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ABSTRACT 

AS'ARI OKTAFIAN SALEH. The Level of Employee Discipline Clustering in 

Palembang High Court Using K-Means Algorithm 

The success of an organization in achieving organizational goals is 

determined by the performance of its employees. To achieve these objectives can 

be done by measuring the level of discipline of employees. The Palembang High 

Court has a lot of employees and has not yet clustered the level of employee 

discipline. This research is used as an evaluation material to measure the level of 

employee discipline. To classify the level of employee discipline, the method used 

is K-Means Clustering. The K-Means algorithm was chosen because it has the 

ability to process objects in large numbers with a more measured and efficient 

time. The final results of this study in the form of grouping employees are divided 

into 3 groups that have a high level of discipline totaling 54 employees, a 

moderate level of discipline amounting to 20 employees, and a low level of 

discipline amounting to 12 employees. 

 

Keywords: Employee, Data Mining, Clustering, K-Means Algorithm. 
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ABSTRAK 

AS’ARI OKTAFIAN SALEH. Clustering Tingkat Kedisiplinan Pegawai pada 

Pengadilan Tinggi Palembang Menggunakan Algoritma K-Means 

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi ditentukan 

oleh kinerja pegawainya. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat dilakukan dengan 

mengukur tingkat kedisiplinan pegawainya. Pengadilan Tinggi Palembang 

memiliki banyak pegawai dan belum melakukan pengelompokkan (clustering) 

tingkat kedisiplinan pegawai. Penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi 

untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai. Untuk mengelompokkan tingkat 

kedisiplinan pegawai ini, metode yang digunakan adalah K-Means Clustering. 

Algoritma K-Means dipilih karena memiliki kemampuan mengolah objek dalam 

jumlah besar dengan waktu yang lebih terukur dan efisien. Hasil akhir dari 

penelitian ini berupa pengelompokkan pegawai dibagi menjadi 3 kelompok yang 

mempunyai tingkat kedisiplinan tinggi berjumlah 54 pegawai, tingkat kedisiplinan 

sedang berjumlah 20 pegawai, dan tingkat kedisiplinan rendah berjumlah 12 

pegawai.  

 

Kata kunci : Pegawai , Data Mining, Clustering, Algoritma K-Means.  

  



xvi 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Aprilla, D, dkk. 2013. Belajar Data Mining dengan RapidMiner. Jakarta : 

Gava Media.  

Atmojo, Reksa Suhud Tri, dkk. 2019. Analisis Data E-Absensi untuk 

Menganalisis Perbandingan Pola Disiplin Kerja Menggunakan 

Algoritma Clustering K-Means. Lampung.  

Jurnal: Rekayasa dan Teknologi. Lampung: Teknik Elektro, Program  

Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Lampung. 

Ernawati, Fidyah Yuli & Siti Rochmah. 2019. Pengaruh Motivasi dan  

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai. Semarang. Jurnal : 

Manajemen. Semarang: Manajemen, Program Studi Manajemen, 

STIE Semarang. 

Han, Jiawei, et al. 2012. Data Mining Concepts and Techniques. USA : 

Morgan Kaufmann. 

Handoko, Koko. 2016. Penerapan Data Mining dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran pada Instansi Perguruan Tinggi Menggunakan 

Metode K-Mean Clustering. Riau. Jurnal: Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. Riau: Teknik Informatika,  

Program Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas 

Putera Batam.  

Hilman, Gilang Yudistira, dkk. 2015. Pemetaan Daerah Rawan 

Kriminalitas di Wilayah Hukum Poltabes Semarang Tahun 2013 

dengan Menggunakan Metode Clustering. Semarang. Jurnal: 

Geodesi. Semarang: Program Studi Teknik Geodesi, Fakultas 

Teknik, Universitas Diponegoro. 

Irwansyah, Edy & Faisal, Muhammad. 2015. Advanced Clustering : Teori  

dan Aplikasi. Yogyakarta : Deepublish CV. Budi Utama. 

Kementerian Pendidikan dan Budaya. 2019. Kamus  

Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:  

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. https://kbbi.web.id/ 

Diakses tanggal 22 Oktober 2019. 

 

https://kbbi.web.id/


xvii 
 

Maharani, dkk. 2017. Implementasi Data Mining untuk Pengaturan Layout 

Minimarket dengan Menerapkan Association Rule. Medan. Jurnal : 

Riset Komputer. Medan: Teknik Informatika, Program  

Studi Teknik Informatika, STMIK Budi Darma. 

Mahen, dkk. 2015. Prediksi Harga Emas Dunia Sebagai Pendukung 

Keputusan Investasi Saham Menggunakan Teknik Data Mining. 

Jakarta. Jurnal : Kalbiscentia, Volume 2 No.1 Februari 2015. Jakarta 

: Sistem Informasi, Program Studi Sistem Informasi, Institut 

Teknologi dan Bisnis Kalbis. 

Purba, Windania, dkk. 2019. Implementasi Data Mining untuk 

Pengelompokkan dan Prediksi Karyawan yang Berpotensi PHK 

dengan Algoritma K-Means Clustering. Medan. Jurnal : Sistem 

Informasi Ilmu Komputer. Medan : Sistem Informasi, Program Studi 

Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Prima 

Indonesia. 

Rusmawan, Uus. 2019. Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi 

Pemrogramman. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 

Sahlan, Nurul Ikhsan, dkk. 2015. Pengaruh Lingkungan Kerja, Kepuasan 

Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank 

Sulut Cabang Airmadidi. Manado. Jurnal : Ekonomi dan Bisnis. 

Manado : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, 

Universitas Sam Ratulangi Manado. 

Setyabudhi, Albertus L, dkk. 2019. Sistem Pengelolaan Data Pengadaan 

dan Transaksi Penjualan Pisang Sunpride Cabang Batam 

Menggunakan PHP dan MySql. Batam. Jurnal : Jurnal Responsive. 

Batam : Program Studi Teknik Industri dan Program Studi Teknik 

Informatika STT Ibnu Sina, Batam.  

Yuwafi, Hamdan, dkk. 2019. Implementasi Data Mining  

untuk Menentukan Santri Berprestasi di PP. ManaarulHuda  

dengan Metode Clustering Algoritma K-Means.  

Malang. Jurnal : Spirit. Malang : Teknik Informatika,  

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Widyagama Malang. 

  

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Setiap pegawai dalam suatu organisasi dituntut untuk memberikan 

kontribusi positif melalui kinerja yang baik, karena keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan organisasi ditentukan oleh kinerja 

pegawainya. Kinerja pegawai merupakan tingkat pencapaian atau tugas yang 

harus dilaksanakan atau hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai sesuai 

dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, 

sebaiknya perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur baik atau buruknya 

kinerja pegawai pada suatu organisasi salah satunya dapat dilakukan dengan 

cara menilai kedisiplinan setiap pegawai. 

Kedisiplinan diartikan jika pegawai selalu datang dan pulang tepat 

waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua 

peraturan organisasi dan norma-norma yang berlaku (Hasibuan dalam 

Ernawati dan Rochmah, 2019). 

Salah satu aspek disiplin yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja pegawai adalah kehadiran yang dapat dilihat dari absensi kehadiran 

pegawai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kehadiran adalah 

perihal hadir, adanya (seseorang, sekumpulan orang) pada suatu tempat. 

Biasanya kehadiran pegawai akan dicatat kehadirannya melalui mesin 

pencatat waktu dengan menggunakan sidik jari seperti jam masuk dan jam 

pulang pegawai, ada juga beberapa pencatatan kehadiran pegawai yang masih 
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dilakukan secara manual, misalnya seperti absensi ketidakhadiran pegawai 

yang dikarenakan izin, sakit, dan cuti yang biasanya masih menggunakan surat 

keterangan/formulir khusus. Oleh karena itu, untuk memudahkan pihak 

kepegawaian dalam proses mengevaluasi absen kehadiran seluruh pegawai 

dalam suatu instansi, maka digunakanlah suatu teknik pengelompokkan data 

yaitu dengan clustering. 

Clustering adalah metode penganalisaan data yang sering dimasukkan 

sebagai salah satu metode data mining, yang tujuannya adalah untuk 

mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang 

sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. ( 

Pedrycz dalam Hilman, dkk, 2015) 

Dari beberapa teknik clustering yang paling sederhana dan umum 

digunakan adalah Algoritma K-Means, yaitu dengan mengelompokkan objek 

berdasarkan jarak dan Algoritma K-Means dipilih karena memiliki 

kemampuan mengolah objek dalam jumlah besar dengan waktu yang lebih 

terukur dan efisien.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asmawati, S.Kom selaku staf 

Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi pada Pengadilan Tinggi 

Palembang mengatakan bahwa saat ini Pengadilan Tinggi Palembang belum 

melakukan pengelompokkan absensi kehadiran pegawai, sehingga pihak 

kepegawaian tidak dapat mengevaluasi berapa jumlah pegawai yang tingkat 

kedisiplinannya tinggi, sedang, dan rendah. Oleh karena itu, penulis tertarik 
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untuk mengangkat judul “Clustering Tingkat Kedisiplinan Pegawai pada 

Pengadilan Tinggi Palembang Menggunakan Algoritma K-Means” . 

1.2. Perumusan Masalah 

Bagaimana cara melakukan Clustering Tingkat Kedisiplinan Pegawai 

pada Pengadilan Tinggi Palembang Menggunakan Algoritma K-Means ? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar penulisan skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan, maka penulis membatasi ruang lingkup dengan batasan 

sebagai berikut : 

1. Penulis hanya mengolah data absensi kehadiran Pegawai Negeri Sipil 

(PNS) di Pengadilan Tinggi Palembang. 

2. Algoritma yang digunakan dalam penelitian adalah Algoritma K-Means. 

3. Aplikasi yang digunakan dalam penelitian adalah aplikasi RapidMiner.  

4. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sakit, izin, tanpa 

keterangan, datang tepat waktu, terlambat, tidak absen masuk, tidak 

absen pulang dan pulang tepat waktu. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian adalah melakukan pengelompokkan 

(clustering) tingkat kedisiplinan pegawai pada Pengadilan Tinggi Palembang.  

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Bagi Penulis 

Menambah pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu tentang data 

mining khususnya Clustering K-Means. 
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1.5.2. Bagi Kantor Pengadilan Tinggi Palembang 

Adapun manfaat bagi Kantor Pengadilan Tinggi Palembang 

sebagai berikut : 

1. Sebagai tolak ukur tingkat kedisiplinan pegawai melalui absensi 

kehadiran pegawai. 

2. Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan disiplin kerja 

sehingga pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. 

1.5.3. Bagi Akademik 

Bagi akademik, laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi 

untuk peneliti yang selanjutnya di masa yang akan datang dan bahan 

informasi bagi penelitian sejenis. 

1.6. Sistematika Penulisan 

 Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan penulisan laporan 

skripsi ini menjadi lebih mudah dipahami dan terarah, dimana penulisan 

menjabarkan dalam 6 bab permasalahan dan masing-masing bab akan 

diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika laporan skripsi diuraikan 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II  GAMBARAN UMUM DAN TEMPAT PENELITIAN 

 Pada bab ini penulis akan membahas tentang profil tempat 

penelitian, visi dan misi, struktur organisasi, tugas wewenang. 

BAB III  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan teori-teori yang mendukung yang 

terkait dengan penelitian. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan jenis data, teknik pengumpulan data, jenis 

penelitian dan metode yang digunakan. 

BAB V  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dilaporkan hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian 

dan pembahasan terhadap hasil yang telah dicapai dan uji coba 

teknologi. Hasil dan pembahasan disesuaikan dengan teknik 

clustering yang digunakan. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini memberikan kesimpulan secara umum dari apa yang 

telah dibahas. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

2.1. Profil Instansi 

2.1.1. Sejarah Pengadilan Tinggi Palembang 

Sebelum Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk merupakan 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Tinggi 

Jakarta, namun setelah terbit Undang Undang Nomor 11 Tahun 1964 

Tanggal 08 Agustus 1964 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 

Palembang, maka terbentuklah Pengadilan Tinggi Palembang yang 

wilayah hukumnya meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan 

dan Provinsi Lampung. Pada tahun 1980 terbit Undang – Undang No. 9 

Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 Tentang Pembentukan Pengadilan 

Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah hukum Provinsi 

Lampung, pada tahun 1982 terbit Undang – Undang No. 14 Tahun 1982 

tanggal 20 Agustus 1982 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi 

Jambi yang meliputi wilayah hukum Provinsi Jambi dan pada tahun 

2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang meliputi 

wilayah Provinsi Bangka Belitung dengan Undang – Undang No. 13 

Tahun 2004 tanggal 06 Juli 2004. Dengan terbitnya ketiga Undang - 

Undang tersebut diatas wilayah hukum Provinsi Lampung, Provinsi 

Jambi dan Provinsi Bangka Belitung tidak lagi termasuk dalam wilayah 

hukum Pengadilan Tinggi Palembang. 
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Pengadilan Tinggi Palembang yang terletak di Jalan Jenderal 

Sudirman KM 3,5 Palembang meliputi wilayah hukum Provinsi 

Sumatera Selatan dan hingga saat ini membawahi 9 (sembilan) 

Pengadilan Negeri yaitu : 

1. Pengadilan Negeri Palembang. 

2. Pengadilan Negeri Kayu Agung.   

3. Pengadilan Negeri Sekayu.    

4. Pengadilan Negeri Muara Enim.   

5. Pengadilan Negeri Baturaja.  

6. Pengadilan Negeri Lahat. 

7. Pengadilan Negeri Lubuklinggau. 

8. Pengadilan Negeri Prabumulih. 

9. Pengadilan Negeri Pagar Alam. 

2.1.2. Visi dan Misi  

Visi merupakan gambaran masa depan yang merupakan cita-cita 

yang ingin diwujudkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang. Visi 

Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada visi Mahkamah Agung RI 

adalah sebagai berikut : 

“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang  Agung” 
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Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai 

visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan 

terwujud dengan baik. 

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Tinggi Palembang 

menetapkan misi sebagai berikut : 

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan 

transparan. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam 

rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. 

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien. 

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang 

efektif dan efisien . 

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

2.1.3. Struktur Organisasi 

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang dapat dilihat pada 

gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang. 

2.1.4. Tugas dan Wewenang 

1. Ketua Pengadilan 

Sebagai pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di 

lingkungan masing-masing maupun antar instansi di luar peradilan 

sesuai tugas masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi di 

lingkungan peradilan wajib menerapkan sistem pengendalian intern 

di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya 

mekanisme dan uji silang. Setiap pimpinan satuan organisasi di 

lingkungan peradilan wajib melaksanakan pengawasan melekat dan 

mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

Apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 
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yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi di 

lingkungan peradilan bertanggung jawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberi 

petunjuk, bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan. Dengan 

melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi 

dilingkungan peradilan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk 

dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan 

menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan 

akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan 

organisasi di lingkungan peradilan dari bawahannya, wajib diolah 

dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih 

lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.  

2. Wakil Ketua 

Melaksanakan tugas ketua apabila ketua berhalangan dan 

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh ketua kepadanya. 

3. Majelis Hakim 

Bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas 

perkara yang diberikan kepadanya kemudian dalam hal Pengadilan 

Tinggi melakukan pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri 

para pihak dan saksi, maka Hakim bertanggung jawab atas 

pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan, melaksanakan 
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pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana 

tertentu yang ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan 

dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan. 

4. Panitera 

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan 

administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan 

dengan perkara. 

Dalam melaksanakan tugas pokok, Panitera Pengadilan Tinggi 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis. 

b) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata. 

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana. 

d) Pelaksanaan pengelolaan perkara tipikor. 

e) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data 

perkara dan transparansi perkara. 

f) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan 

keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan 

perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi 

kepaniteraan. 

g) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan. 

h) Pelaksanaan lainnya yang diberikan oleh Ketua Pengadilan. 
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5. Sekretaris 

Melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, 

organisasi, keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris 

Pengadilan Tinggi menyelenggarakan fungsi : 

a) Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran. 

b) Pelaksanaan urusan kepegawaian. 

c) Pelaksanaan urusan keuangan. 

d) Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana. 

e) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik. 

f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, 

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, 

dan perpustakaan. 

g) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta 

pelaporan di lingkungan kesekretariatan Pengadilan Tinggi. 

6. Panitera Muda Perdata 

Melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda 

Perdata menyelenggarakan fungsi : 

a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara banding. 
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b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan  kelengkapan berkas 

perkara gugatan dan permohonan. 

c) Pelaksanaan registrasi perkara banding. 

d) Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan. 

e) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister 

untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan 

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 

Tinggi. 

f) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan 

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan 

Tinggi. 

g) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 

Tinggi. 

h) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah 

diputus dan diminutasi. 

i) Pelaksanaan penerimaan salinan putusan Pengadilan Tinggi 

beserta berkas perkara Bundel A kepada Pengadilan Pengaju. 

j) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

k) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum. 



14 
 

 
 

l) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan. 

m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera. 

7. Panitera Muda Pidana 

Melaksanakan administrasi perkara dibidang pidana. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda 

Pidana menyelenggarakan fungsi : 

a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara banding. 

b) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas 

perkara pidana. 

c) Pelaksanaan registrasi perkara banding. 

d) Pelaksanaan registrasi perkara pidana. 

e) Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister 

untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasakan 

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 

Tinggi. 

f) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk 

diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan 

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 

Tinggi. 

g) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman 

penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan 

penangguhan penanganan. 



15 
 

 
 

h) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah 

putus dan diminutasi. 

i) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi 

beserta berkas perkara Bundel A kepada Pengadilan Pengaju. 

j) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

k) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.  

l) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan. 

m) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan panitera. 

8. Panitera Muda Tipikor 

Melaksanakan administrasi perkara dibidang perkara tindak pidana 

korupsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda 

Tipikor mempunyai fungsi : 

a) Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan perkara 

tipikor. 

b) Pelaksanaan registrasi perkara tipikor. 

c) Pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister 

untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim dari Ketua 

Pengadilan Tinggi. 
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d) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman 

penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan 

penangguhan penahanan bagi perkara. 

e) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah 

diputus dan diminutasi. 

f) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi 

beserta berkas perkara Bundel A kepada Pengadilan Pengaju. 

g) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

h) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum. 

i) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan. 

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

9. Panitera Muda Hukum 

Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data 

perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta 

pelaporan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Panitera Muda 

Hukum menyelenggarakan fungsi : 

a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data 

perkara. 

b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara. 

c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara. 
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d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip 

perkara. 

e) Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan 

berkas perkara. 

f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-

bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara. 

g) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan 

masyarakat. 

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera. 

10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 

Melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, 

kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan 

teknologi informasi. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian 

Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan 

program dan anggaran. 

b) Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan 

dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, 

pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan 

pensiun serta pengelolaan sasaran kinerja pegawai, 

administrasi jabatan fungsional dan pengurusan akses dan 

disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian. 
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c) Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan dan 

evaluasi organisasi dan tata laksana. 

d) Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi 

dan statistik. 

e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, 

dokumentasi dan pelaporan. 

11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan 

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, pelengkapan, rumah 

tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan 

masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, 

dokumentasi serta penyusunan laporan. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bagian 

Umum dan Keuangan mempunyai tugas : 

a) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan 

penggandaan. 

b) Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, 

sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan. 

c) Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan 

masyarakat. 

d) Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi 

dan verifikasi, pengelolaan barang milik Negara serta 

pelaporan keuangan. 
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e) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan 

laporan. 

12. Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan 

program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, 

pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan. 

13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan 

kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi 

informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta 

penyusunan laporan. 

14. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, 

kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, 

sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, 

keprotokolan dan hubungan masyarakat. 

15. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan 

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan 

pengelolaan keuangan, pembendaharaan, akutansi dan verifikasi, 

pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan serta 

pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan. 
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16. Panitera Pengganti 

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan 

mencatat jalannya sidang pengadilan, bertugas membantu Hakim 

dalam hal : membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan 

terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau diubah jenis 

penahanannya, mengetik putusan. Perkara yang sudah putus berikut 

amar putusannya dan menyerahkan berkas perkara kepada Panitera 

Muda Pidana bila telah selesai diminutasi. 
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1. Teori Pendukung 

3.1.1 Kinerja 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 

dalam Sahlan, dkk, 2015). 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

tugas dalam suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi, visi organisasi tersebut (Bastian dalam Ernawati dan Rochmah, 

2019). 

3.1.2 Data Mining 

Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk 

menemukan pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. Data 

mining merupakan proses semi otomatik yang menggunakan teknik 

statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk 

mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi pengetahuan yang terkait 

dari berbagai database besar (Larose dalam Maharani,dkk, 2017). 
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3.1.3 Clustering 

Salah satu teknik yang dikenal dalam data mining yaitu 

clustering. Clustering  atau klasterisasi merupakan metode 

pengelompokan data. Clustering adalah sebuah proses untuk 

mengelompokan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga 

data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan 

data antar cluster memiliki kemiripan yang minimum (Tan dalam 

Irwansyah & Faisal, 2015). 

3.1.4 K-Means 

K-Means merupakan salah satu metode data clustering non hirarki 

yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih 

cluster/kelompok. K-Means  mempunyai  kemampuan mengelompokkan 

data dalam jumlah yang cukup  besar dengan waktu komputasi yang 

relatif cepat dan efisien. Namun, K-Means mempunyai mempunyai 

kelemahan yang diakibatkan oleh penentuan pusat awal cluster. Hasil 

cluster yang terbentuk dari metode K-Means ini sangatlah tergantung 

pada inisiasi nilai pusat awal cluster yang diberikan. K-Means  

merupakan teknik pengelompokan yang bekerja berdasarkan  Partitioned 

Clustering. Prinsip kerja dari pengelompokan  Hierarchical Clustering  

dilakukan  secara  bertahap. Beberapa teknik klastering yang paling 

sederhana dan umum adalah klastering K-Means.  Secara detail teknik ini 

menggunakan ukuran ketidakmiripan untuk mengelompokan objek.  
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Ketidakmiripan dapat diterjemahkan dalam konsep jarak. Dua objek 

dikatakan  mirip  jika  jarak  dua  objek  tersebut  dekat.  Semakin tinggi 

nilai jarak, semakin tinggi nilai  ketidakmiripannya (Handoko, 2016). 

Langkah-langkah melakukan clustering dengan metode K-Means 

adalah sebagai berikut (Santosa dalam Atmojo, dkk, 2019) :  

 Pilih jumlah cluster k.  

 Inisialisasi k pusat cluster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. 

Namun yang paling sering dilakukan adalah dengan cara random. 

Pusat-pusat cluster diberi nilai awal dengan angka-angka random. 

 Alokasikan semua data/objek ke cluster terdekat. Kedekatan dua 

objek ditentukan berdasarkan jarak kedua objek tersebut. Demikian 

juga kedekatan suatu data ke cluster tertentu ditentukan jarak antara 

data dengan pusat cluster. Dalam tahap ini perlu dihitung jarak tiap 

data ke tiap pusat cluster. Jarak paling dekat antara satu data dengan 

satu cluster tertentu akan menentukan suatu data masuk dalam 

cluster mana. Untuk menghiutng jarak semua data ke setiap titik 

pusat cluster dapat menggunakan teori jarak Euclidean yang 

dirumuskan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1. Rumus Euclidean 

 Hitung kembali pusat cluster dengan keanggotaan cluster yang 

sekarang. Pusat cluster adalah rata-rata dari semua data/objek dalam 

cluster tertentu. Jika dikehendaki bisa juga menggunakan median 

dari cluster tersebut. Jadi rata-rata (mean) bukan satu-satunya ukuran 

yang bisa dipakai.  

 Tugaskan lagi setiap objek memakai pusat cluster yang baru. Jika 

pusat cluster tidak berubah lagi maka proses clustering selesai. Atau, 

kembali ke langkah nomor 3 sampai pusat cluster tidak berubah lagi. 

3.1.5 RapidMiner  

RapidMiner merupakan perangkat lunak yang bersifat terbuka  

(open source). RapidMiner adalah sebuah solusi untuk melakukan  

analisis terhadap data mining, text mining dan analisis prediksi. 

RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif  dan prediksi  

dalam  memberikan  wawasan kepada pengguna sehingga dapat membuat 

keputusan yang paling baik. RapidMiner memiliki kurang lebih 500 

operator data mining, termasuk operator untuk input, output, data 

preprocessing dan visualisasi. RapidMiner merupakan software yang 

berdiri sendiri untuk analisis data dan sebagai  mesin data mining yang 
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dapat diintegrasikan pada produknya sendiri. RapidMiner ditulis dengan 

menggunakan bahasa pemrograman java sehingga dapat bekerja di 

semua sistem operasi (Ambarwati, dkk, 2013). 

3.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu, berikut hasil penelitian terdahulu yang 

dapat dilihat pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Tabel Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penulis Hasil 

1. Implementasi 

Data Mining 

Untuk 

Menentukan Santri 

Berprestasi di PP. 

Manaarulhuda 

Dengan Metode 

Clustering 

Algoritma K-

Means. (Jurnal 

SPIRIT Vol.11 

No. 1 Mei 2019, 

hal 22 – 29). 

ISSN : 2085-3092. 

Hamdan 

Yuwafi, Fitri 

Marisa dan 

Indra Darma 

Wijaya. 

1. Berhasil 

mengelompokkan santri 

berprestasi di PP. 

Manaarulhuda 

menggunakan metode K-

Means Clustering. 

 

2. Hasil perhitungan dengan 

metode K-Means 

Clustering dalam 

pengelompokkan santri 

berprestasi dapat 

digunakan pula untuk 

meningkatkan indeks 

prestasi pada semester 

berikutnya.    

2. Implementasi 

Data Mining 

Untuk 

Pengelompokkan 

Dan Prediksi 

Karyawan Yang 

Berpotensi PHK 

Dengan Algoritma 

K-Means 

Clustering. Jurnal 

Sistem Informasi 

Ilmu Komputer 

Windania 

Purba, Willy 

Siawin, Hardih. 

Melakukan 

pengelompokkan dan 

prediksi karyawan yang 

dibagi menjadi 2 

kelompok, yaitu kelompok 

karyawan yang memiliki 

potensi PHK dan tidak 

memiliki potensi PHK. 
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Prima (JUSIKOM 

PRIMA), Vol.2 

No. 2, Maret 2019. 

e-ISSN : 2580-

2879. 

3. Penerapan Data 

Mining dalam 

Meningkatkan 

Mutu 

Pembelajaran pada 

Instansi Perguruan 

Tinggi 

Menggunakan 

Metode K-Means 

Clustering (Studi 

Kasus di Program 

Studi TKJ 

Akademi 

Komunitas Solok 

Selatan. (  

TEKNOSI, Vol. 

02, No. 03, 

Desember 2016). 

ISSN : 2476-8812. 

Koko 

Handoko. 

1. Algoritma  K-Means  

clustering  dapat  

diterapkan  pada  data  

mahasiswa  TKJ  Akademi  

Komunitas  Solok  

Selatan, sehingga metode 

ini sangat membantu 

dalam mengelompokan 

data mutu pembelajaran. 

2. Menentukan centroid (titik 

pusat) pada tahap awal 

algoritma  K-Means  

sangat berpengaruh pada 

hasil  cluster seperti pada 

hasil pengujian yang 

dilakukan dengan 

menggunakan 25 data set 

dengan centroid yang 

berbeda menghasilkan 

hasil cluster yang berbeda 

pula. 

 

  Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu sama-

sama menggunakan teknik clustering algoritma K-Means. Perbedaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian terdahulu ini 

ada yang membahas tentang pengelompokkan santri berprestasi, tidak 

membahas tentang tingkat kedisiplinan, penelitian tersebut juga tidak 

menggunakan aplikasi RapidMiner, sasaran objek penelitian ini adalah 

santri, dan variabelnya pun berbeda, serta penelitian terdahulu lainnya 

membahas tentang pengelompokkan dan prediksi pegawai yang dibagi 

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok yang memiliki potensi PHK dan 

kelompok yang tidak memiliki potensi PHK, ada juga penelitian terdahulu 
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yang menggunakan aplikasi RapidMiner, perbedaanya dengan penelitian 

tersebut yaitu, penelitian tersebut membahas tentang pembelajaran pada 

instansi perguruan tinggi menggunakan metode K-Means Clustering, 

sasaran objek penelitian ini adalah mahasiswa, penelitian ini juga tidak 

membahas tentang tingkat kedisipilinan pegawai, tempat penelitian dan 

variabelnya pun berbeda. 

3.3 Kerangka Penelitian 

Adapun kerangka penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

 
Gambar 3.2. Kerangka Penelitian 

 

Pada penelitian yang dilakukan di Pengadilan Tinggi Palembang ini, Penulis 

menemukan permasalahan yaitu tidak adanya pengelompokkan absensi 

kehadiran terhadap seluruh pegawai di Pengadilan Tinggi Palembang 

sehingga pihak kepegawaian tidak dapat mengevaluasi tingkat kedisiplinan 

pegawai. Dari permasalahan tersebut penulis memberikan solusi dengan 

mengelompokkan pegawai berdasarkan tingkat kedisiplinannya menggunakan 

teknik Clustering Algoritma K-Means. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Lokasi dan Tempat Waktu Penelitian 

4.1.1. Lokasi 

Penelitian dilakukan pada Kantor Pengadilan Tinggi Palembang, 

Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Palembang, Sumatera Selatan 30151. 

4.1.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 01 Oktober 2019 – 

22 November 2019. 

4.2. Jenis Data  

Menurut sumber pengambilannya, data dibedakan atas dua, yaitu : 

4.2.1 Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang secara langsung 

memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono dalam Setyabudhi, 

dkk, 2019). 

Data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yaitu : 

1. Sejarah Instansi, Struktur Organisasi dan Uraian tugas dan 

wewenang. 

2. Data pegawai Pengadilan Tinggi Palembang. 
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3. Data absensi pegawai bulan September 2019 pada Pengadilan 

Tinggi Palembang. 

4.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data. Sumber data 

sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer 

yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. (Sugiyono dalam 

Setyabudhi, dkk, 2019).  

Contoh data sekunder yaitu, data dari berbagai buku, internet 

dan dari jurnal penelitian terdahulu.  

4.3. Teknik Pengumpulan Data 

4.3.1 Wawancara 

Sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara. (Arikunto dalam Rusmawan, 

2019:103). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Asmawati, S.Kom 

salah satu staf Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi di 

Pengadilan Tinggi Palembang mengatakan bahwa saat ini Pengadilan 

Tinggi Palembang belum pernah melakukan pengelompokkan absensi 

kehadiran pegawai, sehingga pihak kepegawaian belum dapat 
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mengevaluasi berapa jumlah pegawai yang tingkat kedisiplinannya 

tinggi, sedang, dan rendah. 

4.3.2 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan pengumpulan data dan informasi 

dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber – sumber 

seperti buku, karya tulis, diktat catatan kuliah, serta beberapa sumber 

lainnya yang ada hubungannya dengan objek penelitian. (Dewi dalam 

Rusmawan, 2019:104). 

Berdasarkan pengertian diatas studi pustaka yang dilakukan 

penulis adalah pengumpulan data dari bahan-bahan referensi, arsip, 

jurnal, buku dan dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan 

dalam penelitian. 

4.4. Metode Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

Secara analogi, data mining seharusnya lebih tepat disebut 

“knowledge mining from data,” yang terdengar lebih panjang. Namun, 

dalam waktu tertentu knowledge mining mungkin tidak mencerminkan  

penekanan mining dari sejumlah besar data. Namun demikian, mining 

adalah istilah yang sangat jelas prosesnya, yang menemukan sejumlah 

kecil bongkahan yang berharga dari banyaknya bahan mentah.  

  Oleh karena itu, istilah seperti  “data” dan “mining” menjadi 

pilihan populer. Selain itu, banyak istilah lain yang memiliki arti serupa 

dengan data mining, misalnya knowledge mining from data 



31 
 

 
 

(penambangan pengetahuan dari data) , knowledge extraction (ekstraksi 

pengetahuan) , data/pattern analysis (analisis data / pola) , data 

archaeology (data arkeologi), dan data dredging (pengerukan data). 

Banyak orang mengira data mining sebagai sinonim untuk istilah lain 

yang populer digunakan, seperti knowledge discovery from data (KDD), 

sementara yang lain melihat data mining hanya sebagai langkah yang 

penting dalam proses knowledge discovery databases yang dapat dilihat 

pada gambar 4.1.   

 
Gambar 4.1. Data mining sebagai langkah dalam proses 

knowledge discovery databases 

Tahapan knowledge discovery databases yang diilustrasikan pada 

gambar dapat dijelaskan pada langkah – langkah berikut : 

1. Data Cleaning (untuk menghilangkan data yang tidak perlu dan 

data yang tidak konsisten). 

2. Data Integration (dimana banyak sumber data dapat digabungkan). 
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3. Data Selection (dimana data yang relevan dengan tugas analisis 

diambil dari database). 

4. Data Transformation (dimana data di transformasikan dan di 

konsolidasikan ke dalam bentuk yang cocok untuk mining dengan 

melakukan ringkasan atau operasi agregasi). 

5. Data Mining (merupakan proses penting dimana metode cerdas 

diterapkan untuk mengekstrak pola data). 

6. Pattern Evaluation (untuk mengidentifikasi pola yang benar-benar 

menarik yang mewakili pengetahuan berdasarkan pada langkah-

langkah yang menarik). 

7. Knowledge Presentation (dimana teknik visualisasi dan 

representasi pengetahuan digunakan untuk menyajikan 

pengetahuan yang ditambang kepada pengguna). 

  Langkah 1 hingga 4 adalah berbagai bentuk data preprocessing, 

dimana data disiapkan untuk mining. Langkah data mining mungkin 

dapat berinteraksi dengan pengguna atau knowledge base. Itu pola yang 

menarik yang dapat disajikan kepada pengguna dan dapat disimpan 

sebagai pengetahuan baru di knowledge base. 

Pada tampilan sebelumnya menunjukkan data mining sebagai salah satu 

langkah dalam proses knowledge discovery databases, meskipun 

penting karena mengungkap pola tersembunyi untuk evaluasi. Namun, 

dalam industri, media, dan dalam lingkungan penelitian, istilah data 

mining sering digunakan untuk melihat seluruh proses knowledge 
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discovery database (mungkin  karena istilahnya lebih pendek dari 

knowledge discovery from data). Oleh karena itu, kami mempunyai 

banyak arti yang luas tentang fungsionalitas data mining : Data mining 

adalah proses menemukan pola yang menarik dan pengetahuan dari 

sejumlah besar data. Sumber data dapat mencakup basis data, data 

gudang, web, repositori informasi lainnya, atau data yang dialirkan ke 

internet sistem secara dinamis. (Han, dkk, 2012 :6). 
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BAB V  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1  Hasil 

5.1.1 Penerapan Knowledge Discovery in Databases (KDD) 

5.1.1.1 Data Cleaning 

 Data Cleaning adalah proses menghilangkan data yang tidak 

perlu atau data yang tidak konsisten dari data yang didapat penulis 

dari tempat penelitian. Pada umumnya, data yang diperoleh, 

memiliki isian-isian yang tidak sempurna seperti data yang hilang, 

data yang tidak valid atau hanya sekedar salah ketik. Data-data 

yang tidak relevan itu juga lebih baik dibuang karena 

keberadaannya bisa mengurangi mutu atau akurasi dari hasil data 

mining nantinya. Pembersihan data juga akan mempengaruhi 

performansi dari sistem data yang akan ditangani akan berkurang 

jumlah kompleksitasnya. 

Data yang diperoleh dari tempat penelitian adalah data 

pegawai dan data absensi pada bulan September 2019. Data 

pegawai dapat dilihat pada tabel 5.1 dan data absensi dapat dilihat 

pada tabel 5.2. 
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Tabel 5.1 Data Pegawai Pengadilan Tinggi Palembang 

 

 

Tabel 5.2 Data absensi mesin bulan September 2019 

 

Dari data yang diperoleh, penulis melakukan proses data 

cleaning pada data pegawai dengan membuang atribut yang tidak 

perlu menjadi data yang dapat dilihat pada tabel 5.3. 
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Tabel  5.3 Data pegawai setelah proses data cleaning 

 

5.1.1.2 Data Integration 

 Data Integration adalah proses penggabungan data dari 

berbagai sumber data. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat 

karena kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan hasil data 

yang menyimpang dan bahkan menyesatkan pengambilan aksi 

nantinya,  hasil dari integrasi data pegawai dan data absensi dapat 

dilihat pada tabel 5.4. 
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Tabel 5.4. Data Integration dari gabungan data pegawai dan data absensi. 

 

5.1.1.3 Data Selection 

 Setelah semua sumber data digabung menjadi satu 

keseluruhan database, maka tahap selanjutnya adalah melakukan 

seleksi data atau atribut yang akan digunakan agar sesuai dengan 

target atau output yang akan dihasilkan. Pada tahap ini pemilihan 

data atau atribut yang sesuai itu penting. Karena jika terdapat data 

yang tidak konsisten maka berpengaruh terhadap proses data 

mining nantinya.  

Pada tahap seleksi data ini, dilakukan pemilihan atribut – 

atribut yang akan digunakan untuk mining. Karena atribut yang 

dipakai dalam melakukan data mining pada penelitian ini adalah 

sakit, izin, tanpa keterangan, datang tepat waktu, terlambat, tidak 

absen masuk, tidak absen pulang dan pulang tepat waktu. Maka 

atribut selain itu, harus dihilangkan. Hasil dari proses seleksi 

atribut - atribut dapat dilihat pada tabel 5.5.   
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Tabel 5.5. Hasil data selection pada atribut yang akan di data mining. 

 

Kemudian tahap selanjutnya adalah menyeleksi data yang 

tidak valid atau tidak relevan untuk mining. Terdapat pegawai yang 

tidak konsisten datanya, maka membuang data yang tidak konsisten 

harus dilakukan, proses ini dapat dilihat pada tabel 5.6 
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Tabel 5.6 Proses data selection pada data pegawai 

 

5.1.1.4 Data Transformation 

 Data Transformation adalah proses mengubah data yang 

telah dipilih menjadi data yang cocok untuk data mining, sehingga 

data tersebut sesuai untuk proses data mining. 
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Pada tahap ini, transformasi data dilakukan pada perubahan 

nilai ( - ) pada isian tabel absensi pegawai menjadi angka 0. Hasil 

dari transformasi data dapat dilihat pada tabel 5.7. 

Tabel 5.7 Hasil dari data transformation 

 

5.1.1.5 Data Mining 

Data mining adalah proses mengeksplorasi dan 

menganalisa data untuk menemukan suatu pola atau informasi 

yang menarik dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. 
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Teknik, metode atau algoritma dalam data mining sangat 

bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat 

tergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. 

1. Proses data mining perhitungan manual 

Setelah proses data transformation selesai, maka data 

tersebut dapat digunakan untuk proses data mining. Proses 

pertama dalam melakukan data mining adalah menentukan 

jumlah cluster yang akan dibentuk. Pada dataset yang terdiri 

dari 86 pegawai, penulis membagi menjadi 3 tingkat 

kedisiplinan pegawai, yaitu tinggi, sedang dan rendah yang 

dapat dilihat pada tabel 5.8. 

Tabel 5.8. Pembagian 3 cluster 

 

Setelah menentukan cluster, langkah selanjutnya adalah 

menentukan titik pusat (centroid) awal secara acak (random). 

Penentuan titik pusat (centroid) awal dapat dilihat pada tabel 

5.9. 

Tabel 5.9. Titik pusat (centroid) awal secara acak. 

 

Setelah menentukan centroid awal, maka dilakukan proses 

perhitungan manual menggunakan rumus Eucledian (lihat 
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gambar 3.1). Pada tahap ini adalah proses pengalokasian 

semua data / objek ke dalam cluster terdekat. Lakukan 

perhitungan mulai dari data pegawai ke-1 sampai data pegawai 

ke-86. Berikut sebagian hasil dari penghitungan alokasi data ke 

jarak cluster, dapat dilihat pada gambar 5.1. 

 
Gambar 5.1 Hasil penghitungan alokasi data ke jarak cluster 

Setelah melakukan perhitungan terhadap keseluruhan data, 

maka hasil perhitungan pada iterasi ke-1 dapat dilihat pada 

tabel 5.10. 
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Tabel 5.10 Iterasi ke-1 
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Dari iterasi ke-1 diketahui jumlah data pada masing-masing 

cluster yang dapat dilihat pada tabel 5.11. 

Tabel 5.11. Jumlah data masing-masing cluster 

 

Tahap selanjutnya adalah menentukan kembali titik pusat 

cluster yang baru berdasarkan rata-rata cluster baru tersebut 

dengan rumus yang dapat dilihat pada gambar 5.2.     

 
Gambar 5.2 Rumus mencari centroid baru 

Perhitungan titik pusat cluster 1 yang baru pada atribut 

datang tepat waktu dapat dilihat pada gambar 5.3. 

 
Gambar 5.3. Perhitungan titik pusat baru pada atribut datang 

tepat waktu 

 

Perhitungan titik pusat cluster 1 yang baru pada atribut 

terlambat dapat dilihat pada gambar 5.4.  
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Gambar 5.4 Perhitungan titik pusat baru pada atribut terlambat 

 

Perhitungan titik pusat cluster 1 yang baru pada atribut 

tidak absen masuk dapat dilihat pada gambar 5.5.  

 

 
Gambar 5.5 Perhitungan titik pusat baru pada atribut tidak 

absen masuk 

 

Perhitungan titik pusat cluster 1 yang baru pada atribut 

pulang tepat waktu dapat dilihat pada gambar 5.6.  

 
Gambar 5.6 Perhitungan titik pusat baru pada atribut pulang 

tepat waktu 

 

Perhitungan titik pusat cluster 1 yang baru pada atribut 

tidak absen pulang dapat dilihat pada gambar 5.7.  



46 
 

 
 

 
Gambar 5.7 Perhitungan titik pusat baru pada atribut tidak 

absen pulang 

 

Perhitungan titik pusat cluster 1 yang baru pada atribut 

tanpa keterangan dapat dilihat pada gambar 5.8.  

 
Gambar 5.8 Perhitungan titik pusat baru pada atribut tanpa 

keterangan 

 

Perhitungan titik pusat cluster 1 yang baru pada atribut 

izin dapat dilihat pada gambar 5.9.  

 
Gambar 5.9 Perhitungan titik pusat baru pada atribut izin 

 

Perhitungan titik pusat cluster 1 yang baru pada atribut 

sakit dapat dilihat pada gambar 5.10.  
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Gambar 5.10 Perhitungan titik pusat baru pada atribut sakit 

 

Perhitungan titik pusat cluster 2 yang baru pada atribut 

datang tepat waktu dapat dilihat pada gambar 5.11. 

 
Gambar 5.11 Perhitungan titik pusat baru pada atribut datang 

tepat waktu 

 

Perhitungan titik pusat cluster 2 yang baru pada atribut 

terlambat dapat dilihat pada gambar 5.12.  

 
Gambar 5.12 Perhitungan titik pusat baru pada atribut 

terlambat 

 

Perhitungan titik pusat cluster 2 yang baru pada atribut 

tidak absen masuk dapat dilihat pada gambar 5.13.  
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Gambar 5.13 Perhitungan titik pusat baru pada atribut tidak 

absen masuk 

Perhitungan titik pusat cluster 2 yang baru pada atribut 

pulang tepat waktu dapat dilihat pada gambar 5.14.  

 
Gambar 5.14 Perhitungan titik pusat baru pada atribut pulang 

tepat waktu 

 

Perhitungan titik pusat cluster 2 yang baru pada atribut 

tidak absen pulang dapat dilihat pada gambar 5.15 

 
Gambar 5.15 Perhitungan titik pusat baru pada atribut tidak 

absen pulang 

 

Perhitungan titik pusat cluster 2 yang baru pada atribut 

tanpa keterangan dapat dilihat pada gambar 5.16.  
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Gambar 5.16 Perhitungan titik pusat baru pada atribut tanpa 

keterangan 

Perhitungan titik pusat cluster 2 yang baru pada atribut 

izin dapat dilihat pada gambar 5.17.  

 
Gambar 5.17 Perhitungan titik pusat baru pada atribut izin 

 

Perhitungan titik pusat cluster 2 yang baru pada atribut 

sakit dapat dilihat pada gambar 5.18.  

 
Gambar 5.18 Perhitungan titik pusat baru pada atribut sakit 

 

Perhitungan titik pusat cluster 3 yang baru pada atribut 

datang tepat waktu dapat dilihat pada gambar 5.19. 
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Gambar 5.19. Perhitungan titik pusat baru pada atribut datang 

tepat waktu 

 

Perhitungan titik pusat cluster 3 yang baru pada atribut 

terlambat dapat dilihat pada gambar 5.20.  

 
Gambar 5.20 Perhitungan titik pusat baru pada atribut 

terlambat 

Perhitungan titik pusat cluster 3 yang baru pada atribut 

tidak absen masuk dapat dilihat pada gambar 5.21.  

 
Gambar 5.21  Perhitungan titik pusat baru pada atribut tidak 

absen masuk 
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Perhitungan titik pusat cluster 3 yang baru pada atribut 

pulang tepat waktu dapat dilihat pada gambar 5.22.  

 
Gambar 5.22 Perhitungan titik pusat baru pada atribut pulang 

tepat waktu 

 

Perhitungan titik pusat cluster 3 yang baru pada atribut 

tidak absen pulang dapat dilihat pada gambar 5.23  

 
Gambar 5.23 Perhitungan titik pusat baru pada atribut tidak 

absen pulang 

 

Perhitungan titik pusat cluster 3 yang baru pada atribut 

tanpa keterangan dapat dilihat pada gambar 5.24.  

 
Gambar 5.24 Perhitungan titik pusat baru pada atribut tanpa 

keterangan 
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Perhitungan titik pusat cluster 3 yang baru pada atribut 

izin dapat dilihat pada gambar 5.25.  

 
Gambar 5.25 Perhitungan titik pusat baru pada atribut izin 

 

Perhitungan titik pusat cluster 2 yang baru pada atribut 

sakit dapat dilihat pada gambar 5.26.  

 
Gambar 5.26 Perhitungan titik pusat baru pada atribut sakit 

 

Hasil perhitungan titik pusat cluster pada setiap cluster 

yang dapat dilihat pada tabel 5.12. 

Tabel 5.12. centroid baru tiap cluster 

 

Setelah mendapatkan centroid baru, hitung kembali jarak 

seluruh data ke cluster terdekat menggunakan centroid yang 
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baru pada iterasi ke-2. Hasil dari perhitungan iterasi ke-2 dapat 

dilihat pada tabel 5.13. 

Tabel 5.13.  Iterasi ke-2 
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Dari iterasi ke-2 pada tabel 5.13 dapat dilihat jika titik 

pusat cluster (centroid) tidak berubah terhadap titik pusat 

cluster pada iterasi ke-1 maka proses clustering selesai. Hasil 

dari clustering dapat dilihat pada tabel 5.14. 
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Tabel 5.14. Hasil Clustering 
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2. Proses clustering menggunakan RapidMiner 

RapidMiner merupakan aplikasi yang bersifat terbuka 

(open source). RapidMiner dapat digunakan untuk melakukan  

analisis terhadap data mining, text mining dan analisis 

prediksi. RapidMiner menggunakan berbagai teknik deskriptif  

dan prediksi  dalam  memberikan  wawasan kepada pengguna 

sehingga dapat membuat keputusan yang paling baik. 

Penggunaan RapidMiner untuk membantu proses 

clustering lebih mudah, efektif dan efisien. Adapun langkah – 

langkah yang harus di jalankan yaitu : 

1. Yang pertama buka aplikasi RapidMiner, lalu klik Blank 

Project untuk memulai. Dapat dilihat pada gambar 5.27. 
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Gambar 5.27 Halaman awal pada RapidMiner 

 

2. Setelah itu kita memasukkan data ke dalam RapidMiner. 

Karena data kita berbentuk excel, maka cari “Read Excel” 

pada bagian Operators. Kemudian geser operator read 

excel ke dalam kotak proses. Dapat dilihat pada gambar 

5.28. 

 
Gambar 5.28. Operator read excel digunakan untuk tempat 

memasukkan data excel kedalam RapidMiner 
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3. Lalu open file excel yang akan digunakan untuk proses 

clustering. Cari dimana data excel itu disimpan. Dapat 

dilihat pada gambar 5.29. 

 
Gambar 5.29 Proses import data excel ke dalam RapidMiner 

4. Setelah itu import file excel, ubah role pada atribut nama 

menjadi id. Kemudian Finish import data. Dapat dilihat 

pada gambabr 5.30. 

 
Gambar 5.30. Proses mengubah role pada atribut nama menjadi id 
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5. Setelah data dimasukkan dalam RapidMiner, cari Kmeans 

pada Operators lalu geser ke field proses. Operator 

Kmeans digunakan untuk proses clustering pada 

RapidMiner. Dapat dilihat pada gambar 5.31. 

 
Gambar 5.31. Operator Kmeans digunakan untuk perhitungan 

clustering pada RapidMiner 

 

6. Kemudian atur cluster pada kolom k, masukkan 3. Karena 

proses clustering akan menjadi 3 kelompok dan atur 

measure type menjadi numerical measure karena data 

proses K-means hanya bisa mengoperasikan angka. Dan 

untuk numerical measure pilih Eucledian Distance karena 

untuk perhitungan clustering kita menggunakan rumus 

Eucledian untuk menghitung jarak objek ke cluster. 

Langkah ini dapat dilihat pada gambar 5.32. 
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Gambar 5.32. Mengatur jumlah cluster, measure type dan numerical 

measure untuk proses clustering pada RapidMiner 

 

7. Setelah selesai mengatur jumlah cluster, measure type dan 

numerical measure, lalu jalankan proses clustering 

menggunakan RapidMiner. Dapat dilihat pada gambar 

5.33. 

 
Gambar 5.33. Menghubungkan connector pada tiap proses untuk 

menjalankan RapidMiner 
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8. Hasil clustering pada RapidMiner dapat dilihat pada 

gambar 5.34. 

 
Gambar 5.34 Hasil clustering dan jumlah data tiap cluster 

 

 

Hasil centroid tiap cluster pada RapidMiner dapat dilihat 

pada gambar 5.35 

 
Gambar 5.35. Hasil centroid tiap cluster 
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5.1.1.6 Pattern Evaluation 

  Dalam tahap ini, merupakan hasil dari teknik data mining 

berupa pola – pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi 

untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Bila 

ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesa, ada 

beberapa alternatif yang bisa diambil seperti menjadikannya umpan 

balik untuk memperbaiki data mining lain yang sesuai, atau 

menerima hasilnya sebagai suatu hasil yang diluar dugaan yang 

mungkin bermanfaat. 

  Hasil sebaran pola tiap cluster pada RapidMiner dapat 

dilihat pada gambar 5.36. 

 
Gambar 5.36 Hasil sebaran pola tiap cluster 
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5.1.1.7 Knowledge Presentation 

Tahap terakhir adalah bagaimana memformulasikan 

keputusan atau aksi dari hasil analisa yang didapat. Karena 

presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan yang bisa 

dipahami semua orang adalah satu tahapan yang diperlukan dalam 

proses data mining. Dalam presentasi ini, visualisasi juga bisa 

mengkomunikasikan hasil data mining. 

Hasil yang didapat dari proses data mining untuk clustering 

tingkat kedisiplinan pegawai pada Pengadilan Tinggi Palembang 

adalah pengelompokkan 3 tingkat kedisiplinan pegawai yang dapat 

dilihat pada tabel 5.15. 

Tabel 5.15. 3 kelompok kedisiplinan pegawai 
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5.2  Pembahasan 

5.2.1. Data Cleaning 

Pembersihan data adalah proses menghilangkan noise dan data 

yang tidak konsisten atau data tidak relevan. Pada umunya data yang 

diperoleh, baik dari database suatu perusahaan maupun eksperimen, 

memiliki isian - isian yang tidak sempurna seperti data yang hilang, 

data yang tidak valid atau hanya sekedar salah ketik. Selain itu, ada 

juga atribut - atribut data yang tidak relevan dengan hipotesa data 

mining yang dimiliki. Data - data yang tidak relevan itu lebih baik 

dibuang. Pembersihan data juga akan mempengaruhi performansi 

dari teknik data mining karena data yang ditangani akan berkurang 

jumlah dan kompleksitasnya. (Mahena, dkk, 2015). 

Pada data pegawai yang berjumlah 87 orang, atribut yang 

digunakan hanya Nama, NIP dan Jabatan. Karena ketiga atribut 

tersebut memberikan informasi penting dan menjelaskan identitas 

dan kedudukan tiap pegawai. 

5.2.2. Data Integration 

Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai 

database ke dalam satu database baru. Tidak jarang data yang 

diperlukan untuk data mining tidak hanya berasal dari satu database 

tetapi juga berasal dari beberapa database atau file teks. Integrasi 

data dilakukan pada atribut-aribut yang mengidentifikasikan entitas-
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entitas yang unik seperti atribut nama, jenis produk, nomor 

pelanggan dan lainnya. Integrasi data perlu dilakukan secara cermat 

karena kesalahan pada integrasi data bisa menghasilkan hasil yang 

menyimpang dan bahkan menyesatkan pengambilan aksi nantinya. 

Sebagai contoh bila integrasi data berdasarkan jenis produk ternyata 

menggabungkan produk dari kategori yang berbeda maka akan 

didapatkan korelasi antar produk yang sebenarnya tidak ada. 

(Mahena, dkk, 2015). 

Pada tahap ini, penggabungan data dilakukan dari data 

pegawai yang sudah melewati proses data cleaning dan data absensi 

pegawai bulan September 2019.  

5.2.3. Data Selection 

Data yang ada pada database sering kali tidak semuanya 

dipakai, oleh karena itu hanya data yang sesuai untuk dianalisis yang 

akan diambil dari database. Sebagai contoh, sebuah kasus yang 

meneliti faktor kecenderungan orang membeli dalam kasus market 

basket analysis, tidak perlu mengambil nama pelanggan, cukup 

dengan id pelanggan saja. (Mahena, dkk, 2015). 

Pada tahap seleksi data ini, atribut yang digunakan untuk 

proses data mining adalah sakit, izin, tanpa keterangan,  datang tepat 

waktu, terlambat, tidak absen masuk, tidak absen pulang dan pulang 

tepat waktu. Dan melakukan seleksi data pegawai yang tidak dapat 

digunakan pada proses data mining. Setelah melakukan proses 
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seleksi data pegawai, maka data pegawai saat ini berjumlah 86 

orang. 

5.2.4. Data Transformation 

Data diubah atau digabung ke dalam format yang sesuai untuk 

diproses dalam data mining. Beberapa metode data mining 

membutuhkan format data yang khusus sebelum bisa diaplikasikan. 

Sebagai contoh beberapa metode standar seperti analisis asosiasi dan 

clustering hanya bisa menerima input data kategorikal. Karenanya 

data berupa angka statistik yang berlanjut perlu dibagi-bagi menjadi 

beberapa interval. Proses yang dilakukan disebut transformasi data. 

(Mahena, dkk, 2015). 

Pada tahap ini transformasi data dilakukan pada nilai dengan 

masukan (-) pada data absensi menjadi menjadi angka 0. Dan apabila 

jika nilai data tersebut berbentuk huruf seperti A, B, C dan D, 

transformasi data juga digunakan untuk proses perubahan nilai dari 

data tersebut menjadi angka menggunakan rumus tertentu. 

Karena untuk proses data mining, data mining tidak bisa 

melakukan menghitung nilai selain angka. 

5.2.5. Data Mining 

Merupakan suatu proses utama saat diterapkan untuk 

menemukan pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data. 

(Mahena, dkk, 2015). 
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Pada tahapan data mining ini, Algoritma yang digunakan 

adalah algoritma K-Means. Proses perhitungan jarak objek ke cluster 

terdekat menggunakan rumus Eucledian Distance. Tujuan data 

mining untuk menghasilkan kelompok (cluster) yang dibagi menjadi 

3 tingkatan yaitu, tinggi, sedang dan rendah. Sehingga hasil dari 

clustering tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak 

kepegawaian maupun pegawai untuk meningkatkan kedisiplinan 

masing-masing.  

5.2.6. Pattern Evaluation 

Untuk mengidentifikasi pola-pola menarik kedalam knowledge 

based yang ditemukan. Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining 

berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi dievaluasi untuk 

menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai. Bila ternyata 

hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa ada beberapa statistik yang 

dapat diambil seperti menjadikannya umpan balik untuk 

memperbaiki proses data mining, mencoba metode data mining lain 

yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di 

luar dugaan yang mungkin bermanfaat. (Mahena, dkk, 2015). 

5.2.7. Knowledge Presentation 

Tahap terakhir Merupakan visualisasi dan penyajian 

pengetahuan mengenai metode yang digunakan untuk memperoleh 

pengetahuan yang diperoleh pengguna. Tahap terakhir dari proses 

data mining adalah bagaimana memformulasikan keputusan atau aksi 
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dari hasil analisis yang didapat. Ada kalanya hal ini harus melibatkan 

orang-orang yang tidak memahami data mining. Presentasi hasil 

data mining dalam bentuk pengetahuan yang bisa dipahami semua 

orang adalah satu tahapan yang diperlukan dalam proses data 

mining. Dalam presentasi ini, visualisasi juga bisa membantu 

mengkomunikasikan hasil data mining. (Mahena, dkk, 2015). 

Visualisasi hasil data mining dalam bentuk tabel pegawai yang 

sudah dikelompokkan menjadi 3 tingkat kedisiplinan, yaitu tinggi,  

sedang dan rendah. 

5.2.8. Implementasi dan Pengujian 

Perhitungan data mining secara manual diawali dengan 

penentuan centroid awal secara acak, lalu dilakukan perhitungan 

jarak objek ke cluster terdekat dengan rumus Eucledian Distance. 

Setelah perhitungan pada iterasi ke-1 selesai maka dilakukan 

pengelompokkan data ke tiap cluster.  

Setelah itu, tentukan kembali titik pusat (centroid) cluster yang 

baru berdasarkan rata-rata cluster baru tersebut dengan rumus yang 

dapat dilihat pada gambar 5.37 

 
Gambar 5.37 Rumus mencari centroid baru 

Setelah didapat hasil titik pusat (centroid) yang baru, lakukan 

perhitungan jarak kembali dengan rumus Eucledian Distance pada 
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iterasi ke-2. Lalu kelompokkan kembali data ke tiap cluster.  Karena 

titik pusat cluster tidak berubah lagi maka proses clustering selesai. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, kelompok pegawai yang 

memiliki kedisiplinan tinggi ada 54 orang, kelompok pegawai yang 

memiliki kedisiplinan sedang ada 20 orang, dan kelompok pegawai 

yang memiliki kedisiplinan rendah ada 12 orang. 

Hasil perhitungan data mining menggunakan aplikasi 

RapidMiner menghasilkan perhitungan yang sama dengan 

perhitungan manual. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab - bab sebelumnya, Penulis dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Metode Clustering Algoritma K-Means dapat diterapkan untuk 

mengelompokkan tingkat kedisiplinan pegawai pada Pengadilan Tinggi 

Palembang. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan manual dan pengujian menggunakan 

aplikasi RapidMiner mendapatkan hasil yang sama. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, Cluster 1 sebanyak 54 orang, Cluster 2 

sebanyak 20 orang, dan Cluster 3 sebanyak 12 orang. 

6.2. Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu : 

1. Untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai, dapat menggunakan 

metode dan algoritma lain yang lebih baik selain metode Clustering 

algoritma K-Means. 

2. Clustering tingkat kedisiplinan pegawai ini dapat dilakukan setiap 

bulan sebagai alat monitoring kedisiplinan pegawai. 

3. Hasil pengelompokkan tingkat kedisiplinan pegawai pada Pengadilan 

Tinggi Palembang menggunakan algoritma K-Means dapat 

digunakan sebagai acuan atau bahan evaluasi kinerja dan kedisiplinan 

tiap pegawai. 


