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Abstrak
Segmentasi pasar merupakan pembagian kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, karateristik dan prilaku yang berbedabeda (heterogen) di dalam pasar tertentu sehingga menjadi satuan pasar yang homogen, dalam hal ini sangat membantu dalam
proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien contohnya
memudahkan dalam membedakan pasar dan mengenal kompetitor dengan segmen yang sama. CV. Lampegan Jaya merupakan
perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian produk makanan dan minuman diantaranya Meses Tulip Coklat, Vita Zone,
Teh Bintang Sobo, Teh Preso, Okky Jelly Drink, Fruit Tea, Kuku Bima Energi, Kopikap Cappuccino, Mizon dan My Tea. Produkproduk tersebut didistribusikan kepada outlet-outlet yang tersebar di Bandung, Cianjur, Cileunyi, Cimahi, Soreang dan Sumedang.
Distribusi produk yang dilakukan berdasarkan permintaan outlet terhadap produk. Dalam penelitian ini sebuah sistem
Mengelompokkan segmentasi pelanggan berdasarkan produk. Proses pada sistem pengelompokan pelanggan ini menggunakan
sebuah algoritma K-Medoid clustring untuk mengelompokkan pelanggan berdasarakan segmentasi pada produk jumlah pembelian
dan area. Dengan data uji sebanyak 6 daerah, 7000 data pelanggan dan 28 produk.
Kata kunci: Segmentasi Pasar, K-Medoids, Produk Food

Abstract
Market segmentation is a division of consumer groups that have different needs, characteristics and behaviors (heterogeneous) in a
particular market so that it becomes a homogeneous market unit, in this case it is very helpful in a more targeted marketing
process so that company resources can be used effectively and efficient for example makes it easy to distinguish markets and
recognize competitors with the same segment. CV. Lampegan Jaya is a company engaged in the distribution of food and beverage
products including Meses Tulip Chocolate, Vita Zone, Bintang Sobo Tea, Preso Tea, Okky Jelly Drink, Fruit Tea, Bima Energy
Nails, Coptic Cappuccino, Mizon and My Tea. These products are distributed to outlets spread across Bandung, Cianjur, Cileunyi,
Cimahi, Soreang and Sumedang. Distribution of products is carried out based on the demand for outlets for the product. In this
study a system of classifying customer segmentation based on products. This system can classify customers based on the number of
purchases and area. The process of this customer grouping system uses a K-Medoid clustring algorithm to classify customers
based on segmentation on the product purchase amount and area. With test data of 6 regions, 600 customer data and 28 products.
Keywords: Market Segmentation, k-Medoids, , Food Products

1. PENDAHULUAN
Segmentasi pasar merupakan kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan, karateristik dan perilaku yang
berbeda-beda (heterogen) didalam pasar tertentu sehingga akan menjadi satuan pasar yang homogeny dan dijadikan
sasaran pasar dengan strategi marketing mix. Data mining merupakan proses ekstraksi atau menambang pengetahuan
dari data yang berjumlah besar, informasi ini sangat berguna untuk pengembangan dengan menggunakan teknik yang
tepat proses data mining akan memberikan hasil yang optimal.
CV. Lampegan Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian produk makanan dan
minuman diantaranya Meses Tulip Coklat, Vita Zone, Teh Bintang Sobo, Teh Preso, Okky Jelly Drink, Fruit Tea,
Kuku Bima Energi, Kopikap Cappuccino, Mizon dan My Tea. Produk-produk tersebut didistribusikan kepada
pelanggan-pelanggan yang tersebar di Bandung, Cianjur, Cileunyi, Cimahi, Soreang dan Sumedang. Distribusi produk
yang dilakukan berdasarkan permintaan pelanggan yang mengakibatkan banyaknya permintaan terhadap produk yang
sudah ada menjadi beragam. Perusahaan menjadikan permintaan pelanggan sebagai dasar dalam pengambilan
keputusan untuk melakukan pengelompokkan segmentasi pelanggan berdasarkan produk dari masing – masing daerah
pemasaran. Permintaan pelanggan didapatkan dari sales yang memberikan daftar permintaan kepada trader untuk
selanjutnya diberikan ke Manager pemasaran. Manager pemasaran dan Direktur mengambil peran penting dalam hal
mengelompokkan pelanggan berdasarkan produk yang dibeli.
Terkait kebutuhan tersebut, CV. Lampengan Jaya ingin melakukan pengelompokkan segmentasi pelanggan
berdasarkan produk yang sesuai dengan permintaan, dengan banyaknya pelanggan dan permintaan produk yang ada
membutuhkan waktu untuk mengetahui produk mana yang banyak diminati dan daerah mana yang banyak melakukan
menerima permintaan produk yang ada.
Tujuan dari penelitian ini membangun sebuah sistem yang dapat membantu CV. Lampengan Jaya dalam
mengelompokkan produk dari masing– masing daerah pemasan di Jawa Barat dengan menggunakan metode K –
Medoids dan dapat membuat proses pemasaran yang lebih terarah.
2. METODE PENELITIAN
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Pada penelitian ini melakukan proses data berupa atribut dengan jumlah penjualan dan area akan dimasukan
perhitungan menggunakan algoritma K-Medoids dan setelah mendapatkan hasil kelompok dari perhitungan algoritma
K-Medoids akan dilakukan uji kualitas cluster menggunakan silhouette. Algoritma K-Medoids dapat dilihat pada
Gambar 1
1. Menentukan medoids secara acak dari data jumlah penjualan produk pertahun.
2. Melakukan perhitungan jarak data terhadap Medoids awal menggunakan Euclidean Distance.
3. Mengelompokkan data dengan k- medoids yang berjarak paling dekat dengan data tersebut lalu menghitung nilai
terkecilnya.
4. Mengganti salah satu Medoids dengan data dari kelompok jika nilai terkecil dari nilai Medoids sebelumnya maka
Medoids akan digantikan dan jika Medoids tidak mengalami perubahan maka diganti dengan data lainnya.
5. Setelah mendapatkan centroid dari setiap kelompok maka, hasil dari setiap centroid akan di uji cluster untuk
mengetaui kualitas dari setiap cluster. Hasil dari proses (Output) adalah sistem dapat mengelompokkan produk
penjualan .

Gambar 1. Metode Penelitian
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3. ANALISA DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan data penjualan pada CV. Lampegan Jaya yang terdiri dari kode outlet, nama
outlet, alamat, area, salesman dan produk. Pada data ini terdapat 7000 outlet yang tersebar dalam 6 daerah pemasaran
yaitu Bandung, Cianjur, Cimahi, Cileunyi, Soreang dan Sumedang sedangkan terdapat 28 produk yang terdiri dari
Meses Tulip Coklat, Vita Zone, Teh Bintang Sobo, Teh Preso, Okky Jelly Drink, Fruit Tea, Kuku Bima Energi,
Kopikap Cappuccino, Mizon dan My Tea. Berikut ini adalah tabel penjualan outlet.
Tabel 1. Data Penjualan Outlet
Kode
Outlet
1040001
01030021
………
03440001

Nama
Outlet

Alamat

Meses Tulip

Area

Salesman

5

Coklat

Warna

Vita
Zone
Anggur

………

24

………

0

………

My
Tea

Ibu Edah

………

Bandung

ASEP
WAHYU

Bp.
Abraham
………
Bp.
Yayan

………

Cileunyi

ASEP M

0

12

0

………

0

………

………

………

………

………

………

………

………

………

Sumedang

AAM

6

0

0

………

0

3.2 Prepocessing Data
Pada penelitian ini, proses pertama yang dilakukan yaitu mengumpulkan data. Data yang didapatkan dari hasil
analisa di CV. Lampegan Jaya data yang akan dimasukan berupa data penjualan dari beberapa daerah pemasarannya
yaitu Bandung, Cianjur, Cileunyi, Cimahi, Soreang dan Sumedang. Input data berupa data jumlah penjualan produk
dan area. Pada tahap ini nama-nama produk akan diubah menjadi P1-P28 dan area akan diubah menjadi 1-6.
3.3 Selection Data dan Tranformasi Data
Pada tahap ini dilakukan data selection (pemilihan data) yaitu kode outlet, area, 28 produk dan data yang
digunakan pada tahun 2013-2017 selajutnya data yang sudah dilakukan pemilihan akan merubah format dari MS.
Ecxel menjadi (CSV) agar mudah dimasukkan ke dalam databases. Berikut ini adalah tabel data selection.
Tabel 2. Data Selection Penjualan

Kode Pelanggan

Area

01040001
01040002
01040003
01040004
01040005

Bandung
Bandung
Bandung
Bandung
Bandung

P1
15
24
12
12

P2
6
20
12
6

Produk
……….
……….
……….
……….
……….
……….

P27
8

P28
12
7
8

6

3.4 K- Medoids Clustering
Algoritma K- Medoid atau juga dikenal dengan Algoritma Partitioning Around Mendoid (PAM) adalah sebuah
algoritma yang menggunakan metode partisi clustering untuk mengelompokkan sekumpulan n objek menjadi
sejumlah k cluster. Algoritma ini menggunakan objek pada sekumpulan objek untuk mewakili cluster. Objek yang
dipilih untuk mewakili sebuah cluster tersebut dinamakan sebagai mendoid. Cluster dibangun dengan menghitung
kedekatan yang dimiliki antara mendoid dengan objek non mendoid. Setiap objek yang lebih dekat dengan pusat
cluster akan dikelompokkan dan membentuk cluster baru. Algoritma kemudian secara acak menentukan cluster center
baru dari setiap cluster yang terbentuk sebelumnya dan menghitung ulang jarak antara objek dan pusat cluster baru
yang dihasilkan. Jarak antara objek I dan j dihitung dengan menggunakan metode Euclidean distance yang ditujukkan
dalam persamaan 1.
(1)
Keterangan:
Ci = Clustre Ke –
Xi = Nilai objek n
Yi = Nilai objek i
Xj = Nilai objek
3.5 Silhoutte Coefficient
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Silhoutte coefficient adalah suatu metode evaluasi cluster untuk melihat kualitas dan kekuatan dari cluster.
Fungsi dari Silhouette ini menunjukan hasil ukuran cluster memiliki rentang dari -1 sampai 1. Untuk nilai 1
menandakan bahwa nilai cluster yang terbntuk merupakan cluster yang baik, sedangkan untuk nilai -1 menunjukan
bahwa hasil cluster yang terbentuk adalah buruk. Tahapan perhitungan silhoutte coefficient sebagai berikut :
Silhoutte Coefficient. menjelaskan tahapan untuk melihat penempatan suatu obyek kedalam suatu cluster. Tahapan
perhitungan uji kualitas cluster sebagai berikut :
1. Data Cluster
Mengambil hasil perhitungan setiap cluster dari perhitungan algoritma K-Medoids dari hasil analisa cluster
analisa cluster tersebut yang nantinya akan di masukan kedalam perhitungan uji cluster menggunakan silhoutte.
2. Menghitung jarak dalam cluster.
Menghitung rata-rata jarak obyek dengan semua obyek lainnya yang berada didalam satu cluster dengan
persamaan :
C_a=√((x_i- s_i )^2+(y_i- t_i )^2 )
(2)
Keterangan :
Ca = Cluster Dalam ke X0…. Xn
i = Banyaknya obyek dalam X0…Xn
(x, y) = Kordinat obyek luar
(s, t)
= Kordinat Centroid luar
3. Menghitung Jarak Luar Cluster.
Hitung rata-rata jarak obyek dengan semua obyek lain yang berada pada luar cluster lain menggunakan teknik
Euclidean Distance, kemudian ambil nilai yang paling minimum.
C_b=√((x_i- s_i )^2+(y_i- t_i )^2 )
(3)
Keterangan :
Cb = Cluster Luar ke X0…. Xn
i = Banyaknya obyek luar
(x, y) = Kordinat obyek luar
(s, t)
= Kordinat centroid luar
4. Persamaan Silhouette Coefficient.
Hitung nilai Silhoutte Coefficient dengan persamaan :
S= (C_b-C_a)/max〖(C_b, C_a)〗
(4)
Keterangan :
b = jarak rata-rata medoid dengan obyek di luar cluster.
a = jarak rata-rata antara medoid dengan onjek di dalam cluster.
Bandingkan hasil akhir dari perhitungan cluster Silhoutte Coefficient menggunakan tabel Interpretasi Kauffman
untuk menunjukan hasil ukuran cluster yang memiliki nilai rentang dari -1 sampai 1. Nilai 1 menandakan bahwa
nilai cluster yang terbntuk merupakan cluster yang baik, sedangkan untuk nilai -1 menunjukan bahwa hasil
cluster yang terbentuk adalah buruk.
Tabel 3. Tabel Interpretasi Kauffman
Nilai SC
Interpretasi Oleh Kauffman
0,71 – 1.00
Strong Classification
0,51 – 0,70
Good Classiffication
0,26 – 0,50
Weak Classiffication
0 – 0,25
Bad Classiffication
Pada penelitian terdahulu menggunakan algoritma k- Medoids pada penerapan algoritma partitioning around
medoids (PAM) clustering untuk melihat gambaran umum kemampuan akademik mahasiswa yang hasil kemampuan
akademik mahasiswa khususnya pada mata kuliah algoritma dan struktur data sebagai berikut :
Cluster-0 menyatakan kumpulan nilai mahasiwa secara umum rendah (56,66 %), cluster-1 menyatakan kumpulan nilai
mahasiswa secara sedang (23,3 %), dan Cluster-2, menyatakan kumpulan nilai mahasiswa baik (16,66%) [2].
Sedangkan dalam penelitian terdahulu pada segmentasi pasar untuk penentuan strategi pemasaran menggunakan kMedoids Pengelompokan menghasilkan 5 cluster dengan Cluster pertama terdiri dari 909 record transaksi, Cluster
kedua terdiri dari 166 record transaksi, Cluster ketiga terdiri dari 66 record transaksi, Cluster keempat terdiri dari 132
record transaksi, Cluster kelima terdiri dari 87 record transaksi dan strategi pemasaran produk dapat dilakukan
dengan melakukan promosi pada cluster kelima yang memiliki kombinasi jumlah barang dibeli yang paling tinggi [3].
4.

KESIMPULAN

Pada penelitian ini telah menghasilkan sebuah sistem Mengelompokkan segmentasi pelanggan berdasarkan
produk. Sistem ini dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan jumlah pembelian dan area. Proses pada sistem
pengelompokan pelanggan ini menggunakan sebuah algoritma K-Medoid clustring untuk mengelompokkan pelanggan
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berdasrakan segmentasi pada produk jumlah pembelian dan area. Dengan data uji sebanyak 6 daerah, 7000 data outlet
dan 28 produk. Dapat disimpulkan menggunakan 3 cluster berikut hasilnya C1 menghasilkan 27%, C2 menghasilkan
43% dan C3 menghasilkan 30%.
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