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ABSTRACT 
Clustering is a data mining technique for classifying data into groups or clusters based on the similarity of attributes 
between the data. Clustering can be used to perform customer profiling, direct marketing and cross-selling. In this 
research, the method is applied to the academic domain to observe the characteristics of graduated students. The trial is 
conducted using WEKA and the algorithm used is the Expectation Maximization (EM) method. The association rules 
technique is also applied to assist the interpreting of the clustering results. The results of the clustering process will show 
the characteristics of students’ groups depending upon the expertise chosen. 
Keywords: Clustering, Espectation Maximization, Academic Domain 

 
1. Pendahuluan 
Data mining merupakan gabungan dari berbagai bidang ilmu, antara lain basis data, information retrieval, statistika, 
algoritma dan machine learning. Bidang ini telah berkembang sejak lama namun makin terasa pentingnya sekarang ini 
dimana muncul keperluan untuk mendapatkan informasi yang lebih dari data transaksi maupun fakta yang terkumpul 
selama bertahun-tahun. Data mining adalah cara menemukan informasi tersembunyi dalam sebuah basis data dan 
merupakan bagian dari proses Knowledge Discovery in Databases (KDD) untuk menemukan informasi dan pola yang 
berguna dalam data[4]. Proses data mining mencari informasi baru, berharga dan berguna di dalam sekumpulan data 
bervolume besar dengan melibatkan komputer dan manusia serta bersifat iteratif baik melalui proses otomatis ataupun 
manual[6].  
 
Untuk kepentingan bisnis, data mining dapat diaplikasikan dalam kegiatan retail, perbankan, asuransi, telekomunikasi 
dan manajemen sumber daya manusia. Di luar dunia bisnis, aplikasi data mining membantu penelitian di bidang 
manajemen jaringan dan deteksi intrusion[3] serta personalisasi dalam e-learning[8]. Untuk menunjang itu, berbagai teknik 
telah dikembangkan dalam bidang data mining seperti association rules, classification, clustering, sequential pattern, 
dan time series analysis. Ratusan algoritma juga telah dikembangkan oleh para ahli untuk terus mempercepat dan 
memperbaiki kinerja dan hasil dari sebuah teknik data mining.  
 
Clustering juga dikenal sebagai unsupervised learning yang membagi data menjadi kelompok-kelompok atau clusters 
berdasarkan kemiripan atribut-atribut di antara data tersebut[4]. Aplikasi dari clustering diantaranya adalah untuk 
melakukan customer profiling, direct marketing, dan juga cross-selling. Seperti teknik yang lain, clustering juga dapat 
diterapkan untuk domain non bisnis.  
 
Dalam penelitian ini teknik clustering diterapkan pada domain akademik dengan menggunakan algoritma Expectation 
Maximization (EM) yang ada di WEKA[9]. Sebagai data uji coba, digunakan data peserta didik Program Magister 
Teknologi Informasi Universitas Indonesia (MTI-UI). Untuk mempermudah interpretasi dari hasil clustering digunakan 
teknik association rules.  
 
Struktur dari makalah ini adalah sebagai berikut: bagian kedua berisi penjelasan tentang data uji coba, pada bagian ketiga 
dijelaskan secara singkat tentang algoritma EM untuk kemudian dilanjutkan dengan laporan hasil uji coba pada bagian 
keempat. Bagian kelima berisi ringkasan dan kesimpulan. 
 
2. Dataset 
Program MTI-UI dibuka sejak tahun 1996 di bawah naungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. MTI-UI 
menerima siswa lulusan S1 dengan latar belakang pendidikan yang beragam, baik yang bersifat eksakta maupun sosial. 
Target MTI-UI adalah kalangan profesional yang ingin mendalami pengetahuan tentang teknologi informasi yang 
bersifat aplikatif. Program studi MTI-UI memiliki beban 40 kredit yang biasanya diambil secara paket dengan rentang 
waktu penyelesaian 3-4 semester. Sejak tahun ajaran 2002, MTI-UI menawarkan jalur lulus Proyek Akhir di samping 
Tesis, keduanya dikerjakan di bawah bimbingan seorang atau lebih dosen pembimbing.  
 
Atribut-atribut data mahasiswa MTI-UI yang digunakan dalam penelitian ini selengkapnya terdiri dari: NPM, Nama 
mahasiswa, Jenis kelamin, Alamat korespondensi, Kota tempat lahir, Tanggal lahir, Institusi pemberi gelar S1,  Jurusan 
S1, Tahun lulus S1, Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S1, Instansi tempat bekerja, Jabatan, Nomor telepon, Status 
keaktifan, IPK S2, Lama studi (dalam semester), Nomor Tesis/Proyek Akhir, Pembimbing, Judul Tesis/Proyek Akhir, 
dan Tanggal kelulusan S2. 
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Tidak semua atribut dimasukkan dalam set data yang digunakan dalam proses data mining karena hanya berperan sebagai 
referensi identifikasi, seperti “Nama mahasiswa”, “NPM”, “Nomor telepon” dan “Judul Tesis/Proyek Akhir”. Beberapa 
atribut lain juga perlu diubah bentuknya atau di-diskretisasi supaya dapat diolah dengan mudah, seperti: “Alamat 
korespondensi” diubah menjadi “Kota tempat tinggal”, “Nomor Tesis/Proyek Akhir” menjadi “Jalur lulus”,  “Tanggal 
kelulusan S2” menjadi “Tahun kelulusan”, “Instansi tempat bekerja” menjadi “Tipe pekerjaan” (Pemerintahan, 
Pendidikan, Swasta, BUMN, Perbankan, Kesehatan, Lain-lain). 
 
“Status kelulusan” hanya digunakan untuk memisahkan set data, sedangkan “Tanggal Lahir” diturunkan menjadi “Usia” 
karena kemungkinan lebih berarti daripada perbandingan tanggal ataupun tahun kelahiran. “Jabatan” juga diseragamkan 
menjadi beberapa tingkatan untuk pengelompokkan, yaitu Staf, Manager, Dosen, Direktur. Selain itu, untuk memperjelas 
pengelompokkan, dimasukkan 1 atribut baru, yaitu “Tipe jurusan S1”.  
 
Pertumbuhan jumlah mahasiswa MTI-UI berkisar antara 40-80 mahasiswa per tahun. Data yang digunakan adalah data 
dari tahun 1996 sampai 2006. Sampai saat penelitian ini dimulai, telah terkumpul data mahasiswa: 457 sudah lulus, 184 
masih aktif dan 4 sudah keluar.  
 
Dari pengamatan terhadap data, karakter data MTI-UI adalah sebagai berikut:  

1. High-dimensional: Terdapat lebih dari 10 atribut yang akan diolah bersamaan. Berdasarkan studi[2], ada kesulitan 
yang mungkin ditemui dalam mining data yang berdimensi tinggi khususnya dalam metode clustering, misalnya 
atribut-atribut yang tidak relevan mengurangi tendency data untuk membentuk clusters. Untuk mengatasi kesulitan 
ini, bisa dilakukan langkah berikut ini: 
 Pengubahan atribut (summary, aggregate) seperti yang dilakukan dengan melakukan penurunan nilai beberapa 
atribut yang telah disebutkan di atas. 

 Dekomposisi domain (subset) 
2. Low volume: Volume data MTI-UI termasuk kecil, akan tetapi tidak menutup kemungkinan berkembang 

jumlahnya seiring pertambahan peserta didik. 
3. Tekstual: Sekarang ini sumber data masih dari dokumen tekstual, akan tetapi mungkin nantinya akan bersumber 

pada suatu basis data berbasis komputer.  
 
2.1.  Penyiapan Data 
Kurang lebih 20–30% dari keseluruhan data yang digunakan perlu melalui proses pembersihan dan pengubahan bentuk 
atau format. Proses penyiapan dan pemurnian data ini dilakukan secara manual tanpa bantuan aplikasi yang 
terkomputerisasi dalam beberapa langkah berikut ini: 

1. Standarisasi penamaan: Langkah ini dilakukan berkenaan dengan penamaan kota, institusi asal S1 dan nama 
pembimbing tesis/proyek akhir baik disengaja ataupun akibat kesalahan saat input data. Misalnya terdapat 
beberapa penulisan untuk kota “Yogyakarta”, antara lain “Jogyakarta”, ”Yogjakarta”, dan “Jogjakarta”. Sebagai 
contoh lain, variasi yang ada untuk “Universitas Indonesia” antara lain “UI” dan “Univ. Indonesia”. Ejaan nama 
pembimbing diseragamkan dan untuk konsistensi, semua gelar dihilangkan.  

2. Pengubahan bentuk: Langkah ini dilakukan terhadap beberapa nilai atribut yang perlu diubah seperti yang telah 
disebutkan pada bagian sebelumnya dan juga penyesuaian bentuk sesuai dengan yang diterima oleh aplikasi 
perangkat lunak data mining yang digunakan.  

3. Nilai yang hilang: Tidak semua item memiliki data yang lengkap. Penanganan akan hal ini diserahkan kepada 
algoritma untuk memproses items dengan data yang tidak lengkap dengan harapan nilai-nilai yang hilang tersebut 
tidak terlalu mempengaruhi hasil data mining. 

 
2.2.  Diskretisasi Data 
Nilai numerik yang ada di dalam domain seperti IPK, usia, dan tahun kelulusan perlu didiskretisasi agar memiliki makna 
yang lebih dalam analisis hasil clustering. Berikut proses diskretisasi yang dilakukan: 

• Tahun: diubah menjadi categorical data dengan pertimbangan bahwa data tersebut lebih bersifat mengelompokkan 
daripada sebagai ukuran kemiripan.  

• Usia: dari pengamatan sebaran data, kebanyakan siswa berusia diantara 21–45 tahun, sehingga pembagian interval 
difokuskan pada sebaran tersebut seperti berikut ini: 0: < 21 tahun, 1: 21-25 tahun, 2: 26-30 tahun, 3: 31-35 tahun, 
4: 36-40 tahun, 5: 41-45 tahun, 6: 45-50 tahun, 7: > 50 tahun. 

• IPK S1: diskretisasi IPK yang digunakan membagi interval 0.00–4.00 dengan fokus interval yang makin kecil 
untuk IPK yang semakin besar dengan asumsi akan lebih banyak items yang memiliki kisaran antara 3.00-4.00 
seperti pembagian berikut: 0: 0.00-0.99, 1: 1.00-1.99, 2: 2.00-2.49, 3: 2.50-2.99, 4: 3.00-3.49, 5: 3.50-3.74, 6: 
3.75-4.00. 

• IPK S2: Nilai IPK 2.75 adalah batas drop-out untuk tingkatan pasca sarjana di UI. Oleh sebab itu, sebaran nilai 
untuk IPK S2 diatur berbeda dengan IPK S1, yaitu sebagai berikut: 0: 0.00 - 2.74, 1: 2.75 - 3.00, 2: 3.01 - 3.24, 3: 
3.25 - 3.49, 4: 3.50 - 3.74, 5: 3.75 - 4.00. 
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3. Algoritma EM 
Expectation-Maximization (EM) termasuk algoritma clustering yang masuk dalam kategori partitional clusterin[2]. EM 
berbasiskan model yang menggunakan perhitungan probabilitas, bukan jarak seperti umumnya algoritma clustering yang 
lain. Langkah-langkah algoritma EM adalah sebagai berikut: 

1. Inisialisasi cluster centers sebanyak suatu nilai k 
Nilai k bisa merupakan input dari user atau merupakan nilai yang didapatkan dengan memanfaatkan penggunaan 
algoritma lain, misalnya K-Means[5], sebagai dasar penentuan nilai awal k yang terbaik. Penentuan ini dapat 
dilandaskan pada nilai k mana yang menghasilkan clusters dengan rata-rata jarak antar items di dalamnya paling 
kecil. 

2. Iterasikan langkah expectation dan maximization sampai mencapai suatu titik konvergensi yang telah ditentukan 
sebelumnya. 

 
Sebagai algoritma yang berdasarkan pada probabilitas, EM memiliki beberapa karakteristik penting seperti berikut ini[2]: 

• menghasilkan sistem cluster yang relatif mudah diinterpretasikan 
• dapat diberhentikan dan dimulai kembali dengan kelompok data berturutan karena clusters memiliki 

representasi yang berbeda dengan items di dalamnya. 
 
Algoritma ini memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan tidak dapat mencapai titik optimum global. Namun dalam 
prakteknya, titik konvergensi relatif cepat dicapai dan dapat dijamin dengan menambahkan suatu fungsi optimasi. 
Kompleksitasnya adalah O(kndl) untuk k clusters, l iterasi, n items dan d dimensi. 
 
4. Uji Coba 
Dalam uji coba, untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul akibat high dimensionality dari data, dilakukan 
dekomposisi dengan mengambil subset dari seluruh atribut. Dekomposisi ini dilakukan secara iteratif dengan pemilihan 
subset atribut tergantung hasil clustering sebelumnya. Setiap hasil clustering dari tiap iterasi akan diperbandingkan dan 
dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan.  
Uji coba dilakukan dalam lingkungan sistem: Intel Centrino 1.60GHz, RAM 512MB, dengan sistem operasi Windows 
XP Home Edition 2002 SP 2. Sebagai alat untuk melakukan data mining itu sendiri, dipilih perangkat lunak WEKA versi 
3.4.7[9]. Algoritma clustering yang dipilih adalah EM, sedangkan algoritma yang dipakai untuk mencari association rules 
adalah Apriori[1]. 
 
Pada setiap percobaan, hasil clustering divisualisasikan dalam gambar 2-dimensi dengan bantuan program Applet Java 
yang dikembangkan sendiri. Visualisasi ini terbatas untuk kebutuhan pengamatan saja karena tidak menggambarkan 
kemampatan yang sebenarnya dari masing-masing cluster yang berdimensi tinggi. Lingkaran merepresentasikan masing-
masing cluster dan besar lingkaran berkorespondensi dengan banyak items yang termasuk dalam cluster tersebut (kecuali 
untuk yang berisi kurang dari 100 items ditetapkan suatu diameter minimal agar masih ada ruangan untuk menuliskan 
nomor-nomor items). Nomor-nomor yang tersebar secara acak di dalam lingkaran adalah nomor identifikasi tiap item 
yang termasuk dalam cluster.  
 
Untuk association rules yang ditemukan pada masing-masing hasil cluster, akan ditampilkan dalam bentuk berikut ini: 

 
<nomor>. <nama_atribut1>=<nilai_atribut1> <banyak nilai_atribut1> ==> 
<nama_atribut2>=<nilai_atribut2> <banyak nilai_atribut2> conf:(<confidence untuk rule ini>) 

 
Banyak atribut beserta nilainya di masing-masing sisi bisa jadi lebih dari 1. Rules yang ditampilkan sebagai hasil hanya 
10 rules teratas. Total dilakukan 4 iterasi dalam uji coba ini dengan hasil dan interpretasi yang akan dijelaskan berikut 
ini. 
 
4.1.  Iterasi 1 – Atribut Lengkap 
Tabel 1 menunjukkan atribut-atribut beserta tipe datanya yang digunakan pada iterasi 1. Pada iterasi ini, dihasilkan 5 
cluster seperti terlihat pada gambar 1 lengkap dengan association rules yang ditemukan pada tiap cluster yang 
dihasilkan. Kebanyakan items masuk ke dalam cluster 4 dimana kebanyakan association rules yang ditemukan 
melibatkan jalur lulus ‘Tesis’ dan tipe jurusan ‘0’ (eksak) sehingga mencerminkan kemiripan antar-items dalam cluster 
tersebut kebanyakan didasari oleh kedua atribut tersebut. Hal ini dapat diperkirakan sebelumnya karena memang 
mayoritas mahasiswa merupakan lulusan S1 eksak dan sebagian besar berasal dari angkatan sebelum ‘Proyek Akhir’ 
diperkenalkan. Dengan demikian, kemungkinan rules tersebut hanya merupakan kebetulan yang terjadi akibat dominasi 
nilai-nilai atribut tertentu. 
 
Sementara itu, clusters lain yang dihasilkan mencerminkan kemiripan pada kota tempat tinggal ‘Jakarta’ (cluster 2), 
sedangkan pada cluster 3 terdapat rule yang menarik, yaitu:  8. lama_studi=3 61 ==> jalur_lulus=P 58 conf:(0.95); yang 
mengkonfirmasi tujuan diadakannya Proyek Akhir sebagai cara memperpendek masa studi mahasiswa.  



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006                                                                             SNSI06-033 

 
 

 202

Tabel 1:Daftar Atribut Iterasi 1 
Nama Atribut Tipe Data 
Jenis_kelamin P / W (Pria atau Wanita) 
Kota_tempat_tinggal Enumerasi dari semua instance yang muncul 
Kota_lahir Enumerasi dari semua instance yang muncul 
Usia_masuk Numerik / 0 – 7 (setelah diskretisasi) 
asal_s1 Enumerasi dari semua instance yang muncul 
Jurusan Enumerasi dari semua instance yang muncul 
tipe_jurusan 0 / 1 (eksak atau sosial) 
tahun_lulus_s1 Numerik / Enumerasi dari semua instance yang muncul 
Ipk_s1 Numerik / 0 – 5 (setelah diskretisasi) 
sektor_kerja Pemerintahan/Pendidikan/Swasta/BUMN/Perbankan/Kesehatan/Lain-lain 
Jabatan Staf / Manager / Dosen / Direktur 
Ipk_s2 Numerik / 0 – 5 (setelah diskretisasi) 
lama_studi Numerik / Enumerasi dari semua instance yang muncul 
jalur_lulus T / P (Tesis atau Proyek Akhir) 
Pembimbing Enumerasi dari semua instance yang muncul 
tahun_lulus_s2 Numerik / Enumerasi dari semua instance yang muncul 

 
4.2.  Iterasi 2 – Atribut ”Tipe Jurusan S1” Dihilangkan 
Pada iterasi sebelumnya, “Tipe jurusan S1” terlibat dalam banyak association rules yang ditemukan, baik yang memiliki 
arti nyata maupun yang kebetulan terjadi dalam domain data ini. Akan tetapi, yang banyak terlibat adalah nilai “Tipe 
Jurusan S1” 0 (eksak) yang memang sangat mendominasi domain data. Oleh sebab itu, kemungkinan rules yang 
ditemukan hanya kebetulan terjadi karena nilai tersebut muncul di banyak items sehingga terjadi bias. Bias ini dicoba 
untuk dihindari pada iterasi berikutnya dengan mengeluarkan “tipe_jurusan” dari atribut yang diikutsertakan. Pada iterasi 
2, dihasilkan 5 clusters dengan 1 cluster besar, 1 cluster sedang dan 3 clusters kecil (lihat gambar 2).  
 

 

Cluster 0 (EM – Iterasi 1) 
1. jalur_lulus=T 8 ==> tipe_jurusan=0 8    conf:(1) 
2. ipk_s2=4 7 ==> tipe_jurusan=0 7    conf:(1) 
3. jenis_kelamin=P 7 ==> tipe_jurusan=0 7    conf:(1) 
4. ipk_s2=4 jalur_lulus=T 6 ==> tipe_jurusan=0 6    

conf:(1) 
5. jenis_kelamin=P jalur_lulus=T 6 ==> tipe_jurusan=0 

6    conf:(1) 
6. jenis_kelamin=P ipk_s2=4 5 ==> tipe_jurusan=0 5   

conf:(1) 
7. jabatan=Staf 5 ==> tipe_jurusan=0 5    conf:(1) 
8. jenis_kelamin=P ipk_s2=4 jalur_lulus=T 4 ==> 

tipe_jurusan=0 4    conf:(1) 
9. ipk_s1=3 4 ==> jenis_kelamin=P tipe_jurusan=0 

jalur_lulus=T 4    conf:(1) 
10. jenis_kelamin=P ipk_s1=3 4 ==> tipe_jurusan=0 

jalur_lulus=T 4    conf:(1) 
Cluster 1 (EM – Iterasi 1) 
1. tipe_jurusan=0 90 ==> jalur_lulus=T 90    conf:(1) 
2. jenis_kelamin=P 83 ==> jalur_lulus=T 83    conf:(1) 
3. jenis_kelamin=P tipe_jurusan=0 78 ==> jalur_lulus=T 

78    conf:(1) 
4. jabatan=Staf 65 ==> jalur_lulus=T 65    conf:(1) 
5. ipk_s1=3 59 ==> jalur_lulus=T 59    conf:(1) 
6. tipe_jurusan=0 jabatan=Staf 58 ==> jalur_lulus=T 58   

conf:(1) 
7. jenis_kelamin=P 83 ==> tipe_jurusan=0 jalur_lulus=T 

78    conf:(0.94) 
8. jenis_kelamin=P jalur_lulus=T 83 ==> tipe_jurusan=0 

78    conf:(0.94) 
9. jenis_kelamin=P 83 ==> tipe_jurusan=0 78   

conf:(0.94) 
10. jalur_lulus=T 97 ==> tipe_jurusan=0 90    conf:(0.93) 

Cluster 2 (EM – Iterasi 1) 
1. jalur_lulus=T 57 ==> tipe_jurusan=1 57    conf:(1) 
2. jenis_kelamin=P 49 ==> tipe_jurusan=1 49   

conf:(1) 
3. jenis_kelamin=P jalur_lulus=T 48 ==> 

tipe_jurusan=1 48    conf:(1) 
4.  kota_tempat_tinggal=Jakarta 38 ==> tipe_jurusan=1 

jalur_lulus=T 38    conf:(1) 
5.  kota_tempat_tinggal=Jakarta tipe_jurusan=1 38 ==> 

jalur_lulus=T 38    conf:(1) 
6.  kota_tempat_tinggal=Jakarta jalur_lulus=T 38 ==> 

tipe_jurusan=1 38    conf:(1) 
7.  kota_tempat_tinggal=Jakarta 38 ==> jalur_lulus=T 

38    conf:(1) 
8.  kota_tempat_tinggal=Jakarta 38 ==> tipe_jurusan=1 

38    conf:(1) 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006                                                                             SNSI06-033 

 
 

 203

9. tipe_jurusan=1 58 ==> jalur_lulus=T 57   
conf:(0.98) 

10. jenis_kelamin=P 49 ==> tipe_jurusan=1 
jalur_lulus=T 48    conf:(0.98) 

Cluster 3 (EM – Iterasi 1) 
1. pembimbing=Budi Yuwono 40 ==> jalur_lulus=P 40   

conf:(1) 
2. jenis_kelamin=P lama_studi=3 54 ==> jalur_lulus=P 

52    conf:(0.96) 
3. jenis_kelamin=P 79 ==> jalur_lulus=P 76   

conf:(0.96) 
4. jenis_kelamin=P tipe_jurusan=0 67 ==> jalur_lulus=P 

64    conf:(0.96) 
5. jenis_kelamin=P sektor_kerja=Swasta 44 ==> 

jalur_lulus=P 42    conf:(0.95) 
6. jenis_kelamin=P tipe_jurusan=0 lama_studi=3 43 ==> 

jalur_lulus=P 41    conf:(0.95) 
7. jenis_kelamin=P kota_tempat_tinggal=Jakarta 43 ==> 

jalur_lulus=P 41    conf:(0.95) 
8. lama_studi=3 61 ==> jalur_lulus=P 58    conf:(0.95) 
9. tipe_jurusan=0 77 ==> jalur_lulus=P 73    conf:(0.95) 
10. tipe_jurusan=0 lama_studi=3 50 ==> jalur_lulus=P 47   

conf:(0.94) 

Cluster 4 (EM – Iterasi 1) 
1. jenis_kelamin=P kota_tempat_tinggal=Jakarta 141 

==> jalur_lulus=T 136    conf:(0.96) 
2.  kota_tempat_tinggal=Jakarta 157 ==> jalur_lulus=T 

151    conf:(0.96) 
3. kota_tempat_tinggal=Jakarta tipe_jurusan=0 148 

==> jalur_lulus=T 142    conf:(0.96) 
4. jenis_kelamin=P 179 ==> jalur_lulus=T 171   

conf:(0.96) 
5. jenis_kelamin=P 179 ==> tipe_jurusan=0 171   

conf:(0.96) 
6. tipe_jurusan=0 194 ==> jalur_lulus=T 185   

conf:(0.95) 
7. jenis_kelamin=P tipe_jurusan=0 171 ==> 

jalur_lulus=T 163    conf:(0.95) 
8. jenis_kelamin=P jalur_lulus=T 171 ==> 

tipe_jurusan=0 163    conf:(0.95) 
9. jalur_lulus=T 195 ==> tipe_jurusan=0 185   

conf:(0.95) 
10. jenis_kelamin=P kota_tempat_tinggal=Jakarta 141 

==> tipe_jurusan=0 133    conf:(0.94) 
Gambar 1:Hasil Clustering Iterasi 1 

 
Jumlah anggota dalam cluster terbesar pada iterasi ini kurang lebih sama besar dengan cluster terbesar hasil iterasi 1, 
tetapi items anggotanya tidak sama persis. Tampak cluster 2 terbentuk berdasarkan kesamaan “Jalur lulus” Proyek Akhir. 
Sementara itu, nilai atribut “IPK S1” dari items pada cluster 1 banyak berkisar di nilai 3 sedangkan pada cluster 4 banyak 
berkisar di nilai 4. Di samping itu, nilai atribut “Tahun lulus” cluster 0, 1 dan 2 secara umum relatif lebih awal 
dibandingkan nilai atribut yang sama pada cluster 3 dan 4. 
 
Association rules yang ditemukan banyak melibatkan “Jalur lulus” dan “Jenis kelamin”. Salah satu fakta menarik yang 
ditemukan adalah: 

9. ipk_s1=3 28 ==> lama_studi=3 jalur_lulus=T 26    conf:(0.93) [cluster 1] 
(Yang lulus dengan Tesis dalam 3 semester, IPK S1-nya berkisar antara 2.50 - 2.99). 
 
Dari sisi penyelenggara pendidikan, ini merupakan informasi yang berguna karena terdapat kelompok mahasiswa dengan 
IPK S1-nya ≤ 3.0 tetapi berhasil menyelesaikan studi dalam 3 semester dengan jalur tesis. 

 

 

Cluster 0 (EM – Iterasi 2) 
1. jabatan=Staf 130 ==> jalur_lulus=T 129   

conf:(0.99) 
2. jenis_kelamin=P jabatan=Staf 114 ==> 

jalur_lulus=T 113    conf:(0.99) 
3. jenis_kelamin=P sektor_kerja=Swasta 99 

==> jalur_lulus=T 98    conf:(0.99) 
4. jenis_kelamin=P 

kota_tempat_tinggal=Jakarta 123 ==> 
jalur_lulus=T 121    conf:(0.98) 

5. sektor_kerja=Swasta 113 ==> jalur_lulus=T 
111    conf:(0.98) 

6. kota_tempat_tinggal=Jakarta 138 ==> 
jalur_lulus=T 135    conf:(0.98) 

7. ipk_s1=3 126 ==> jalur_lulus=T 123   
conf:(0.98) 

8. jenis_kelamin=P ipk_s1=3 112 ==> 
jalur_lulus=T 109    conf:(0.97) 

9. lama_studi=4 98 ==> jalur_lulus=T 95   
conf:(0.97) 
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10. jenis_kelamin=P 182 ==> jalur_lulus=T 
175    conf:(0.96) 

Cluster 1 (EM – Iterasi 2) 
1. lama_studi=3 37 ==> jalur_lulus=T 37   

conf:(1) 
2. jenis_kelamin=P 34 ==> jalur_lulus=T 34   

conf:(1) 
3. jenis_kelamin=P lama_studi=3 31 ==> 

jalur_lulus=T 31    conf:(1) 
4. tahun_lulus_s2=2002 30 ==> jalur_lulus=T 30   

conf:(1) 
5. ipk_s1=3 28 ==> jalur_lulus=T 28    conf:(1) 
6. lama_studi=3 tahun_lulus_s2=2002 27 ==> 

jalur_lulus=T 27    conf:(1) 
7. jenis_kelamin=P tahun_lulus_s2=2002 27 ==> 

jalur_lulus=T 27    conf:(1) 
8. ipk_s1=3 lama_studi=3 26 ==> jalur_lulus=T 

26    conf:(1) 
9. ipk_s1=3 28 ==> lama_studi=3 jalur_lulus=T 

26    conf:(0.93) 
10. ipk_s1=3 jalur_lulus=T 28 ==> lama_studi=3 

26    conf:(0.93) 

Cluster 2 (EM – Iterasi 2) 
1. lama_studi=3 59 ==> jalur_lulus=P 58   

conf:(0.98) 
2. jenis_kelamin=P lama_studi=3 53 ==> 

jalur_lulus=P 52    conf:(0.98) 
3. pembimbing=Budi Yuwono 42 ==> 

jalur_lulus=P 40    conf:(0.95) 
4. jenis_kelamin=P 80 ==> jalur_lulus=P 76   

conf:(0.95) 
5. kota_lahir=Jakarta 43 ==> jenis_kelamin=P 

40    conf:(0.93) 
6. sektor_kerja=Swasta 51 ==> jalur_lulus=P 

47    conf:(0.92) 
7. kota_tempat_tinggal=Jakarta 51 ==> 

jalur_lulus=P 47    conf:(0.92) 
8. jenis_kelamin=P sektor_kerja=Swasta 46 

==> jalur_lulus=P 42    conf:(0.91) 
9. jenis_kelamin=P 

kota_tempat_tinggal=Jakarta 45 ==> 
jalur_lulus=P 41    conf:(0.91) 

10. sektor_kerja=Swasta 51 ==> 
jenis_kelamin=P 46    conf:(0.9) 

Cluster 3 (EM – Iterasi 2) 
1. lama_studi=3 62 ==> jalur_lulus=T 62   

conf:(1) 
2. jenis_kelamin=P 52 ==> jalur_lulus=T 52   

conf:(1) 
3. jenis_kelamin=P lama_studi=3 51 ==> 

jalur_lulus=T 51    conf:(1) 
4. kota_tempat_tinggal=Jakarta 46 ==> 

jalur_lulus=T 46    conf:(1) 
5. kota_tempat_tinggal=Jakarta lama_studi=3 43 

==> jalur_lulus=T 43    conf:(1) 
6. jenis_kelamin=P 52 ==> lama_studi=3 

jalur_lulus=T 51    conf:(0.98) 
7. jenis_kelamin=P jalur_lulus=T 52 ==> 

lama_studi=3 51    conf:(0.98) 
8. jenis_kelamin=P 52 ==> lama_studi=3 51   

conf:(0.98) 
9. jalur_lulus=T 65 ==> lama_studi=3 62   

conf:(0.95) 
10. kota_tempat_tinggal=Jakarta 46 ==> 

lama_studi=3 jalur_lulus=T 43    conf:(0.93) 

Cluster 4 (EM – Iterasi 2) 
1. usia_masuk=0 32 ==> jalur_lulus=T 32   

conf:(1) 
2. jenis_kelamin=P usia_masuk=0 31 ==> 

jalur_lulus=T 31    conf:(1) 
3. ipk_s2=4 35 ==> jalur_lulus=T 34   

conf:(0.97) 
4. jenis_kelamin=P ipk_s2=4 32 ==> 

jalur_lulus=T 31    conf:(0.97) 
5. usia_masuk=0 32 ==> jenis_kelamin=P 

jalur_lulus=T 31    conf:(0.97) 
6. usia_masuk=0 jalur_lulus=T 32 ==> 

jenis_kelamin=P 31    conf:(0.97) 
7. usia_masuk=0 32 ==> jenis_kelamin=P 31   

conf:(0.97) 
8. jenis_kelamin=P 49 ==> jalur_lulus=T 47   

conf:(0.96) 
9. ipk_s1=4 42 ==> jalur_lulus=T 40   

conf:(0.95) 
10. kota_tempat_tinggal=Jakarta 40 ==> 

jalur_lulus=T 38    conf:(0.95) 
Gambar 2:Hasil Clustering Iterasi 2 

 
4.3.  Iterasi 3 – Sejak ”Proyek Akhir” Diperkenalkan 
Di iterasi-iterasi sebelumnya terlihat banyak association rules yang melibatkan jalur lulus ‘T’ (Tesis). Tesis memang 
mendominasi data karena alternatifnya, Proyek Akhir, baru diimplementasikan sejak tahun 2002. Dominasi ini dicoba 
untuk dihindari agar hasil clustering lebih menggambarkan keadaan saat ini yang memiliki 2 jalur lulus dengan hanya 
mengambil data sejak angkatan 2002 dengan mengikutkan semua atribut yang disebutkan pada iterasi 1 kecuali “Tipe 
Jurusan S1” untuk menghindari bias seperti pada iterasi 2.  
 
Pada iterasi ini, terbentuk 2 clusters seperti terlihat pada gambar 3. Banyak cluster yang berkurang secara signifikan dari 
iterasi-iterasi sebelumnya diperkirakan karena banyak items juga berkurang jauh (hanya 134 dibandingkan sebelumnya 
457). Oleh karenanya, hasil clustering ini kemungkinan belum menggambarkan karakteristik sebenarnya dari mahasiswa 
karena belum mencapai volume yang cukup sehingga masih rentan terhadap fluktuasi jumlah data. 
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Jika rules yang ditemukan dalam kedua clusters tersebut dibandingkan, terlihat lebih banyak nilai “Jalur Lulus” T (Tesis) 
muncul dalam cluster 0 sedangkan lebih banyak nilai “Jalur Lulus” P (Proyek Akhir) muncul dalam cluster 1. Ini 
tentunya dapat menggambarkan karakteristik mahasiswa yang memilih masing-masing jalur. 
 
 

 
Cluster 0 (EM – Iterasi 3) 
1. kota_tempat_tinggal=Jakarta 

tahun_lulus_s2=2005 15 ==> jalur_lulus=T 15   
conf:(1) 

2. tahun_lulus_s2=2005 23 ==> jalur_lulus=T 22   
conf:(0.96) 

3. jenis_kelamin=P kota_tempat_tinggal=Jakarta 
21 ==> jalur_lulus=T 20    conf:(0.95) 

4. jenis_kelamin=P tahun_lulus_s2=2005 18 ==> 
jalur_lulus=T 17    conf:(0.94) 

5. jenis_kelamin=P kota_tempat_tinggal=Jakarta 
ipk_s2=4 16 ==> jalur_lulus=T 15   
conf:(0.94) 

6. kota_tempat_tinggal=Jakarta ipk_s2=4 
jalur_lulus=T 16 ==> jenis_kelamin=P 15   
conf:(0.94) 

7. kota_tempat_tinggal=Jakarta 
sektor_kerja=Swasta 16 ==> jalur_lulus=T 15   
conf:(0.94) 

8. kota_tempat_tinggal=Jakarta 25 ==> 
jalur_lulus=T 23    conf:(0.92) 

9. sektor_kerja=Swasta 22 ==> jenis_kelamin=P 
20    conf:(0.91) 

10. ipk_s2=4 jalur_lulus=T 21 ==> 
jenis_kelamin=P 19    conf:(0.9) 

Cluster 1 (EM – Iterasi 3) 
1. lama_studi=3 pembimbing=Budi 

Yuwono 33 ==> jalur_lulus=P 33   
conf:(1) 

2. pembimbing=Budi Yuwono 40 ==> 
jalur_lulus=P 39    conf:(0.98) 

3. jenis_kelamin=P pembimbing=Budi 
Yuwono 38 ==> jalur_lulus=P 37   
conf:(0.97) 

4. ipk_s1=3 35 ==> jenis_kelamin=P 34   
conf:(0.97) 

5. lama_studi=3 58 ==> jalur_lulus=P 56   
conf:(0.97) 

6. jenis_kelamin=P lama_studi=3 48 ==> 
jalur_lulus=P 46    conf:(0.96) 

7. pembimbing=Budi Yuwono 40 ==> 
jenis_kelamin=P 38    conf:(0.95) 

8. jalur_lulus=P pembimbing=Budi 
Yuwono 39 ==> jenis_kelamin=P 37   
conf:(0.95) 

9. jabatan=Staf 39 ==> jalur_lulus=P 37   
conf:(0.95) 

10. jenis_kelamin=P jabatan=Staf 36 ==> 
jalur_lulus=P 34    conf:(0.94) 

 
Gambar 3:Hasil Clustering Iterasi 3 

 
4.4.  Iterasi 4 – Atribut ’Jalur Lulus’ dan ’Tipe Jurusan’ Dihilangkan 
Association rules yang ditemukan dalam clusters hasil iterasi-iterasi sebelumnya banyak didominasi oleh rules yang 
melibatkan “Jalur Lulus” dan “Tipe Jurusan”. Jika “Tipe Jurusan” dihilangkan  dan  hanya  items  yang  memiliki  pilihan  
2  jalur lulus  disertakan dalam domain data, maka hasil clustering kurang dapat menggambarkan keadaan yang nyata 
karena tidak memanfaatkan sebagian besar data yang terkumpul selama ini seperti yang terlihat dalam iterasi 3. Oleh 
sebab itu, di iterasi 4, seluruh items akan kembali disertakan dengan menghilangkan “jalur_lulus” dan “tipe_jurusan” dari 
daftar atribut.  
 
Pada iterasi ini terbentuk 3 clusters seperti terlihat pada gambar 4, sangat berbeda dengan iterasi 1 dan 2 yang 
menggunakan set data dan algoritma yang sama. Items yang masuk cluster 0 memiliki kemiripan pada “Asal S1” yang 
nilainya berbeda dengan cluster 1 dan 2. Sementara itu, cluster 1 dan 2 memiliki perbedaan pada atribut “Tahun lulus 
S1”. 
 
Association rules yang ditemukan kini banyak melibatkan atribut “Jenis kelamin” ‘Pria’ yang juga merupakan nilai 
dominan untuk atribut ini. Beberapa fakta menarik dari rules tersebut antara lain: 

4. tahun_lulus_s2=1998 20 ==> lama_studi=3 19    conf:(0.95) [cluster 1] 
5. tahun_lulus_s2=1998 20 ==> kota_tempat_tinggal=Jakarta 19   conf:(0.95) 
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Dari kedua hasil tersebut, dapat diambil fakta bahwa lulusan MTI-UI tahun 1998 banyak berasal dari kota Jakarta dan 
dapat menyelesaikan studinya dalam 3 semester. 

 

 

Cluster 0 (EM – Iterasi 4) 
1. jurusan=Manajemen Informatika 30 ==> 

jenis_kelamin=P 30    conf:(1) 
2. kota_tempat_tinggal=Jakarta jabatan=Staf 

34 ==> jenis_kelamin=P 32    conf:(0.94) 
3. ipk_s1=2 31 ==> jenis_kelamin=P 29    

conf:(0.94) 
4. kota_tempat_tinggal=Jakarta 

kota_lahir=Jakarta 30 ==> 
jenis_kelamin=P 28    conf:(0.93) 

5. lama_studi=4 30 ==> jenis_kelamin=P 28 
conf:(0.93) 

6. kota_tempat_tinggal=Jakarta 60 ==> 
jenis_kelamin=P 55    conf:(0.92) 

7. usia_masuk=2 36 ==> jenis_kelamin=P 33   
conf:(0.92) 

8. jabatan=Staf 47 ==> jenis_kelamin=P 43  
conf:(0.91) 

9. ipk_s2=3 34 ==> jenis_kelamin=P 31    
conf:(0.91) 

10. usia_masuk=1 33 ==> jenis_kelamin=P 30 
conf:(0.91) 

Cluster 1 (EM – Iterasi 4) 
1. ipk_s1=0 lama_studi=4 25 ==> jenis_kelamin=P 

24    conf:(0.96) 
2. jabatan=Staf ipk_s2=3 22 ==> jenis_kelamin=P 

21    conf:(0.95) 
3. ipk_s1=0 jabatan=Staf lama_studi=4 20 ==> 

jenis_kelamin=P 19    conf:(0.95) 
4. tahun_lulus_s2=1998 20 ==> lama_studi=3 19    

conf:(0.95) 
5. tahun_lulus_s2=1998 20 ==> 

kota_tempat_tinggal=Jakarta 19    conf:(0.95) 
6. kota_tempat_tinggal=Jakarta 

tahun_lulus_s2=1998 19 ==> lama_studi=3 18    
conf:(0.95) 

7. lama_studi=3 tahun_lulus_s2=1998 19 ==> 
kota_tempat_tinggal=Jakarta 18    conf:(0.95) 

8. usia_masuk=3 jabatan=Staf 19 ==> 
jenis_kelamin=P 18    conf:(0.95) 

9. sektor_kerja=Swasta 49 ==> jenis_kelamin=P 
46    conf:(0.94) 

10. sektor_kerja=Swasta jabatan=Staf 30 ==> 
jenis_kelamin=P 28    conf:(0.93) 

Cluster 2 (EM – Iterasi 4) 
1. kota_tempat_tinggal=Jakarta ipk_s1=0 50 

==> jenis_kelamin=P 48    conf:(0.96) 
2. kota_lahir=Jakarta asal_s1=UI 39 ==> 

jenis_kelamin=P 37    conf:(0.95) 
3. ipk_s1=0 60 ==> jenis_kelamin=P 56    

conf:(0.93) 
4. asal_s1=UI lama_studi=3 39 ==> 

jenis_kelamin=P 36    conf:(0.92) 
5. usia_masuk=2 lama_studi=3 51 ==> 

jenis_kelamin=P 47    conf:(0.92) 
6. kota_lahir=Jakarta lama_studi=3 57 ==> 

jenis_kelamin=P 52    conf:(0.91) 
7. kota_tempat_tinggal=Jakarta 

kota_lahir=Jakarta 95 ==> 
jenis_kelamin=P 86    conf:(0.91) 

8. usia_masuk=2 ipk_s2=4 42 ==> 
jenis_kelamin=P 38    conf:(0.9) 

9. tahun_lulus_s2=2005 42 ==> 
jenis_kelamin=P 38    conf:(0.9) 

10. usia_masuk=7 51 ==> jenis_kelamin=P 46   
conf:(0.9) 

Gambar 4:Hasil Clustering Iterasi 4 
 
5. Kesimpulan 
Data mining sebaiknya dilakukan sebagai suatu proses berkelanjutan yang dikerjakan secara iteratif dengan 
mengevaluasi hasil setiap tahapannya. Dalam melakukan data mining, perlu diperhatikan karakter data terutama atribut-
atribut yang memiliki nilai dominan, seperti “Jenis kelamin” dan “Tipe jurusan” dalam penelitian ini. Di satu sisi, atribut-
atribut inilah yang paling berperan dalam pengelompokkan data ke dalam clusters tapi di lain pihak jika ada atribut yang 
terlalu dominan, pengelompokkan yang dihasilkan bisa jadi tidak berarti apa-apa di dunia nyata. Oleh karena itu, 
interpretasi hasil data mining juga perlu dilakukan secara hati-hati.  
Visualisasi hasil clustering akan sangat membantu pemahaman hasil clustering. Pemodelan yang digunakan dalam 
penelitian ini, yaitu dengan mencari association rules pada setiap cluster yang dihasilkan oleh suatu algoritma, juga 
sangat membantu tahapan interpretasi hasil. Akan tetapi, tetap saja diperlukan pemeriksaan silang antara association 
rules dengan karakter items hasil cluster yang bersangkutan.  
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Dari hasil percobaan yang dilakukan, jalur lulus alternatif, Proyek Akhir, terbukti mempercepat kelulusan mahasiswa. 
Karakteristik kelompok mahasiswa yang mengambil masing-masing jalur juga dapat diidentifikasi. Informasi ini 
merupakan temuan yang sangat berguna bagi pihak penyelenggara pendidikan.  
 
Masih banyak penerapan aplikasi data mining di bidang akademik yang menarik untuk dijelajahi seperti misalnya 
mengamati kaitan antara pola pengambilan mata kuliah (time series analysis), dosen pengajar dan waktu kuliah dengan 
nilai dan prestasi keseluruhan serta lama studi seorang mahasiswa untuk menentukan kurikulum terbaik dan perlakuan 
khusus yang mungkin diperlukan untuk kelompok mahasiswa tertentu.  
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