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BAB II  

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 Studi Literatur  

Penggunaan metode single linkage pernah dilakukan oleh Annisa pada 

penelitiannya yaitu peringkasan tweet berdasarkan trending topic Twitter.  

Penilitian tersebut menggunakan 100 trending topic untuk data tes pada sistem dan 

setiap trending topic terdiri dari 50 tweet berbahasa indonesia. Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan dari 30 data yang diuji, 1 data menghasilkan semua ringkasan 

sama persis dengan ahli, dan dari 29 data menghasilkan 1 - 4 ringkasan sama persis 

dengan ahli [7].   

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Osama Abu Abbas pada comparisons 

between data cluster algortihm, dimana data didapat dari sebuah situs 

(http://kdnuggets.com/datasets). Metode yang dibandingkan yaitu K-Means, 

Hierarchical Clustering, Self-Organization Map (SOM), dan Expectation 

Maximization (EM). Pengujian dilakukan dengan bantuan sebuah software yaitu 

Cluster and TreeView dan LNKnet. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan 

performansi dari metode K-Means dan EM lebih baik daripada Hierarchical 

Clustering dan Self-Organization Map (SOM). Hal itu dibuktikan dengan jumlah 

cluster yang dibentuk yaitu 8, 16, 32, 64, metode K-Means masih lebih baik 

daripada ketiga metode yang lainnya dan hasilnya sangat baik apabila jumlah 

datasetnya semakin banyak [5]. 

Hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rendy 

Handoyo, Rumani, dan Surya Michrandi pada perbandingan metode single linkage 

dan k-means juga dengan mengelompokkan dokumen berita-berita online yakni 

sebanyak 100 dokumen. Berita-berita tersebut disimpan di dalam notepad dan perlu 

dikelompokkan agar berita tersebut tersusun berdasarkan topik yang sama. 

Pengujian perbandingan tersebut dilakukan dengan dua metode evaluasi untuk 

mengukur hasil kedua cluster yaitu dengan silhouette coefficient dan purity. Hasil 

dari kedua metode evaluasi menunjukkan bahwa pada metode silhouette coefficient, 

single linkage memiliki performansi yang lebih baik dibandingkan k-means. 

http://kdnuggets.com/datasets
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Sedangkan untuk metode evaluasi purity, single linkage selalu bernilai satu akan 

tetapi k-means tidak bernilai 1. Artinya single linkage juga lebih baik pada metode 

evaluasi purity [6].    

 

2.2 Text Mining 

Text mining adalah bidang indisipliner yang mengacu pada pencarian 

informasi, data mining, mesin pembelajaran, statistik, dan komputasi linguistik. 

Sebagian besar informasi disimpan sebagai teks seperti artikel berita, makalah 

teknis, buku, perpustakaan digital, pesan email, blog, dan halaman web [8]. Oleh 

karena itu, penelitian di bidang text mining telah banyak dilakukan. Tujuan dari text 

mining yaitu untuk mendapatkan informasi yang berkualitas dari sebuah teks. Untuk 

mendapatkan informasi yang berkualitas biasanya dilakukan melalui penemuan 

pola dan tren seperti pembelajaran statistik, topic modelling, dan statistic modelling. 

Contoh dari model text mining adalah kategorisasi teks, clustering text, ekstraksi 

entitas, taksonomi granular, sentimen analisis, dan document summarization.     

Saat ini, text mining telah mendapat perhatian dalam berbagai bidang antara 

lain [8] : 

1. Aplikasi Keamanan 

Banyak paket perangkat lunak text mining dipasarkan pada aplikasi 

keamanan, khususnya plain text seperti berita internet. Hal ini juga mencakup studi 

enkripsi teks.  

2. Aplikasi Biomedis 

Salah satu contoh aplikasi biomedis adalah PubGene yang text mining 

biomedis dengan visualisasi jaringan sebagai sebuah layanan internet. 

3. Perangkat Lunak dan Aplikasi 

IBM dan Microsoft sedang meneliti teknik text mining dan mengembangkan 

program untuk lebih mengotomatisasi proses pertambangan dan analisis.  

4. Aplikasi Media Online 

Untuk menghilangkan ambiguitas informasi, perusahaan media seperti 

Tribune, memberikan pembaca dengan pengalaman pencarian yang lebih baik 

dengan meningkatkan loyalitas pada site dan pendapatan. 
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5. Sentimen Analisis  

Sentimen analisis mengenai review film, hotel, restoran, publik figur, dan 

lain-lain adalah sebagian contoh dari analisis tersebut. Analisis semacam itu 

memerlukan kumpulan data berlabel atau label dari efektifitas kata-kata. 

 

2.3 Data Preprocessing 

Tahap awal sebelum melakukan proses clustering, perlu dilakukan data 

preprocessing yang bertujuan untuk mendapatkan dataset yang dapat diolah dengan 

cepat dan menghasilkan kesimpulan yang tepat [9]. Ada beberapa tahapan 

preprocessing antara lain : 

2.3.1 Case Folding 

Case folding merupakan tahapan perubahan huruf besar pada dokumen 

menjadi huruf kecil. Tahapan case folding dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

Teks Input         Hasil Case Folding 

Gambar 2. 1 Tahapan Case Folding 

2.3.2 Tokenizing 

Tokenizing adalah tahapan untuk menghilangkan tanda baca yang menyusun 

kalimat pada dokumen. Tahapan tokenizing ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

Hasil Case Folding           Hasil Tokenizing 

Gambar 2. 2 Tahapan Tokenizing 
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2.3.3 Stemming 

Stemming adalah tahapan mengambil kata-kata dasar dari kata-kata yang 

memiliki imbuhan (affix), awalan (prefix), akhiran (suffix) setelah dihilangkan 

imbuhannya yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 3 Tahapan Stemming 

2.4 Klasterisasi 

Konsep dari pengelompokkan (clustering) yaitu dengan melakukan proses 

segmentasi atau pemecahan data ke dalam sejumlah kelompok (cluster) 

berdasarkan karakteristik tertentu yang diinginkan. Dalam proses pengerjaannya, 

label dari setiap data belum diketahui, dan dengan pengelompokkan diharapkan 

dapat diketahui kelompok data untuk kemudian diberi label yang sesuai dengan 

keinginan [10]. 

Tujuan pengelompokkan (clustering) data dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu pengelompokkan untuk pemahaman dan pengelompokkan untuk penggunaan. 

Jika tujuannya untuk pemahaman, kelompok yang terbentuk harus menangkap 

struktur alami data, biasanya proses pengelompokkan dalam tujuan ini hanya 

sebagai proses awalan untuk kemudian dilanjutkan dengan pekerjaan lain seperti 

peringkasan (summarization), pelabelan kelas pada setiap kelompok yang 

kemudian digunakan sebagai data latih dalam proses klasifikasi.  

performansi protokol aodv ad 

hoc on demand distance vector 

dan zrp zone routing protocol 

pada mobile ad hoc network 

performansi 
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Ada banyak jenis-jenis metode pengelompokan yang sudah dikembangkan. 

Masing-masing metode memiliki karakter, kelebihan, dan kekurangan. Menurut 

strukturnya, pengelompokan dibagi menjadi dua, yaitu pengelompokkan hierarki 

dan partitioning. Pengelompokkan hierarki memiliki satu data tunggal yang bisa 

dianggap sebagai sebuah kelompok, dua atau lebih kelompok kecil dapat bergabung 

menjadi sebuah kelompok besar dan begitu seterusnya hingga semua data dapat 

bergabung menjadi sebuah kelompok. Di sisi lain, metode pengelompokkan 

partitioning membagi set data ke dalam sejumlah kelompok yang tidak overlap 

antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dalam hal ini metode tersebut 

yaitu k-means. 

 

2.5 K-Means Clustering 

K-means merupakan salah satu metode pengelompokkan secara partitioning 

yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk dua atau lebih kelompok. 

Metode ini mempartisi sebuah data yang ada ke dalam suatu kelompok sehingga 

data yang berkarakteristik sama akan dimasukkan ke dalam satu kelompok yang 

sama dan data yang berkarakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok 

yang lain [8].Tujuan pengelompokkan data ini adalah untuk meminimalkan fungsi 

objektif yang di set dalam proses pengelompokkan, yang pada umumnya berusaha 

meminimalkan variasi di dalam suatu kelompok dan memaksimalkan variasi antar 

kelompok. Adapun pengelompokkan data dengan metode k-means ini secara umum 

dilakukan dengan algoritma seperti Algoritma 2. 1 

. 

𝐶𝑖 =
1

𝑀
∑ 𝑥𝑖

𝑀

𝑖=1

…………………………………………      (2.1) 

dimana : 

𝐶𝑖 = cluster pada objek ke- i 

M = jumlah data dalam sebuah kelompok 

Xi  = nilai dari objek ke- i 

Untuk menghitung jarak similaritas antar objek pada metode k-means diperlukan 

algoritma euclidean distance seperti Algoritma 2. 2. 
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𝐷(𝑥2, 𝑥1) = ‖𝑥2 − 𝑥1‖2 = √∑|𝑥2𝑖 − 𝑥1𝑖|2

𝑝

𝑖=1

…..……    (2.2) 

dimana : 

 𝐷(𝑥2, 𝑥1) = jarak antara objek X1 dengan X2 

Xi  = nilai dari objek ke- i 

P  = dimensi data 

 

 Cara kerja pada metode k-means dengan menggunakan algoritma euclidean 

distance sebagai fungsi jarak, yaitu yang pertama menentukan jumlah cluster yang 

ingin dibentuk misalkan 3, 5, atau 7 cluster. Setelah itu menentukan titik pusat atau 

centroid awal secara acak. Setelah centroid ditentukan maka hitung jarak setiap data 

ke masing-masing centroid dengan menggunakan rumus euclidean distance. 

Apabila sudah diketahui nilai jarak setiap data, maka mengelompokkan setiap data 

tersebut berdasarkan jarak yang terdekat dari centroid. Apabila masih terdapat data 

yang belum masuk ke dalam kelompok cluster, maka ulangi proses dari 

menentukan centroid hingga tidak ada lagi data yang tidak masuk ke dalam 

kelompok cluster. Adapun contoh perhitungan pada metode k-means dengan data 

seperti pada Tabel 2.1 dapat ditinjau sebagai berikut : 

Tabel 2. 1 Titik Pusat Awal Tiap Cluster 

Cluster 1 Absensi 1,26 

Cluster 2 Accelerometer 1,13 

Cluster 3 Acara 1,12 

Misalkan titik pusat ditentukan sesuai pada tabel diatas dengan pembentukan 3 

cluster. kemudian pilih data yang akan dihitung jarak datanya misalkan data 

“Administrator” dengan bobot kata sebesar 1,6. Lalu masukkan kedalam rumus 

euclidean distance, sebagai contoh akan dihitung jarak dari data “Administrator” 

ke centroid cluster pertama yaitu data “Absensi” dengan persamaan : 

𝑑(1,1) = √(1,6 − 1,26)2 

𝑑(1,1) = √(0,34)2 
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𝑑(1,1) = √0,1156 

𝑑(1,1) = 0,34 

Dari hasil perhitungan diatas di dapatkan hasil bahwa jarak data “Administrator” 

dengan centroid cluster yang pertama adalah 0,34. jarak dari data “Administrator” 

ke centroid cluster kedua yaitu data “Accelerometer” dengan persamaan : 

𝑑(1,2) = √(1,6 − 1,13)2 

𝑑(1,2) = √(0,47)2 

𝑑(1,2) = √0,2209 

𝑑(1,2) = 0,47 

Dari hasil perhitungan diatas di dapatkan hasil bahwa jarak data “Administrator” 

dengan centroid cluster yang kedua adalah 0,47. jarak dari data “Administrator” ke 

centroid cluster ketiga yaitu data “Acara” dengan persamaan : 

𝑑(1,3) = √(1,6 − 1,12)2 

𝑑(1,3) = √(0,48)2 

𝑑(1,3) = √0,2304 

𝑑(1,3) = 0,48 

Dari hasil perhitungan diatas di dapatkan hasil bahwa jarak data “Administrator” 

dengan centroid cluster yang ketiga adalah 0,48. Berdasarkan hasil ketiga 

perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jarak data “Administrator” yang 

paling dengan dengan centroid adalah cluster 1, sehingga data tersebut dimasukkan 

ke dalam cluster 1. 

 Adapun contoh ilustrasi penerapan metode k-means dapat dilihat pada 

Gambar 2.4 sebagai berikut : 

 

Gambar 2. 4 Cara Kerja K-Means 
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 Metode k-means memiliki beberapa ciri khas atau karakteristik dalam 

clustering data yaitu pertama k-means merupakan metode pengelompokkan yang 

sederhana dan dapat digunakan dengan mudah. Kedua, k-means tidak dapat 

melakukan segmentasi  data dengan baik dimana hasil segmentasinya tidak dapat 

memberikan pola kelompok yang mewakili karakteristik bentuk alami data. Ketiga, 

k-means bisa mengalami masalah ketika mengelompokkan data yang mengandung 

outlier. 

 

2.6 Hierarchical Clustering 

Pengelompokkan hierarki (Hierarchical Clustering) merupakan metode 

analisis pengelompokkan yang berusaha untuk membangun sebuah hierarki 

kelompok. Terdapat dua jenis strategi untuk pengelompokkan hierarki, yaitu 

aglomeratif dan divisif. 

 Pengelompokkan hierarki aglomeratif merupakan metode pengelompokkan 

yang dengan melakukan pendekatan bottom up. Prosesnya dimulai dari masing-

masing data sebagai sebuah kelompok, kemudian secara rekursif mencari kelompok 

terdekat sebagai pasangan untuk bergabung menjadi satu kelompok yang lebih 

besar. Proses tersebut diulang terus sampai membentuk sebuah pohon hierarki [8]. 

 Ada tiga teknik kedekatan yang digunakan dalam hierarki aglomeratif, yaitu 

single linkage atau tautan tunggal, complete linkage atau tautan lengkap, dan 

average linkage atau tautan rata-rata.   

2.6.1 Metode Single Linkage 

 Single linkage memberikan hasil bila kelompok-kelompok digabungkan 

menurut jarak antara anggota-anggota yang terdekat diantara dua kelompok. 

Kedekatan di antara dua kelompok ditentukan dari jarak terdekat (terkecil) di antara 

pasangan dua data dari dua kelompok yang berbeda atau disebut juga nilai 

kemiripan termaksimal. Metode single linkage cocok untuk menangani set data 

yang dalam bentuk distribusi datanya non-elips, tetapi metode ini sangat sensitif 

terhadap noise dan outlier.     

Metode single linkage ini dilakukan seperti pada Algoritma 2. 3, yaitu : 

𝑑𝑢𝑣 = 𝑚𝑖𝑛{𝑑𝑢𝑣}, 𝑑𝑢𝑣 ∈ 𝐷…………………………………………………….         (2.3) 
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dimana : 

D = matriks kedekatan 

d = nilai jarak di antara dua data dari dua kelompok yang berbeda 

(U,V) = kelompok data 

Untuk mencari nilai matriks kedekatan antar data pada metode single linkage maka 

diperlukan jarak minimal antar dua data yakni U dan V. untuk mencari nilai jarak 

tersebut dibutuhkan rumus similaritas.  

Untuk menghitung jarak similaritas antar kelompok pada metode single 

linkage diperlukan algoritma euclidean distance seperti Algoritma 2. 4. 

‖U − V‖𝟐 = √∑(U𝒊 − V𝒊)𝟐

𝒊

…………………………………………………      (2.4) 

dimana : 

(Ui, Vi) = kelompok data ke- i 

Untuk mencari jarak similaritas antar data U dan V maka dihitung dengan rumus 

euclidean distance yang kemudian akan didapatkan nilai jarak rata-rata. Kemudian 

dari hasil perhitungan jarak tersebut diketahui data masuk ke cluster yang mana. 

Cara kerja pada metode single linkage dengan menggunakan algoritma 

euclidean distance sebagai fungsi jarak yaitu yang pertama menentukan jumlah 

cluster yang ingin dibentuk misalkan 3, 5, atau 7 cluster. Setelah itu setiap data 

yang dihasilkan dari proses ekstraksi data akan dianggap sebagai sebuah cluster. 

Apabila n merupakan jumlah data dan c merupakan jumlah cluster maka c adalah 

sama dengan n. Langkah selanjutnya yaitu menghitung jarak antar cluster dengan 

menggunakan rumus euclidean distance. Kemudian mencari dua cluster yang 

mempunyai jarak antar cluster paling minimal lalu digabungkan menjadi cluster 

baru. Misalkan cluster U dan V memiliki jarak yang minimal maka gabungkan 

kedua cluster dan beri label cluster yang baru dibentuk dengan label UV. Adapun 

contoh perhitungan pada metode single linkage dengan data seperti pada Tabel 2.2 

sebagai berikut : 
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Tabel 2. 2 Data Perhitungan Metode Single Linkage 

Instance 1 Absensi 1,26 

Instance 2 Accelerometer 1,13 

 

Misalkan tiap instance dianggap sebagai sebuah cluster 1 dan cluster 2, kemudian 

tiap cluster tersebut memiliki bobot. Dari bobot itu dihitung dengan rumus 

euclidean distance untuk mengetahui nilai jarak antar dua data tersebut dengan 

persamaan sebagai berikut : 

𝑑(1,2) = √(1,26 − 1,13)2 

𝑑(1,2) = √(0,13)2 

𝑑(1,2) = √0,0169 

𝑑(1,2) = 0,13 

Dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai jarak antar dua instance itu 

adalah 0,13. Kemudian dua data tersebut digabung menjadi sebuah cluster baru 

yaitu misalkan cluster 1,2. Lalu ditambahkan kembali instances yang ketiga yaitu 

seperti pada Tabel 2.3. 

Tabel 2. 3 Data Lanjut Perhitungan Metode Single Linkage 

Instance 3 Acara 1,12 

 

 

Cluster 1 dan 2 yang sudah didapat nilai jaraknya kemudian akan ditinjau lagi nilai 

jarak dengan instance yang lain yang sudah memiliki bobot juga dengan persamaan 

sebagai berikut : 

𝑑(1,3) = √(1,26 − 1,12)2 

𝑑(1,3) = √(0,14)2 

𝑑(1,3) = √0,0196 

𝑑(1,3) = 0,14 

Dari perhitungan diatas bahwa nilai jarak cluster 1 dengan 3 yaitu 0,14. Kemudian 

dua data tersebut digabung menjadi sebuah cluster baru yaitu misalkan cluster 1,3. 

Dari hasil penggabungan antara cluster 1,2 dan cluster 1,3 maka digabungkan lagi 
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seperti pada contoh sebelumnya hingga seluruh data menjadi satu kesatuan cluster 

yang baru. 

Adapun contoh ilustrasi penerapan metode single linkage dapat dilihat pada 

Gambar 2.5 sebagai berikut : 

Gambar 2. 5 Cara Kerja Single Linkage 

Metode single linkage  memiliki beberapa ciri khas atau karakteristik dalam 

clustering data yaitu pertama memberikan hasil kelompok yang bervariasi banyak, 

mulai dari masing-masing data sebagai satu kelompok hingga semua data 

bergabung sebagai kelompok tunggal. Kedua, metode hierarki aglomeratif 

menggunakan teknik yang sangat banyak dalam prosesnya, sehingga dalam 

komputasi metode tersebut menjadi sangat mahal dan kompleks. Ketiga, 

penggabungan dua kelompok merupakan keputusan final. Karena dua kelompok 

yang sudah digabung tidak bisa dikembalikan seperti semula. Keempat, bisa terjadi 

masalah untuk set data yang mengandung noise, dan  data berdimensi tinggi. 

Biasanya, untuk masalah tersebut dibantu dengan metode lain seperti k-means. 

2.7 Metode Pengujian 

Sebuah hasil dari kedua metode cluster diharapkan dapat melakukan 

clustering set data dengan baik. Metode evaluasi ini dilakukan untuk melihat 

kualitas dan kinerja dari hasil yang diberikan oleh kedua metode tersebut, sehingga 

dari hasil evaluasi tersebut bisa menentukan metode yang paling baik dalam 

clustering data. Terdapat dua metode pengujian yang dilakukan pada penelitian ini 

yaitu cluster analysis of variance dan silhouette coefficient. 
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2.7.1 Cluster Analysis of Variance 

Cluster analysis (variance) digunakan untuk mengukur nilai hasil penyebaran atau 

distribusi data hasil clustering dengan Algoritma 2. 5 : 

  𝑉 =
𝑉𝑤

𝑉𝑏
………………………………………………………………...……………         (2.5) 

V = nilai variance 

Vw = nilai variance within cluster 

Vb = nilai variance between cluster 

Pengujian memiliki dua parameter yang digunakan untuk mencari nilai variance 

cluster yaitu within cluster dan between cluster. Parameter within cluster adalah 

nilai rata-rata dari hasil pengukuran jarak data pada suatu cluster, sedangkan 

between cluster adalah nilai rata-rata dari hasil pengukuran jarak data antar cluster. 

Pengukuran jarak diketahui dari hasil penggunaan algortima euclidean distance 

pada kedua metode yang digunakan. Untuk mengetahui nilai dari variance, maka 

parameter within cluster akan dibagi dengan parameter between cluster. [8] 

 Cluster yang ideal adalah cluster yang memiliki nilai variance yang paling 

kecil. Adapun cluster analysis of variance memiliki kelebihan yaitu dapat 

mengelompokkan data observasi dalam jumlah besar dan variabel yang relatif 

banyak, sedemikian sehingga  data yang direduksi dengan kelompok  akan mudah 

di analisis. Kedua, dapat dipakai dalam skala data ordinal, interval, dan rasio. 

 Cluster analysis juga memiliki kelemahan diantaranya yang pertama 

metode – metode yang dipakai memberikan perbedaan yang signifikan sehingga 

dalam perhitungan biasanya masing - masing metode dibandingkan. Kedua, 

semakin besar observasi, biasanya tingkat kesalahan pengelompokkan akan 

semakin besar. [11] 

2.7.2 Silhouette Coefficient  

Silhouette coefficient merupakan metode validasi yang digunakan untuk menguji 

kualitas dari hasil cluster. Rumus pengujian ini dijelaskan dengan Algoritma 2. 6 : 

𝑠(𝑖) =
𝑏(𝑖) − 𝑎(𝑖)

max(𝑎(𝑖), 𝑏(𝑖))
…………………………………………………….………       (2.6) 

Si  = 1, maka objek i berada pada cluster yang tepat 

Si  = 0, maka objek i berada pada dua cluster atau tidak jelas 
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Si  = -1 maka objek i lebih tepat dimasukkan dalam cluster yang lain 

Tahapan untuk menghitung nilai silhouette coefficient untuk setiap objek i, hitung 

rata-rata jarak dari objek i dengan seluruh objek yang ada pada satu cluster. 

Nantinya akan didapatkan nilai rata-rata yang disebut sebagai ai . Untuk setiap objek 

i, hitung rata-rata jarak dari objek i dengan objek yang berada pada cluster yang 

lain. Semua jarak rata-rata yang dihasilkan nantinya akan diambil nilai yang terkecil 

yang disebut sebagai bi.. Setelah didapatkan nilai ai an bi , maka objek i memiliki 

nilai silhouette coefficient. Apabila nilai silhouette bernilai atau mendekati 1 maka 

objek i berada pada cluster yang tepat, apabila nilai silhouette bernilai atau 

mendekati 0 maka objek i berada pada dua cluster atau tidak jelas penempatannya, 

sedangkan apabila nilai silhouette bernilai atau mendekati -1 maka objek i lebih 

tepat dimasukkan pada cluster yang lain. [8] 

Adapun silhouette coefficient memiliki kelebihan yaitu hasil siluet dapat 

digunakan untuk menentukan jumlah alami cluster dalam dataset. Kemudian juga 

dapat meningkatkan kemungkinan siluet yang dimaksimalkan pada jumlah cluster 

yang benar dengan menskalakan ulang data menggunakan bobot fitur yang spesifik 

cluster. Silhouette coefficient juga memiliki kelemahan yaitu jika ada terlalu banyak 

kelompok seperti yang mungkin terjadi pada hasil clustering dengan metode k-

means maka akan menampilkan hasil siluet yang sangat kecil. [12]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


