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digunakan dalam aplikasi adalah data pelanggan pada
perusahaan PU IBUKOTA periode dua tahun Januari
2013 – Desember 2014 dengan data pelanggan sebanyak
66 data dan data transaksi sebanyak 1156 data.
Segmentasi RFM digunakan sebagai tolak ukur nilai
loyalitas pelanggan terhadap perusahaan.
Pengelolaan data pelanggan dan transaksi pelanggan
dilakukan dengan memindahkan data perusahaan
kedalam basis data. Data yang telah disimpan dalam
basis data akan diproses untuk dilakukan proses
clustering sehingga data dapat terkelompok dalam satu
klaster sesuai dengan input-an klaster.
Clustering Modified K-Means digunakan untuk
mengelompokkan data yang memiliki jarak nilai yang
berdekatan dalam satu cluster secara konsisten dengan
nilai centroid yang tidak berubah. Modul dan unjuk kerja
program telah dilakukan pemeriksaan dan dapat
disimpulkan bahwa aplikasi sudah dapat berjalan dengan
baik sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Evaluasi yang digunakan untuk menguji kualitas
klaster menggunakan evaluasi variance dan evaluasi
global silhouette Gambargrafik chart digunakan untuk
membandingkan nilai RFM antar klaster dan melihat
nilai RFM secara rinci. Gambar scatter plot digunakan
untuk melihat klasterisasi apakah data yang terdapat
pada satu klaster memiliki jarak yang berdekatan antar
objek.

ABSTRACT
K-Means Clustering algorithm is an algorithm that is
used to classify the data that has value distance between
adjacent objects in one cluster and value between object
from other clusters. Centroid value on k-means
clustering taken from random numbers, so that when
determining the centroid will be modified so that the
clustering results will not be unchanged. By using a
modified algorithm k-means clustering, data customer
can be grouped consistently and data on the cluster will
not be changed. Measurement used to assess the
customer has a high loyalty to the company or not is by
using the RFM segmentation. RFM is a ranking system
which is used to assess whether the customer has a high
value of loyalty to the company or not.
The goal of themaking an application that the
company can find customers who have a high loyalty to
companies that serve as consideration for the company
to be given a discounted price.
The test results stated that the results are optimal
cluster and have a high RFM value contained in the
third cluster. Cluster show that 64% of customer data
contained in the cluster, in fact has been given a
discount by the company.

Key words
RFM, Clustering,K-Means, Evaluation Silhouette, dan
Evaluation Variance.

2. DasarTeori
1. Pendahuluan

2.1 Analisis RFM

Masalah perusahaan yang dihadapi adalah sulitnya
mengetahui pelanggan yang memiliki nilai loyalitas yang
tinggi terhadap perusahaan. Penyelesaian terhadap
masalah yang dihadapi perusahaan adalah dengan
membuat Aplikasi Prediksi Customer Loyalty. Aplikasi
Prediksi Customer Loyalty merupakan aplikasi yang
dibuat dengan menggunakan segmentasi RFM dan
Clustering Modified K-Means. Studi kasus yang

Analisis RFM bertujuan untuk mengidentifikasi
pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap
perusahaan berdasarkan proses transaksi. RFM dapat
digunakan untuk melacak transaksi pelanggan terhadap
waktu, frekuensi dan jumlah. RFM digunakan untuk
menganalisis nilai pelanggan oleh perusahaan dengan
tiga variabel yaitu R(Recency), F(Frequency), dan
M(Monetary)[1]. Usaha untuk mendapatkan nilai
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pelanggan secara khusus melalui tiga jenis indeks diatas,
membantu perusahaan untuk mengetahui karakteristik
pelanggan.
Proses segmentasi RFM menggunakan perhitungan
bobot pada masing – masing variabel yaitu R, F, dan M.
Penilaian bobot menggunakan angka lima sampai satu,
dimana lima merupakan nilai tertinggi dan satu nilai
terendah. Nilai tersebut dibagi rata sebesar 20%
berdasarkan data yang akan diproses. Nilai recency
tertinggi dilihat dari nilai rentang transaksi yang paling
kecil. Nilai frequency dilihat dari yang paling banyak
melakukan transaksi. Nilai monetary tertinggi dilihat
dari jumlah dana transaksi terbesar.
Berikut definisi variabel RFM [2]:
1.

Variabel R (Recency)
Recency merupakan rentang transaksi antara waktu
pelanggan melakukan transaksi terakhir dengan
waktu periode analisis yang dilakukan. Secara
umum, semakin kecil nilai rentang transaksi
pelanggan, pelanggan dianggap lebih mungkin untuk
membeli sekali lagi.

2.

Variabel F (Frequency)
Frequency merupakan jumlah pembelian yang
dilakukan pelanggan selama waktu tertentu (dalam
satu bulan, satu musim atau satu tahun). Semakin
tinggi frekuensi ini, maka relatif lebih tinggi loyalitas
pelanggan terhadap produk perusahaan ini. Nilai
pelanggan di atas juga relatif penting untuk
perusahaan. Oleh karena itu, nilai pelanggan untuk
perusahaan lebih tinggi dari pada yang lain.

3.

2.3 Clustering K-Means
Metode K-Means merupakan salah satu metode data
klasterisasi untuk mempartisi data yang ada kedalam
bentuk satu atau lebih klaster / kelompok[3].Metode KMeans mempartisi data ke dalam klaster sehingga data
yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan
kedalam satu klaster yang sama dan data yang
mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan
ke dalam kelompok yang lain. Tujuan klasterisasi adalah
untuk mengelompokkan objek hingga jarak tiap – tiap
objek ke pusat kelompok di dalam suatu kelompok
adalah minimum.
Proses pengelompokkan menggunakan K-Means
secara umum dilakukan dengan algoritma dasar sebagai
berikut:
1. Tentukan jumlah klaster.
2. Tentukan centroid awal dengan angka random.
3. Hitung jarak antar data yang diolah dengan angka
random yang dipilih.
4. Alokasikan masing – masing data ke centroid/rata –
rata terdekat. Lalu hitung nilai centroid baru dengan
rumus sebagai berikut :

𝐶=

1
𝑀

𝑀
𝑘=1 𝑥𝑘𝑖

(1)

Keterangan :
C = Centroid
M = DimensiObyek / Total Banyaknya Data
k = banyakobyek (k=1,2,...n)
xki = feature vector ke-i (i=1,2,...n)

Variabel M (Monetary)
Monetary merupakan total biaya transaksi yang
diterima
perusahaan
berdasarkan
frekuensi
pembelian yang dilakukan pelanggan selama periode
tertentu. Secara umum, semakin banyak jumlah
transaksi yang dilakukan pelanggan, semakin tinggi
dan relatif penting nilai pelanggan tersebut untuk
perusahaan. Sebaliknya, semakin sedikit jumlah
transaksi yang dilakukan, semakin rendah juga nilai
pelanggan tersebut terhadap perusahaan. Untuk
monetary, nilai diperoleh dari perhitungan proses
pembayaran yang telah dilakukan.

5. Kembaliketahap
3,
perhitunganakanselesaijikanilaiklaster yang lama
danbarukonvergen. Dimananilaiklaster yang lama
samadengannilaiklasterbaru.
Metode
memilikikarakteristiksebagaiberikut :

K-Means

1.K-Means
sangatcepatdalam
proses
klasterisasidansangat
sensitive
padapembangkitancentroid awalsecaraacak.
2.Memungkinkansuatuklastertidakmemilikianggota.
3.Hasilklasterisasidengan K-Means bersifatunik /
selaluberubah.

2.2 Clustering
Clustering atau Klasterisasi merupakan metode
pengelompokan data berdasarkan kelas data yang telah
ditentukan. Klasterisasi digolongkan sebagai metode
unsupervised learning[3]. Prinsip dari klasterisasi adalah
memaksimalkan kesamaan antar anggota dalam satu
kelas dan meminimumkan kesamaan antar klaster.
Algoritma klasterisasi membutuhkan fungsi jarak untuk
mengukur kemiripan antar data. Kelemahan pada metode
ini adalah sering didapatkan hasil klaster yang tidak
optimal karena pemilihan pusat klaster yang kurang baik
dengan cara acak.
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1
𝑌𝑜 =
𝑛

Mulai

Xo = nilai sumbu X dari M.
Yo = niai sumbu Y dari M.
N = total data
2. Tentukan jumlah klaster, misal K.
3. Hitung jarak tiap data ke titik pusat M, misal M
terletak pada data (Xo,Yo), maka jarak tiap piksel
(Xp,Yp) ke M (Xo,Yo).

Hitung jarak objek
dengan nilai centroid
tidak
Kelompokkan data
berdasarkan jarak
minimum

𝐷𝑚 =

𝑋𝑝 − 𝑋𝑜

2

+ 𝑌𝑝 − 𝑌𝑜

2

(4)

Keterangan :
Dm = jarak data ke titik pusat M
Xp = nilai sumbu X pada data yang terukur
Yp = nilai sumbu Y pada data yang terukur
4. Tentukan C1 sebagai pusat klaster pertama yang
merupakan data terdekat dari pusat sebaran nilai
M.jarak terpendek dari pusat M.

Konvergen

ya

Selesai

5. C2 ditentukan dengan melihat nilai sebaran data
terdekat kedua dari M setelah C1. Lalu jarak antara
C2-C1 harus lebih jauh dari jarak M-C1.bila tidak
memenuhi maka ambil sebaran data terjauh dari M.
Perhitungan
menggunakan
rumus
Euclidean
Distance(Xp1,Yp1)

Gambar1 Flowchart Algoritma Clustering K-Means

2.4 Penentuan Centroid K-Means
Metode K-Means dalam penentuan centroid awal
dilakukan secara acak tetapi hasil yang didapatkan
kurang optimal, jika inisialisasi posisi awal sebagai
pusat klaster didapat secara acak maka hasil klaster
yang diperoleh tidak konsisten setiap melakukan
perhitungan klaster. Pada saat melakukan perhitungan
klaster dengan menentukan nilai centroid secara acak
terkadang menghasilkan klaster yang sama namun
hasilnya tetap tidak optimal. Oleh karena itu dalam
inisialisasi centroid awal ditambahkan metode
Modified K-Means.
Metode Modified K-Means merupakan hasil
pengembangan dari algoritma K-Means dengan
mengacu pada penelitian inisialisasi centroid. Cara
kerja Modified K-Means dengan menyebarkan
centroid awal di ruang fitur sehingga jarak antar
centroid adalah sejauh mungkin[4]. Tujuanya agar
hasil klaster yang terbentuk memiliki nilai between
yang tinggi antar klaster. Algoritma Modified KMeans sebagai berikut :

𝐷𝑚 =

𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖

𝑋𝑝 − 𝑋𝑝1

2

+ 𝑌𝑝 − 𝑌𝑝1

2

(5)

Keterangan :
Xp1 = nilai sumbu X pada data yang terukur
Yp1 = nilai sumbu Y pada data yang terukur
6. Lakukan langkah 4 dan 5 sampai k, dimana k =
jumlah klaster untuk menentukan centroid.
7. Lakukan perhitungan untuk mencari nilai
terdekat dengan masing – masing centroid lalu
dikelompokkan.
8. Alokasikan masing – masing data ke
centroid/rata – rata terdekat. Lalu hitung nilai
centroid baru dengan rumus sebagai berikut:

𝐶=

1. Tentukan nilai M sebagai pusat data, misal
M(Xo,Yo).

𝑛

𝑖=1

Keterangan :

Tentukan nilai Centroid

1

𝑥𝑖
(3)

Tentukan banyak
cluster sejumlah K

𝑋𝑜 =

𝑛

1
𝑀

𝑀
𝑘=1 𝑥𝑘𝑖 (6)

C = Centroid
M = Dimensi Obyek / Total Banyaknya Data
k = banyak obyek (k=1,2,...n)
xki = feature vector ke-i (i=1,2,...n)

(2)

9. perhitungan akan selesai jika nilai klaster yang
lama sama dengan nilai klaster baru, bila belum sama
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maka dilakukan pengulangan perhitungan pada tahap
7 dengan nilai centroid yang baru.

𝑅=

Metode Euclidean Distance digunakan untuk
menghitung jarak antar data dengan centroid[3].
Pengukuran ini didasarkan pada nilai obyek pada
setiap k dimensi dalam pembelajaran. Euclidean
Distance dapat menghitung jarak antar data sebanyak
dua dimensi dan lebih. Rumus Euclidean Distance
dengan 2 objek dan 2 dimensi:

𝑝2 − 𝑝1

2

𝑐

𝐶 𝑖=1 𝑅𝑐
(9)
𝑐
1
𝐶 𝑖,𝑗 =1 𝑅𝑖𝑗

Keterangan :
C = total jumlah klaster
i = data ke-i dalam klaster
Rc = jarak rata-rata objek dalam satu klaster
Rij = jarak rata-rata objek klaster dengan klaster lain

2.5 Euclidean Distance

𝐷𝑝𝑞 =

1

3. Hasil Percobaan
Pengujian program prediksi customer menggunakan
sistem segmentasi RFM dan clustering K-Means terdiri
dari dua tahap pengujian. Dua tahap pengujian tersebut,
yaitu pengujian terhadap modul program dan pengujian
terhadap kinerja rancangan program.
Pengujian terhadap modul bertujuan untuk menguji
apakah setiap modul dalam aplikasi berjalan dengan
baik. Hasil pengujian terhadap modul menunjukan
bahwa semua modul berjalan dengan baik dan sesuai
rancangan. Berikut merupakan modul dalam aplikasi :
1. Modul Main Menu
2. Modul Pelanggan
3. Modul Transaksi Pelanggan
4. Modul Segmentasi

+ 𝑞2 − 𝑞1 2 (7)

Keterangan :
Dpq = jarak 2 obyek
P2 = nilai centroid pertama
P1 = data pertama objek pertama
q2 = nilai centroid kedua
q1 = data pertama objek kedua

2.6 Evaluation Silhouette
Evaluation Silhouette merupakan salah satu
metode untuk mengevaluasi suatu klaster. Metode ini
digunakan untuk menguji kualitas klaster yang
dihasilkan melalui proses klasterisasi[5].Tahapan
untuk menghitung nilai Silhouette adalah sebagai
berikut :

Pengujian terhadap kinerja program dilakukan
dengan membandingkan hasil perhitungan manual dan
perhitungan program. Perhitungan dilakukan dengan
menggunakan data periode Januari 2013. Hasil
perhitungan yang dilakukan menghasilkan hasil yang
sama baik dari perhitungan manual dan perhitungan
program. Perhitungan dilakukan pada proses input dua
dan tiga klaster. Hasil dilihat dari nilai evaluasi
silhouette pada tabel 1.

1. Setiap obyek i, hitung rata – rata jarak dari obyek
i dengan seluruh obyek yang berada dalam satu
klaster. Hasil dari nilai rata – rata disebut ai.
2. Setiap obyek i, hitung rata – rata jarak dari obyek
i dengan obyek yang berada di klaster lainnya.
Dari semua jarak rata – rata tersebut diambil nilai
yang paling kecil. Nilai ini disebut bi.
3. Setelah perhitungan pada tahap 1 dan 2 selesa
maka didapatkan nilai silhouette coeficient:

Tabel 1 Evaluasi Global Silhouette

Cluster Global Silhouette (program) Global Silhouette (manual)

𝑆𝒊 = 𝑏𝒊 − 𝑎𝒊 /max
(𝑎𝑖 , 𝑏𝑖 )(8)
Hasil perhitungan nilai silhouette coeficient dapat
bervariasi antara -1 hingga 1. Hasil klasterisasi
dikatakan baik jika nilai silhouette bernilai positif.
Apabila nilai silhouette bernilai positif menandakan
bahwa data yang terdapat pada klaster tersebut berada
pada kelas atau klaster yang tepat.

2

0,1211

0,1211

3

0,3529

0,3529

Pengujian berikutnya melakukan pengujian pada data
perusahaan periode Januari 2013 – Desember 2014.
Pengujian dilakukan dengan melakukan empat evaluasi,
yaitu Evaluasi Global Silhouette, Evaluasi Variance,
LineChart, Scatter Plot, dan Evaluasi terhadap data
asli.

2.7 Evaluation Variance

3.1 Evaluasi Global Silhouette

Evaluation Variance merupakan metode yang
digunakan untuk mengevaluasi hasil klaster yang
terbentuk [6]. Evaluasi Variance digunakan untuk
melihat jarak nilai data dalam satu klaster[6].Jarak
data yang kecil atau mendekati 0, menunjukan bahwa
data dalam satu klaster memiliki kemiripan nilai yang
dekat antar data. Rumus Varians sebagai berikut :

Pengujian dilakukan terhadap data periode Januari
2013 Desember 2014. Pengujian pertama yang dilakukan
adalah pengujian terhadap nilai evaluasi Global
Silhouette. Pengujian dilakukan terhadap dua klaster
dan tiga klaster. hasil yang baik dan tepat adalah hasil
yang memiliki nilai Global Silhouette bernilai positif.
Hasil yang positif menunjukan bahwa data yang terdapat
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pada klaster tersebut berada pada klaster yang benar.
Hasil positif juga menunjukan bahwa jarak rata – rata
antar objek dalam satu klaster lebih kecil dari jarak rata –
rata antar objek dengan objek yang berada pada klaster
lain.

Pengujian kedua dilakukan pada proses pembentukan
tiga klaster. Hasil nilai evaluasi varians pada
pembentukan tiga klaster adalah 2,8638. Nilai varians
pada pembentukan tiga klaster menghasilkan nilai yang
lebih besar dari pembentukan dua klaster. Nilai varians
yang lebih besar menunjukan bahwa data yang terdapat
pada proses pembentukan tiga klaster memiliki
keberagaman nilai yang cukup berbeda dibandingkan
pada pembentukan dua klaster.
Berikut merupakan tabel hasil nilai evaluasi silhouette
dari kedua pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.

i. Dua Klaster
Pengujian pertama dilakukan dengan input dua
klaster. Nilai Silhouette pada pembentukan dua klaster
adalah 0,2839 menunjukan hasil klaster yang baik. Hasil
bernilai positif menunjukan bahwa hasil klasterisasi
mengeluarkan hasil pengelompokkan yang baik. Hasil
baik yang dimaksud adalah anggota yang terdapat pada
klaster satu dan klaster dua berada dikelas yang tepat.

Tabel 3 Nilai Evaluasi Variance

ii.Tiga Klaster
Pengujian kedua dilakukan dengan input tiga klaster.
Nilai Global Silhouette pada input tiga klaster sebesar
0,1157. Nilai tersebut menunjukan nilai yang lebih
rendah pada saat proses input dua klaster, namun hasil
tetap bernilai positif. Sehingga proses klasterisasi
bekerja dengan baik. Baik yang dimaksud adalah jarak
rata – rata antar objek dalam satu klaster lebih kecil dari
jarak rata – rata antar objek dengan objek yang berada
pada klaster lain dan anggota pada masing - masing
kelas berada di kelompok atau cluster yang benar.
Berikut merupakan tabel hasil nilai evaluasi silhouette
dari kedua pengujian tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

3.3 EvaluasiGraphChart (dua klaster dan tiga
klaster)
Hasil gambar chart pada proses pembentukan dua
klaster dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.

Tabel 2 Nilai Evaluasi Global Silhouete

Gambar 2 Cluster : 1 (RFM)

3.2 Evaluasi Variance
Pengujian evaluasi varians digunakan untuk
mengecek kualtias klaster yang terbentuk. Kualitas
klaster yang baik adalah klaster yang memiliki nilai jarak
terkecil dalam klaster. Nilai jarak yang kecil pada proses
perhitungan klaster menunjukan bahwa kemiripan nilai
data dalam suatu klaster memiliki kemiripan nilai yang
dekat. Hasil perhitungan varians yang menunjukan
klaster yang paling baik adalah nilai yang mendekati
nilai 0.

Gambar 3 Cluster : 2 (RFM)

Hasil gambar chart pada proses pembentukan tiga
klaster dapat dilihat pada Gambar 4, 5, dan 6.

i. Dua Klaster
Pengujian pertama dilakukan pada proses
pembentukan dua klaster. Hasil nilai evaluasi varians
pada pembentukan dua klaster adalah 2,1583. Hasil
tersebut menunjukan nilai yang cukup baik karena angka
tidak jauh dari angka 0. Hasil varians pada pembentukan
dua klaster menunjukan bahwa data yang terdapat pada
klaster tersebut memiliki keberagaman nilai yang mirip.
ii. Tiga Klaster
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Gambar 4 Cluster : 1 (RFM)

Gambar 7 Scatter Plot 3D (input dua klaster)

Gambar 5 Cluster : 2 (RFM)

Pada Gambar 7 menunjukan titik warna merah
merupakan pelanggan yang terdapat pada klaster satu
dan warna hitam merupakan pelanggan pada klaster dua.
Hasil gambar tersebut dapat dilihat bahwa hasil klaster
menunjukan hasil yang cukup baik. Seluruh pelanggan
mengelompok cukup berdekatan. Namun anggota pada
klaster satu terjadi penyebaran pelanggan terjadi cukup
jauh. Sehingga nilai RFM pada klaster satu memiliki
keberagaman nilai.
Hasil scatter plot pada proses input tiga klaster dapat
dilihat pada Gambar 8.

Gambar 6 Cluster : 3 (RFM)

Kesimpulan dari output gambar chart pada proses
pembentukandua klaster dan tiga klaster adalah hasil
terbaik didapat pada saat pembentukantiga klaster. Hasil
pada klaster ketiga menunjukan nilai RFM yang tinggi,
hal ini menunjukan bahwa pelanggan pada klaster
tersebut memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap
perusahaan dan dapat dijadikan sebagai bahan
pertimbangan bagi perusahaan untuk memberikan diskon
terhadap pelanggan yang terdapat pada klaster tersebut.

Gambar 8 Scatter Plot 3D (input tiga klaster)

Pada Gambar 8 menunjukan hasil dari pembentukan
tiga klaster. Pada gambar ini dapat dilihat bahwa hasil
klasterisasi bekerja dengan baik. Hasil scatter plot pada
ketiga warna tersebut memperlihatkan bahwa pelanggan
yang memiliki kemiripan nilai RFM terkelompok dengan
baik. Jarak antar warna yang cukup jauh menandakan
bahwa masing – masing klaster memiliki keberagaman
nilai RFM yang berbeda.
Dari hasil pembahasan yang dilakukan pada proses
input dua klaster dan tiga klaster menunjukan bahwa
hasil pengelompokkan terbaik terdapat pada proses
pembentukan tiga klaster. Hasil tersebut menunjukan
nilai RFM pada satu klaster memiliki keberagaman nilai
yang dekat dan nilai antar klaster memiliki keberagam
nilai RFM yang berbeda. Sehingga hasil output pada
klaster ketiga memnunjukan hasil pengelompokkan yang
baik.

3.4EvaluasiScatter Plot
Pengujian ketiga terhadap data periode Januari 2013
Desember 2014 dilakukan dengan melihat gambar
scatter plot terhadap dua klaster dan tiga klaster. Hasil
gambar yang baik dilihat dengan cara warna pada
masing – masing klaster mengelompok berdekatan atau
tidak. Apabila warna antar klaster terkelompok secara
berdekatan dapat disimpulkan bahwa pelanggan yang
terkelompok pada klaster memiliki kemiripan nilai RFM
yang berdekatan.
Hasil gambar scatter plot pada proses input dua
klaster dapat dilihat pada Gambar 7.

3.5Evaluasi dengan Data Asli
Tahap pengujian terakhir adalah dengan melakukan
perbandingan hasil pembentukan dua klaster dan tiga
klaster dengan data pelanggan yang diberikan diskon
oleh perusahaan. Tujuan dari pengujian tersebut untuk
melihat apakah data pelanggan yang diberikan diskon
oleh perusahaan pada periode Januari 2013 – Desember
2014 memiliki kesamaan dengan hasil klaster pada
program. Hasil klaster yang memiliki kemiripan yang
dekat dengan data pelanggan yang sudah diberikan
diskon akan dijadikan sebagai bahan masukan kepada
perusahaan untuk pemberian diskon. Berikut hasil
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perbandingan dengan data asli perusahaan dapat dilihat
pada Tabel 2.
Tabel 2 Perbandingan Data Perusahaan dan Data Klaster

4.

5.

6.

Keterangan :
Data pelanggan perusahaan : banyaknya pelanggan
yang melakukan transaksi periode Januari 2013 –
Desember 2014
Data diskon perusahaan : jumlah banyak pelanggan
yang diberikan diskon oleh perusahaan sebanyak 25
pelanggan periode Januari 2013 – Desember 2014
Klaster ke : jumlah input claster dari program
segmentasi pelanggan
Data hasil klaster : banyak data pelanggan yang
terdapat pada klaster/kelompok tersebut.
Data diskon : banyaknya data pelanggan yang
terdapat pada data diskon perusahaan periode Januari
2013 – Desember 2014.
Presentasi kemiripan data : presentase seberapa besar
data pelanggan yang terdapat pada data diskon
pelanggan yang diberikan oleh perusahaan.

7.
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Hasil dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa
hasil klaster yang paling sama dengan data diskon yang
diberikan oleh perusahaan selama periode dua tahun
adalah pada saat input tiga klaster dan terdapat pada
klaster tiga. Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan
masukkan dan pertimbagan kepada perusahaan untuk
memberikan diskon terhadap seluruh pelanggan yang
terdapat pada klaster tersebut.
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5. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapatdiperolehdarihasilpengujian
yang
dilakukanterhadap
system
prediksiloyalitaspelanggandenganmetodesegmentasi
RFM
danpengelompokkandenganalgoritmaClustering
Modified K-Meansadalahsebagaiberikut:
1.

2.

3.

perusahaan dan pembentukan tiga klaster
menghasilkan ciri pelanggan yang berbelanja dalam
nominal yang cukup besar dengan frekuensi yang
cukup besar.
Hasil pengujian evaluasi silhouette dan variance
menunjukan hasil terbaik pada proses pembentukan
dua klaster. nilai silhouette sebesar 0,2839 dan nilai
variance sebesar 2,1583.
Hasil pengujian berdasarkan gambar LineChart dan
ScatterPlot menunjukan hasil terbaik pada proses
pembentukan tiga klaster.
Hasil clustering yang meghasilkan data yang mirip
pada data diskon perusahaan periode Januari 2013
– Desember 2014 adalah pada proses pembentukan
tiga klaster dengan tingkat kemiripan sebesar 64%.
Clustering K-Means membantu perusahaan dalam
mencari pelanggan yang memiliki nilai loyalitas
yang tinggi terhadap perusahaan.

Aplikasi segmentasi pelanggan telah berfungsi
dengan baik setiap tombolnya dan sesuai dengan
spesifikasi rancangan yang telah ditentukan.
Metode segmentasi RFM dan clustering modified
k-means dapat diimplementasikan pada kasus
perusahaan.
Hasil clustering pembentukan dua klaster
menunjukan ciri pelanggan yang cukup sering
belanja sampai periode Desember 2014 dengan
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