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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang 

Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah suatu proses yang 

digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, Kegiatan ini 

merupakan kegiatan yang umum dilakukan oleh organisasi maupun instansi. 

Penilaian kinerja juga berlaku dalam perguruan tinggi, seperti universitas, 

institut, maupun sekolah tinggi [1].  

Baik tidaknya sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh proses 

pembelajaran yang baik, salah satunya yaitu tergantung pada kualitas dari dosen 

pengajar. Kualitas proses pembelajaran dapat ditinjau dari performance 

appraisal yaitu dengan cara meng-evaluasi dosen yang dilakukan oleh 

mahasiswa di akhir semester, kegiatan ini berupa daftar pertanyaan yang akan 

menjadi data evaluasi. Hal ini juga merupakan rangkaian proses evaluasi untuk 

memperoleh informasi dari mahasiswa secara objektif mengenai kinerja dosen 

dalam proses pembelajaran. Evaluasi adalah pengukuran terhadap individu atau 

kelompok, dengan tujuan untuk melihat perbedaan [2]. 

Dengan data hasil evaluasi yang cukup banyak, perlu dibuat kelompok-

kelompok untuk memetakan hasil penilaian kinerja dosen. Dengan adanya 

pengelompokkan kinerja dosen akan memudahkan penjamin mutu dalam 

memberikan penugasan kepada dosen. Penugasan tersebut nantinya akan 

berhubungan  dengan  studi  lanjut, rekomendasi jabatan terkait struktural, 

kepanitiaan, pengabdian dan lain sebagainya [3].  

Untuk mengelompokan data hasil evaluasi kinerja dosen diperlukan sebuah 

metode untuk melakukan Clustering, Metode Clustering adalah suatu metode 

pengelompokan data ke dalam kelas atau cluster berdasarkan suatu kemiripan 

atribut di antara kelompok data. Berbagai metode yang dapat digunakan dalam 

pengelompokan data yaitu metode k-means, metode k-medoid, metode k-mode, 

hierarchical Clustering, dan lain sebagainya. Setiap metode memiliki kelebihan 

dan kekurangannya masing-masing, hasil cluster yang optimal dapat 
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dipengaruhi oleh metode Clustering yang digunakan, karakteristik dataset, 

struktur kepadatan data, ukuran data, dan jumlah cluster yang digunakan [4].  

Perbandingan metode K-Medoids dan K-Means pernah dilakukan oleh 

Marlina, Putri, Fernando, dan Ramadhan dalam papernya yang berjudul 

Implementasi Algoritma K-Medoids dan K-Means untuk Pengelompokkan 

Wilayah Sebaran Cacat pada Anak, dari hasil perbandingan tersebut algoritma 

K-Medoids menghasilkan validitas lebih besar dibandingkan algoritma k-

means. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma K-Medoids lebih baik dalam 

melakukan pengelompokan untuk Pengelompokkan Wilayah Sebaran Cacat 

pada Anak dibandingkan dengan algoritma K-Means [5]. 

K-Medoids adalah Teknik partisi klasik Clustering yang mengelompokkan 

data set dari nilai objek ke dalam kelompok k yang dikenal apriori. K-Medoids 

akan meminimalkan jarak antara titik berlabel berada dalam cluster dan titik 

yang ditunjuk sebagai pusat klaster itu. Tidak sama dengan algoritma K-Means, 

K-Medoids memilih data points sebagai pusat (medoids). Dibandingkan dengan 

K-Means, K-Medoids lebih kuat untuk menangani noise dan outlier karena 

meminimalkan beberapa dissimilarities berpasangan, bukan jumlah kuadrat 

jarak Euclidean, Metode ini juga hampir dapat bekerja pada setiap jenis data 

matriks, dan juga hasil proses Clustering tidak bergantung pada urutan masuk 

dataset [6]. 

Tetapi K-Medoids memiliki beberapa kekurangan salah satunya yaitu di 

mana pada saat penginisialisasian cluster awal (k) sangat mempengaruhi hasil 

cluster. Karena metode ini langsung mengambil secara acak sebanyak cluster 

yang diinginkan oleh pengguna [7]. Untuk menangani hal itu, terdapat beberapa 

metode yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang tepat seperti 

metode Elbow Partition dan Silhouette Coefficient. Masing-masing metode 

memiliki kelebihan dan kekurangannya, maka perlu ketepatan dalam 

memadukan metode Clustering yang akan digunakan, seperti metode untuk 

menentukan jumlah cluster yang tepat dan struktur data serta ukuran data [4]. 

Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis perbandingan dari 
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berbagai metode pada K-Medoids Clustering agar dapat menentukan metode 

dalam mencari jumlah cluster yang paling optimal dalam proses Clustering.  

Penelitian mengenai perbandingan dari metode Elbow, dan Silhouette 

Coefficient untuk menentukan jumlah cluster optimal juga pernah dilakukan 

oleh Dewa Ayu Indah Cahya Dewi, dan Dewa Ayu Kadek Pramita dalam 

papernya yang berjudul Analisis Perbandingan Metode Elbow dan Silhouette 

pada Algoritma Clustering K-Medoids dalam Pengelompokan Produksi 

Kerajinan Bali [4]. Dari hasil pengujian Clustering dengan menggunakan 

metode Davies Bouldin Index (DBI), metode Elbow menghasilkan nilai DBI 

sebesar 1,10. Sedangkan untuk hasil Clustering pada Silhouette Coefficient 

menghasilkan nilai DBI sebesar 1,06. Hal ini menunjukkan bahwa hasil 

Clustering k-medoid dengan Silhouette Coefficient menghasilkan kualitas 

cluster lebih baik karena memiliki nilai DBI lebih rendah dari pada Clustering 

k-medoid dengan metode Elbow 

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan maka pada penelitian ini 

akan menggunakan metode K-Medoids untuk meng-Clustering evaluasi dosen 

dalam  pembelajaran dan akan membandingkan metode Elbow dan metode 

Silhouette Coefficient dalam menentukan jumlah cluster optimal untuk 

meningkatkan kualitas algoritma K-Medoids, lalu untuk menguji hasil 

clusternya akan menggunakan metode Davies Bouldin Index. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah metode manakah yang paling optimal di antara metode 

Elbow dan Silhouette Coefficient untuk mendapatkan jumlah cluster pada 

algoritma K-Medoids dalam kasus Clustering evaluasi penilaian dosen dalam 

pembelajaran. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jumlah cluster 

optimal dengan membandingan metode Elbow dan Silhouette Coefficient pada 

algoritma K-Medoids dalam kasus Clustering evaluasi penilaian dosen dalam 

pembelajaran. 
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1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Data yang akan digunakan adalah data yang diambil dari SPM Institut 

Teknologi Sumatera tahun 2020 - 2021. 

2. Penelitian ini dibatasi pada penentuan evaluasi penilaian dosen dalam 

pembelajaran yang ada di jurusan JTEIF. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Ada pun manfaat penelitian ini adalah :  

1.  Mengetahui metode manakah yang paling optimal diantara metode 

Elbow dan Silhouette Coefficient untuk mendapatkan jumlah cluster 

optimal pada algoritma K-Medoids dalam kasus Clustering evaluasi 

kinerja dosen. 

2.  Mengetahui hasil implementasi metode Elbow dan Silhouette pada K-

Medoids Clustering dalam mengelompokkan evaluasi penilaian dosen 

dalam pembelajaran pada jurusan JTEIF Institut Teknologi Sumatera. 

1.6 Sistematika  Penulisan 

 Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bagian. 

Adapun lima bagian tersebut adalah sebagai berikut: 

• Bab I. Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

• Bab II. Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang diambil dari beberapa literatur 

yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

• Bab III. Metodologi Penelitian   

Pada bab ini berisi tentang tahapan-tahapan yang dilakukan untuk mencapai 

tujuan penelitian. 

• Bab IV. Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian. 

• Bab V. Penutup  
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Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapatkan dari penelitian 

ini. 

  


