. Tugas 

akhir akan dikelompokkan untuk mengetahui keterkaitan antar dokumen tugas 

akhir satu dengan yang lainnya. 

Clustering merupakan suatu metode untuk mencari dan mengelompokkan 

data yang memiliki kemiripan karakteristik  antara satu data dengan data yang lain. 

Dalam data mining ada dua jenis metode clustering yang digunakan untuk 

pengelompokkan data, yaitu hierarchical clustering dan non-hierarchical 

clustering [3]. Hierarchical clustering adalah suatu metode pengelompokkan data 

yang dimulai dengan mengelompokkan dua atau lebih objek yang memiliki 

kesamaan paling dekat. Kemudian diteruskan ke objek yang lain memiliki 

kedekatan kedua. Demikian seterusnya hingga membentuk sebuah pohon hirarki 

yang jelas antar objek. Contoh dari hierarchical clustering adalah single linkage, 

average linkage, complete linkage. Berbeda dengan hierarchical clustering, non-

hierarchical justru dimulai dengan menentukan terlebih dahulu jumlah cluster 

yang ingin dibentuk lalu membentuk titik pusat (centroid) sebagai acuan dalam 

menentukan jarak antar data yang lainnya. Non – hierarchical sering disebut juga 

dengan k-means clustering.     

K-means merupakan metode yang sering digunakan untuk mendapatkan 

dekripsi dari sekumpulan dokumen dengan cara mengungkapkan kecenderungan 

setiap dokumen untuk dikelompokkan dengan dokumen lainnya yang memiliki 

kemiripan [4]. Penelitian yang dilakukan oleh Osama Abu Abbas pada 

comparisons between data clustering algorithm menyebutkan bahwa metode k-

means lebih baik performansinya daripada Hierarchical Clustering, Self-
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Organization Map (SOM), dan Expectation Maximation (EM). Hal itu dibuktikan 

dengan pengujian performansi yang dilakukan, dengan jumlah cluster sebanyak 8, 

16, 32, 64 performansi dari k-means masih lebih baik daripada tiga algoritma 

clustering yang lain [5]. 

 Single linkage merupakan salah satu contoh dari algoritma agglomerative 

hierarchical clustering. Agglomerative merupakan salah satu tipe dasar dalam 

metode hirarki cluster. Penelitian yang dilakukan oleh Rendy Handoyo, Rumani, 

Surya Michrandi pada perbandingan metode clustering menggunakan metode 

single linkage dan k-means pada pengelomppokkan dokumen menyebutkan bahwa 

single linkage lebih baik performansinya daripada metode k-means. Hal itu 

dibuktikan dengan pengujian dengan metode Silhouette Coefficient dan Purity 

yang menghasilkan nilai performansi lebih baik untuk metode single linkage pada 

pembentukan cluster 3, 5, dan 7 [6].  

Pengelompokkan dokumen tugas akhir teknik informatika ini dilakukan 

dengan membandingkan dua metode tersebut. Perbandingan dilakukan untuk 

mengetahui manakah dari kedua metode tersebut yang memiliki performansi lebih 

baik dalam clustering dokumen tugas akhir teknik informatika, dikarenakan pada 

penelitian sebelumnya kedua metode tersebut sama-sama lebih baik pada 

pengujian yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan cluster 

analysis (variance) untuk mengetahui distribusi data dari hasil cluster dan  

silhouette coefficient untuk mengetahui kualitas dari cluster yang dihasilkan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana menerapkan metode Single Linkage dan K-means pada 

dokumen tugas akhir Teknik Informatika? 

b. Bagaimana cara membandingkan metode Single Linkage dan K-means ? 

c. Bagaimana menguji performansi dari kedua metode tersebut dengan 

Cluster Analysis (Variance) dan Silhouette Coefficient ? 

 



3 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya sebagai berikut : 

a. Data yang digunakan adalah data abstrak dari tugas akhir Teknik 

Informatika Universitas Muhammadiyah Malang 

b. Data yang digunakan hanya mahasiswa lulusan tahun 2014-2015 

c. Metode yang dibandingkan hanya Single Linkage dan K-means   

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Hasil penerapan metode Single Linkage dan K-means pada 

pengelompokkan dokumen tugas akhir Teknik Informatika 

b. Cara perbandingan dari metode Single Linkage Clustering dan K-means 

Clustering 

c. Performansi dari kedua metode yang dibandingkan dengan menggunakan 

pengujian Cluster Analysis (Variance) dan Silhouette Coefficient. 

 

1.5 Metodologi 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan proses penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Metodologi 

Studi Pustaka 

Analisa Kebutuhan 

Desain Sistem 

Implementasi Sistem 

Pengujian dan Evaluasi 
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1.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahap ini dilakukan pencarian karya tulis ilmiah, jurnal, dan literatur 

lainnya yang berhubungan dengan implementasi metode Single Linkage dan K-

means, pengolahan data preprocessing, dan lain-lain. 

1.5.2 Analisa Kebutuhan 

Tahap berikutnya yaitu menganalisa kebutuhan penelitian dengan 

pengumpulan data yang akan digunakan untuk proses preprocessing. Data yang 

dikumpulkan merupakan data abstrak dari tiap-tiap tugas akhir mahasiswa teknik 

informatika. Data abstrak yang didapat akan digunakan sebagai inputan untuk 

dilakukan proses pengelompokkan dokumen. 

1.5.3 Desain Sistem 

Adapun alur proses dari sistem yang akan dibuat dapat dilihat pada Gambar 

1.2 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Desain Sistem 
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1.5.4 Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan sistem dengan menggunakan 

NetBeans IDE. 

1.5.5 Pengujian dan Evaluasi  

Pengujian dilakukan dengan dilakukan dengan tiga metode evaluasi, yaitu 

dengan dengan metode Silhouette Coefficient dan Cluster Analysis of Variance. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian Tugas Akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, Implementasi dan 

Pengujian, serta Penutup. Kelima bagian tersebut adalah sebagai berikut : 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan tugas akhir ini 

diusulkan. Terdapat rumusan masalah yang mendeskripsikan masalah-masalah 

yang akan diselesaikan oleh tugas akhir ini. Batasan-batasan dalam melakukan 

penelitian yang diangkat dijadikan sebagai parameter pengerjaan tugas akhir ini. 

Permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dijawab penyelesaiannya di 

dalam tujuan masalah. Bab ini juga membahas mengenai metodologi yang 

digunakan serta membahas sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II.    LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori dan konsep dasar yang relevan dan berkaitan dengan 

permasalahan yang dikaji. Bab ini juga membahas proses analisis dan desain sistem 

sehingga dapat mendukung permasalahan penelitian secara teknis. Adapun teori-

teori yang diambil harus berdasarkan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan 

sehingga penulisannya diperlukan bentuk kutipan yang mengacu pada referensi 

tertentu.  

BAB III.   ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas rancangan sistem yang akan dibangun sehingga dapat 

memberikan gambaran jelas untuk proses implementasi dan pengujian pada sistem. 
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BAB IV.  IMPLEMENTASI DAN TESTING 

Bab ini membahas mengenai implementasi dari hasil perancangan sistem yang 

dibuat pada bab III dan mencakup proses pengujian sistem. 

BAB V.   PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi dan uji coba yang 

telah dilakukan. Serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat digunakan untuk 

pengembangan sistem selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


