
 

 

17 

 

BAB II  

STUDI LITERATUR 

2.1 Studi Pustaka 

2.1.1 Data Mining 

Data mining merupakan proses penggalian data yang berjumlah besar untuk 

mencari informasi yang belum diketahui, serta untuk mendapatkan pola yang dapat 

digunakan untuk pengembangan selanjutnya [13]. Data mining bertujuan untuk 

memperoleh informasi atau pola-pola penting dari sekumpulan data serta untuk 

mempermudah pengambilan keputusan. 

Data mining memiliki konsep yang tidak sama dengan Knowledge Discovery 

Database (KDD) akan tetapi keduanya saling berkaitan. Berikut ini merupakan 

proses Knowledge Discovery Database secara garis besar [13]: 

1. Seleksi Data (Data Selection) 

Seleksi data merupakan proses yang dilakukan sebelum masuk ke tahap 

penggalian informasi dalam Knowledge Discovery Database (KDD). Hasil 

seleksi data akan digunakan pada proses data mining dan akan disimpan 

dalam berkas yang terpisah dari basis data operasional.  

2. Pemilihan Data (Pre-processing / Cleaning) 

Pemilihan data merupakan proses perbaikan kesalahan pada data, 

penghapusan duplikasi data, memperkaya data yang sudah ada dengan data 

lain yang relevan, dan memeriksa data yang inkonsisten 

3. Transformasi (Transformation)  

Transformation merupakan proses transformasi bentuk data yang belum 

memiliki entitas yang jelas kedalam bentuk data yang valid. 

4. Data Mining  

Data mining merupakan proses yang dilakukan untuk mencari pola maupun 

informasi yang menarik menggunakan metode atau algoritma yang sesuai 

dengan tujuan maupun proses Knowledge Discovery Database. 
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5. Interpratation/Evaluation (Interpretasi/Evaluasi)  

Interpretasi merupakan fase terakhir yang akan melakukan proses 

pembentukan keluaran yang mudah dimengerti dan memeriksa keakuratan 

pola atau informasi. 

2.1.2 Seleksi Fitur (Fitur Selection) 

Seleksi fitur adalah proses yang dilakukan untuk memilih fitur-fitur paling relevan 

dan mengurangi fitur-fitur yang kurang relevan atau berpengaruh terhadap data. 

Manfaat seleksi fitur yaitu: 

1. Mengurangi Overfitting, karena saat data yang digunakan dalam model 

lebih sedikit maka kesempatan untuk membuat keputusan berdasarkan 

noisenya juga akan lebih sedikit. 

2. Meningkatkan akurasi, karena sudah dilakukan pengurangan terhadap fitur-

fitur yang tidak relevan. 

3. Mengurangi training time, karena lebih sedikit data maka akan mengurangi 

kompleksitas algoritma dan algoritma akan lebih cepat dalam melatih data.  

Rumus yang digunakan dalam seleksi fitur (2.1) (2.2): 

1. Menghitung nilai entropy 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦 (𝑆) =  ∑ −𝑝𝑖 ∗  𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖𝑛
𝑖=1      (2.1) 

Dengan: 

𝑆  = Himpunan kasus  

𝑛  = Jumlah partisi 𝑆 

𝑝𝑖  = Porposi 𝑆𝑖 terhadap 𝑆 

2. Menghitung nilai gain 

𝐺𝑎𝑖𝑛 (𝑆, 𝐴) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) − ∑
|𝑆𝑖|

|𝑆|
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑖)  (2.2) 

Dengan: 

𝑆  = Himpunan kasus 

𝑛  = Jumlah partisi 𝑆 

𝐴  = Fitur 

|𝑆𝑖|  = Proporsi 𝑆𝑖 terhadap 𝑆 

|𝑆|  = Jumlah kasus dalam 𝑆 
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2.1.3 Stroke 

Stroke merupakan gangguan fungsi sistem saraf yang terjadi saat pasokan darah 

pada otak berkurang. Gangguan yang dialami yaitu seperti penyumbatan atau 

pecahnya pembuluh darah di otak, sehingga dapat menimbulkan gejala seperti 

kelumpuhan anggota gerak, wajah perot, gangguan bicara, pusing berputar, nyeri 

kepala dan penurunan kesadaran [14]. Terdapat 2 macam stroke yaitu stroke 

iskemik dan stroke hemoragik. Stroke yang terjadi karena adanya penyumbatan 

(trombosis, emboli) yang menyebabkan berkurangnya aliran darah ke otak adalah 

stroke iskemik, sedangkan stroke yang terjadi karena pecahnya pembuluh darah 

yang menyebabkan terhambatnya aliran darah sehingga darah merembes ke otak 

dan merusaknya adalah stroke hemoragik [15].  

Stroke memiliki 2 faktor risiko yaitu faktor risiko yang tidak dapat diubah dan dapat 

diubah. Faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu umur, jenis kelamin, ras 

tertentu, genetic [16]. Sedangkan untuk faktor risiko yang dapat diubah yaitu seperti 

hipertensi, diabetes melitus, merokok, atrial fibrilasi, penyakit jantung lainnya, 

pasca stroke, dislipidemia, konsumsi alcohol, penyalahgunaan obat, stenosis arteri 

karotis, hiperfibrinogenemia, hiperhomosisteinemia, obesitas, pemakaian 

kontrasepsi hormonal, stres mental fisik, migrain, kurang aktivitas fisik, sickle cell 

anemia [17]. 

2.1.4 Stroke Risk Scorecard 

Stroke Risk Scorecard digunakan untuk mengetahui factor risiko penyakit stroke 

dengan tiga kategori yaitu risiko stroke tinggi (high risk), risiko stroke sedang 

(caution) dan risiko stroke rendah (low risk) [18]. Faktor risiko yang digunakan 

yaitu tekanan darah, regulasi nadi, merokok, kolesterol, kadar gula darah, aktivitas 

fisik, indeks massa tubuh, dan riwayat stroke pada keluarga atau genetik.  

Gambar II-1 Stroke Risk Scorecard 

Factor Risiko Risiko Tinggi 

(High Risk) 

Risiko Sedang 

(Caution) 

Risiko Rendah 

(Low Risk) 

Tekanan darah >140/90 120-139/80-89 <120/80 

Regulasi nadi Irreguler Tidak tahu Regular 
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Factor Risiko Risiko Tinggi 

(High Risk) 

Risiko Sedang 

(Caution) 

Risiko Rendah 

(Low Risk) 

Merokok Merokok Trying to quit Tidak merokok 

Kolesterol >240 200-239 <200 

Gula darah Tinggi Borderline Rendah 

Aktivitas fisik Rendah  Sedang  Tinggi  

Indeks Massa 

Tubuh 

Obesitas  Overweight Ideal  

Riwayat keluarga Ada  Tidak yakin Tidak ada 

Keterangan: 

1. Risiko tinggi (high risk): kotak risiko tinggi terdapat ≥3 point 

2. Risiko sedang (caution): kotak risiko sedang terdapat 4-6 point 

3. Risiko rendah (low risk): kotak risiko rendah terdapat 6-8 point 

Berikut ini merupakan kriteria dari usia (age), avg_glucose, dan bmi: 

1. Kriteria Usia (age)[19]: 

▪ Dewasa: 26 tahun -45 tahun 

▪ Lansia: 46 tahun -65 tahun 

▪ Manula: >66 tahun 

2. Kriteria Avg_glucose puasa [20]: 

▪ Diabetes: ≥126 

▪ Pra diabetes: 100-125 

▪ Bukan diabetes: <100 

3. Kriteria bmi [21]: 

▪ Obesitas: ≥25 

▪ Overweight: 23-24.9 

▪ Ideal: 18.5-22.9 

2.1.5 Kmeans Clustering 

Clustering merupakan salah satu teknik data mining yang digunakan untuk 

melakukan proses pengelompokkan data atau obyek yang memiliki kemiripan 
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kedalam suatu kelas atau cluster [22]. Metode clustering terbagi menjadi 2 yaitu 

hierarchical (hirarki) dan non-hierarchical (non hirarki). Metode non-hierarchical 

(non hirarki) merupakan metode yang membagi data kedalam beberapa cluster 

berdasarkan kemiripan datanya [23]. Salah satu contoh dari metode non-

hierarchical adalah Kmeans clustering. 

Kmeans memilih pusat cluster secara acak, selanjutnya yaitu menempatkan dan 

mengasosiasikan setiap data dengan pusat cluster terdekat yang dihitung 

berdasarkan kedekatan setiap data dengan centroid atau pusat cluster yang diukur 

dengan menggunakan metode pengukuran jarak seperti Euclidean Distance. 

Setelah semua data didistribusikan, pusat cluster dihitung kembali. Proses tersebut 

diulang sampai tidak ada data yang berpindah cluster. 

Langkah-langkah algoritma Kmeans secara keseluruhan [4]:  

1. Memilih jumlah cluster k, dapat dilakukan secara random atau ditentukan 

menggunakan sebuah metode seperti metode elbow dan silhouette 

coefficient. 

2. Tentukan titik pusat cluster awal secara random sebanyak k cluster, untuk 

menghitung centroid cluster ke-i berikutnya menggunakan persamaan (2.3).  

𝑦𝑖 =
∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1

𝑛
∶ 𝑖 = 1,2,3, … . 𝑛      (2.3) 

Dengan: 

𝑦𝑖  = Centroid pada cluster 

𝑥1  = Objek pengamatan ke-i 

𝑛  = Banyaknya objek yang menjadi cluster 

3. Menghitung jarak dari setiap objek ke masing-masing centroid dari masing-

masing cluster menggunakan Euclidean Distance (2.4). 

𝑑(𝑥, 𝑦) = ||𝑥 − 𝑦|| = √∑ (𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2𝑛
𝑖=1  : 𝑖 = 1,2,3, … . . 𝑛  (2.4) 

 

Dengan: 

𝑑(𝑥, 𝑦)  = Jarak antar objek x dengan y 

𝑥𝑖   = Objek pengamatan ke-i 

𝑦𝑖   = Centroid pada cluster ke-i 

𝑛   = Banyaknya objek yang menjadi cluster 
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4. Alokasikan dari masing – masing objek kedalam centroid paling dekat.  

5. Ulangi langkah 2 sampai tidak terdapat lagi perubahan pusat cluster dari 

satu cluster ke cluster lainnya. 

2.1.6 Particle Swarm Optimization (PSO) 

PSO adalah algoritma optimasi yang mengadopsi proses kehidupan populasi 

burung (flock of bird) dan ikan (school of fish) dalam bertahan hidup yang 

diperkenalkan oleh Kennedy dan Eberhart pada tahun 1995 [24]. Setiap partikel 

dalam PSO bergerak berdasarkan penelusuran ruang kecepatan atau velocity yang 

disesuaikan dengan perilaku historisnya, sehingga partikel-partikel akan 

mempunyai kecenderungan untuk bergerak ke area penelusuran yang lebih baik. 

Perilaku tersebut dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi yang 

kompleks.  

PSO memiliki dua factor pembelajaran partikel yaitu pengalaman partikel atau 

cognitive learning dan kombinasi pembelajaran dari keseluruhan swarm atau social 

learning. Personal Best merupakan representasi dari cognitive learning yang 

berfungsi untuk menunjukkan posisi particle terbaik, sedangkan global best 

merupakan representasi dari social learning yang merupakan posisi terbaik dari 

keseluruhan partikel dalam swarms. Swarm mengarahkan partikel menggunakan 

global best. Cognitive learning dan social learning digunakan untuk menghitung 

kecepatan partikel untuk menentukan posisi partikel selanjutnya. Komponen-

komponen pada PSO [26]: 

a. Swarm  

Swarm merupakan populasi dari sekumpulan partikel yang ukurannya 

bergantung dari masalah yang dihadapi.  

b. Partikel  

Individu pada swarm yang merepresentasikan solusi penyelesaian masalah 

disebut dengan partikel. Setiap partikel dalam populasi (swarm) memiliki 

posisi dan kecepatan yang ditentukan oleh solusi pada saat itu. Untuk 

mengupdate posisi partikel (2.5) dan kecepatannya (2.6). 

𝑥𝑖𝑑 = 𝑥𝑖𝑑 + 𝑣𝑖𝑑       (2.5) 

𝑣𝑖𝑑 = 𝑤 ∗ 𝑣𝑖𝑑 + 𝑐1 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑1(𝑝𝑖𝑑 − 𝑥𝑖𝑑) + 𝑐2 ∗ 𝑟𝑎𝑛𝑑2(𝑝𝑔𝑑 − 𝑥𝑖𝑑) (2.6) 
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Dengan: 

𝑥𝑖𝑑    = Posisi partikel ke-i dimensi ke-d 

𝑣𝑖𝑑    = Kecepatan partikel ke-i dimensi ke-d 

𝑤    = Bobot inersia 

𝑐1 dan 𝑐2   = Koefisien akselerasi 1 dan 2 

𝑟𝑎𝑛𝑑1 dan 𝑟𝑎𝑛𝑑2  = Nilai acak 1 dan 2 (interval 0-1) 

𝑝𝑖𝑑    = Personal best partikel ke-i dimensi ke-d 

𝑝𝑔𝑑    = Global best partikel ke-g dimensi ke-d 

c. Personal Best  

Personal best merupakan posisi terbaik partikel yang pernah diperoleh 

dengan cara membandingkan nilai fitness pada posisi partikel sekarang 

dengan posisi sebelumnya. Untuk mengupdate nilai personal best 

menggunakan persamaan (2.7). 

𝑝𝑖(𝑡 + 1) = {
𝑝𝑖(𝑡)

𝑥𝑖(𝑡 + 1)
𝑓(𝑥𝑖(𝑡+1))≤𝑓(𝑥𝑖(𝑡))

𝑓(𝑥𝑖(𝑡+1))>𝑓(𝑥𝑖(𝑡))
     (2.7) 

Dengan: 

𝑝𝑖(𝑡 + 1)  = Personal best pada iterasi t + 1 

𝑥𝑖(𝑡 + 1)  = Partikel pada iterasi t + 1 

𝑓(𝑥𝑖(𝑡 + 1))  = Nilai cost partikel pada iterasi t + 1 

d. Global Best  

Global best adalah posisi terbaik partikel yang yang pernah diperoleh 

dengan cara membandingkan nilai fitness terbaik dari keseluruhan partikel 

dalam swarm. 

e. Kecepatan (velocity)  

Velocity adalah vektor yang menentukan arah perpindahan posisi partikel 

yang akan dilakukan pada setiap iterasi yang bertujuan untuk memperbaiki 

posisi partikel semula. 

f. Bobot Inersia (inertia weight)  

Bobot inersia merupakan bobot yang digunakan untuk mengontrol dampak 

dari perubahan velocity yang diberikan oleh partikel. Secara umum, bobot 

inersia (w) dihitung menggunakan persamaan (2.8). 

𝑤 = 𝑤𝑚𝑎𝑥 −  
𝑤𝑚𝑎𝑥−𝑤𝑚𝑖𝑛

𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑚𝑎𝑥
× 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖     (2.8) 
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Dengan: 

𝑤𝑚𝑎𝑥   = bobot inersia maksimal 

𝑤𝑚𝑖𝑛   = bobot inersia minimal 

𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑚𝑎𝑥  = iterasi maksimal 

𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖  = iterasi sekarang 

g. Koefisien Akselerasi  

Koefisien Akselerasi berfungsi untuk mengontrol sejauh mana partikel 

berpindah dalam satu iterasi. Secara umum koefisien akselerasi c1 

(konstanta pembelajaran kognitif) dan c2 (konstanta pembelajaran sosial). 

memiliki nilai yang sama yaitu dalam rentang 0 - 4.  

2.1.7 Sillhouette Coefficient 

Sillhouette Coefficient merupakan metode untuk melihat kualitas cluster dan 

mengukur suatu objek dalam satu cluster dengan cluster lainnya [22]. Skor 

Sillhouette berada dalam rentang -1 sampai +1 dimana semakin mendekati nilai +1 

maka semakin bagus pengelompokkan objek-objek kedalam sebuah cluster, 

begitupun sebaliknya. Silhouette coefficient memiliki rentang skor yang dibagi 

menjadi empat kriteria yaitu kriteria struktur kuat, struktur baik, struktur lemah, dan 

struktur buruk. Skor sillhouette dapat dihitung menggunakan persamaan (2.9). 

SC = 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒌 𝑺𝑰 (𝒌)       (2.9) 

Dengan: 

SC  = Silhouette Coefficient  

SI  = Sillhouette Index Global  

k  = Jumlah cluster 

Komponen untuk menghitung sillhouette index global yaitu 𝑎𝑖 dan 𝑏𝑖. 

𝑎𝑖 merupakan rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data dalam satu cluster, 

sedangkan 𝑏𝑖 merupakan rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data dari cluster 

lainnya yang berbeda cluster lalu diambil nilai terkecil [22]. Persamaan (2.10) 

digunakan untuk mendapatkan nilai 𝑎𝑖. 

𝒂𝒊
𝒋
 = 

𝟏

𝒎𝒋−𝟏
 ∑ 𝒅(𝒙𝒊

𝒋
, 𝒙𝒓

𝒋
)

𝒎𝒋

𝒓=𝟏
𝒓≠𝟏

      (2.10) 
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Dengan: 

j  = Cluster  

i  = Index data (i = 1,2, …𝑚𝑗) 

𝒂𝒊
𝒋
  = Rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data dalam satu cluster  

𝒎𝒋  = Jumlah data dalam cluster ke-j 

𝒅(𝒙𝒊
𝒋
, 𝒙𝒓

𝒋
)  = Jarak data ke-i dengan data ke-r dalam satu cluster i 

Persamaan (2.11) digunakan untuk mendapatkan nilai 𝑏𝑖. 

𝒃𝒊
𝒋

= 𝒎𝒊𝒏𝒏=𝟏
𝒏≠𝒋

, … 𝒌 {
𝟏

𝒎𝒏
 ∑ 𝒅(𝒙𝒊

𝒋
, 𝒙𝒓

𝒏)
𝒎𝒏
𝒓=𝟏
𝒓≠𝟏

}    (2.11) 

Dengan: 

j  = Cluster  

i  = Index data (i = 1,2, …𝑚𝑗) 

𝒃𝒊
𝒋
  = Rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data yang tidak dalam satu cluster 

dengan data ke-i 

𝒎𝒏  = Jumlah data dalam cluster ke-n 

𝒅(𝒙𝒊
𝒋
, 𝒙𝒓

𝒏) = Jarak data ke-i dengan data ke-j dalam satu cluster n 

 

Persamaan (2.12) digunakan untuk mendapatkan nilai 𝑺𝑰𝒊
𝒋
. 

𝑺𝑰𝒊
𝒋

=  
𝒃𝒊

𝒋
 − 𝒂𝒊

𝒋

𝒎𝒂𝒙 {𝒂𝒊
𝒋
,𝒃𝒊

𝒋
}
      (2.12) 

Dengan: 

𝑺𝑰𝒊
𝒋
  = Sillhouette Index data ke-I dalam satu cluster 

𝒃𝒊
𝒋
  = Rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data yang tidak dalam satu cluster 

dengan data ke-i 

𝒂𝒊
𝒋
 = Rata-rata jarak data ke-i terhadap semua data dalam satu cluster 
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Persamaan (2.13) digunakan untuk mendapatkan nilai 𝑆𝐼𝑗. 

𝑺𝑰𝒋 =  
𝟏

𝒎𝒋
 ∑ 𝑺𝑰𝒊

𝒋𝒎𝒋

𝒊=𝟏
      (2.13) 

Dengan: 

𝑺𝑰𝒋 = Rata-rata silhouette index cluster j 

𝑺𝑰𝒊
𝒋
 = Silhouette index data ke-I dalam satu cluster 

𝒎𝒋 = Jumlah data dalam cluster ke-j 

i = Index data (i = 1,2, …𝑚𝑗) 

Persamaan (2.14) digunakan untuk mendapatkan nilai SI. 

SI = 
𝟏

𝒌
 ∑ 𝑺𝑰𝒋

𝒌
𝒋=𝟏       (2.14) 

Dengan: 

SI = rata-rata silhouette index dari dataset 

𝑺𝑰𝒋 = rata-rata silhouette index cluster j 

k = jumlah cluster 

Kriteria pengukuran silhouette coefficient [27] tabel II-2. 

Tabel II-1 Kriteria Pengukuran Sillhoutte Coefficient 

Rentang Nilai SC Kriteria 

0.71 – 1.00 Struktur kuat 

0.51 – 0.70 Struktur baik 

0.26 – 0.50 Struktur lemah 

≤ 0.25 Struktur buruk 
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2.2 Landasan Teori 

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan sebagai pembanding, bahan acuan, dan 

pembelajaran supaya dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian. 

Tabel II-2 Tinjauan Literatur 

Nama Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

Suhardi 

Rustam, Heru 

Agus Santoso, 

Catur 

Supriyanto 

2018 Optimasi 

Kmeans 

Clustering 

untuk 

Identifikasi 

Daerah 

Endemik 

Penyakit 

Menular 

dengan 

Algoritma 

Particle 

Swarm 

Optimization 

di Kota 

Semarang 

Kmeans 

Clustering, 

PSO Kmeans 

Clustering 

PSO Kmeans 

memiliki hasil 

yang lebih baik 

dibanding 

Kmeans dalam 

melakukan 

pengujian model 

daerah sebaran 

endemic. PSO 

Kmeans mampu 

memberikan hasil 

yang lebih akurat 

dan bermutu [12]. 

Ade Bastian, 

Harun Sujadi, 

Gigin 

Febrianto 

2018 Penerapan 

Algoritma 

Kmeans 

Clustering 

Analysis Pada 

Penyakit 

Menular 

Manusia (Studi 

Kmeans 

Clustering 

Kmeans 

Clustering dapat 

menyelesaikan 

masalah 

pengendalian 

persediaan obat 

pada Puskesmas 

Pandanaran 
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Nama Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

Kasus 

Kabupaten 

Majalengka) 

dengan melihat 

daftar Puskesmas 

yang memiliki 

pasien penderita 

penyakit menular 

terbanyak [8]. 

Farhanna 

Mar’i, Ahmad 

Afif Supianto 

2018 Clustering 

Credit Card 

Holder 

Berdasarkan 

Pembayaran 

Tagihan 

Menggunakan 

Improved 

Kmeans 

dengan 

Particle 

Swarm 

Clustering 

Kmeans 

Clustering, 

PSO Kmeans 

Clustering 

PSO Kmeans 

memberikan 

model cluster 

yang lebih baik 

dibandingkan 

dengan Kmeans. 

Nilai silhouette 

coeffisien PSO 

Kmeans sebesar 

0,3730 dan 

Kmeans sebesar 

0,3312 [11]. 

Godwin 

Ogbuabor dan 

Ugwoke, F. N 

2018 Clustering 

Algorithm for a 

Healthcare 

Dataset Using 

Silhouette 

Score Value 

Kmeans 

Clustering dan 

Density-Based 

Spatial 

Clustering of 

Applications 

with Noise 

(DBSCAN) 

Kmeans memiliki 

hasil akurasi dan 

waktu eksekusi 

lebih baik 

dibandingkan 

dengan DBSCAN 

[28]. 
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Nama Peneliti Tahun Judul Metode Hasil 

Achmad 

Solichin, 

Khansa 

Khairunnisa 

2020 Klasterisasi 

Persebaran 

Virus Corona 

(Covid-19) Di 

DKI Jakarta 

Menggunakan 

Metode 

Kmeans 

Kmeans 

Clustering 

Kmeans 

Clustering dapat 

digunakan 

dengan baik 

dalam proses 

klasterisasi covid-

19 di DKI 

Jakarta. Jumlah 

cluster yang 

efektif 

berdasarkan 

metode elbow 

yaitu k=3 [7]. 

Shuying Liu, 

Yanfei Zou 

2020 An Improved 

Hybrid 

Clustering 

Algorithm 

Based on 

Particle 

Swarm 

Optimization 

and Kmeans 

PSO dan 

Kmeans 

Clustering 

PSO dan Kmeans 

Clustering dapat 

terintegrasi 

dengan baik, 

dapat 

meningkatkan 

kecepatan 

algoritma dan 

menjamin 

keakuratan hasil 

[29]. 

  


