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ABSTRACT 
Conceptual clustering is a clustering method for producing conceptual description for each resulting group by forming a 
category structure hierarchy. COBWEB and ITERATE are two algorithms applying this conceptual clustering technique. 
COBWEB focuses on the effort to maximize the needed information through a continuous prediction process of 
information existing in a cluster. ITERATE, on the other hand, focuses on the creation of stable partition and maximizes 
the difference between partitions. This paper elaborates on implementation of COBWEB and ITERATE algorithms as 
well as shows the comparison results between the two based on partition quality and execution time. 
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1. Pendahuluan 
Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan pengumpulan data elektronik sekaligus penyimpanannya menjadi 
pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan sangat mudah. Akibatnya, jumlah data menjadi meningkat dengan sangat tajam 
dan menimbulkan masalah baru seperti misalnya bagaimana menganalisis data secara efektif dan efisien dengan 
menggunakan mekanisme otomatis untuk dapat lebih memahami, mengidentifikasi karakteristik, dan memvalidasi tren 
yang diketahui, sekaligus juga menemukan fenomena-fenomena yang baru dan menarik.  
 
Data mining merupakan salah satu metoda yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan di atas dengan 
melakukan pemilihan data, feature selection, transformasi, sekaligus interpretasi. Berbagai teknik telah digunakan dalam 
data mining seperti association rules, classification, sequential pattern, dan clustering[1]. 
 
Clustering merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk mendapatkan kelas-kelas (atau kelompok) 
dari obyek-obyek yang mempunyai karakteristik yang umum di data yang besar. Clustering juga dikenal dengan 
unsupervised learning. Teknik ini biasa digunakan dalam analisis data statistik. Proses pengelompokan dilakukan melalui 
observasi terhadap setiap data yang ada. Beberapa contoh algoritma clustering antara lain adalah K-means, Fuzzy C-
Means, COBWEB dan ITERATE[1]. 
 
Algoritma-algoritma clustering dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar yaitu hierarchical clustering dan 
partitional clustering. Conceptual clustering yang merupakan bahasan utama dari makalah ini merupakan bagian dari 
hierarchical clustering dimana sebuah cluster yang besar dibagi ke dalam beberapa sub-sub cluster yang lebih spesifik 
dan membentuk sebuah hirarki. Masukan dari sebuah sistem conceptual clustering adalah sekumpulan observasi dan 
keluarannya adalah sekumpulan kelas dimana data masukan didistribusikan. Observasi yang menjadi masukan memiliki 
sekumpulan atribut dimana nilai dari masing-masing atribut diambil dari sekumpulan nilai yang sudah ditentukan. 
Atribut-atribut dari sebuah observasi yang dipilih merepresentasikan karakteristik dari observasi sekaligus membantu 
proses clustering untuk mendapatkan skema pengelompokan yang lebih bermakna. Skema pengelompokan menghasilkan 
sekumpulan kelas yang menunjukkan kesamaan internal dan ketidaksamaan eksternal di antara mereka. Dalam 
conceptual clustering, skema tersebut dinamakan concept description[2][3]. COBWEB[4] dan ITERATE[5][6] adalah 
merupakan contoh algoritma-algoritma untuk conceptual clustering.  
 
Makalah ini menjelaskan implementasi dari algoritma COBWEB dan ITERATE yang menjadi bagian dari pengembangan 
sebuah data mining workbench berbasis C++. Hasil uji coba terhadap implementasi dari kedua algoritma tersebut juga 
disajikan pada bagian akhir dari makalah ini. Secara lebih rinci, struktur penulisan dari makalah ini adalah sebagai 
berikut: pada sub bab 2 dijelaskan mengenai representasi data dan fungsi evaluasi. Sub bab 3 menjelaskan secara garis 
besar tentang algoritma COBWEB dan ITERATE. Sub bab 4 menyajikan hasil uji coba implementasi kedua algoritma 
tersebut. Makalah ini diakhiri dengan kesimpulan di sub bab 5. 
 
2. Representasi Data dan Fungsi Evaluasi 
Data yang digunakan pada algoritma COBWEB adalah berupa pasangan attribute-value, sedangkan pada ITERATE 
digunakan pasangan feature-value. Kedua hal tersebut sebenarnya sama, baik feature maupun attribute 
merepresentasikan karakteristik dari objek dari problem yang akan diselesaikan. Attribute-value adalah suatu pasangan 
yang terdiri dari attribute dan memiliki nilai (value). Sebagai contoh, data seseorang dapat dinyatakan sebagai attribute-
value seperti terlihat pada Tabel 1. Setiap data memiliki attribute-attribute dan nilai-nilai dari masing-masing attribute. 
Setiap attribute harus memiliki sebuah nilai yang akan diperlukan dalam proses pengelompokan.  
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Dalam clustering, sebuah data harus berada pada cluster yang terbaik untuk kemudahan pencarian. Oleh karena itu, setiap 
cluster perlu dievaluasi karakteristiknya untuk menentukan pengelompokkan yang terbaik. Evaluasi terhadap sebuah 
concept atau cluster dilakukan berdasarkan dua hal, yaitu:  
1. Concept distinctness atau inter-class dissimilarity. Perbedaan antara dua concept diukur dari perbedaan dari deskripsi 

dua cluster. Semakin besar perbedaan antara dua buah cluster semakin baik.  
2. Cohesion atau intra-simmilarity, yang digunakan untuk mengetahui seberapa baik pengaruh sebuah data jika 

dimasukkan ke dalam suatu cluster. Semakin besar cohesion dari suatu class, maka semakin baik. Untuk selanjutnya, 
kata cluster digunakan untuk mewakili sebuah concept. 

 
Tabel 1. Contoh Pasangan Attribute-Value 

Attribute Deskripsi Nilai (value) 
Nama Nama orang Brian 
Alamat rumah Alamat orang Jalan Danau Maninjau 
Pekerjaan Pekerjaan orang tersebut saat ini Dokter 

 
Concept distinctness dan cohesion dapat dipenuhi oleh fungsi category utility (CU) dan partition utility (PU) seperti yang 
ada pada algoritma COBWEB. Kedua fungsi ini pertama kali diperkenalkan untuk mengevaluasi kegunaan suatu kategori 
atau partisi dengan menggunakan strategi perhitungan probabilitas[7]. Category utility adalah fungsi yang digunakan 
untuk memberikan nilai dan mengetahui kualitas suatu partisi cluster[8]. Fungsi ini dihitung dari attribute-value anggota-
anggota yang disimpan dalam partisi cluster. Semakin tinggi nilai category utility, semakin baik kualitas dari partisi 
tersebut.  
 
Pada algoritma ITERATE, selain caterogy utility dan partition utility, digunakan juga fungsi Anchored Dissimilarity 
Ordering (ADO) untuk mengurutkan data. Fungsi ADO menggunakan nilai Manhattan Distance sebagai tolak ukur 
mengurutkan data[6]. 
 
3. Algoritma COBWEB dan ITERATE 
Pada sub bab ini akan dijelaskan secara singkat algoritma COBWEB dan ITERATE. Ulasan lebih difokuskan pada 
tahapan utama dari kedua algoritma sedangkan rincian kedua algoritma dapat dilihat pada makalah sumber dari kedua 
algoritma tersebut[4][5]. 
 
3.1 Algoritma COBWEB 
Algoritma COBWEB menerapkan strategi hill-climbing search dengan menggunakan incremental concept [4]. Algoritma 
COBWEB berusaha untuk memaksimalkan informasi yang ingin didapat melalui prediksi dari informasi setiap anggota 
dalam sebuah cluster dan berlangsung secara incremental. 
Dalam algoritma COBWEB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan: 
1. Fungsi evaluasi heuristik. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui pada cluster mana suatu data disimpan dengan 

memanfaatkan CU dan PU. 
2. Representasi state (representasi concept) yang berguna untuk menentukan struktur hirarki dan representasi concept. 

Pada algoritma COBWEB, sebuah cluster direpresentasikan sebagai node. Node ini membentuk hirarki dengan node-
node lain. Hirarki tersebut seperti tree dimana node teratas (root) merupakan node yang paling umum karena 
memuat seluruh data, sedangkan node yang terbawah (leaf) merupakan node yang paling khusus. 

3. Operator yang digunakan untuk membangun skema klasifikasi. Ada empat operator yang digunakan, yaitu: 
a. Operator untuk memasukkan obyek ke dalam node 

Sebuah obyek akan dievaluasi terhadap seluruh node (cluster) untuk menentukan node mana yang terbaik untuk 
kemudian obyek tersebut disimpan pada node terbaik tersebut. 

b. Membuat node baru (new node) 
Ada kemungkinan pengelompokan cluster (node) menjadi terbaik jika obyek tersebut berada pada node 
tersendiri dibandingkan jika disimpan pada node yang sudah ada. Proses ini tergantung pada nilai CU dan PU. 

c. Menggabungkan dua node menjadi satu node (merge node) 
Proses ini terjadi jika nilai CU dan PU menjadi terbaik jika obyek berada pada node baru yang merupakan 
gabungan dari dua node lain. Jika sebelumnya terdapat n buah node, maka proses merge ini akan menghasilkan 
n-1 buah node.  

d. Membagi sebuah node menjadi beberapa node (split node) 
Sebuah node dipecah untuk kemudian node tersebut digantikan oleh anak-anaknya. 

 
3.2 Algoritma ITERATE 
Secara umum, algoritma ITERATE hampir mirip dengan COBWEB, namun COBWEB dipengaruhi oleh urutan dari data, 
sedangkan ITERATE tidak dipengaruhi urutan. Perbedaan urutan pada COBWEB menyebabkan klasifikasi tree yang 
terbentuk juga berbeda. Hal ini mengakibatkan cluster-cluster yang terbentuk juga berbeda. Selain itu, COBWEB 
berfokus pada memaksimalkan prediksi dari sebuah cluster sehingga klasifikasi tree yang dihasilkan terkadang tidak 
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sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan algoritma ITERATE menekankan untuk menghasilkan kestabilan partisi, 
memaksimalkan perbedaan partisinya, dan  menghasilkan sebuah algoritma yang efisien untuk data analysis tool[5]. 
  
Algoritma ITERATE terbagi dalam tiga tahap, yaitu: 
1. Pembentukan pohon klasifikasi dengan menggunakan fungsi CU sebagai fungsi kriteria utnuk pengelompokan data 

(classified). 
Tree terbentuk pada tahap ini secara breadth-first, level per level mulai dari level atas (level 0) hingga level 
terbawah. Hasil dari tahap pertama ini yaitu klasifikasi tree yang berbentuk hirarchy concept. 

2. Pemilihan partisi data awal yang “baik” dari pohon klasifikasi sebagai titik awal untuk lebih fokus pada pencarian 
cluster-cluster yang diinginkan (extract). 
Langkah kedua ini digunakan untuk mencari node-node pada tree yang mempunyai nilai CU lebih rendah dari pada 
node orang tuanya. Node-node tersebut kemudian dikumpulkan agar dapat dilakukan perbaikan terhadap nilai CU 
node-node tersebut. Hasil dari langkah pertama yaitu klasifikasi tree, memiliki grafik nilai CU naik hingga pada 
level tertentu kemudian pada level selanjutnya, nilai CU menurun.  

3. Proses iterasi terhadap obyek-obyek untuk memaksimalkan pemisahan antara cluster dengan melakukan redistribusi 
data (iterative redistribution).  
Langkah ini dilakukan pada node-node dari langkah kedua yang memiliki nilai CU lebih rendah dari node orang 
tuanya dan node yang nilai CU-nya lebih besar dari semua nilai CU node-node anaknya. Iterasi ini dilakukan dengan 
iteration redistribution, namun tidak dilakukan pada node, melainkan pada setiap obyek di node tersebut. Proses 
iterasi tiap obyek menggunakan fungsi category match measure (CM). 

 
4. Implementasi dan Uji Coba 
Kedua algoritma diimplementasikan dengan bahasa C++ menggunakan Microsoft Visual Studio 2005 pada PC Pentium 4 
2,4 GHz dengan memori 1,5 GB. Pengujian dilakukan dengan menggunakan lima buah dataset dengan ukuran yang 
bervariasi. Dataset pertama adalah sebuah dataset kecil yang hanya berisi 10 buah baris dan dibuat 10 buah variasi urutan 
untuk kemudian diberi nama dataset variasi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. Empat dataset berikutnya terdiri dari 
empat buah attribute dengan ukuran dari 1000, 2000, 3000, dan 4000 baris. Jumlah empat buah attribute dipilih untuk 
lebih memudahkan melihat hasil eksekusi.  
 
Uji coba kualitas partisi dilakukan dengan menghitung nilai PU dari cluster-cluster yang bukan leaf node. Sedangkan uji 
coba waktu eksekusi dilakukan untuk melihat seberapa cepat implementasi algoritma COBWEB dan ITERATE. 
 
Hasil uji coba kedua algoritma terhadap dataset berukuran kecil dapat dilihat pada Tabel 2, dimana terlihat bahwa 
diperoleh nilai rata-rata PU dari masing-masing dataset pada algoritma COBWEB selalu berbeda antara satu dataset 
dengan dataset lainnya. Sementara itu, seperti terlihat pada Tabel 3, nilai rata-rata PU dari masing-masing dataset pada 
algoritma ITERATE selalu sama antara satu dataset dengan dataset lainnya.  
 
Hasil ini menunjukkan bahwa pada algoritma COBWEB, urutan data pada dataset mempengaruhi cluster  yang 
dihasilkan. Fakta bahwa rata-rata PU dari masing-masing dataset pada algoritma ITERATE bernilai sama menunjukkan 
bahwa urutan data tidak mempengaruhi cluster yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan algoritma ITERATE menggunakan 
fungsi ADO untuk mengurutkan data terlebih dahulu sebelum data diproses. 
 

Tabel 2. Rata-Rata PU COBWEB untuk Dataset A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 
Dataset A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
Rata-rata PU 0,1682 0,1709 0,1703 0,1612 0,1682 0,18467 0,1601 0,17029 0,18467 0,1708

 
Tabel 4. Rata-Rata PU ITERATE  untuk Dataset A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 

Dataset A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
Rata-rata PU 0,27016 0,27016 0,27016 0,27016 0,27016 0,27016 0,27016 0,27016 0,27016 0,27016

 
Tabel 4 memperlihatkan perbandingan nilai PU dari cluster-cluster yang dihasilkan oleh COBWEB dan ITERATE pada 
dataset A10. Terlihat disana bahwa secara rata-rata, nilai PU pada COBWEB (yaitu 0,1708) lebih rendah dari ITERATE 
(yaitu 0,27016). Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa kualitas cluster-cluster pada COBWEB secara rata-rata lebih 
rendah daripada ITERATE. 
 
 
 
 

Tabel 4. Perbandingan Nilai PU Cluster Pada Uji Coba COBWEB dan ITERATE dengan Dataset A10 
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Perbandingan COBWEB ITERATE 
Jumlah cluster yang terbentuk 18 cluster 12 cluster 
Nilai PU dari cluster-cluster yang 
bukan leaf node 

PU(Cluster 1) =  0,45 
PU(Cluster 2) =  0 
PU(Cluster 5)= 0,2222 
PU(Cluster 6)= 0,2222 
PU(Cluster 7) = 0 
PU(Cluster 11)=  0,25 
PU(Cluster 14) =  0,2222 
PU(Cluster 15) = 0 

PU(Cluster 1) = 0,45 
PU(Cluster 3)= 0,1958 
PU(Cluster 4)= 0,2963 
PU(Cluster 8)= 0,1867 
PU(Cluster 9)= 0,222 

Rata-rata PU 0,1708 0,27016 
 
Gambar 1 menyajikan hasil uji coba dataset besar pada COBWEB dengan ITERATE. Jika jumlah data sedikit, waktu 
eksekusi antara COBWEB dan ITERATE hampir sama, namun seiring dengan semakin bertambahnya jumlah data, 
perbedaan waktu proses antara kedua algoritma semakin besar dimana ITERATE selalu secara konsisten lebih cepat dari 
COBWEB. Hasil analisis lebih dalam menunjukkan bahwa salah satu faktor yang berkontribusi besar akan perbedaan 
waktu proses adalah proses pemasukan obyek. Proses pemasukan obyek pada algoritma COBWEB berlangsung secara 
depth first dengan menggunakan empat buah operator sementara pada ITERATE, proses pemasukan obyek berlangsung 
secara breadth first dengan menggunakan dua buah operator.  

 
Gambar 1. Grafik Perbandingan COBWEB dengan ITERATE 

 
5. Kesimpulan 
Algoritma COBWEB dan ITERATE merupakan algoritma clustering yang menerapkan metode conceptual clustering. 
Dari uji coba dataset kecil diperoleh kesimpulan bahwa algoritma COBWEB dipengaruhi oleh urutan data sedangkan 
ITERATE tidak dipengaruhi. Hal ini dikarenakan ITERATE menggunakan fungsi ADO untuk mengurutkan data terlebih 
dahulu sebelum data diproses. Dari uji coba terhadap dataset dengan ukuran data yang bervariasi, waktu eksekusi 
algoritma COBWEB lebih lambat dari algoritma ITERATE karena algoritma COBWEB menggunakan empat buah 
operator dibandingkan ITERATE yang hanya menggunakan dua buah operator. 
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