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TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini menggunakan beberapa pustaka yang berkaitan dengan 

metode K-Means dan GA-K Means. Hal ini berfungsi untuk pedoman dan 

pembanding penelitian yang akan dilakukan. 

Suprawoto (2016) melakukan klasifikasi terhadap mahasiswa angkatan 

2014/2015 berdasarkan nilai rerata UN dan IPK untuk menunjang pemilihan 

strategi pemasaran. Selanjutnya hasil proses pengelompokan berdasarkan nilai 

tersebut dikelompokkan lagi berdasarkan asal kota sekolahnya, agar dapat diketahui 

apakah ada relasi antara prestasi mahasiswa terhadap sebaran asal kota sekolah. 

Berdasarkan hasil pengelompokan  daerah  asal  sekolah,  IPK  rata-rata  tertinggi  

berasal  dari  propinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah 

(Jateng).  

Redjeki, dkk (2010) melakukan clustering terhadap data indeks prestasi 

mahasiswa STMIK AKAKOM menggunakan K-Means. Dalam penelitian tersebut 

dihasilkan klaster prestasi mahasiswa tiap periodenya. Terdapat pula saran untuk 

menggunakan  perhitungan  nilai  tengah klaster dengan ukuran pusat yang lain. 

Kuntjoro dkk (2018) mengimplementasikan algoritma genetika untuk 

optimasi K-means clustering data tsunami tahun 1960-1990. Dalam penelitan 

tersebut dihasilkan 8 klaster dengan parameter terbaik popSize sejumlah 50,  

banyak generasi 70 dan kombinasi Cr= 0,9  Mr  = 0,1. 
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Wardhani, dkk (2012) mengimplementasikan algoritma genetika untuk 

pengguna Bapersip Provinsi Jawa Timur. Dalam penelitan tersebut didapat 

kesimpulan Algoritma GA-K Means mampu menghasilkan pengelompokan  

dengan  tingkat  variasi  di  dalam klaster  yang lebih  baik  dibandingkan  dengan 

algoritma  K-means. 

Penelitian yang dilakukan adalah mengimplementasikan metode GA-K 

Means untuk pengelompokan nilai matakuliah yang berkaitan dengan peminatan 

pada Prodi Teknik Informatika. Perbandingan antara beberapa hasil penelitian 

ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

Penulis Objek Metode Parameter 

Totok 

Suprawoto 

(2016) 

Mahasiswa 

angkatan 

2014/2015 

K-Means Nilai rerata ujian 

nasional (UN) dan IPK  

Redjeki, dkk 

(2010) 

Indeks 

Prestasi 

Mahasiswa 

K-Means IPK, IPS 

Kuntjoro dkk 

(2018) 

Data tsunami 

tahun 1960-

1990 

GA- 

KMeans 

Focal depth, Primary 

magnitude, Latitude, 

Longitude dan Max 

water height 

Ferlyna K 

Wardhani, dkk 

Pengguna 

Bapersip 

GA-

KMeans 

Gender, Usia, 

Pekerjaan, Jumlah 
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(2012) Provinsi Jawa 

Timur 

transaksi peminjaman 

buku berbagai kategori 

Usulan 

2018 

Mahasiswa TI 

angkatan 

2015/2016 

K-Means, 

GA-K 

Means 

Nilai 12 mata kuliah 

yang berhubungan 

dengan tiap peminatan. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Clustering 

 Teknik clustering termasuk ke dalam teknik unsupervised learning dimana 

kita tidak perlu melatih metode tersebut atau dengan kata lain, tidak ada fase 

pembelajaran (learning). Santosa (2007) menjelaskan bahwa teknik unsupervised 

learning adalah metode-metode yang tidak membutuhkan label ataupun keluaran 

dari setiap data yang diinvestigasi. 

Tujuan utama dari clustering adalah pengelompokan objek-objek yang 

mirip kedalam satu klaster dan berusaha membuat jarak antar klaster sejauh 

mungkin. Tingkat kemiripan objek-objek dalam satu klaster dapat dilihat dengan 

membandingkan jarak objek ke centroid satu dengan centroid lainnya. Terdapat 

beberapa metode yang sering digunakan untuk pencarian jarak, diantaranya  

Manhattan dan Euclidean. Euclidean sering digunakan karena penghitungan jarak 

dalam distance space merupakan jarak terpendek yang bisa didapatkan antara dua 

titik yang diperhitungkan, sedangkan Manhattan sering digunakan karena 

kemampuannya dalam mendeteksi keadaan khusus seperti keberadaaan outliers 

dengan lebih baik 
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2.2.2 K-Means 

 Algoritma K-Means adalah salah satu algoritma clustering yang sering 

digunakan. Hal ini dikarenakan Metode K-Means mudah untuk diimplementasikan, 

relatif cepat dalam pengelompokan data, operasi matematis yang sederhana, serta 

mampu dikombinasikan dengan komputasi tambahan lain. Algoritma  K-Means 

clustering bisa diringkas sebagai berikut (Santoso, 2007):  

1. Pilih jumlah klaster k. 

2. Inisialisasi k pusat klaster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang 

paling sering dilakukan adalah dengan cara random. Pusat-pusat klaster 

diberi nilai awal dengan angka-angka random. 

3. Tempatkan setiap data/objek ke klaster terdekat. Kedekatan dua objek 

ditentukan berdasarkan jarak kedua objek tersebut. Demikian juga 

kedekatan suatu data ke klaster tertentu ditentukan jarak antara data 

dengan pusat klaster. Dalam tahap ini perlu dihitung jarak tiap data ke 

tiap pusat klaster. Jarak paling dekat antara satu data dengan satu klaster 

tertentu akan menentukan suatu data masuk dalam klaster mana. 

4. Hitung kembali pusat klaster dengan keanggotaan klaster yang 

sekarang. Pusat klaster adalah rata-rata dari semua data/objek dalam 

klaster tertentu. Jika dikehendaki bisa juga memakai median dari klaster 

tersebut. Jadi rata-rata (mean) bukan satu-satunya ukuran klaster yang 

dipakai. 

5. Tugaskan lagi setiap objek dengan memakai pusat klaster yang baru. 

Jika pusat klaster sudah tidak berubah lagi, maka proses pengklasteran 
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selesai. Atau kembali lagi ke langkah nomor 3 sampai pusat klaster tidak 

berubah lagi. 

 Gambar 2.1 menunjukkan ilustrasi k-means. Titik hitam menyatakan 

data. Garis merah menyatakan partisi/pemisah. Titik biru merepresentasikan titik 

pusat (centroid) yang mendefinisikan suatu partisi 

 

Gambar 2.1 Ilustrasi K-Means. 

2.2.3 Algoritma Genetika 

Algoritma genetika adalah salah satu algoritma optimasi yang 

menggunakan asas evolusi Darwin dimana individu terkuatlah yang dapat bertahan. 

Proses pencarian penyelesaian atau proses terpilihnya sebuah penyelesaian dalam 

algoritma ini berlangsung sama seperti terpilihnya suatu individu untuk bertahan 

hidup dalam proses evolusi. Menurut Haupt dan Haupt (2004), struktur dasar 

algoritma genetika terdiri dari beberapa langkah berikut. 
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a. Inisialisasi populasi. 

b. Evaluasi populasi. 

c. Seleksi populasi yang akan dikenai operator genetika. 

d. Proses penyilangan pasangan kromosom tertentu. 

e. Proses mutasi kromosom tertentu. 

f. Evaluasi populasi baru. 

g. Ulangi dari langkah 3 selama syarat berhenti belum terpenuhi 

 

1. Teknik Pengkodean, Individu dan Populasi 

Seperti halnya proses alamiah yang mengilhami proses komputasi, sejumlah 

penyelesaian yang mungkin, dikenal sebagai populasi. Populasi terdiri dari 

individu-individu yang merupakan kandidat solusi atau penyelesaian masalah. 

Suyanto (2008) menjelaskan bahwa di dunia nyata dikenal istilah hereditas, 

yaitu sebuah ide yang menyatakan bahwa sifat individu dapat dikodekan dengan 

cara tertentu sehingga sifat-sifat tersebut dapat diturunkan kepada generasi 

berikutnya. Ide tersebut pada algoritma genetika menjadi suatu teknik pengkodean 

yang merubah suatu kandidat solusi (individu) menjadi kromosom.  

Setiap kromosom terdiri dari gen-gen yang terletak pada posisi tertentu dan 

nilai tertentu (allele). Gen dapat direpresentasikan dalam bentuk  string  bit,  tree,  

array  bilangan  real,  daftar  aturan,  elemen  permutasi,  elemen program, atau 

representasi lain yang dapat diimplementasikan untuk operator genetika. Gambar 

2.1 menunjukkan ilustrasi kedudukan allele, gen, kromosom, individu dan populasi 
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Gambar 2.2 Ilustrasi Teknik Pengkodean, Individu dan Populasi 

Populasi awal dalam algoritma genetika dibentuk secara acak, sedangkan 

populasi berikutnya dibentuk oleh operator genetika selama beberapa generasi 

(iterasi).  Generasi berikutnya diperoleh dengan serangkaian proses yang mirip 

dengan proses alamiah. Sebagian populasi dibentuk dari generasi sebelumnya yang 

bertahan hidup dan sebagian lainnya dilahirkan dari kromosom generasi 

sebelumnya. 
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2. Nilai Fitness 

Individu sebagai suatu kandidat solusi memiliki nilai fitness yang 

menyatakan seberapa besar kemungkinan ia dapat bertahan. Algoritma genetika 

bertujuan mencari individu dengan nilai fitness tertinggi. Cara penentuan nilai 

fitness dapat berbeda beda tegantung  pada kasus yang ingin diselesaikan. 

3. Seleksi Orang Tua 

Setelah individu dibangkitkan hingga membentuk populasi dilakukan 

seleksi orang tua agar selanjutnya dapat dilakukan rekombinasi dan mutasi. Seleksi 

orang tua didasarkan pada probabilitas yang berbeda beda dan bergantung secara 

proporsional terhadap nilai fitness. Hal ini dilakukan agar proses komputasi tidak 

terjebak dalam optimum lokal (Suyanto, 2008). 

4. Rekombinasi dan Mutasi 

Pada algoritma genetika terdapat dua operator genetika yaitu rekombinasi 

dan mutasi. Rekombinasi adalah penggabungan gen-gen dari kedua kromosom 

orang tua sehingga dihasilkan 2 kromosom anak (offspring) yang mungkin berbeda, 

sama, lebih baik, atau lebih buruk dari kromosom orang tuanya. Rekombinasi 

berfungsi untuk mendapatkan hasil gen yang bervariasi. Mutasi dilakukan dengan 

cara memilih secara acak gen yang akan dimutasi. Mutasi dapat dilakukan dengan 

menukar posisi gen atau mengubah nilai gen dengan batasan tertentu. Mutasi 

berfungsi untuk memanfaatkan kromosom-kromosom yang ada agar menjadi lebih 

baik 

Terdapat berbagai cara untuk melakukan rekombinasi terhadap pasangan 

orang tua tergantung representasi kromosomnya. Suyanto (2008) menjelaskan pada 
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rekombinasi untuk representasi integer dapat dilakukan dengan 3 metode yaitu: 

a. Rekombinasi satu titik (1-point crossover) 

Caranya dengan memilih 1 titk potong antara 1 hingga G-1, misalnya T, 

dimana  G adalah jumlah gen dalam kromosom. Selanjutnya buat anak 

1 dengan gen 1 sampai T dari orang tua 1 dan T sampai G-1 dari orang 

tua dua. Berlaku senaliknya untuk anak kedua. 

b. Rekombinasi banyak titik (n-point crossover) 

Rekombinasi ini bekerja dengan cara yang sama seperti rekombinasi 

satu titik namun terdapat beberapa titik potong yang digunakan sehingga 

rekombinasi dilakukan dengan cara menyilang (zigzag). 

c. Rekombinasi seragam (uniform crossover) 

Rekombinasi ini menggunakan pola tertentu sebanyak gen pada 

kromosom. Pola dibangkitkan secara acak seperti pelemparan koin, jika 

bernilai “garuda” misalnya maka pewarisan gen dilakukan bersilangan. 

Seperti halnya rekombinasi terdapat berbagai cara untuk melakukan mutasi. 

Salah satunya random mutation atau mutasi secara acak. Jumlah  kromosom  yang  

mengalami  mutasi  dalam  satu  populasi  ditentukan oleh  parameter  mutation 

rate. Metode  mutasi  ini  memilih  secara acak satu individu dari populasi. 

Kemudian dari proses tersebut mengurangi atau menambah nilai gen yang terpilih 

dengan bilangan random yang kecil.  Misalkan  terdapat  domain  variabel  𝑥𝑗 adalah  

[𝑚𝑖𝑛𝑖𝑗 , 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑗]  dan  offspring  yang didapatkan  adalah  C[𝑥1 …  𝑥𝑛]  maka  nilai  

gen offspring dapat dibangkitkan melalui persamaan berikut. 

𝑥′𝑖 =  𝑥𝑖 + 𝑟 (𝑚𝑎𝑥𝑖 −  𝑚𝑖𝑛𝑖)                 2.1 
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5. Seleksi Survivor 

Kromosom yang ada kemudian diseleksi. Suyanto (2008) menjelaskan 

terdapat dua jenis seleksi survivor yaitu Steady State dan Generational 

Replacement. Pada proses Steady State kedua anak menggantikan dua kromosom 

lama yang kualitasnya paling rendah atau yang paling tua atau kriteria lainnya. Pada 

Generational Replacement, semua kromosom pada generasi baru (generasi 

sekarang) akan  menggantikan semua kromosom generasi lama. 

Salah satu jenis seleksi yang sering digunakan adalah elitisme. Proses  

elitisme  dilakukan  untuk  melestarikan kromosom-kromosom  terbaik  ke  populasi  

yang  baru, sehingga  tidak  kehilangan  solusi  terbaik.  Sistem elitisme ranking  

dilakukan  dengan  meranking  nilai fitness  populasi  induk  dan  anak,  kemudian  

dipilih sejumlah kromosom sebagai populasi baru. 

6. Kondisi Terminasi 

Kondisi terminasi adalah kondisi yang dibuat agar proses evolusi berhenti. 

Proses evolusi bisa dihentikan berdasarkan beberapa kondisi, misalnya ketika 

(Suyanto, 2008) :  

a. terdapat suatu individu yang telah memiliki nilai fitness tertentu yang 

diharapkan, 

b. evolusi telah mencapai jumlah generasi maksimum yang diizinkan, 

c. keberagaman populasi telah mencapai tingkat minimum yang diizinkan, 

d. dalam beberapa generasi tertentu (misalnya 10 generasi), tidak ada 

peningkatan nilai fitness yang diharapkan. 
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2.2.4 Silhouette Coeffisient 

Silhouette coefficient mengukur seberapa mirip suatu objek dengan 

klasternya sendiri (kohesi) dibandingkan dengan cluster lain (pemisahan). Nilai 

silhouette dari  setiap  titik  adalah  ukuran  seberapa  besar  kemiripan suatu  titik  

terhadap  titik  dalam  klasternya  sendiri dibandingkan dengan titik pada klaster 

yang lain. Untuk setiap titik I dalam cluster A nilainya didefinisikan sebagai berikut 

(Kaufman, L. and P. Rousseeuw, 1990)  

s(i) = 
𝑏(𝑖)−𝑎(𝑖)

max{𝑎(𝑖),𝑏(𝑖)}
              2.2 

Dimana a(i) adalah ketidaksamaan rata-rata antara titik i dan semua poin 

lainnya di A (cluster dimana i berada) dan b(i) adalah ketidaksamaan rata-rata 

antara titik I dan titik-titik klaster terdekat ke A, yang merupakan B dalam kasus 

ini. Sedangkan nilai silhouette koefisien suatu klaster yang terdiri dari N jumlah 

objek dapat dihitung dengan rata-rata dari seluruh nilai silhouette index setiap objek 

s(i) (Rousseeuw, 1987) 

SC  =  
1

𝑁
∑ 𝑠(𝑖)𝑁

𝑖=1               2.3 

Nilai silhouette memiliki rentang nilai -1 hingga 1. Semakin baik suatu 

cluster nilainya akan semakin dekat dengan 1. Sebaliknya, semakin buruk suatu 

cluster nilainya akan semakin dekat dengan -1 . 


