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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Implementasi clustering menggunakan algoritma k-medoid pada Media Online 

sudah beberapa kali dikembangkan, dalam hal ini tentu sangat berguna untuk 

mendukung penelitian ini sebagai referensi. Metode pengumpulan data melalui 

buku, jurnal maupun website resmi yang dapat digunakan sebagai referensi dalam 

melakukan penelitian ini. Beberapa referensi yang digunakan pada penelitian ini 

adalah terkait dengan K-Medoid, Text Minning, K-Means . 

Penelitian mengenai algoritma K-Medoid  pernah dilakukan oleh Dini Marlina 

pada tahun 2018. Penelitian ini berjudul Implementasi Algoritma K-Medoids dan 

K-Means untuk Pengelompokan Wilayah Sebaran Cacat pada Anak. Penelitian ini 

melakukan proses Knowledge Discovery in Database (KDD) sebagai cara untuk 

melakukan penggalian data, dalam  KDD ini terdapat berbagai proses yaitu :1. 

Data Selection pemilihan data yang akan digunakan untuk proses pengelompokan 

dan disimpan dalam suatu berkas penyimpanan yang berbeda 2. Pre-processing / 

Cleansing pada proses ini data yang sudah dipilih akan dilakukan pengecekan 

terhadap duplikasi data, pemeriksaan data yang inkosisten, dan memperbaiki juga 

ada beberapa data yang mengalami kerusakan. 3. Transformation Coding adalah 

proses transformasi untuk melakukan penyesuaian terhadap data yang ada 

sehingga data tersebut sesuai untuk proses data minning. 4. Data mining 

merupakan proses mencari pola atau informasi yang menarik dengan 

menggunakan teknik atau metode tertentu, Langkah terakhir adalah Interpretation 

atau langkah yang sering dikenal sebagai evaluasi terhadap algoritma atau data 

yang kita gunakan. Pada penelitian ini menggunakan data Persebaran Cacat pada 

anak melakukan validasi Silhoutte Coefficient Index  Sehingga memperoleh nilai 

0.5009 untuk algoritma K-Medoids sedangkan untuk K-Means mendapatkan nilai 

0.1443 sehingga dapat disimpulkan clustering menggunakan algoritma K-Medoid  

lebih baik melakukan pengelompokan data. 
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Monica Jha dari Gauhati University, melakukan penelitian mengenai Document 

Clustering using K-Medoids pada penelitian ini melakukan clustering 

menggunakan langkah sebagai berikut : Tokenizing merupakan proses pembagian 

kalimat yang ada pada document menjadi kata kata dan tanda baca, angkah 

selanjutnya adalah Remove All StopWord, merupakan proses penghapusan kata 

yang sering digunakan dan penggunaan kata tersebut dapat menyebabkan 

degradasi file tersebut. Selanjutnya Frequency Calculation pada peroses ini setiap 

kata yang tersisa akan dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan nilai 

frekuensi. Selanjutnya ada proses Weight Calculation atau dalam sering disebut 

juga proses pembobotan setelah mendapatkan frekuensi peneliti akan melakukan 

perhitungan dengan mengambil rasio frekuensi setiap kata dengan jumlah total 

kata-kata dalam dokumen. 

K K Purnamasari dari Universitas Komputer Indonesia melakukan penelitian 

mengenai K-Means and K-Medoids for Indonesian Text Summarization, 

penelitian ini menggunakan proses sebagai berikut: Filtering proses ini 

merupakan proses penghapusan karakter yang tidak digunakan dalam penelitian 

ini kecuali spasi, huruf, titik, tanda tanya, dan tanda seru, selanjutnya proses 

Tokenization merupakan proses perubahan kalimat yang ada menjadi kata perkata 

sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu TF-IDF merupakan 

metode yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap kata kata yang ada 

dengan menghitung frekuensi kemunculan istilah dalam dokumen, tahap 

selanjutnya akan melakukan Cosine Similarity dalam proses ini menjadi vector 

dan menghitung nilai cosinus dari dua token yung sudah didapat dari proses 

sebelumnya, selanjutnya merupakan proses Summarization menggunakan 

algoritma K-Means dan K-Medoids sehingga mendapatkan hasil dari penelitian ini 

yang telah dilakukan diperoleh hasil akurasi peringkasan sebesar 51,16%. untuk 

K-Means dan 62,35% untuk K-Medoids. K-Means memiliki nilai akurasi yang 

lebih kecil dibandingkan K-Medoids. 

Diana Purwita Sari dari Institute Teknologi Sepuluh November dengan judul 

penelitian K-medoids algorithm on Indonesian Twitter feeds for clustering 

trending issue as important terms in news summarization  pada penelitian tersebut 
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melakukan proses ekstrasi terhadap trending issue pada twitter kemudian 

melakukan ekstrasi terhadap berita, Tahap selanjutnya melakukan scoring 

sentences  atau sering dikenal dengan pembobotan terhadap teks yang ada pada 

berita dan melakukan Summarization menggunakan algoritma K-Medoids, di 

mana ekstraksi trending issue twitter digunakan sebagai kata penting dalam 

Summarization dengan cara menambahkan nilai pada proses scoring sentences 

Penggunaan algoritma K-Medoids untuk mengekstrak Trending Twitter 

memperoleh hasil yang baik. Pengelompokan tweet dapat digunakan untuk 

membantu pembaca berita online tanpa perlu membaca semua berita. 

Farhad Soleimanian dari Islamic Azad University melakukan penelitian mengenai 

An Optimization K-Modes Clustering Algorithm with Elephant Herding 

Optimization Algorithm for Crime Clustering dalam penelitian ini  melewati 

proses Normalization Data pada proses ini, data yang disesuaikan dalam jarak 

dekat. Tindakan ini dilakukan karena algoritma tidak dihadapkan pada nilai-nilai 

yang berada pada range atau range yang berbeda, langkah berikutnya melakukan 

proses Clustering dengan menggunakan algoritma EHO (Elephant Herding 

Optimization) metode ini melakukan eksekusi yang lebih cepat dari algoritma 

karena berkurangnya komputasi dan pencarian linier dalam populasi target Solusi 

optimal adalah menemukan sentralisasi terbaik untuk setiap cluster. Proses 

selanjutnya melakukan Evaluation Criteria dengan cara menggunakan 

perhitungan Purity, F-Measure, Recall, dan Precision sehingga menentukan 

apakah proses yang dilakukan lebih baik. Kesimpulan terhadap penelitian tersebut 

adalah kombinasi dari EHO tersebut algoritma menemukan sentralisasi terbaik di 

antara sampel dan memilih titik terbaik sebagai sentralisasi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Santosh Nirmal dengan judul Comparison analysis 

of K-Means and K-Medoid with Ecluidience Distance Algorithm, Chanberra 

Distance, and Chebyshev Distance for Big Data Clustering menunjukkan 

kekurangan dan kelebihan dari masing – masing algoritma. Algoritma k-medoids 

memiliki kelemahan proses panjang dibandingkan k-means, dan K-Medoids lebih 

baik disemua aspek seperti eksekusi, tidak sensitif terhadap outlier dan noise 

dibandingkan dengan k-means. 
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Penelitian ini akan melakukan implementasi clustering menggunakan algoritma k-

medoids pada media online. Penelitian ini akan memberikan gambaran terhadap 

issue apa yang sedang beredar dimedia harian online. Penelitian ini menggunakan 

data yang terbilang banyak dan dapat mempresentasikan keadaan sekarang di 

mana banyak harian berita berbasis media online membuat artikel berita. 

Tabel 2. 1. Penelitian Terkait 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Tahun Deskripsi 

1 Dini Marlina, 

Nurelina Fauzer 

Putri, Andri 

Fernando, 

Aditya 

Ramadhan 

Implementasi 

Algoritma K-

Medoids dan K-

Means untuk 

Pengelompokan 

Wilayah Sebaran 

Cacat pada Anak 

2018 Penelitian ini melakukan 

proses Knowledge 

Discovery in Database 

(KDD) sebagai cara untuk 

melakukan pengengalian 

data melakukan validasi 

Silhoutte Coefficient Index  

Sehingga memperoleh nilai 

0.5009 untuk algoritma K-

Medoids sedangkan untuk 

K-Means mendapatkan 

nilai 0.1443 

2 Monica Jha Document 

Clustering using 

K-Medoids 

2015 Pada penelitian ini 

melakukan clustering 

menggunakan langkah : 

Tokenizing, Remove All 

StopWord., Frequency 

Calculation, Weight 

Calculation 

3 K K 

Purnamasari   

K-Means and K-

Medoids for 

Indonesian Text 

Summarization 

2019 Penelitian ini 

menggunakan proses 

sebagai berikut: Filtering, 

Tokenization, TF-IDF, 
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Cosine Similarity, dan 

Summarization, penelitian 

ini menghasilkan akurasi 

lebih baik untuk algoritma 

K-Medoids 

4 Diana 

Purwitasari, 

Chastine 

Fatichah, Isye 

Arieshanti, Nur 

Hayatin 

K-medoids 

algorithm on 

Indonesian 

Twitter feeds for 

clustering 

trending issue as 

important terms 

in news 

summarization 

2015 Penelitian ini melakukan 

proses ekstrasi terhadap 

trending issue pada twitter 

kemudian melakukan 

ekstrasi terhadap berita 

kemudian kata dari hasil 

ekstraksi twitter akan 

menjadi nilai tambah pada 

clustering berita 

5 Farhad 

Soleimanian 

Gharehchopogh, 

Sevda Haggi 

An Optimization 

K-Modes 

Clustering 

Algorithm with 

Elephant Herding 

Optimization 

Algorithm for 

Crime Clustering 

2020 Penelitian ini melakukan 

proses Normalization 

Data, Clustering dengan 

menambahkan algoritma 

EHO (Elephant Herding 

Optimization) dan 

melakukan Evaluation 

sehingga algorithma EHO 

dapat menemukan 

sentralisasi terbaik 

6 Santosh Nirmal Comparison 

analysis of K-

Means and K-

Medoid with 

Ecluidience 

Distance 

2018 Penelitian ini menganalisis 

atas kelebihan dan 

kekurangan dari algoritma 

K-Means dan K-Medoids 
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Algorithm, 

Chanberra 

Distance, and 

Chebyshev 

Distance for Big 

Data Clustering 

7 Irfan Gerard 

Wicaksono 

Mokalu 

Implementasi 

clustering 

menggunakan 

algoritma k-

medods pada 

media online 

2020 Penelitian ini akan 

memberikan gambaran 

terhadap issue apa yang 

sedang beredar dimedia 

harian online. Penelitian ini 

mempresentasikan kadaan 

sekarang di mana banyak 

harian berita berbasis 

media online 

 

 

 

2.2. Landasan Teori 

Dalam landasan teori ini akan dijelaskan garis besar teori - teori yang menjadi 

dasar atau acuan dalam melakukan penelitian ini: 

2.2.1. Data Mining 

Kemajuan teknologi pada saat ini mengakibatkan dalam sehari seseorang 

akan menghasilkan data, di mana jika dikumpulkan data dari banyak orang 

tersebut, kita akan kesulitan dalam mengolah data tersebut. Data tersebut 

akan bertumbuh cepat dan dalam jumlah yang besar sehingga manusia 

mengalami kesulitan dalam hal menganalisis data yang ada [11]. Menurut 

Erma Delima Sikumbang proses yang mempekerjakan satu atau lebih teknik 

pembelajaran komputer (machine learning) untuk menganalisis dan 

mengekstraksi pengetahuan (knowledge) secara otomatis [12]. 



 

13 
 

Data mining sering di samakan dengan KDD atau Knowledge Discovery in 

Database, namun data mining sendiri merupakan bagian dari KDD. Data 

mining berkaitan dengan ekstraksi dan perhitungan pola – pola yang telah di 

analisis. 

Tahapan dalam KDD dijelaskan dibawah ini [11]: 

 

Gambar 2. 1. Knowledge Discovery in Database 

 

1. Data Selection 

- Menghasilkan himpunan ataupun kumpulan informasi set pada subset 

variable ataupun sample informasi. 

- Pemilihan data dari sekumpulan data operational yang akan 

berdampak terhadap hasil dari data minning, kemudian di simpan 

dalam satu berkas. 

2. Pre-prosesing / Cleansing 

- Pemprosesan pendahuluan dan pembersihan data, seperti penghapusan 

kata dari stopword atau noise lainnya. 

- Proses cleaning mencakup pengecekan terhadap data yang ada lebih 

dari 1 atau disebut duplicate. 

- Pada proses ini dapat di tambakan proses memperkaya data dengan 

cara data yang ada ditambahkan data baru yang memiliki tujuan untuk 

peningkatan kualitas dari datanya. 
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3. Transformation 

- Proses pemilihan fitur atau data yang relevan untuk mempresentasikan 

data tergantung kepada target analisis. 

- Proses transformasi dilakukan untuk menyesuaikan bentuk data untuk 

proses data minning. 

4. Data Mining 

- Pemilihan Algoritma Data Mining. 

- Proses Data Minning merupakan proses untuk menganalisis dan 

mengekstraksi informasi menarik dalam data terpilih dengan 

menggunakan teknik atau metode tertentu 

5. Interpretation / Evaluation  

Proses ini merupakan proses validasi terhadap proses data minning 

apakah pola yang dihasilkan sudah sesuai dengan fakta atau hipotesis 

berdasarkan evaluation yang digunakan. 

 

2.2.2. Teknik Data Minning 

1. Classification 

Classification adalah salah cara untuk memberikan pengelompokan pada 

setiap data yang ada. Metode ini untuk menemukan sebuah model yang 

dapat menentukan data tersebut termasuk ke dalam pengkelompokan. 

Algoritma Classification ini membutuhkan variable target untuk belajar 

atau digunakan untuk mencari pola yang sesuai dengan data yang ada. 

Metode ini distandarkan ke dalam sebutan Supervised 

Algorithm.Algoritma yang termasuk ke dalam Classification adalah 

Decisition Tree, Neural Network, dan Naives Bayes. 

2. Clustering 

Clustering sering disebut juga dengan segmentasi atau pengelompokan 

data berdasarkan kesamaan dalam data tersebut. Metode ini digunakan 

untuk mendeteksi kesamaan atau kelompok kelompok yang muncul dari 

data. income (pendapatan) dan tingkat pendidikan, algoritma Clustering 
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akan mengkelompokan data dalam 3 segment berdasarkan kedua atribut 

ini. 

- Cluster 1 berisi populasi dengan pendapatan rendah dan tingkat 

pendidikan dibawah SMA. 

- Cluster 2 berisi populasi data dengan pendapatan menengah dengan 

tingkat pendidikan Strata 1. 

- Cluster 3 berisi populasi data dengan pendapatan tinggi dengan 

tingkat pendidikan diatas Strata 1. 

Clustering adalah metode dalam data minning yang termasuk ke dalam 

golongan unsupervised karena tidak ada satu atribut data yang digunakan 

untuk melakukan pembelajaran, maka dari itu semua atribut yang ada di 

perilakukan sama. Model yang dihasilkan oleh algoritma clustering pada 

umumnya terbentuk berdasarkan perulangan dan akan berhenti ketika 

model tersebut sudah memusat atau menemukan titik  

3. Association 

Teknik Association atau sering disebut juga dengan istilah Market Basket 

Analysis. Teknik ini sering digunakan untuk menganalisis label transaksi 

penjualan dan melakukan klasifikasi produk yang sering dibeli secara 

bersamaan oleh pelanggan toko tersebut. Misalkan apabila ada orang yang 

ingin membeli masker, biasanya pembeli juga akan membeli hand 

sanitizer. Kesamaan yang diperoleh dari data penjualan tersebut digunakan 

untuk mengidentifikasi kelompok kesamaan dan dapat melakukan cross 

selling. Setiap item pada item penjualan akan dipertimbangkan sebagai 

informasi, dan teknik Association memiliki 2 tujuan yaitu: 

- Untuk mencari produk yang sering terjual bersamaan. 

- Untuk mencari informasi yang menyebabkan kesamaan data. 

4. Regression 

Metode ini nyaris sama dengan metode classification, tetapi mempunyai 

perbandingan dalam pencarian pola, metode regression tidak bisa 

menciptakan pola bersumber pada informasi yang terdapat, tetapi pada 
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metode ini, seluruh informasi yang terdapat dijadikan nilai numerik setelah 

itu mencari pola bersumber pada nilai tersebut. 

Regression digunakan dalam menuntaskan banyak problem semacam 

penentuan kecepatan angin bersumber pada temperatur, tekanan udara 

dan kelembapan udara. 

5. Sequence Analytics 

Metode ini digunakan buat memastikan pola bersumber pada 

serangkaian informasi ataupun diucap sequence. Selaku contoh 

seorang kala mau membangun suatu rumah hingga hendak terdapat 

sebagian langkah yang dicoba secara berentetan, semacam memastikan 

purwa rupa bangunan, penentuan bahan, perancangan bayaran sampai 

proses pembangunan itu sendiri. 

6. Forecasting 

Forecasting salah satu cara dalam data mining dengan cara mengambil 

sederetan angka yang menampilkan nilai berjalan seiring waktu, dan 

cara ini hendak menghubungkan nilai masa depan dengan memakai 

berbagai cara pada machine learning serta statistik buat menghasilkan 

nilai tersebut. Biasanya teknik ini digunakan buat pengambilan 

keputusan pada bursa saham. 

2.2.3. Clustering Model Validations 

Clustering model validation adalah serangkaian proses dan aktivitas yang 

dimaksudkan untuk memverifikasi bahwa model yang terbentuk berkinerja 

seperti apa yang diharapkan, dalam hal ini ada beberapa cara untuk melakukan 

validasi terhadap model clustering yaitu: 

- Silhouette Score 

Salah satu cara mudah yang tersedia untuk melakukan evaluasi atau 

validasi terhadap kualitas cluster. Silhouette Score berkerja dengan cara 

mengukur seberapa dekat sebuah object dengan dengan pusat cluster itu 

sendiri [13]. 
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di mana :  

 = hitung jarak rata-rata antara record dan semua record lainnya dalam 

cluster yang sama. 

 = hitung jarak rata-rata antar catatan dan semua record di cluster lain 

untuk semua cluster lainnya, ambil yang terendah jarak rata-rata. 

- Purity Score 

Evaluasi atau validasi terhadap kualitas cluster juga dapat menggunakan 

tingkat kemurnian, atau sering disebut dengan purity score. Cluster dapat 

dikatakan murni jika semua objek data dengan kelas yang sama juga 

berada di cluster yang sama [14]. Perhitungan nilai kemurnian atau purity 

score dengan cara berikut: 

   

di mana : 

 = jumlah data yang termasuk dalam cluster j. 

 = indeks cluster 

2.2.4. Algoritma K-Medoids Clustering 

K-Medoids merupakan  salah satu algoritma Clustering tujuan algoritma ini 

untuk membagi atau menggelompokan data menjadi beberapa kelompok atau 

bagian. Berbeda halnya dengan teknik supervised learning yang 

pengelompokan data berdasarkan value yang sudah di tentukan seperti contoh 

sentiment analyze di mana data awal yang di masukan akan berupa kalimat ini 

termasuk ke dalam sentiment positive, sehingga algoritma supervised learning 

akan mencari pola seperti apa yang akan menentukan kalimat tersebut memiliki 

sentiment positive. algoritma k-medoids akan melakukan pengelompokan 

sendiri berdasarkan data-data yang digunakan, algoritma ini masuk ke dalam 

unsupervised learning. Masukkan yang diterima adalah K sebagai jumlah 

cluster dan datanya itu sendiri. 
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Gambar 2. 2. Flowchart - K-Medoids 

Berdasarkan gambar2.2 dapat dijelaskan bahwa algoritma k-medoid memiliki 

langkah – langkah sebagai berikut:  

1. Inisialisasi pusat cluster sebanyak nilai K 

2. Menentukan data yang ada pada cluster terdekat menggunakan 

persamaan Euclidean Distance dengan persamaan 

  ∑  [6] 

Di mana i=1,..,n; j=1,..,n dan p adalah banyak variable, serta V adalah 

matrik varian kovarian. 

3. Pilih secara acak data yang terdapat pada masing – masing cluster 

sebagai kandidat pusat cluster / centroid. 

4. Hitung jarak setiap data pada masing – masing cluster dengan kandidat 

baru. 
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5. Hitung total simpangan (s) dengan menghitung nilai total distance baru – 

total distance lama. Jika S<0 maka tukar objek dengan data /cluster untuk 

membentuk sekumpulan k object baru sebagai medoid. 

6. Ulangi langkah 3 sampai 5 hingga tidak terjadinya perubahan medoid 

hingga didapatkan cluster berserta anggota cluster masing-masing. 

2.2.5. Perbandingan K-Means dengan K- Medoids 

Algoritma k-Means sangat sensitif terhadap data outlier karena data semacam 

itu jauh dari sebagian data, ketika ditetapkan sebuah cluster, data tersebut dapat 

memperngaruhi nilai rata rata dari cluster, dimmana algoritma k-Means sendiri 

menggunakan rata rata antara data sebagai centroid atau pusat cluster[11] 

sedangkan K-Medoid menggunakan data tersebut sebagai centroidnya. 

2.2.6. API 

API atau Application Programming Interface merupakan sebuah interface yang 

bisa menghubungkan pelaksanaan satu menggunakan pelaksanaan lainnya[15] . 

Jadi, API berperan menjadi mediator antar aneka macam pelaksanaan berbeda 

dalam hal ini database dan proses prediksi cluter sehingga dapat dibentuk 

sebuah visualisasi. 

  


