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ABSTRAK 

 

Perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) dapat diketahui dengan melakukan segmentasi 

SDM berdasarkan penggunaan teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. 

Semakin ketatnya persaingan pasar dan meningkatnya pengaruh teknologi dapat 

meningkatkan pemasaran sehingga penggunaan TI menjadi salah satu akses bagi IKM untuk 

mengembangkan usahanya. Dalam melakukan analisis kelompok IKM khususnya pada studi 

kasus UKM di Madura menggunakan parameter berdasarkan SDM yang berperan dalam 

penggunaan Teknologi Informasi (TI) diantaranya administrasi pembukuan keuangan, 

promosi untuk pemasaran, desain, transaksi jual beli, dan penggajian. Metode pengelompokan 

yang digunakan adalah Hybrid K-Means Clustering yaitu metode K-Medoid dengan 

menggabungkan metode Bottom-Up, Top-Down dan Hybrid melalui Mutual Cluster. Metode 

Bottom-Up dimulai dari kelompok yang sedikit anggota menjadi kelompok beranggota 

banyak, dan metode Top-Down dimulai dari kelompok tunggal hingga terbentuk kelompok 

beranggota sedikit. Sedangkan Hybrid melalui Mutual Cluster merupakan kombinasi metode 

Bottom-Up dan Top-Down dimana jarak maksimum antar obyek dalam sebuah Mutual Cluster 

lebih kecil dibandingkan jarak minimum antar obyek diluar Mutual Cluster dengan 

menggunakan jarak Euclidean. Berdasarkan hasil pemilihan metode terbaik, metode Hybrid 

menjadi metode yang lebih baik dengan CTM (Cluster Tightness Measure) paling kecil. 

Untuk memvalidasi data setelah proses Clustering digunakan Davies Bouldin Index (DBI). 

semakin kecil nilai DBI maka semakin baik kualitas Cluster. 
 

Kata kunci:  K-Medoid, Cluster, Medoid, Davies Boulding Index, IKM. 

 

 

PENDAHULUAN 
 

Dalam pembangunan ekonomi, Industri Kecil Menengah (IKM)  digambarkan sebagai 

sektor yang memiliki peranan yang sangat penting dan mampu membantu perekonomian yang 

sangat besar. Tetapi persaingan yang ketat dapat menyebabkan banyaknya angka 

penggangguran, masalah tersebut menimbulkan masalah kurangnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat dan semakin banyaknya tingkat kejahatan di masayarakat. Hal ini disebabkan 

jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan jumlah lapangan  pekerjaan yang 

disediakan pemerintah serta swasta cukUp bersaing. Untuk itu diadakan program yang 

menstimulasi masyarakat untuk memulai melakukan usaha. IKM juga merUpakan bentuk  

usaha industri yang mempunyai potensi dan peranan yang sangat strategis dalam 

pembangunan. Oleh karena itu harus dapat dikembangkan agar dapat membantu mewujudkan 

kemakmuran yang sangat besar. Untuk itu harus ditingkatkan lagi dengan menjalin kerjasama 

ISBN: 978-602-70604-2-5 
C-31-1 

mailto:bainkk@gmail.com,%202)erna.widiaswanti@gmail.com


 

Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XXIII 
Program Studi MMT-ITS, Surabaya, 1 Agustus 2015                    

 

yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. Untuk pemerintahnya sendiri berkewajiban 

untuk mengarahkan,  membimbing,  melindungi  serta  menumbuhkan iklim usaha sedangkan 

untuk masyarakatnya merUpakan pelaku utama yang berkewajiban bertanggung jawab pada 

industrinya sendiri. Berdasarkan BPS pusat Statistik Indonesia 2012 menyatakan bahwa 

kontribusi UKM terhadap penyerapan tenaga kerja, baik di negara maju maupun negara 

berkembang, termasuk Indonesia, mempunyai peranan yang signifikan dalam 

penanggulangan masalah pengangguran.  Dari Tabel 1. tersebut dapat dilihat bahwa baik di 

negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Singapura, maUpun negara berkembang 

seperti Indonesia, Filipina dan Muangthai dimana peranan UKM memang sangat penting 

dalam sistem perekonomian dan industri masing-masing negara. Pertumbuhan sektor industri 

Negara menunjukkan pertumbuhan ekonomi Negara semakin cepat dipengaruhi oleh 

perkembangan UKM dalam persaingan bisnis. Hal ini didukung oleh pertumbuhan UKM 

sebagai Community Based Industry untuk menembus pasar global dalam menopang 

perekonomian, seperti industri di Taiwan dan Singapura ditopang oleh perkembangan industri 

UKM yang dinamik. Sedangkan untuk menghadapi krisis ekonomi global dan perdagangan 

bebas multilateral (WTO), regional (AFTA), kerjasama informal APEC, dan ASEAN 

Economic Community (AEC) pada tahun, UKM dituntut untuk melakukan perubahan guna 

meningkatkan daya saingnya agar dapat terus berjalan dan berkembang. Salah satunya adalah 

dengan cara menggunakan teknologi informasi (TI). Penggunaan TI dapat meningkatkan 

transformasi bisnis melalui kecepatan, ketepatan dan efisiensi pertukaran informasi dalam 

jumlah yang besar. Studi kasus di Eropa juga menunjukkan bahwa lebih dari 50% 

produktivitas dicapai melalui investasi di bidang TI. UKM dikatakan memiliki daya saing 

global apabila mampu menjalankan operasi bisnisnya secara reliable, seimbang, dan 

berstandar tinggi. Bidang penggunaan TI cukUp bervariasi. Hampir seluruh UKM di 

Indonesia telah menggunakan TI untuk administrasi. Penggunaan TI untuk desain produk dan 

pemasaran juga cukup banyak dilakukan, sedangkan penggunaannya untuk proses produksi 

masih terbilang rendah dibanding bidang lainnya. Klasifikasi bidang yang menggunakan TI di 

UKM di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.   

 

 

Gambar 1. Bidang Penggunaan TI di UKM 

 

Di pihak lain perkembangan teknologi informasi menjanjikan potensi pengembangan 

klaster UKM untuk semakin maju lagi.  Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang 

digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, 

memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu 

informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, 

bisnis, dan pemerintahan dan merUpakan informasi yang strategis untuk pengambilan 

keputusan. 
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Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif Rahman 2009 tentang Penggunaan 

Teknologi Informasi di Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada Usaha Kecil dan Menengah 

di Wilayah Gedong Meneng) menyatakan bahwa tujuan penelitian untuk mengetahui adopsi 

TI oleh IKM dalam penghambat penggunaan. Pemanfaatan komputer pada Gedong Meneng 

sudah cukUp tinggi tetapi pada penggunaan internet sangatlah rendah dan pada penggunaan 

teknologi informasi  belum dioptimalkan untuk hal-hal yang memberikan nilai yang lebih 

strategis pada pemasarannya. Pemanfaatan internet sudah bervariasi walaUpun penggunaan 

internet sangat rendah. Kendala utama pemanfaatan teknologi komputer dan internet justru 

berasal dari internal IKM, yaitu masih belum butuh terhadap penggunaan internet dan 

komputer. Kendala kedua adalah mahalnya perangkat teknologi informasi, dan yang menjadi 

kendala ketiga adalah minimnya sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan komputer 

dan internet. 

Pemanfaatan penggunaan Teknologi Informasi pada IKM di Kabupaten Bangkalan 

kurang dimanfaatkan karena minimnya pengetahuan dalam penggunaan TI. Dalam penelitian 

ini akan dilakukan pengelompokan IKM pada penggunaan TI, agar dapat diketahui tingkat 

penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Bangkalan dengan menggunakan metode K-

medoid. Metode ini menghasilkan pengelompokan yang berdasarkan  Cluster yang terbentuk 

dan dikelompokkan berdasarakan Cluster yang terdekat. Tujuan dari metode ini adalah untuk 

mengetahui pengelompokan penggunaan teknologi informasi di IKM pada penjualan batik 

dan jamu di Kabupaten Bangkalan. 

 

METODE 
 

 K-Medoid ini sangat mirip dengan K-Mean, karena keduanya mengelompokkan 

sebuah data untuk meminimalkan sebuah data. Jika K-Means bekerja dengan centroid, K-

medoid bekerja dengan medoid. Algortima K-medoid biasa dikenal dengan PAM (Partitioning 

Around Medoids) menggunakan metode Clustering untuk mengelompokkan suatu kumpulan 

obyek (n) menjadi sejumlah Cluster (k). Obyek yang dipilih mewakili sebuah Cluster disebut 

medoid dengan menggunakan obyek dari sekumpulan obyek. 

Algoritma K-medoids adalah sebagai berikut: 

1. Memilih inisial medoid secara acak 

2. Menghitung jarak setiap pasangan obyek dengan medoid dengan menggunakan 

Manhattan distance 

  ………………….. (1) 

atau menggunakan Euclidean distance 

 ………………….. (2) 

atau menggunakan Canberra distance 

  ………………….. (3) 

3. Menghitung jarak minimum setiap obyek 

  ………………….. (4) 

………....……….. (5) 

     ...……………….. (6) 

4. Mengelompokkan berdasarkan kedekatan dengan Cluster 

5. Menghitung jumlah total jarak yang sudah dikelompokkan berdasarkan Cluster-nya. 

6. Mengecek nilai jika total jarak baru > total jarak lama maka proses berhenti. Jika 

belum maka ulangi lagi.  
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Pengelompokan Metode Bottom-Up dan Top-Down 

Pengelompokan bottom-Up merUpakan metode hierarki yag menggabungkan n buah 

kelompok digabung menjadi satu kelompok. Pada metode Bottom-Up ini memetakan setiap 

obyek data menjadi beberapa kelompok tersendiri (atomic Cluster) untuk  selanjutnya 

kelompok-kelompok tersebut akan digabung menjadi kelompok besar dan hasilnya semua 

obyek menyatu dalam sebuah kelompok tunggal yang besar. Beberapa perhitungan jarak 

obyek diperlukan dengan menggunakan adalah jarak Euclidean, Camberra dan Manhattan 

(Johnson dan Wichern, 2002). Pada formula ini digunakan untuk menghitung jarak antara dua 

titik obyek x1,y1)  dan  (x2, y2), sedangkan hasilnya untuk  mencari  jarak  minimal antar titik 

obyek tersebut. Rumus yang digunakan Euclidean Distance yaitu :  

 

 ………………….. (7) 

 

Pada perhitungan jarak lainnya dengan menggunakan Manhattan Distance menggunakan 

rumus perhitungan jarak adalah sebagai berikut:  

 

  ………………….. (8) 

Metode pengukuran jarak terpendek lainnya adalah Canberra distance merUpakan fungsi 

yang digunakan untuk mencari jarak (distance) dari dua obyek dengan fitur dari obyek 

pertama (fj(k)) dan fitur dari obyek kedua (fj(x)) serta jumlah fitur dari masing-masing obyek 

(j). Prosesnya adalah  mencari  selisih  dari  fitur  pertama  obyek  pertama dan  obyek  kedua  

kemudian  dibagi  dengan  jumlah  fitur pertama  pada  obyek  pertama  dan  kedua.Rumus 

yang digunakan yaitu: 

 

  ………………….. (9) 

 

Metode Top-Down adalah membagi n obyek kedalam beberapa k kelompok yang bertujuan 

untuk mengelompokkan obyek menjadi beberapa kelompok minimum. Tidak terdapat 

pembentukan diagram pada algoritma K-Means.  

 

Pengelompokan Metode Hybrid melalui Mutual Cluster 

Pada metode Hybrid melalui Mutual Cluster memperkenalkan metode pengelompokan 

dengan mengkombinasikan metode Bottom-Up dan metode Top-Down. Dimana jarak 

maksimum antar obyek dalam sebuah Mutual Cluster yang paling kecil dibandingkan jarak 

minimum beberapa obyek di luar kelompok. Dalam metode Hybrid dimana data yang 

terkandung dalam sebuah Mutual Cluster tidak pernah dipisahkan dengan proses 2 tahapan, 

yaitu secara Bottom-Up untuk menentukan mutual custer kemudian secara Top-Down dari 

hasil mutual Cluster yang akan diproses untuk menjadi kelompok Cluster yang terbaik 

(Chipman dan Tibshirani, 2006). 

 

Kriteria Data 

Data yang digunakan adalah studi kasus IKM Bangkalan sebagai 100 data sekunder 

dengan berbagai peubah. Pada tahapan penelitian ini adalah (1) Memeriksa kebebasan antar 

peubah dan melakukan normalisasi data (2) Pengelompokan Bottom-Up menggunakan jarak 

Euclidean dan  (4) Pengelompokan Top-Down menggunakan jarak Euclidean dan Manhattan, 

kemudian dibandingkan dengan  Euclidean dan Camberra dan (5) Pengelompokan Hybrid 

Mutual Clustering menggunakan jarak Euclidean dan Manhattan, kemudian dibandingkan 
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dengan Euclidean dan Camberra (6) Pemilihan metode terbaik menggunakan nilai CTM yang 

terkecil. Data yang digunakan sebagai uji coba sistem ini adalah 100 data IKM batik dan jamu 

di Madura untuk penggunaan IT di IKM daftar kriteria yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1. Tabel Kriteria 

No Variabel 

1 Omset 

2 Administrasi 

3 Jumlah komputer 

4 Umur perusahaan 

5 Penggunaan komputer 

6 Penggunaan Internet 

7 Anggaran pengunaan internet 

8 Tenaga Kerja Pegguna Komputer 

9 Tenaga Kerja Pegguna Internet 

10 Pemasaran 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada pengolahan data pada penelitian ini akan dilakukan pengelompokan pada 

penggunaan IT berdasarkan jarak kemiripan yang dihasilkan melalui Manhattan Distance, 

Euclidean Distance, dan Canberra Distance pada proses Hybrid K-Means Clustering. 

Sebelum data diproses dalam sistem, data akan dinormalisasi dengan merubah nilai data 

menjadi lebih kecil tanpa merubah informasi yang dikandung.  
 

Hasil dari Proses Metode Bottom-Up dan Top-Down 

Selama proses Clustering pada ujicoba ini degan  menggunakan Bottom-Up untuk 

menentukan mutual custer kemudian secara Top-Down dari hasil mutual Cluster yang akan 

diproses untuk menjadi kelompok Cluster yang terbaik. Berikut ini hasil dari simulasi 

pergeseran Cluster dengan menggunakan Bottom-Up dan Top-Down dimana jumlah 

perubahan anggota Cluster yang dihasilkan denga menggunakan K-medoid Euclidean 

diperlihatkan pada Gambar 2. 

 

(a). Hasil banyaknya Cluster Bottom-Up                  (b). Hasil banyaknya Cluster Top-Down 

Gambar 2. Diagram Jumlah Anggota Cluster K-medoid Euclidean  
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Berikut ini Tabel 2. hasil perhitungan CTM (Cluster Tightness Measure) dengan  

menggunakan metode Bottom-Up dan Top-Down menggunakan jarak Euclidean 

menghasilkan nilai CTM terkecil pada Eucledian Distance: 

 

Tabel 2. Hasil CTM dengan Metode Bottom-Up dan Top-Down 

Cluster Metode Manhattan Euclidean Canberra 

3 Bottom-Up 0.365 0.213 0.073 

5 Top-Down 5.182 3.59 1.20 
 

CTM Metode Bottom-Up, Top-Down dan Hybrid Melalui Mutual Cluster 

Algoritma Bottom-Up baik dalam mengelompokkan ukuran sampel kecil dan 

sebaliknya  Algoritma Top-Down baik dalam mengelompokkan ukuran sampel besar. Metode 

Hybrid Hierarchical Clustering yang digunakan adalah metode pengelompokan Hybrid 

melalui Mutual Cluster untuk  pengelompokan yang menggunakan jarak terbesar antara 

pasangan dalam kelompok yang lebih kecil dari jarak terpendek ke setiap titik di luar 

kelompok. Setelah data dilakukan normalisasi data dan analisis komponen utama untuk 

mendapatkan skor komponen sebagai masukan pada analisis kelompok. Maka berikut hasil 

perbandingan metode Bottom-Up, Top-Down dan Hybrid melalui Mutual Cluster 

menggunakan jarak Euclidean  

Tabel 3.  Nilai CTM Metode Bottom-Up, Top-Down dan Hybrid Melalui Mutual Cluster 

Menggunakan Jarak Euclidean 

No Bottom-Up Top-Down Hybrid Metode terbaik 

Ukuran 

Sampel 

Jumlah 

Cluster 

CTM Jumlah 

Cluster 

CTM Jumlah 

Cluster 

CTM  

 20 2 0.931 5 0.789 5 0.459 Hybrid 

 40 4 0.567 2 0.456 2 0.489 Top-Down 

 60 2 0.654 4 0.686 2 0.389 Hybrid 

 80 5 0.896 3 0.878 5 0.769 Hybrid 

 100 3 1.268 5 0.987 5 0.174 Top-Down 

 

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa metode pengelompokan yang lebih baik dengan 

menggunakan jarak Euclidean adalah metode Hybrid. Metode ini lebih baik hal karena 

ukuran CTM sampel yang digunakan pada penelitian ini cenderung lebih kecil.  
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Gambar 3. Grafik Perbandingan SSE  

Akan tetapi pada analisa Cluster menggunakan SSE (Sum of Square Error) maka grafik 

perbandinggn SSE merupakan hasil keseluruhan dari Cluster 3, 4 dan 5 menggunakan 

Manhattan, Euclidean, dan Canberra bahwa SSE dengan menggunakan Euclidean 

menghasilkan nilai SSE palig kecil. Dan nilai SSE semakin kecil, maka kinerja metode K-

Medoid Clustering akan semakin baik.  

 

KESIMPULAN 
 

Berdasarkan uji coba maka diperoleh perbedaan hasil kinerja dan hasil Cluster terbaik 

dari tiap metodenya. Pengukuran hasil Cluster dari tiap metode dengan menggunakan Davies 

Boulding Index (DBI) maka metode Hybrid menggunakan jarak Euclidean merupakan metode 

yang lebih baik dibandingankan dengan metode Top-Down dan Bottom-Up melalui Mutual 

Cluster. Pada pengelompokan tentang pengelompokan IKM dalam penggunaan TI metodek 

K-Medoids cukup mampu diterapkan dalam pengelompokan penggunaan IT berdasarkan 

kriteria yang ada. Dan pemilihan distance measure: Manhattan, Euclidean dan Canberra 

distance dalam pengelompokan memiliki pengaruh terhadap hasil clustering. Berdasarkan 

hasil pemilihan metode terbaik, metode Hybrid dengan Euclidean menjadi metode yang lebih 

baik dengan CTM (Cluster Tightness Measure) paling kecil. Untuk memvalidasi data setelah 

proses Clustering digunakan Davies Bouldin Index (DBI). semakin kecil nilai DBI maka 

semakin baik kualitas Cluster. 
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