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BAB 4  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pre-Processing Data 

Preprocessing data adalah tahapan dari Data Mining yaitu suatu proses 

atau tahapan yang dilakukan untuk mengolah data mentah menjadi data yang 

berkualitas atau inputan yang baik untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya. 

Tahap preprocessing data ini adalah tahap yang sangat krusial atau sangat 

penting dan harus dilakukan dengan teliti karena proses Data Mining 

membutuhkan data yang konsisten dalam penulisan, benar dalam formatnya, 

tidak ada data yang kosong, duplikasi data, dan lain lain. Data yang tidak 

berkualitas maka hasil dari proses Data Mining ini akan menghasilkan hasil 

yang tidak berkualitas juga. 

 

Gambar 4.1 Data Mentah Mahasiswa UNISNU Jepara 

Dalam data mentah yang sudah didapatkan terdapat banyak data yang 

kurang sesuai seperti kata kata yang salah dalam penulisan atau kehilangan 

salah satu huruf atau sering disebut typo, duplikasi data, dan singkatan. 

Tahapan preprocessing memiliki beberapa proses yaitu: 
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4.1.1 Data Reduction 

Data reduction adalah proses untuk mengurangi atau mereduksi 

sejumlah data yang tidak dibutuhkan. Data reduction sangat berguna untuk 

mendapatkan atribut dan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Dalam penelitian ini atribut yang dibutuhkan adalah kecamatan asal 

mahasiswa, asal sekolah mahasiswa, dan IPK mahasiswa semester pertama 

dan kedua pada angkatan 2016 sampai dengan angkatan 2018. 

 

Gambar 4.2 Tahapan Preprocessing Data 

Pada file pertama yaitu file data mahasiswa semua angkatan dari tahun 

2016 sampai tahun 2018. Peneliti mereduksi atribut Nama, Program Studi, 

Tahun Akademik, Jenis Sekolah, dan Jurusan Sekolah karena atribut tersebut 

tidak begitu berpengaruh terhadap proses pengelompokkan data mahasiswa 

dalam penelitian ini dan data yang tidak direduksi peneliti adalah NIM 

mahasiswa, Alamat, dan asal sekolah mahasiswa. Sehingga proses reduksi 

mendapatkan data mahasiswa dengan angkatan 2016 sampai dengan 

angkatan 2018 berjumlah 3910 data mahasiswa. 

Pada file kedua yaitu adalah file data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 

mahasiswa dari angkatan 2016 sampai angkatan 2018. Jumlah data 

mahasiswa yang didapat dalam file ini berjumlah 3910 data mahasiwa. File 

kedua ini berisikan beberapa kolom yaitu kolom NIM, tahun semester, dan 

IPK. Setelah peneliti menganalisis file data tersebut peneliti mereduksi 
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sejumlah data mahasiswa angkatan tersebut yang tidak dibutuhkan dalam 

penelitian ini. 

 

Gambar 4.3 Tahapan Data Reduction 

 

4.1.2 Data Cleaning 

Data cleaning adalah proses untuk mengisi missing value atau isian 

yang hilang atau kurang pas, mengoreksi data yang tidak konsisten, dan 

mendeteksi redudansi data yaitu penumpukan data atau duplikasi data. 

Peneliti melakukan proses data cleaning dengan aplikasi Microsoft Excel 

dengan cara memfilter setiap kolom dan mencari data yang kosong atau 

missing. 

Pada file data pertama yang sudah melewati proses data reduction 

berisikan 3910 data mahasiswa angkatan 2016 sampai dengan angkatan 2018. 
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Pada beberapa kolom terdapat data yang kosong, sejumlah satu data dan 

peneliti menambahi data tersebut dengan berdasarkan kolom lainnya. Selain 

terdapat data yang kosong atau blank terdapat juga data yang kurang sesuai 

dalam penulisan, maka peneliti mengubah data yang tidak konsisten tersebut 

menjadi data yang konsisten dan menghasilkan data yang berkualitas. 

Pada file kedua yang sudah melewati proses data reduction tentang 

indeks prestasi kumulatif berisikan sejumlah 3910 data. Setelah dianalisa 

terdapat data angka yaitu IPK mahasiswa dengan format yang kurang pas 

yaitu dengan format general maka peneliti mengganti format tersebut ke 

dalam format angka desimal. Selain data IPK, peneliti juga mengganti format 

pada data NIM Mahasiswa UNISNU ke format number karena data asli yang 

didapatkan menggunakan format general. 

 

4.1.3 Data Transformation 

Data transformation adalah proses mengubah suatu data supaya 

mendapatkan data yang lebih berkualitas atau sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam proses ini peneliti hanya akan melakukan proses transformation data 

pada file pertama dan file kedua. 

File yang pertama adalah file tentang data mahasiswa angkatan 2016 

sampai dengan angkatan 2018. Setelah file pertama melewati proses data 

reduction dan data cleaning peneliti sudah mendapatkan atribut sesuai 

dengan kebutuhan dalam penelitian untuk memenuhi kondisi atau syarat yang 

cocok untuk dilanjutkan ke dalam proses algoritma K-Means Clustering. 

Dalam proses algoritma K-Means Clustering data yang bisa diolah 

hanya data yang berupa angka sedangkan data yang ada pada atribut 

kecamatan asal mahasiswa dan asal sekolah mahasiswa adalah data yang 

berupa text sehingga peneliti harus mengubah data tersebut kedalam angka 

agar bisa dilanjutkan ke dalam proses K-Means Clustering.  
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Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah mencari frekuensi atau 

jumlah data yang sama di setiap atribut lalu mengurutkannya dari frekuensi 

tersebar sampai ke terkecil dan memisahkannya kedalam tabel yang berbeda. 

Setelah itu peneliti memberi inisial pada setiap data berdasarkan frekuensi 

terbesar ke terkecil tujuannya adalah frekuensi yang paling besar nilainya 

merupakan data yang paling banyak muncul maka inisial dimulai dari 

frekuensi terbanyak. Peneliti membuat sebuah fungsi pada aplikasi Microsoft 

Excel, sebagai berikut: 

=VLOOKUP(B2,$F$2:$G$17,2,FALSE) 

 

Gambar 4.4 Proses Inisialisasi Data Kecamatan Asal di Microsoft Excel 

Sehingga pada atribut kecamatan asal mahasiswa didapatkan 16 data 

dengan frekuensi dan inisial sebagai berikut:   
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Table 4.1 Inisialisasi Data Kecamatan Asal 

Kecamatan Asal Frekuensi Inisial 

Bangsri 488 1 

Batealit 443 2 

Donorojo 94 3 

Jepara 642 4 

Kalinyamatan 128 5 

Kedung 282 6 

Keling 94 7 

Kembang 115 8 

Mayong 88 9 

Mlonggo 360 10 

Nalumsari 47 11 

PakisAji 212 12 

Pecangaan 227 13 

Tahunan 472 14 

Welahan 84 15 

Luar Kecamatan Jepara 115 16 

 

Pada atribut asal sekolah peneliti membuat sebuah fungsi pada aplikasi 

Microsoft Excel, sebagai berikut: 

=VLOOKUP(B2,$F$2:$G$7,2,FALSE) 
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Gambar 4.5 Proses Inisialisasi Data Asal Sekolah di Microsoft Excel 

Sehingga mendapatkan 5 data asal sekolah dengan frekuensi dan inisial 

sebagai berikut: 

Table 4.2 Inisialisasi Data Asal Sekolah 

Asal Sekolah Frekuensi Inisial 

SMA 942 1 

MA 1397 2 

SMK 1470 3 

PKBM 99 4 

SKB 1 5 

DLL 1 6 

 

File kedua adalah data indeks prestasi sementara mahasiswa karena 

pada file data ini peneliti belum mendapatkan data yang diperlukan untuk 

proses selanjutnya yaitu IPK selama semester 1 dan semester 2. File data 
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kedua ini sudah melewati proses reduction dan proses data cleaning, sehingga 

data yang didapatkan adalah data mahasiswa angkatan 2016 sampai dengan 

angkatan 2018 dengan indeks prestasi sementara (IPS) selama 2 semester. 

Peneliti akan mengubah data tersebut menjadi indeks prestasi kumulatif 

selama 2 semester dengan menggunakan rumus: 

Rumus IPK Semester 2 =
𝐼𝑃𝑆 𝑠𝑚𝑡 1 + 𝐼𝑃𝑆 𝑠𝑚𝑡 2

2
 

Setelah peneliti mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif selama 2 

semester dengan rumus di atas peneliti mendapatkan sejumlah data yang bisa 

dilihat pada (Lampiran Tabel IPK Semester 2 angkatan 2016 sampai dengan 

angkatan 2018). 

 

4.1.4 Data Integration 

Data integration atau integrasi data adalah suatu proses untuk 

menggabungkan data dari beberapa file sumber. Data integration ini hanya 

dilakukan apabila data yang akan diolah bersumber dari beberapa file sumber. 

Pada penelitian ini peneliti mengunakan 2 file excel yang digabungkan sesuai 

dengan kebutuhan penelitian menjadi satu tabel dan satu file agar mudah 

untuk diolah kedalam metode K-Means clustering. 

Setelah kedua data yang didapat melewati proses data reduction,data 

cleaning, dan data transformation maka langkah terakhir adalah 

menggabungkan atau mengintegrasi semua data tersebut menjadi satu dataset 

ke dalam suatu tabel.  
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Gambar 4.6 Proses Data integration Mahasiswa UNISNU Jepara 

4.2 Penerapan Algoritma K-Means Clustering 

Setelah data mentah yang didapat dari pihak universitas diolah pada 

tahapan pre-processing dan sudah mendapatkan dataset yang siap untuk 

diolah maka tahap berikutnya adalah menerapkan algoritma K-Means 

Clustering pada dataset tersebut. Dalam penelitian ini peneliti menerapkan 

algoritma K-Means Clustering menggunakan dua aplikasi yaitu aplikasi 

Microsoft Excel dan aplikasi RapidMiner Studio. Peneliti menggunakan dua 

aplikasi tersebut bertujuan untuk membandingkan dan membuktikan bahwa 

aplikasi K-Means yang dibuat penelitian oleh peneliti mempunyai hasil yang 

sama dengan algoritma K-Means Clustering yang diterapkan menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel dan aplikasi RapidMiner Studio. Urutan penerapan 

yang dilakukan peneliti adalah yang pertama menerapkan algoritma tersebut 
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menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2019 kemudian menerapkannya 

menggunakan aplikasi RapidMiner Studio. 

 

4.3 Penerapan Algoritma menggunakan Microsoft Excel 2019 

Penerapan algoritma K-Means Clustering menggunakan Microsoft 

Excel 2019 membutuhkan beberapa tahapan proses sebagai berikut: 

1. Menentukan Titik Pusat Cluster 

Titik pusat cluster atau bisa disebut centroid digunakan sebagai nilai 

pengurang untuk perhitungan jarak antara data ke setiap cluster atau disebut 

distance. Dalam proses ini penentuan nilai titik pusat cluster bisa ditentukan 

dengan metode acak sesuai keinginan peneliti dengan syarat nilai centroid 

masih termasuk dalam range nilai data pada setiap atribut. Selain itu 

penentuan nilai titik pusat cluster bisa ditentukan dengan menggunakan nilai 

rata-rata disetiap atribut.  

Dalan proses ini peneliti menentukan nilai titik pusat cluster 

menggunakan nilai rata-rata dari setiap atribut dataset yaitu kecamatan asal 

mahasiswa, asal sekolah mahasiswa, dan IPK mahasiswa. Nilai rata-rata pada 

setiap atribut tersebut dipakai sebagai nilai centroid pada cluster 2. 

Nilai rata-rata didapatkan dengan menjumlahkan nilai data pada setiap 

atribut kemudian dibagi dengan jumlah data yang ada. Nilai yang didapatkan 

adalah pada atribut kecamatan asal mahasiswa adalah 7,264, asal sekolah 

mahasiswa 2,187, dan IPK mahasiswa adalah 3,34. Lalu untuk mengisi nilai 

centroid pada cluster satu dan cluster tiga peneliti menentukan nilai centroid 

tersebut berdasarkan nilai centroid pada cluster dua yaitu nilai cluster satu 

kurang dari nilai cluster dua sedangkan nilai cluster tiga lebih tinggi dari nilai 

cluster dua. Sehingga peneliti mendapatkan nilai titik pusat setiap cluster / 

nilai centroid adalah sebagai berikut: 
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Table 4.3 Titik Pusat Awal Setiap Cluster 

Titik Pusat Kecamatan Asal 
Asal 

Sekolah 
IPK 

Cluster 1 15 2 3,674 

Cluster 2 16 2 3,227 

Cluster 3 4 3 3,262 

 

2. Menghitung Jarak Data ke Setiap Cluster 

Setelah mendapatkan nilai titik pusat setiap cluster proses selanjutnya 

adalah menghitung jarak data ke setiap cluster atau bisa disebut distance. Cara 

untuk menghitung nilai jarak atau distance tersebut peneliti menggunakan 

sebuah rumus Euclidean Distance, peneliti membuat sebuah fungsi dengan 

cara perhitungan yang sama dan menyesuaikan format yang berjalan pada 

aplikasi Microsoft Excel 2019. Perubahan rumus tersebut adalah sebagai 

berikut: 

= SQRT(((data pertama Kecamatan asal – centroid Kecamatan 

asal)^2 )+ ((data pertama asal sekolah – centroid asal sekolah)^2 

)+ ((data pertama IPK – centroid IPK)^2 )) 

 

Keterangan: 

a. SQRT adalah fungsi akar pada Microsoft Excel 

b. Data pertama pada setiap atribut adalah kolom pertama data 

pada setiap atribut 

c. Centroid bisa berubah disesuaikan dengan cluster masing-

masing, berikan absolute pada kolom centroid untuk membuat 

nilai tersebut tidak berubah – ubah jika didrag kebawah 



56 

 
 

d. Simbol ^2 adalah pangkat 2 

 

Gambar 4.7 Menghitung Jarak Data Ke Setiap Cluster di Excel 

Hasil perhitungan jarak pada proses ini dapat dilihat dalam (Lampiran 

Tabel Perhitungan Jarak Data ke Setiap Cluster (Ms.Excel)) 

 

3. Mengalokasikan Data ke dalam Cluster 

Setelah proses perhitungan jarak data ke setiap cluster selesai maka 

proses berikutnya adalah mengalokasikan data kedalam setiap cluster yang 

terbentuk. Pengalokasian data tersebut berdasarkan hasil jarak antara data ke 

setiap cluster, apabila nilai jarak antara data pertama ke cluster 1 lebih kecil 

daripada nilai jarak antara data pertama ke cluster 2 ataupun cluster 3 maka 

data pertama masuk kedalam cluster 1. Pengalokasian data ini dilakukan 

bertujuan agar bisa menentukan titik pusat cluster baru pada proses 

selanjutnya. Dalam proses ini peneliti mengalokasikan data menggunakan 

fungsi IF pada Microsoft Excel, fungsi tersebut adalah sebagai berikut:  

= IF (nilai hasil jarak data pertama ke cluster satu<nilai dari hasil 

jarak data pertama ke cluster dua;IF(nilai dari hasil jarak data 
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pertama ke cluster satu<nilai hasil jarak data pertama ke cluster 

tiga;"ok";"");"") 

 

Keterangan: 

a. Fungsi tersebut diposisikan pada kolom setelah kolom 

perhitungan jarak data ke cluster dan baris data pertama. 

b. Fungsi IF adalah fungsi dalam Microsoft Excel untuk 

menentukan nilai dengan suatu kondisi tertentu. Maksud dari 

fungsi diatas adalah jika kolom U3 (nilai dari hasil jarak data 

pertama ke cluster 1) lebih kecil dari kolom V3 (nilai dari hasil 

jarak data pertama ke cluster 2) dan lebih kolom U3 lebih kecil 

dari kolom nilai hasil jarak data pertama ke cluster 3 maka ok 

(data pertama masuk ke cluster 1). 

 

 

Gambar 4.8 Mengalokasikan Data ke dalam Cluster di Excel 

 

4. Menentukan Titik Pusat Cluster Baru 

Setelah proses pengalokasian data sudah selesai maka tahapan 

selanjutnya adalah menentukan titik cluster baru. Penentuan centroid baru ini 

menggunakan metode yang hampir sama dengan menentukan titik pusat 
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cluster pada tahapan sebelumnya, yang membedakan dari kedua tahapan 

tersebut adalah dari jumlah data yang digunakan. Dalam tahapan ini centroid 

dapat ditentukan dengan cara menghitung nilai rata-rata sesuai dengan data 

yang sudah dikelompokkan kedalam setiap cluster masing- masing (tahapan 

pengalokasian data). Dalam proses ini peneliti mencari nilai rata-rata 

berdasarkan data yang sudah dikelompokkan ke setiap cluster masing-masing 

dan mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Pada cluster 1 dengan jumlah data 1407 data 

Table 4.4 Tabel Centroid Baru (Cluster 1) 

TITIK PUSAT CLUSTER BARU 

Kecamatan Asal 12,466 Asal Sekolah 2,181 IPK 3,342 

 

Pada cluster 2 dengan jumlah data 118 data 

Table 4.5 Tabel Centroid Baru (Cluster 2) 

TITIK PUSAT CLUSTER BARU 

Kecamatan Asal 12,466 Asal Sekolah 2,181 IPK 3,342 

Pada cluster 3 dengan jumlah data 2385 data 

Table 4.6 Tabel Centroid Baru (Cluster 3) 

TITIK PUSAT CLUSTER BARU 

Kecamatan Asal 12,466 Asal Sekolah 2,181 IPK 3,342 

 

5. Memverifikasi Titik Pusat Cluster 

Proses ini adalah tahap untuk memverifikasi titik pusat cluster. Proses 

tersebut adalah proses untuk memverifikasi antara titik pusat cluster baru 
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dengan titik pusat cluster yang lama, apabila kedua titik pusat cluster tersebut 

mempunyai nilai centroid yang berbeda maka proses K-Means Clustering 

masih berlanjut dan akan dimulai lagi pada proses ke-2 yaitu (menghitung 

jarak data ke setiap cluster) dengan menggunakan titik pusat cluster yang 

baru. Sedangkan jika nilai kedua centroid tersebut bernilai sama maka proses 

K-Means Clustering berhenti sampai di tahap tersebut. Proses verifikasi ini 

dilakukan dengan tujuan untuk menentukan apakah proses K-Means 

Clustering sudah selesai atau masih perlu dilakukan perulangan proses 

kembali. Dalam proses ini peneliti melalui 7 tahapan proses pengulangan 

untuk mendapatkan nilai titik pusat cluster atau centroid yang sudah tidak 

berubah lagi. 

 

 

Gambar 4.9 Verifikasi Data Centroid (Microsoft Excel) 
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4.5.2 Hasil Penerapan K-Means menggunakan Microsoft Excel 2019 

Setelah melewati tahapan proses K-Means Clustering menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel 2019 maka proses berikutnya adalah menampilkan 

hasil dari penerapan tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang diolah 

menggunakan algoritma K-Means Clustering peneliti melewati perulangan 

tahapan proses sebanyak 7 kali proses. Hasil dari penerapan ini adalah sebagai 

berikut: 

Table 4.7 Hasil Cluster 1 Penerapan Algoritma K-Means 

Clustering (Microsoft Excel) 

HASIL CLUSTER 1 

CLUSTER 1 TERDIRI DARI 709 MAHASISWA YANG 

BERASAL DARI 

Kecamatan Asal Asal Sekolah 

Keling 94 SMA 181 

Kembang 116 MA 250 

Mayong 90 SMK 256 

Mlonggo 361 PKBM 22 

Nalumsari 48   

    

    

TOTAL 709  709 

Berdasarkan hasil cluster 1 dapat diketahui terdapat 709 data 

mahasiswa. Dalam tabel tersebut terdapat informasi tentang persebaran 

wilayah kecamatan asal maupun asal sekolah mahasiswa beserta dengan 

jumlah dari masing-masing kecamatan asal dan asal sekolah tersebut. Jumlah 

data mahasiswa pada cluster 1 adalah jumlah data yang paling sedikit 

dibandingkan dengan cluster yang lain. Informasi yang menonjol dari cluster 

1 adalah informasi mengenai persebaran wilayah kecamatan asal mahasiswa. 



61 

 
 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kecamatan asal dengan 

frekuensi paling sedikit adalah kecamatan yang kurang diminati untuk masuk 

di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. 

Table 4.8 Hasil Cluster 2 Penerapan Algoritma K-Means 

Clustering (Microsoft Excel) 

HASIL CLUSTER 2 

CLUSTER 2 TERDIRI DARI 1116 MAHASISWA YANG 

BERASAL DARI 

Kecamatan Asal Asal Sekolah 

Bangsri 1 SMA 268 

Luar Kecamatan Jepara 115 MA 401 

Pakis Aji 212 SMK 410 

Pecangaan 228 PKBM 37 

Tahunan 476   

Welahan 84   

    

TOTAL 1116  1116 

Berdasarkan hasil cluster 2 dapat diketahui bahwa terdapat 1116 data 

mahasiswa. Jumlah data mahasiswa pada cluster 2 adalah jumlah data yang 

kurang dari cluster 3 tetapi lebih dari cluster 1. Informasi yang menonjol dari 

cluster 2 adalah informasi mengenai persebaran asal sekolah mahasiswa yaitu 

banyaknya jumlah jurusan asal sekolah yang berbeda beda dengan frekuensi 

yang berbeda pula. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa jurusan 

asal sekolah dengan frekuensi paling sedikit adalah asal sekolah yang kurang 

meminati untuk masuk di Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.  
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Table 4.9 Hasil Cluster 3 Penerapan Algoritma K-Means 

Clustering (Microsoft Excel) 

HASIL CLUSTER 3 

CLUSTER 3 TERDIRI DARI 2085 MAHASISWA YANG 

BERASAL DARI 

Kecamatan Asal Asal Sekolah 

Bangsri 490 SMA 493 

Batealit 446 MA 746 

Donorojo 94 SMK 804 

Jepara 643 PKBM 40 

Kalinyamatan 129 SKB 1 

Kedung 283 DLL 1 

    

TOTAL 2085  2085 

Berdasarkan hasil cluster 3 dapat diketahui terdapat 2085 data 

mahasiswa. Dalam tabel tersebut terdapat informasi tentang persebaran 

wilayah kecamatan asal mahasiswa maupun asal sekolah mahasiswa beserta 

dengan jumlah dari masing-masing kecamatan asal dan asal sekolah tersebut. 

Jumlah data mahasiswa pada cluster 1 adalah jumlah data yang paling banyak 

diantara cluster yang lain sehingga dapat dikatakan bahwa mayoritas 

mahasiswa UNISNU paling banyak masuk ke dalam kelompok cluster 1. 

Berdasarkan hal tersebut pihak admisi dapat mempertimbangkan strategi 

promosi di tahun depan menggunakan hasil persebaran wilayah dan asal 

sekolah pada cluster 3.  
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4.4 Evaluasi 

Dalam eksperimen data UNISNU Jepara, data mahasiswa angkatan 

2016 sampai angkatan 2018, pasti memiliki nilai error, semakin kecil nilai 

error yang dimiliki pada hasil perhitungan maka semakin bagus pula hasil 

yang akan didapatkan. Pada penelitian ini menghitung nilai error 

menggunakan persamaan yang pada sebelumnya sudah dijelaskan, 

perhitungan nilai error terdapat pada proses berikut ini: 

 

4.4.1 Pengujian Metode BCV dan WCV 

1. Menentukan iterasi keberapa akan dihitung 

Untuk menentukan iterasi diambil pada iterasi terakhir karena iterasi 

terakhir memiliki kualitas centeroid yang lebih baik dari sebelumnya, pada 

penelitian ini menggunakan data perhitungan dari data mahasiswa UNISNU 

angkatan 2016 sampai angkatan 2018, untuk lebih jelasnya dapat Tabel di 

bawah ini. 

Table 4.10 Nilai Centroid pada iterasi terakhir 

Titik Pusat Kecamatan 

Asal 

Asal 

Sekolah 
IPK 

Cluster 1 9,22 2,02 3,32 

Cluster 2 13,70 2,03 3,33 

Cluster 3 3,16 1,99 3,35 

 

Kemudian hitung nilai Centroid dengan persamaan Between-Class 

Variation (BCV). 

BCV = √(9,22 − 13,70)2 + (2,02 − 2,03)2 + (3,32 − 3,33)2 + 

BCV = √(9,22 − 3,16)2 + (2,02 − 1,99)2 + (3,32 − 3,35)2 +  
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BCV = √(13,70 − 3,16)2 + (2,03 − 1,99)2 + (3,33 − 3,35)2   

BCV = 21,09 

2. Menentukan jarak minimum centeroid 

Pada proses ini menggunakan jarak minimum pusat centeroid yang 

didapat pada iterasi terakhir, dapat dilihat pada tabel 4.10 Setelah 

mendapatkan jarak minimum dengan nilai pusat centroid maka langkah 

selanjutnya menghitung seluruh jarak minimum dengan persamaan Within-

Class Variation (WCV) sebagai berikut: 

WCV = 0,222 + 2,392 + 1,582 + 1,282+. . . +2,382 + 0,522 

Sehingga hasil yang didapat adalah WCV = 12211,29  

3. Menghitung perbandingan BCV dengan WCV 

Pada langkah terakhir adalah menghitung nilai perbandingan BCV 

dengan WCV sehingga menghasilkan nilai error hitung dengan persamaan 

Rasio seperti terlihat pada hasil dibawah ini. 

Rasio = 
21,09

12211,29
 = 0,0017 

Untuk menentukan bagus atau tidaknya hasil pengujian dari nilai rasio 

yang didapat maka harus memperhatikan kriteria pengukuran rasio, dapat 

dilihat pada tabel 2.6. Hasil pengujian menggunakan perbandingan Between-

Class Variation (BCV) dan Within-Class Variation (WCV) mendapatkan 

nilai rasio yang tidak tinggi yaitu 0,0017 dan artinya tingkat penggunaan nilai 

sample data Centroid memiliki kualitas yang baik. 

 

4.4.2 Pengujian Metode ROC 

Metode ROC digunakan untuk menghitung nilai akurasi hasil 

clustering yang telah diproses oleh sistem. Selain nilai akurasi, nilai sensifitas 

dan nilai spesifitas dapat dihitung juga. Adapun untuk mencari nilai akurasi 
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dapat dicari dengan persamaan akurasi, untuk mencari nilai sensifitas dengan 

persamaan sensifitas, dan mencari nilai spesifitas dengan persamaan 

spesifitas. Pada penelitian ini adalah data dari hasil clustering data mahasiswa 

angkatan 2016 sampai angkatan 2018 yang berupa data nilai centeroid awal 

dan nilai centeroid pada iterasi terakhir. Data tersebut ditampilkan dalam 

tabel 3.7 di bawah ini. 

Table 4.11 Nilai Centroid pada iterasi terakhir 

Titik Pusat Centroid Awal 
Centroid Iterasi 

Terakhir 

Cluster 1 3,67 3,32 

Cluster 2 3,23 3,33 

Cluster 3 3,26 3,35 

 

Akurasi =  
3,67+3,32

3,67+3,32+3,26+3,35
 = 0,51 

Sensifitas =  
3,67

3,67+3,35
 = 0,52 

Spesifitas =  
3,67

3,67+3,26
 = 0,53 

Sesuai dengan perhitungan nilai akurasi yang didapat adalah 0,51. Nilai 

akurasi ini berada dalam kategori baik berdasarkan referensi pada tabel 3.8 

dibawah ini.  

Table 4.12 Standar Receiver Operating Characteristic (ROC) 

Nilai Rasio Kategori 

0,80-1,00 Sangat baik 

0,60-0,80 Baik 

0,40-0,60 Cukup Baik 

0,20-0,40 Kurang Baik 

0,00-0,20 Tidak Baik 
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4.5 Penerapan Algoritma menggunakan Rapidminer Studio 

RapidMiner merupakan software/perangkat lunak untuk pengolahan 

data. Dengan menggunakan prinsip dan algoritma data mining, RapidMiner 

mengekstrak pola-pola dari data set yang besar dengan mengkombinasikan 

metode statistika, kecerdasan buatan dan database. 

RapidMiner memudahkan penggunanya dalam melakukan perhitungan 

data yang sangat banyak dengan menggunakan operator-operator. Operator 

ini berfungsi untuk memodifikasi data. Data dihubungkan dengan node-node 

pada operator kemudian menghubungkannya ke node hasil untuk melihat 

hasilnya. Hasil yang diperlihatkan RapidMiner pun dapat ditampilkan secara 

visual dengan grafik. Menjadikan RapidMiner adalah salah satu software 

pilihan untuk melakukan ekstraksi data dengan metode-metode data mining. 

Pada penelitian ini, dataset yang akan diimpor ke dalam Rapidminer 

adalah dataset yang dibuat dengan aplikasi Microsoft Excel, kemudian pilih 

file yang akan digunakan. Setelah file itu diimpor, kemudian tentukan 

masing-masing indikator atribut yang terdapat di dalamnya. Karena semua 

atribut berisi lebih dari dua klasifikasi maka tipe dari atribut tersebut adalah 

polynominal.   
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Pada Gambar 4.10 di bawah ini dapat dilihat cara pengaturan dataset 

dalam melakukan impor ke dalam tool RapidMiner. 

 

Gambar 4.10 Proses Impor Dataset kedalam RapidMiner 

Peneliti membuat desain clustering menggunakan algoritma K-Means 

seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.11 

 

Gambar 4.11 Desain Clustering Menggunakan Algoritma K-Means 
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Pada Gambar 4.11 dapat dilihat bahwa proses pengujian dimulai 

dengan retrive data Mahasiswa UNISNU 2016-2018, artinya dataset 

disimpan dengan nama Data Mahasiswa 2016-2018. Dataset itu kemudian 

disambungkan terlebih dahulu ke Transform to Numerical sebelum dilakukan 

pengujian menggunakan Algoritma K-Means Clustering. Setelah 

disambungkan ke Algoritma K-Means Clustering maka selanjutnya 

disambungkan lagi ke Apply Model, lalu ke Performance dan terakhir 

disambungkan ke Result. Setelah pengujian berjalan maka didapatkan 

informasi bahwa lama waktu pemrosesan clustering dengan Algoritma K-

Means, seperti yang tercatat pada Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Result History menggunakan Algoritma K-Means 

Clustering 

 

Hasil dari nilai Davies Bouldin Index (DBI) dan deskripsi Performance 

yang menghasilkan Centroid Distance pada setiap cluster dapat dilihat pada 

Gambar 4.13. 
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Gambar 4.13 Centroid Distance K-Means Clustering 

 

Pada penelitian ini cluster yang digunakan berjumlah 3, dimulai dari 

cluster 0 dan diakhiri dengan cluster 2, sesuai dengan pendefinisian nilai k 

dengan jumlah cluster 0 adalah 1043 items, cluster 1 adalah 1470 items, 

cluster 2 adalah 1397 items dengan total dataset yang di clustering sebanyak 

3910 items pada tiap-tiap cluster. 

 

Gambar 4.14 Hasil Cluster Model K-Means 
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Berikut ini hasil perhitungan antara jarak cluster dengan centroid 

menggunakan RapidMiner Studio. 

 

Gambar 4.15 Hasil Perhitungan Antara Jarak cluster dengan centroid 

menggunakan Rapid Miner Studio  
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Berikut ini hasil Hasil Set Cluster visualizations berdasarkan grafik 

scatter, grafik tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16 Hasil Set Clustering (Diagram Scatter) 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada data 

mahasiswa UNISNU Jepara angkatan 2016-2018. Selain menggunakan 

perhitungan manual dengan bantuan software microsoft excel juga dilakukan 

perhitungan dengan software data mining menggunakan RapidMiner Studio, 
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sebagai perbandingan hasil yang didapat perhitungan ini adalah sebagai 

berikut: 

Table 4.13 Perbandingan Hasil Perhitungan 

Perbandingan Perhitungan Manual 
Perhitungan 

RapidMiner 

Jumlah 

Literasi 
7 - 

Jumlah Cluster 

C1 C2 C3 C1 C2 C3 

709 1116 2085 1043 1470 1397 

Jumlah 

Centroid 
3 3 

Jumlah Nilai 

Rasio 
18,1% 28,5% 53,3% 26,7% 37,6% 35,7% 
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