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ABSTRACT 

Clustering is a data mining method which is often used in a research that has a purpose to cluster or group data without 
class label which is called unsupervised. This paper will research a clustering algorithm which tries to group university 
student’s data into some clusters. The algorithm used is a merge of two clustering algorithms. They are ISMC (Improved 
Split and Merge Classification) and FCM (Fuzzy C-Means). Those two algorithms have different characters. ISMC is 
used for determining the number of clusters, and FCM is used for determining the members of each cluster. The 
algorithm performance is analysed using two parameters, between cluster scatter matrix Sb and within cluster scatter 
matrix Sw. From testing result using two data set, it shows that bunga iris data and university student’s data have a 
better merge Sw algorithm. Bunga iris data set, it can reach 81% accuracy, and university student’s data set reaches 
99% accuracy. They are better than ISMC algorithm. Those conclude that the merge algorithm produces a more 
homogen cluster model than ISMC. 
Keywords: Data Mining, Clustering Algorithm, Between Cluster Scatter Matrix, Within Cluster Scatter Matrix. 
 
1. Pendahuluan 
Dalam dunia pendidikan, salah satu poin penting yang tidak boleh dilupakan dalam merancang strategi pendidikan adalah 
mahasiswa. Mahasiswa merupakan salah satu unsur penunjang pendidikan yang bisa mengalami kemajuan ataupun 
kemunduran kualitas. Sehingga dalam hal ini keberadaan mahasiswa tidak boleh dipandang dengan sebelah mata saja. 
 
Untuk mengelola data mahasiswa ini, dibutuhkan sebuah metode yang bisa digunakan untuk menggali informasi– 
informasi tersembunyi dari data tersebut. Metode tersebut dikenal dengan data mining. Dengan bantuan perangkat lunak, 
data mining akan melakukan proses analisa data untuk menemukan pola atau aturan tersembunyi dalam lingkup 
himpunan data mahasiswa tersebut. Pada makalah ini, analisa data mining dilakukan dengan metode clustering 
menggunakan algoritma ISMC dan FCM yang digunakan untuk pengelompokan mahasiswa berdasarkan data histori 
mahasiswa tersebut, sehingga  bisa didapatkan kelompok–kelompok mahasiswa dengan pola tertentu. Berdasarkan latar 
belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bidang ini dengan mengambil judul Implementasi 
Algoritma Clustering  ISMC dan FCM (Studi Kasus: Jalur PMB IT Telkom Bandung). 
 
2. Landasan Teori 
2.1 Pengertian Data Mining 
Ketersediaan data yang melimpah yang berasal dari pengguna teknologi sistem informasi di hampir semua bidang 
kehidupan menimbulkan kebutuhan untuk menggali informasi yang terkandung dalam data yang berlimpah tersebut, 
maka lahirlah teknik data mining. Data mining merupakan suatu proses untuk mancari informasi/pola yang merupakan 
nilai tambah dalam suatu data yang ukurannya besar yang kadang tidak dapat diketahui keberadaannya secara manual 
sehingga harus menggunakan teknik-teknik tertentu. 
 

Teknik clustering termasuk teknik yang cukup terkenal dan banyak dipakai dalam data mining. Clustering merupakan 
pengelompokan dengan objek yang mirip dalam satu cluster dan pengelompokan objek yang tidak mirip ke dalam cluster 
lain[1]. Prinsip dari clustering untuk memaksimalkan homogenitas/kesamaan ciri dalam satu kelompok dan 
memaksimalkan heterogenitas/ketidaksamaan ciri antar kelompok. Selain itu metode ini mampu mengelompokkan data 
yang tersebar secara tidak teratur. 

 
2.2  Algoritma FCM 
Konsep dasar FCM adalah menentukan pusat cluster. Pada kondisi awal pusat cluster ini masih belum akurat tiap data 
memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap cluster. Dengan cara memperbaiki pusat cluster dan nilai keanggotaan tiap 
data secara berulang maka akan dapat dilihat bahwa pusat cluster akan bergerak menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini 
didasarkan pada minimisasi fungsi obyektif yang menggambarkan jarak dari titik data yang diberikan ke pusat cluster 
yang terbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut. Langkah-langkah algoritma FCM adalah sebagai berikut[14]: 
1. Input data yang akan dicluster X, berupa matriks berukuran n x m (n =  jumlah sampel data, m = atribut setiap data). 

Xij = data sampel ke-i (i = 1,2,3…,n), atribut ke-j (j = 1,2,3,…,m). 
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2. Tentukan: 
a. Jumlah cluster   :  c 
b. Pangkat    :  w 
c. Maksimum iterasi   :  MaxIter 
d. Error terkecil yang diharapkan  :  ξ 
e. Fungsi obyektif awal  :  P0 = 0 
f. Iterasi awal   :  t =1 

3. Bangkitkan bilangan random μik , dimana i=1,2,3,…,n; k=1,2,….,c; sebagai elemen-elemen matriks partisi awal U. 
4. Hitung pusat cluster ke-k: Vkj, dengan k=1,2,….,c; dan j=1,2,…,m. 

 
5. Hitung fungsi obyektif pada iterasi ke –t, Pt 

 
6. Hitung perubahan matriks partisi 

 
dengan i = 1,2,3,…,n; dan k = 1,2,3,…,c. 
7. Cek kondisi berhenti : 

a. Jika ( | Pt-Pt-1 | < ξ ) atau ( t > MaxIter) maka berhenti;  
b. Jika tidak : t=t+1,  ulangi langkah ke -4. 

2.3 Algoritma ISMC 
Algoritma ISMC adalah algoritma clustering secara partitional yang pada tiap iterasinya disisipi algoritma split and 
merge. Langkah-langkah algoritma ISMC adalah sebagai berikut[15] penentuan nilai threshold. Terdapat 3 parameter 
threshold yang dibutuhkan oleh ISMC, yakni m (merge), s (split), dan Toleransi. Penetapan nilai threshold yang optimal 
akan mampu mengurangi redundansi (langkah-langkah yang tidak diperlukan). Dalam hal ini threshold untuk split dan 
merge disesuaikan dengan karakteristik data. Penghitungan m  dan 

  s adalah sebagai berikut:  
s = SPLIT x s; m = MERGE x s        

Variabel s dihitung berdasarkan:  

 
Dimana β = 1.0 x 10

-4
, n adalah jumlah komponen pada vektor (pixel), max

i 
dan min

i 
adalah nilai maximum dan 

minimum pada elemen ke-i dari seluruh vektor. Sedangkan nilai default SPLIT = 750 dan MERGE = 50 ditetapkan 
berdasarkan eksperimen. Adapun Toleransi yang digunakan untuk menentukan konvergensi menuju akhir proses 
clustering diberi nilai default 0.05.  

1. Split cluster  
 Urutan langkahnya sebagai berikut: Berdasarkan component-wise, dilakukan pencarian nilai maximum dan minimum 

untuk tiap dimensi. Bila telah ditemukan, maka dilakukan bounding, sehingga  semua vektor berada dalam batasan 

tersebut. Bila jumlah dimensi adalah n, maka jumlah titik sudut yang dihasilkan adalah 2
n
.  

a. Untuk tiap sudut boundary, dilakukan pencarian vektor yang terdekat dan terjauh dari tiap titik sudut tersebut. 

Jumlah vektor yang dihasilkan adalah 2 x 2
n

.  
b. Tiap vektor tersebut selanjutnya diukur jaraknya satu sama lain. Pasangan vektor yang jaraknya paling jauh, akan 

dijadikan sebagai pedoman untuk membagi semua vektor yang ada ke dalam 2 cluster. Pasangan vektor ini dapat 
dinamakan sebagai y

max 
dan y

min
. Proses split baru boleh dilakukan, bila d

m 
melebihi splitting threshold s. 

Bila 
tidak, maka proses langsung menuju langkah ke-3. Adapun nilai d

m 
ditentukan oleh rumus:  

 
c. Proses split diharapkan akan menghasilkan 2 cluster dengan cara mengukur jarak seluruh vektor pada cluster ini 

terhadap kedua vektor kutub. Kutub yang terdekat itulah yang akan diikutinya sebagai cluster yang baru. Langkah 
ke-2 ini diulang terus menerus hingga tidak terjadi split lagi.  

2. Penghapusan cluster yang tidak memiliki elemen 
3. Penggabungan cluster 



Konferensi Nasional Sistem dan Informatika 2011; Bali, November 12, 2011                                                                     KNS&I11-024 

 
 

159 

Tiap pasang cluster dihitung jarak antar mean vektornya dengan rumus:  

 
Bila d

m 
kurang dari merging threshold m, maka lakukan penggabungan semua vektor pada kedua cluster tersebut, 

sehingga menjadi 1 cluster. Ulangi langkah ke-4 ini, hingga tidak ada lagi cluster yang bisa digabung. Hasil akhirnya 
adalah K buah cluster.  

4. Penentuan keanggotaan tiap vektor 
Dengan berdasarkan K buah cluster tersebut, tiap vektor selanjutnya diperiksa dan diputuskan untuk menjadi anggota 
salah satu cluster yang terdekat. Pengukurannya menggunakan Euclidean distance dengan rumus:  

 
dimana k = 1, … K. K adalah jumlah seluruh cluster. Tiap vektor diputuskan sebagai anggota cluster yang 
menghasilkan nilai d

k 
terkecil.  

5. Penghitungan statistik cluster 
Penghitungan angka statistik ini meliputi trace dari matriks between-cluster scatter S

b
, mean m, dan konvergensi. 

Pada poin ini dibahas tentang pemeriksaan konvergensi. Pemeriksaan ini menggunakan trace matriks between-cluster 
scatter T

r
(S

b
). Idealnya, T

r
(S

b
) ini harus sebesar mungkin untuk menyatakan bahwa tiap cluster berbeda satu sama 

lain. Konvergensi diperoleh, bila pada iterasi berikutnya, S
b 
tidak mengalami perubahan yang mencolok. Rumus yang 

digunakan adalah:  

 
S`

b 
adalah matriks between-cluster scatter dari iterasi sebelumnya, sedangkan tol adalah nilai toleransi yang 

defaultnya diset 0.05. Oleh karena jumlah cluster awal pada ISMC ini hanya 1, maka nilai awal S
b 
adalah 0.  

6. Bila rumus di atas terpenuhi, maka algoritma dihentikan, dan bila tidak terpenuhi, maka ulangi langkah ke-2.  
 
Algoritma FSCM merupakan gabungan algoritma ISMC dengan FCM. Algoritma ini terdiri dari 2 tahap yakni tahap 
pertama pendeteksian lokasi pusat tiap cluster dengan menerapkan algoritma ISMC dan tahap kedua adalah pencarian 
anggotanya dengan menerapkan algoritma FCM. Algoritma FSMC terdiri dari 8 langkah, langkah ke-1 sampai ke-7 
menerapkan algoritma ISMC hasil modifikasi telah dijalankan hingga konvergensi Tr(S

b
) dicapai, sedangkan langkah ke-

8 menerapkan algoritma FCM. Algoritma FSMC berusaha meningkatkan heterogenitas antar cluster, sehingga perbedaan 
antar cluster diusahakan sebesar mungkin. 

3.  Analisis Hasil 
3.1 Data Input 
Data yang diujikan pada Makalah ini ada 2 (dua) yaitu data set bunga iris dan data mahasiswa. Data bunga iris digunakan 
karena data tersebut telah teruji dan banyak digunakan untuk penelitian dalam bidang data mining data tersebut dapat 
diunduh di http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Iris. Data bunga iris tersebut terdiri dari 4 (empat) field yaitu 
sepallength, sepalwidth, petallength, petalwidth. Data uji yang kedua yaitu data mahasiwa terdiri dari 4 (empat) field  
yaitu IPK, TAK, status, dan jalur. IPK menunjukkan Indeks Prestasi Kumulatif dari matakuliah yang telah diambil oleh 
masing-masing mahasiswa, TAK merupakan Transkrip Akademik Kemahasiswaan yang menyatakan keaktifan 
mahasiswa selama masa kuliah, status menunjukkan apakah mahasiswa tersebut sudah lulus, masih aktif kuliah, atau DO 
(Drop Out), sedangkan jalur menunjukkan jalur PMB yang ditempuh masing-masing mahasiswa. Data mahasiswa 
tersebut mengalami prepoccessing dimana data yang masih kosong diisi dengan angka nol, misalnya pada atribut TAK, 
mahasiswa memiliki nilai nol jadi artinya mahasiswa tersebut tidak memiliki poin keaktifan selama masa kuliahnya.    

3.2 Uji Performansi 
Pengujian terhadap sistem dilakukan dengan mengaplikasikan 2 jenis data set. Kemudian dilihat hasil clustering dari data 
tersebut dengan algoritma yang telah ditentukan. Dari hasil clustering tersebut dilakukan pengujian tingkat performansi 
dari masing-masing algoritma dengan menggunakan 2 (dua) parameter yaitu between cluster scatter matrik (Sb) dan 
within cluster scatter matrik (Sw). Sb merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat heterogenitas antar 
cluster, semakin tinggi Sb maka tingkat heterogenitas antar cluster yang dihasilkan makin tinggi. Jadi nilai Sb harus 
setinggi mungkin agar mendapatkan cluster yang se-heterogen mungkin. Sw merupakan kebalikan dari Sb, Sw 
merupakan parameter untuk mengukur tingkat homogenitas data dalam satu cluster, semakin kecil Sw maka tingkat 
homogenitas data dalam satu cluster makin tinggi, jadi nilai Sw haruslah sekecil mungkin agar mendapatkan cluster yang 
se-homogen mungkin. 

3.3 Hasil Pengujian 
3.3.1 Data Bunga Iris 
Tabel 1. merupakan perbandingan dari ketiga algoritma, nilai tiap parameter diperoleh dari rangkuman percobaan 
sebelumnya. Dapat dilihat bahwa tak ada perbedaan antara algoritma FCM dan FSMC. Akan tetapi, pada algoritma 
FSMC mengalami perbaikan nilai Sw-nya sebesar 81% dan Sb-nya mengalami perbaikan mencapai 18% artinya 
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performansi algoritma FSMC lebih bagus jika dibandingkan ISMC. Algoritma FSMC dan FCM terbukti menghasilkan 
cluster dengan tingkat heterogenitas antar cluster dan tingkat homogenitas data dalam satu cluster tinggi jika dibanding 
dengan algoritma ISMC. 

 
Tabel 1. Perbandingan Algoritma FCM, ISMC, FSMC Pada Data Bunga Iris 

No Algoritma Jumlah 
Cluster 

Sb 
(*10^4) Sw 

1 FCM 3 6.66914 79.45512 
2 ISMC 3 5.63400 426.1289 
3 FSMC 3 6.66898 79.45598 

3.3.2 Data Mahasiswa 
Implementasi algoritma pada data mahasiswa ada yang berbeda pada nilai Sb-nya. Jika pada data bunga iris terjadi 
perbaikan pada Sb, sebaliknya untuk data mahasiswa ini terjadi penurunan tingkat heterogenitasnya sebesar 96%, 
sedangkan Sw mengalami kenaikan tingkat homogenitas sebesar 99% (lihat Tabel 2). 

 
Tabel 2. Perbandingan Algoritma FCM, ISMC, FSMC Pada Data Mahasiswa 

No Algoritma Jumlah 
Cluster 

Sb 
(*10^6) 

Sw 
(*10^6) 

1 FCM 5 22.0670  0.6237  
2 ISMC 5 504.62  199.90  
3 FSMC 5 22.0670 0.6237  

 
Untuk menentukan presentase masing-masing jalur PMB maka digunakan algoritma FSMC karena memiliki performansi 
yang bagus. Data mahasiswa dari angkatan 2005-2008 merupakan data training kemudian dari hasil training tersebut 
dicari hasil clustering dari tiap angkatan (2005, 2006, 2007, dan 2008). Hasil dapat dilihat pada Tabel 3. 

 
Tabel 3. Perbandingan Algoritma FCM, ISMC, FSMC Pada Data Mahasiswa 

No Ang UT 
(%) 

JPPAN 
(%) 

JPPAU 
(%) 

USM 
(%) 

1 2005 72 17 0 10 
2 2006 72 16 3 9 
3 2007 78 12 1 9 
4 2008 67 20 1 12 

  
4. Kesimpulan dan Saran 
4.1 Kesimpulan 
Dari hasil analisis dan pengujian pada bab sebelumnya dalam makalah ini, maka didapatkan kesimpulan: 
1. Performansi algoritma FCM ditentukan oleh inisialisasi jumlah cluster, koefisien fuzzy, serta batasan error terkecil 

yang diharapkan. Ketiga nilai tersebut didapatkan dengan cara trial and error dari beberapa percobaan. 
2. Pada algoritma ISMC dalam menentukan keanggotaan tiap-tiap cluster menggunakan hard clustering dimana 1 data 

hanya boleh masuk ke dalam cluster tertentu. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan menggunakan fuzzy clustering 
(FCM) dimana 1 data dapat menjadi anggota beberapa cluster tergantung dari derajat keanggotaan dari data 
tersebut.   

3. Kelebihan algoritma FSMC dibanding ISMC terletak pada Sw. Pada percobaan yang telah dilakukan untuk data set 
bunga iris, Sw dapat mencapai 81%, sedangkan data set mahasiswa mencapai 99%, lebih baik dibanding dengan 
algoritma ISMC. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma FSMC mampu menghasilkan cluster yang lebih 
homogen dibanding dengan  ISMC. 

4. Hasil dari clustering sangat tergantung pada data, dari percobaan yang telah dilakukan terbukti bahwa algoritma 
FSMC dapat digunakan untuk mengelompokkan data mahasiswa, dari percobaan yang telah dilakukan dengan 
membandingkan hasil cluster dari masing-masing angkatan data maka diperoleh persentase sebagai berikut: 
a. Data angkatan 2005 : UT sebesar 72%, JPPAN sebesar 17%, JPPAU sebesar 0%, dan USM sebesar 10%. 
b. Data angkatan 2006 : UT sebesar 72%, JPPAN sebesar 16%, JPPAU sebesar 3%, dan USM sebesar 9%. 
c. Data angkatan 2007 : UT sebesar 78%, JPPAN sebesar 12%, JPPAU sebesar 1%, dan USM sebesar 9%. 
d. Data angkatan 2008 : UT sebesar 67%, JPPAN sebesar 20%, JPPAU sebesar 1%, dan USM sebesar 12%. 
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4.2 Saran 
Berikut adalah saran yang mungkin perlu dilakukan dalam pengembangan sistem selanjutnya: 
1. Dari analisis tersebut maka penulis lebih menyarankan menggunakan algoritma FSMC karena hasil clustering lebih 

bagus (homogen) dibanding dengan algoritma FCM dan ISMC. 
2. Untuk mendapatkan hasil cluster yang bagus atau memiliki performansi tinggi, maka diperlukan data yang 

berkualitas bagus juga misalnya data yang mempunyai missing value kecil. 
3. Sistem perlu dikembangkan untuk masalah penentuan threshold yang sesuai dengan karakteristik data sehingga 

dapat dihasilkan jumlah cluster yang optimal. 
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