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BAB III 

K-MEDIANS CLUSTERING 

 

3.1 ANALISIS KLASTER 

Analisis klaster merupakan salah satu teknik multivariat metode 

interdependensi (saling ketergantungan). Metode interdependensi berfungsi untuk 

memberikan makna terhadap seperangkat variabel atau membuat kelompok-

kelompok secara bersama-sama. Oleh karena itu, dalam analisis klaster tidak ada 

perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat. 

Menurut Sharma (Nuningsih, 2010:20), analisis klaster adalah teknik yang 

digunakan untuk menggabungkan observasi ke dalam kelompok atau klaster, 

sedemikian sehingga: 

1. Setiap kelompok atau klaster homogen mempunyai karakteristik 

tertentu. Hal ini berarti bahwa observasi dalam setiap kelompok sama 

dengan observasi lain dalam satu kelompok yang sama; 

2. Setiap kelompok seharusnya berbeda dari kelompok lain dengan 

karakteristik yang sama. Hal ini berarti bahwa observasi dalam 

kelompok yang satu seharusnya berbeda dari observasi dalam kelompok 

lain. 

Analisis klaster mengelompokkan objek ke dalam klaster dengan mencari 

kemiripan antar kumpulan data yang didasarkan pada beberapa ukuran jarak. 

Tujuannya adalah untuk menemukan pengelompokan yang optimal. Objek-objek 

yang memiliki kesamaan paling dekat akan mengelompok ke dalam satu klaster yang 

sama, di mana antara satu klaster dengan klaster yang lainnya memiliki heterogenitas 

yang tinggi (Rencher, 2002:451). 
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Dalam analisis klaster, pengelompokan dilakukan hanya berdasarkan 

informasi yang ada dalam data, sehingga data yang diolah harus menggambarkan 

karakteristik objek serta hubungannya. Pembentukan klaster didasarkan pada kuat 

atau tidaknya hubungan antar variabel. Suatu objek yang dimasukkan ke dalam suatu 

kelompok akan lebih berkorelasi dengan objek lain di dalam kelompoknya 

dibandingkan dengan objek lain yang berbeda kelompok. Oleh karena itu, semakin 

besar kesamaan objek dalam kelompok dan semakin besar perbedaan antar kelompok, 

maka klastering akan semakin baik (Tan et al, 2006:490). 

 

3.2 METODE PENGELOMPOKAN 

Metode pengelompokan objek ke dalam klaster sangat beragam. Secara 

umum, terdapat dua metode pengelompokan dalam analisis klaster, yaitu metode 

hirarki (Hierarchical Clustering Method) dan metode non-hirarki (Nonhierarchical 

Clustering Method). Metode hirarki digunakan apabila belum ada jumlah klaster yang 

dipilih. Sedangkan metode non-hirarki digunakan untuk mengelompokkan n objek ke 

dalam k klaster, di mana k < n dan nilai k sudah ditentukan sebelumnya. 

 

3.2.1 METODE HIRARKI 

Metode hirarki merupakan metode yang menyangkut dengan pembentukan 

struktur hirarki, struktur ini disebut juga diagram pohon atau dendogram. Metode ini 

menggunakan matriks jarak pada setiap tahapannya. 
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Pada dasarnya, terdapat dua jenis prosedur pengklasteran hirarki, yaitu : 

1. Metode Aglomeratif 

Masing-masing objek dalam metode aglomeratif pada awalnya dipandang 

sebagai klaster yang berbeda. Selanjutnya setiap dua klaster yang memiliki jarak 

paling kecil digabungkan ke dalam klaster yang baru. Proses ini berlanjut sampai 

semua objek terhimpun dalam satu klaster yang sama dan membentuk diagram 

pohon. Hal ini dapat digambarkan dalam diagram berikut. 

 

Gambar 3.1 Dendogram 

2. Metode Divisif 

Metode divisif merupakan suatu proses pengklasteran yang arahnya 

kebalikan dari metode aglomeratif. Pada setiap tahapan dari metode ini, objek-objek 

yang paling tidak mirip akan dipisahkan dan ditempatkan pada klaster yang lebih 

kecil. Proses ini dilanjutkan sampai masing-masing objek akan membentuk klaster 

sendiri. Jika dilihat pada gambar 3.1, metode aglomeratif akan bergerak dari sisi kiri 

ke kanan, sedangkan dalam metode divisif bergerak dari kanan ke kiri. 
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3.2.2 METODE NON-HIRARKI 

Berbeda dengan metode hirarki, metode ini tidak melibatkan proses 

pembentukan diagram pohon. Metode ini diawali dengan menentukan banyaknya 

klaster yang diinginkan. Secara umum, algoritma dari teknik pengklasteran dengan 

metode non-hirarki adalah sebagai berikut: 

1. Pilih centroid atau elemen awal pada klaster sebanyak k. 

2. Masing-masing objek digabungkan ke dalam klaster dengan centroid terdekat. 

3. Perbaharui centroid masing-masing klaster berdasarkan objek-objek yang 

terhimpun di dalamnya. 

4. Ulangi langkah 2 dan 3 hingga centroid awal dan centroid akhirnya bernilai 

sama. 

Beberapa algoritma non-hirarki berbeda dalam aturan untuk memperoleh 

centroid klaster (seed) awal dan aturan yang digunakan untuk menempatkan kembali 

observasi. Salah satu aturan yang digunakan untuk memperoleh seed awal antara lain: 

1. Pilih k observasi pertama dengan tidak ada data yang hilang sebagai centroid 

atau seed  klaster awal. 

2. Pilih observasi pertama dengan tidak ada data yang hilang sebagai seed klaster 

pertama, lalu seed  klaster kedua dipilih dari observasi yang mempunyai jarak 

terjauh dari sebelumnya, dan seterusnya. 

3. Pilih secara random k observasi dengan tidak ada data yang hilang sebagai 

pusat klaster atau seed. 

4. Perbaiki seed yang dipilih dengan menggunakan aturan tertentu sehingga 

jarak seed tersebut sejauh mungkin. 

5. Gunakan heuristic tentang identifikasi pusat klaster sehingga jarak pusat 

klaster tersebut sejauh mungkin. 

6. Gunakan seed yang disediakan oleh peneliti. 
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Setelah seed diidentifikasi, klaster awal yang dibentuk akan menempatkan 

kembali n-k observasi sisanya ke dalam seed yang terdekat dengan observasi tersebut 

(Nuningsih, 2010: 23). 

 

3.3 METODE K-MEANS 

K-Means merupakan metode pengklasteran secara partitioning yang 

memisahkan data ke dalam kelompok yang berbeda. Metode ini dikembangkan oleh 

James B Mac-Queen pada tahun 1967. K-Means merupakan metode pengelompokkan 

yang paling terkenal karena sederhana dan dapat digunakan dengan mudah di 

berbagai bidang. Dasar pengelompokan dalam metode ini adalah menempatkan objek 

berdasarkan rata-rata (mean) klaster terdekat. 

Pengelompokan data dengan metode ini bertujuan untuk meminimalisasikan 

fungsi objektif dalam proses pengelompokkan, yang pada umumnya meminimalkan 

varians didalam suatu kelompok dan memaksimalkan varians antar kelompok (Wu, 

2012:2). 

 

3.3.1 KOMPONEN K-MEANS 

Algoritma K-Means memerlukan 3 komponen yaitu: 

1. Jumlah Klaster K 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, K-Means merupakan bagian dari 

metode non-hirarki sehingga dalam metode ini jumlah k harus ditentukan terlebih 

dahulu. Jumlah klaster k dapat ditentukan melalui pendekatan metode hirarki. Namun 

perlu diperhatikan bahwa tidak terdapat aturan khusus dalam menentukan jumlah 

klaster k, karena terkadang penentuan jumlah klaster berdasarkan subjektifitas 

peneliti. 
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2. Klaster Awal 

Dalam hal ini, klaster awal yang dipilih berkaitan dengan centroid awal yang 

ditentukan. Beberapa pendapat dalam memilih klaster awal untuk metode K-Means 

adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Hartigan (1975), pemilihan klaster awal dapat ditentukan 

berdasarkan interval dari jumlah setiap observasi. 

b. Berdasarkan Rencher (2002), pemilihan klaster awal dapat ditentukan melalui 

pendekatan salah satu metode hirarki. 

c. Berdasarkan Teknomo (2007), pemilihan klaster awal dapat secara acak dari 

semua observasi. 

Oleh karena adanya pemilihan klaster awal yang berbeda, maka 

kemungkinan besar solusi klaster yang dihasilkan juga akan berbeda. 

3. Ukuran Jarak 

Dalam hal ini, ukuran jarak digunakan untuk menempatkan observasi ke 

dalam klaster berdasarkan centroid terdekat. Ukuran jarak yang digunakan dalam 

metode K-Means adalah jarak Euclid (Anderson, 2005:166). 

 

3.3.2 ALGORITMA K-MEANS 

Hartigan (1979) menggambarkan algoritma dari teknik pengklasteran dengan 

metode K-Means secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Diberikan k sebagai banyaknya klaster yang akan dibentuk. 

2. Tentukan centroid (elemen pusat) awal pada setiap klaster. 
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3. Masing-masing observasi dihitung jaraknya ke setiap centroid 

menggunakan jarak Euclid atau dapat ditulis sebagai berikut: 

 (       )  √∑           
 
                     

4. Setiap observasi dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat antara data 

dengan pusatnya. 

5. Perbaharui centroid masing-masing klaster dengan cara menghitung nilai 

rata-rata (mean) dari observasi-observasi yang ada pada centroid yang 

sama. 

6. Ulangi dari langkah 3, lakukan hingga centroid awal dan centroid 

akhirnya bernilai sama. 

 

3.4 METODE K-MEDIANS 

Metode K-Medians adalah pengembangan dari metode K-Means. Keduanya 

menghasilkan k klaster yang dibentuk dengan mengukur jarak antara titik pusat 

dengan setiap objek, kemudian setiap objek dikelompokkan berdasarkan titik pusat 

terdekat. Kedua metode ini mempunyai beberapa perbedaan, salah satunya pada titik 

pusat klaster. Sesuai dengan namanya, K-Means menggunakan mean yang 

meminimalkan jarak 2-norm, dan K-Medians menggunakan median yang 

meminimalkan jarak 1-norm (Whelan, 2015:1). 

Pada dasarnya, mean adalah pengukuran yang sangat rentan terhadap 

pencilan. Sebuah pencilan yang bernilai ekstrim dapat menggeser rata-rata dari 

sebagian besar data yang kemudian menjadi tidak seimbang. Menurut Kaufmann & 

Rosseuw (1990) metode K-means akan lebih sensitif terhadap data yang mengandung 

pencilan karena menggunakan mean sebagai ukuran nilai tengahnya. Di sisi lain, 

median adalah statistik deskriptif yang cenderung lebih tahan terhadap outliers. Oleh 

karena itu, penggunaan metode K-Medians akan meminimalkan error pada klaster. 
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Diberikan n buah data, jarak antara objek ke-i,    dan objek ke-j,    

dinotasikan dengan    . Pada pemilihan median awal,    didefinisikan sebagai 

variabel biner 0 dan 1, di mana     jika objek ke-i dipilih sebagai median awal. 

Penempatan setiap objek ke-j ke salah satu median awal dituliskan sebagai    , 

dengan     bernilai 0 dan 1. Jika objek j ditempatkan ke klaster dimana objek   

sebagai median maka      . 

Berdasarkan definisi di atas, maka: 

   ∑ ∑    
 
   

 
            (3.1) 

dengan  

∑       
                   (3.2) 

                          (3.3) 

∑      
                             (3.4) 

    {   }                   (3.5) 

   {   }                  (3.6) 

Persamaan (3.1) menyatakan bahwa klaster yang terbentuk dengan 

menempatkan setiap objek ke median yang terdekat. Persamaan (3.2) menyatakan 

bahwa setiap objek ditempatkan pada sebuah median. Persamaan (3.3) menyatakan 

bahwa penempatan objek didasarkan pada sebuah median. Persamaan (3.4) 

menyatakan bahwa hanya terdapat sebuah objek yang akan dipilih sebagai median. 
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3.4.1 KOMPONEN K-MEDIANS 

Sama seperti K-Means, algoritma K-Medians memerlukan 3 komponen 

yaitu: 

1. Jumlah Klaster K 

Tidak jauh berbeda seperti K-Means, karena K-Medians merupakan variasi 

dari metode K-Means, dan juga bagian dari metode non-hirarki sehingga dalam 

metode ini jumlah k harus ditentukan terlebih dahulu. Jumlah klaster k dapat 

ditentukan melalui pendekatan metode hirarki. Namun perlu diperhatikan bahwa 

tidak terdapat aturan khusus dalam menentukan jumlah klaster k, karena terkadang 

penentuan jumlah klaster berdasarkan subjektifitas peneliti. 

2. Klaster Awal 

Sama halnya dengan K-Means, klaster awal yang dipilih dalam metode K-

Medians berkaitan dengan centroid awal yang ditentukan. Beberapa pendapat dalam 

memilih klaster awal untuk metode K-Medians adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan Hartigan (1975), pemilihan klaster awal dapat ditentukan 

berdasarkan interval dari jumlah setiap observasi. 

b. Berdasarkan Rencher (2002), pemilihan klaster awal dapat ditentukan melalui 

pendekatan salah satu metode hirarki. 

c. Berdasarkan Teknomo (2007), pemilihan klaster awal dapat secara acak dari 

semua observasi. 

Oleh karena adanya pemilihan klaster awal yang berbeda, maka 

kemungkinan besar solusi klaster yang dihasilkan juga akan berbeda. 
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3. Ukuran Jarak 

Dalam hal ini, ukuran jarak digunakan untuk menempatkan observasi ke 

dalam klaster berdasarkan centroid terdekat. Ukuran jarak yang digunakan dalam 

metode K-Medians adalah jarak Manhattan (Anderson, 2005:167). 

 

3.4.2 ALGORITMA K-MEDIANS 

Secara umum, algoritma dari teknik pengklasteran dengan metode K-

Medians adalah sebagai berikut: 

1. Diberikan k sebagai banyaknya klaster yang akan dibentuk. 

2. Tentukan centroid (elemen pusat) awal pada setiap klaster. 

3. Masing-masing observasi dihitung jaraknya ke setiap centroid 

menggunakan jarak Manhattan atau dapat ditulis sebagai berikut: 

 (       )  ∑          
 
                    

4. Setiap observasi dikelompokkan berdasarkan jarak terdekat antara data 

dengan pusatnya. 

5. Perbaharui centroid masing-masing klaster dengan cara menghitung nilai 

tengah (median) dari observasi-observasi yang ada pada centroid yang 

sama. 

6. Ulangi dari langkah 3, lakukan hingga centroid awal dan centroid 

akhirnya bernilai sama. 
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3.5 INTERPRETASI KLASTER 

Interpretasi hasil klaster harus dapat menentukan variabel apa yang dapat 

digunakan untuk membedakan antara klaster yang satu dengan klaster yang lain, 

sehingga mampu memberikan nama untuk klaster yang terbentuk sesuai dengan 

variabel-variabel pembentuk klaster tersebut. Ukuran yang biasa digunakan sebagai 

ciri dari suatu klaster adalah nilai centroid. Dalam K-Means, centroid yaitu nilai rata-

rata dari variabel-variabel dalam suatu klaster. Sedangkan dalam K-Medians, centroid 

yaitu nilai tengah (median) dari variabel-variabel dalam suatu klaster. 

 

3.6 VALIDASI KLASTER 

Dalam melakukan setiap proses analisis, perlu dilakukan pengujian atas 

kevalidan atau kesahihan suatu hasil analisis agar tidak memberikan keraguan dalam 

menentukan tindakan atau penanganan yang tepat terhadap suatu masalah yang 

sedang dianalisis, dengan alasan yang sama, dalam pengklasteran juga perlu 

dilakukan pengujian kevalidan banyaknya klaster yang ditentukan.  

Gordon (Yatskiv dan Gusarova, 2005:75) mengatakan bahwa terdapat 3 

pendekatan utama dalam melakukan validasi klaster yaitu: 

1. External test, dalam uji ini data dibagi menjadi dua bagian. Solusi klaster dari 

data hasil analisis klaster dibandingkan dengan solusi klaster dari data yang 

tidak diikutsertakan dalam analisis klaster tersebut. 

2. Internal test, dalam uji ini solusi klaster digunakan untuk melihat kualitas 

klaster dengan cara membandingkan solusi klaster hasil metode hirarki dan 

metode non-hirarki. 
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3. Relative test, dalam uji ini beberapa solusi klaster yang berbeda dari data yang 

dibandingkan menggunakan algoritma yang sama dengan parameter yang 

berbeda. 

Pada dasarnya, validasi memberikan informasi tentang seberapa akurat 

jumlah klaster yang dipilih. Jumlah klaster yang terbantuk dikatakan baik apabila 

solusi klaster yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan hasil penentuan klaster awal 

berdasarkan pendekatan yang digunakan. Validasi yang paling sering digunakan 

dalam analisis klaster adalah dengan pendekatan internal test karena pendekatan ini 

lebih sederhana dan mudah digunakan. Oleh karena itu, dalam skripsi ini validasi 

dilakukan dengan pendekatan internal test. Selain lebih sederhana dan mudah 

digunakan, validasi dengan pendekatan internal test  juga dipilih karena keterbatasan 

software yang ada. 


