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Abstract— Segmentasi pelanggan adalah sebuah 
kunci perusahaan dalam meningkatkan hubungan 
dengan pelanggan. Dalam hal melakukan segmentasi 
pelanggan dengan menggunakan Data Mining 
merupakan salah satu hal yang dapat memberikan 
keuntungan bagi sebuah perusahaan dalam 
melakukan Analisis terhadap CRM. Penelitian ini 
bertujuan untuk penerapan algoritma k-Means 
untuk membentuk segmentasi pelanggan, sehingga 
dapat mengetahui tingkat potensial pelanggan. 
Analisis data dilakukan dengan dua cara yaitu 
pembobotan RFM untuk menghasilkan bobot RFM 
dimana recency merupakan transaksi terakhir, 
frequency merupakan jumlah transaksi yang 
dilakukan dan monetary yang merupakan total biaya 
transaksi yang telah dilakukan. Setelah itu barulah 
dikelompokkan dengan metode k-Means. Dari hasil 
evaluasi sistem didapatkan bahwa pengelompokkan 
pelanggan pada katergori BZ memiliki nilai 
presentase 54,3%,  kategori MVC sebesar 21,8% 
dan MGC sebesar 23,9%. Untuk kesimpulan 
penggunaan k-Means didapatkan bahwa setiap 
penentuan nilai centroid secara acak yang berbeda, 
akan menghasilkan pengelompokkan dan hasil 
iterasi yang berbeda. 

 
Keywords— Segmentasi Pelanggan, Analisis RFM, 
Clustering K-Means, Data Mining. 

 

I. PENDAHULUAN 

Pelanggan merupakan sumber keuntungan 
dan kehidupan bagi perusahaan seperti halnya 
pada bisnis di bidang logistik. Saat ini dapat 
dikatakan bahwa industri logistik sudah menjadi 
red ocean industry karena pemain dalam bidang 
usaha ini sudah sangat banyak. Salah satu strategi 
yang dapat digunakan perusahaan dalam 
mempertahankan pelanggan adalah Customer 
Relationship Management (CRM) (Wei dkk, 
2013) (Rianto & Setyohadi , 2017). Segmentasi 
pelanggan merupakan sebuah kunci perusahaan 
dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggan. 

PT Sinar Kencana Intermoda sebagai salah 
satu perusahaan jasa yang berdiri di bidang 

logistik. Perusahaan ini melayani jasa pengiriman 
barang muat besar dengan container atau kapal 
baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. 
Sistem pencatatan data transaksi pada perusahaan 
logistik ini sudah terkomputerisasi dengan baik, 
namun data yang direkam hanya sebatas menjadi 
arsip riwayat penjualan dan kendala yang dihadapi 
perusahaan dalam mengetahui perilaku pelanggan 
adalah jumlah data yang terus bertambah, yang 
kemudian menjadikan kendala dalam melakukan 
analisa pelanggan secara manual. Dan juga pihak 
perusahaan hanya menggunakan data tersebut 
untuk mengamati tingkat keuntungan yang 
diperoleh perusahaan berdasarkan tiap penjualan 
setiap periodenya. 

Banyaknya perusahaan yang berdiri di 
bidang jasa pengiriman logistik membuat 
perusahaan berusaha menerapkan Customer 
Relationship Management (CRM). Konsep CRM 
yang yang telah diterapkan terkait dengan 
pengelolaan keluhan atau komplain dari 
pelanggan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan 
pelayanan kepada para customer. Namun 
demikian, dari sejumlah customer yang ada, PT 
Sinar Kencana Intermoda belum memiliki suatu 
pemetaan dari customer tersebut. Tanpa adanya 
informasi ini maka perusahaan masih menerapkan 
perlakuan yang sama pada seluruh customer. 
Padahal, salah satu konsep penting dalam CRM 
adalah memberikan pelayanan yang berbeda 
kepada customer sesuai dengan kontribusi mereka 
kepada perusahaan. 

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk 
mengelompokkan customer yang dikenal dengan 
istilah customer segmentation. Konsep ini pada 
dasarnya berusaha mengelompokkan customer 
berdasarkan kesamaan karakteristik tertentu yang 
dimilikinya. Analisis Basis Data dan Data Mining 
merupakan dasar-dasar Customer Relationship 
Management (CRM). Dalam hal melakukan 
segmentasi pelanggan dengan menggunakan Data 
Mining merupakan salah satu hal yang dapat 
memberikan keuntungan bagi sebuah perusahaan 
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dalam melakukan Analisis terhadap CRM 
(Baradaran, 2011).  

Teknik data mining yang digunakan untuk 
mencari segmentasi konsumen adalah 
menggunakan teknik clustering.  K-Means 
merupakan salah satu metode data non-
hierarchical clustering yang dapat 
mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster 
berdasarkan kemiripan dari data tersebut, sehingga 
data yang memiliki karakteristik yang sama 
dikelompokkan dalam satu cluster dan yang 
memiliki karakteristik yang berbeda 
dikelompokkan dalam cluster yang lain. Hasil 
clustering selanjutnya akan dikelompokkan untuk 
menentukan segmentasi konsumen menggunakan 
model Recency Frequency Monetary (RFM). 
Model RFM merupakan model untuk menentukan 
segmentasi konsumen berdasarkan  Recency 
(kapan transaksi terakhir dilakukan ?), frequency 
(tingkat keseringan pelanggan melakukan 
transaksi?) , dan monetary (besarnya nilai 
transaksi yang dilakukan).  

 
II. METODE PENILITIAN 

A. Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada penelitian ini dengan studi literatur dilakukan 
dengan cara memahami dan mempelajari lebih 
mendalam bagaimana penerapan algoritma k-
Means dengan RFM untuk melakukan customer 
segmentation. Data berasal dari data transaksi 
pada PT Sinar Kencana Intermoda selama periode 
Januari 2013- Desember 2016. 

B. Pengelolaan Data dan Informasi 
Pengolahan data dilakukan terhadap data 

utama dari hasil pengumpulan bahan dokumen 
yang dibutuhkan untuk algoritma. Dalam tahapan 
pengolahan data akan dilakukan proses reduksi 
data dan Transformasi data yang digunakan untuk 
melakukan pembobotan RFM. 

C. Analisis Data  
Hasil dari Pengolahan data dan Informasi 

yang telah diolah akan menghasilkan data siap 
olah yang selanjutnya akan dilakukan pemberian 
skor RFM dan perhitungan K-Means secara 
manual. 
a. Pemberian Skor RFM 

Berdasarkan aturan RFM , bobot nilai dapat 
ditentukan secara signifikan tergantung kebutuhan 
perusahaan. Aturan dalam perhitungan skor RFM 
sebagai berikut (Aviliani, 2011)  :  
 Menentukan assigned points (AP) untuk 

setiap RFM nasabah. Assigned points untuk 
setiap metrics R, F dan M. Dimana AP sendiri 
merupakan nilai yang digunakan dalam 
penilaian masing-masing metrics. 

 Menentukan weighted points (WP) untuk 
metriks R, F, dan M. Skor yang diperoleh 

untuk masing-masing R, F dan M yang 
digunakan untuk dikalikan dengan relative 
weight untuk menghasilkan weighted points. 
Dimana WP merupakan faktor pengali dalam 
poin pembobotan.  
 
Berikut penjelasan untuk menghitung skor 

pada Recency, frequency dan monetary: 
1)  Recency 

Penentuan Assigned Points didapatkan 
dengan mengetahui kebutuhan dari periode yang 
ingin dianalisis. kemudian akan didapatkan skor 
perhitungan sesuai dengan kebutuhan analisis. 

Kemudian, untuk perhitungan Weighted 
Points dikalikan dengan Relative weight yang 
bernilai 5. Sehingga rumus penentuan bobot WP 
seperti pada Persamaan 1. 

 

WP(Recency) = AP (Recency) x RW (Recency      (1) 
 

Keterangan : 
WP(Recency) = Weighted Points pada nilai 

Recency 
AP (Recency) = Assigned Points pada nilai 

Recency 
RW (Recency) = Relative weight pada nilai 

Recency (RW=5). 
2) Frequency 

 
AP pada frequency merupakan hasil jumlah 

transaksi yang dilakukan tiap customer, kemudian 

untuk nilai WP sendiri yaitu nilai AP dikalikan 
dengan nilai RW yang ditetapkan yaitu 2.Sehingga 
rumus penentuan bobot WP seperti pada 

Persamaan 2. 
 

WP(Frequency)=AP(Frequency)xRW(Frequency)      

(2) 
 

Keterangan : 
WP(Frequency) = Weighted Points pada nilai 

Frequency 
AP (Frequency) = Assigned Points pada nilai 

Frequency 
RA (Frequency) = Relative weight pada nilai 

Frequency (RW=2). 

 
3) Monetary 

Menentukan Assigned Points dengan 
mengkalikan nilai transaksi dengan 0,1%. 
Kemudian, untuk perhitungan Weighted Points 
dikalikan dengan Relative weight yang bernilai 3. 
Sehingga rumus WP ditemukan seperti pada 
persamaan 3. 

 
WP(Monetary)=AP(Monetary)xRW(Monetary)       

(3) 
 

Keterangan : 
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WP(Monetary) = Weighted Points pada nilai 
Monetary. 

AP (Monetary) = Assigned Points pada nilai 

Monetary. 
RA (Monetary) = Relative weight pada nilai 

Monetary (RW=3). 
 
b. Perhitungan k-Means 

Tahapan dari Algoritma K-Means adalah 
sebagai berikut : 
1) Menentukan jumlah cluster 

Mengkelompokkan menjadi tiga cluster, yang 
akan mempermudah user dalam 
mendefinisikan pola transaksi penjualan 
mengenai segmentasi pelanggan.  

2) Menentukan nilai centroid awal dengan 
mengambil secara acak objek data. 

3) Menghitung jarak antara titik centroid dengan 
tiap titik objek. 

4) 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 
menghitung jarak  dari objek ke cluster pada 
tahap ini menggunakan rumus Euclidean 
distance space  seperti pada Persamaan 4, 
(Agusta, 2007) : 

���
(��, ��) = ‖�� − ��‖� =

 �∑ ���� − ����
�

          
�
��� (4) 

 
Keterangan :  

��  = Objek data 
��  = Centroid 
P = Dimensi data 
D = Jarak  

5) Menetukan kembali pusat cluster yang baru. 
Dengan cara menghitung rata-rata dari 
keanggotaan  cluster yang sekarang. 

6) Melakukan pengalokasian semua objek ke 
cluster terdekat dengan centorid yang baru. 
Lakukan pengalokasian semua objek ke 
cluster terdekat dengan centroid yang baru. 
Apabila ada objek yang berpindah cluster, 
ulangi lagi  langkah ke 4. 

7) Jika objek tidak ada yang berpindah cluster 
maka proses  clustering selesai.  

D. Perancangan Sistem 
Perancangan menggunakan skema System 

Flow Diagram untuk menggambarkan aktifitas 
yang terjadi pada sistem mulai dari awal sampai 
akhir. Flowchart tersebut berisi alur sistem yang 
direncanakan. Dengan menggunakan inputan 
berupa atribut-atribut yang diperlukan. Kemudian 

input data tersebut diproses dengan metode 
clustering dan Algoritma K-Means. Sehingga 
didapatkan pengelompokkan pelanggan 
berdasarkan cluster-cluster dari data yang telah di 
masukkan. Kemudian dalam perancangan sistem 
desain User Interface dirancang untuk mengetahui 
tampilan sistem yang akan di  implementasikan 
dalam bab selanjutnya.  
E. Implemenatasi Sistem 

Dalam penerapan clustering K-Means pada 
customer segmentation berbasis RFM 
diimplementasikan melalui aplikasi berbasis 
desktop yang menggunakan bahasa pemrograman 
Java dengan tools NetBeans IDE 7.1.2. Basis data 
yang digunakan adalah MySQL dengan 
menggunakan Database Management  Systems 
(DBMS) php My Admin. Proses berjalannya 
sistem digambarkan dengan penjelasan algoritma 
pada setiap tahap untuk mendapatlkan hasil akhir 
dari analisa clustering K-Means. 

 
F.  Pengujian Sistem 

Pengujian sistem diperlukan untuk 
menguji seberapa jauh sebuah sistem dapat 
menjalankan fungsinya dengan baik. Adapun 
teknik pengujian yang digunakan untuk menguji 
Penerapan Clustering K-Means pada Customer 
Segmentation berbasis RFM adalah teknik  
blackbox testing. Selanjutnya pengujian 
dilakukan dengan melihat validitas sistem yaitu 
kesamaan perhitungan antara sistem dengan 
perhitungan manual. 

 
G. Evaluasi Sistem 

Evaluasi Sistem dilakukan dengan 
melihat analisis hasil pada pencarian cluster yang 
optimal serta analisis karakteristik pelanggan. 
Evaluasi sistem juga diguanakn untuk melihat  
bagaimana kerja algoritma k-Means dalam 
melakukan pengelompokkan pada customer 
segmentation.  

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengumpulan Data.  
Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 
1) Studi literatur dilakukan untuk mempelajari 

hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman 
dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

customer segmentation serta penerapan 
metode k-Means. Faktor yang berpengaruh 

terhadap customer segmentation di PT Sinar 
Kencana Intermoda Surabaya adalah dengan 
menggunakan model RFM, dimana Recency 

merupakan transaksi terakhir yang dilakukan, 
Frequency merupakan tingkat keseringan 

pelanggan melakukan transaksi dan Monetary 
sendiri merupakan banyaknya transaksi yang 

dilakukan perusahaan. 
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2) Wawancara dilakukan pada bagian Marketing 
perusahan untuk mengetahui bagaimana pola 
transaksi yang dilakukan perusahaan, visi 

misi dan atribut-atribut yang digunakan pada 
transaksi. 

3) Pengumpulan bahan dokumen diambil pada 
penelitian dalam kurun waktu 3 tahun yaitu 

tahun 2013 sampai 2016. Data transaksi 
tersebut diperoleh dari Divisi bagian 
Akuntansi yang mengatur pencatatan 

transaksi pada pelanggan. 

B. Pengolahan Data dan Informasi 
Data yang diperoleh dari data transaksi 

pelanggan dari PT Sinar Kencana Intermoda 
Surabaya kemudian diolah untuk mengambil 
atribut apa saja yang dibutuhkan untuk penerapan 
algortima. Dilakukan reduksi data agar 
memudahkan dalam proses analisis dan 
menyesuaikan dengan atribut-atribut yang 
nantinya  digunakan untuk pemberian skor pada 
Recency, Frequency dan Monetary. Sehingga 
atribut yang digunakan pada proses analisis data 
yaitu id pelanggan, nama pelanggan, tanggal 
transaksi dan biaya. 

C. Analisis Data 
1) Perhitungan Skor Recency 

a. Recency 
Dalam menghitung skor bobot recency 

(nilai R) maka data yang dibutuhkan merupakan 
atribut yang menunjukkan adanya rentang waktu 
transaksi terakhir pelanggan dengan periode 

analisis, sehingga atribut yang dibutuhkan adalah 
atribut tanggal transaksi.  

Untuk menghitung nilai WP recency seperti 
yang tertera pada Persamaan 1. Adapun cara untuk 

mnghitung besarnya WP dari masing-masing 
customer adalah sebagai berikut : 

i. PT. Astamulya Mandiri (R1) 

�������� ������ (��)  =  (����) � (���) 

 
WP (R1) :   nilai weighted points dari PT 
Astamuliya Mandiri. 

APR1 :   nilai assigned points dari recency 
untuk customer 1 = 20. 
RWR :    nilai relative weight dari recency = 5. 

 

�� (�1)  =  20 � 5 =  100. 
 

b. Frequency 

Untuk menghitung skor bobot frequency 
(nilai F) maka data yang dibutuhkan merupakan 

atribut yang mempresentasikan berapa kali 
pelanggan melakukan transaksi. Kriteria ini 

didapat dengan melihat dari berapa banyak 
pelanggan dengan nama yang sama muncul dalam 

data transaksi. Atribut yang dibutuhkan adalah 
atribut tanggal transaksi yang dihitung jumlahnya. 

Untuk javamenghitung nilai WP frequency 

seperti yang tertera pada Persamaan 2. Adapun 
cara menghitung besarnya WP dari masing-

masing customer adalah sebagai berikut : 
i. PT. Astamulya Mandiri (F1) 

�������� ������ (��)  =  (����) � (���) 
 

WP (F1) :nilai weighted points frequency dari PT 
  Astamuliya Mandiri. 
APF1  :nilai assigned points dari frequency 

untuk   customer 1=278. 
RWF : nilai relative weight dari frequency = 2. 

 

�� (�1)  =  278 � 2 =  556. 
 

c. Monetary 

Untuk menghitung skor bobot monetary 
(nilai M) maka data yang dibutuhkan merupakan 
atribut yang berhubungan dengan harga yang telah 

dihabiskan pelanggan selama melakukan 
transaksi, sehingga atribut yang dibutuhkan adalah 

atribut harga total yang harus dibayar pelanggan. 
Untuk menghitung nilai WP monetary 

seperti yang tertera pada Persamaan 3. Adapun 
cara menghitung besarnya WP dari masing-
masing customer adalah sebagai berikut : 

i. PT. Astamulya Mandiri (M1) 

�������� ������ (��)  =  (����) � (���) 
 
WP (M1) : nilai weighted points monetary 

  dari PT Astamuliya Mandiri. 
APM1 : nilai assigned points dari monetary 

untuk  customer 1= 56835. 

RWM :    nilai relative weight dari monetary = 3. 
 

�� (�1)  =  56835 � 3 =  170505. 
 

Hasil perhitungan RFM dapat dilihat pada Tabel 
5. 

 

2) Perhitungan Algoritma k-Means 
Berikut merupakan tahap clustering pada 

customer segmentation dengan menggunakan 
metode k-Means secara manual : 

1. Menentukan Jumlah cluster 
Tahap pertama adalah menentukan jumlah 

cluster, dalam sistem ini akan menghasilkan 3 
kelompok yang diidentitaskan sementara C1, C2 
dan C3. Dimana C1 merupakan Below Zeroes 
(BZ), C2 adalah Most Growable Customer (MGC) 
dan C3 adalah Most Valuable Customer (MVC). 

2. Tentukan  nilai centroid awal dengan 
mengambil secara acak dari objek data. 
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Untuk menentukan nilai centroid awal dapat 
diambil secara acak dari nilai pada objek. 
Ditentukan  centroid  secara acak untuk cluster 
pertama yaitu diambil dari Objek ke 14 yaitu CV. 
Nura Jaya  yaitu 10, 76 dan 23160. Lalu untuk 
cluster yang kedua yaitu diambil dari Objek ke 13 
yaitu PT. Timurraya Industry Chemicals yaitu 
100, 1166 dan 378555. Sedangkan untuk cluster 
ke tiga diambil dari Objek ke 1  yaitu PT. 
Astamulya Mandiri yaitu 100, 556 dan 170505. 

3. Alokasikan semua 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 
menghitung jarak  dari objek ke cluster pada tahap 
ini menggunakan rumus Euclidean distance space  
seperti pada persamaan 2.4. Seperti pada objek ke 
1 yaitu memiliki data dari WP Recency, WP 
Frequency dan WP Monetary berturut-turut adalah 
100, 56 dan 170505  kemudian dihitung jaraknya 
dengan cluster pertama, kedua dan ketiga. Untuk 
menghitung jarak objek customer kepada Objek 
ke 1 dengan cluster pertama ialah : 

Jarak dari objek ke C1=  �((100 − 10)� + (556 −  76)� + (170505 −  23160)�) 
                                    =   147345,81  
Maka jarak antara objek ke-satu dengan C1 adalah 
147345,81. Selanjutnya menghitung jarak antara 
objek dengan cluster2 (C2) yaitu:  
 
Jarak dari objek ke C2 = 

�((100 − 100)� + (556 − 1166)� + (170505 − 378555)� 
          = 208050,89 
Maka jarak antara objek ke-satu dengan C2 adalah 
208050,89. Kemudian menghitung jarak antara 
objek dengan cluster 3 (C3) yaitu: 
 
Jarak dari objek ke C3= 

�((100 − 100)� + (556 −  556)� + (170505 −  170505)�) 
                                         = 0 
Maka jarak antara objek ke-satu dengan C3 adalah  
0. 
 
Langkah ini dilakukan pada semua objek sehingga 
setiap objek akan diketahui jarak pada setiap 
cluster. Setelah diketahui jarak antara objek 
dengan setiap cluster maka untuk menentukan 
kelompok untuk masing-masing objek dengan 
memilih jarak yang terkecil. Seperti halnya objek 
ke-satu memiliki jarak 147345,81 pada C1, 
208050,89 pada C2 dan 0 pada C3. Dari ketiga 
jarak tersebut 0 merupakan jarak terkecil,  maka 
objek ke-1 terletak pada kelompok C3, begitupula 
pada semua objek lainnya. Hasil iterasi pertama 
dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

4. Menentukan kembali pusat  cluster yang baru. 
Dengan cara menghitung rata-rata dari 
keanggotaan  cluster yang sekarang. 
Pada Iterasi pertama yang dapat dilihat pada Tabel 
4.13, C1 memiliki 16 anggota. Maka untuk 
menentukan centroid C1 pada iterasi kedua adalah 
dengan mencari rata-rata dari data 16 objek yang 
telah menjadi keanggotaannya C1 yaitu Objek ke 
2,7,9,11,14,21,22,23,24,27,29,33,36,38,41,44 dan 
45 dengan melihat WP recency. 
Centroid pertama C1 = 27,8 
     Untuk mengetahui centroid kedua dari C1 

dihitung dari jumlah Frequency dengan melihat 
WP frequency, maka hasil centroid kedua pada C1 

adalah sebagai berikut : 
Centroid kedua C1 = 139,9 
Sedangkan untuk mengetahui centroid ketiga dari 
jumlah Monetary dengan melihat WP monetary, 
maka hasil centroid kedua pada C1 adalah sebagai 
berikut : 

Centroid ketiga C1 = 45104,2 

Untuk C2 memiliki 12 anggota yaitu Objek ke 
6,13,16,17,18,23,26,34 dan 43 dan C3 memiliki 
18 anggota yaitu Objek ke 
1,4,5,8,10,12,15,19,20,28,35,37,39,40,42 dan 46. 
Untuk menentukan nilai centroid pada C2 
langkahnya sama dengan pencarian nilai centroid 
C1 hanya saja data yang digunakan merupakan 
data yang menjadi keanggotaannya C2,  begitu 
juga untuk mencari  nilai centroid pada C3. 

5. Alokasikan objek pada cluster terdekat 
dengan menggunakan centroid yang baru.  
Apabila objek berpindah cluster, ulangi lagi  

langkah ke 4 dengan  memakai pusat  cluster  
yang baru. Jika tidak ada objek yang berpindah 
cluster maka proses  clustering selesai.  

Pada perhitungan k-Means  untuk mengetahui 
hasil pengelompokka pelanggan memerlukan 
iterasi sebanyak 6 kali. Tabel 4 merupakan hasil 
centroid  akhir pada proses clustering. 

Tabel 1Hasil centroid akhir. 

 Dengan rata-rata centroid yang diperoleh 
pada C1 memiliki centroid 20721,86 , C2 
memiliki centroid 148436,8 dan C3 memiliki rata-
rata centroid 69819,49. Untuk menentukan 
identitas cluster yaitu dikategorikan tinggi apabila 
nilai rata-rata centroid pada cluster tersebut lebih 
besar daripada yang lain, dikategorikan Sedang 
jika rata-rata centroid  pada cluster tersebut 

C R F M � . Kel 
Kateg

ori 

C1 
32.5 191.8333 

61941
.25 20721.86 

Rendah BZ 

C2 

100 1373.778 
44383

6.7 
148436.8 

Tinggi MV
C 

C3 

58.46154 643.8462 
20875

6.2 
69819.49 

Sedang MG
C 



 
diantara nilai tertinggi dan 
dikategorikan Rendah apabila 
cluster tersebut yang terendah. Dalam 

perbandingan ini maka diperoleh hasil C1 
merupakan kelompok Rendah, C2 merupakan 
kelompok Tinggi dan C3 merupakan kelompok 
Sedang.  

 
Hasil terakhir dari perhitungan 

dengan analisis RFM pada 46 data Transaksi  
terdapat pada Tabel 4.20, yang merupakan hasil 
dari iterasi akhir. 
 
D. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem digambarkan dengan 
System Flow Diagram  untuk menggambarkan 
aktifitas utama yang dilakukan oleh sistem dari 
awal sistem dijalankan sampai dengan selesai. 
Gambar dibawah ini menunjukkan 
Diagram yang menggambarkan proses yang 
terjadi pada sistem.  

 
 

Gambar 1. System flow diagram sistem.
E.  Implementasi sistem 
 Pada sub bab ini akan dibahas mengenai 
Graphical User Interface (GUI) dan Algoritma 
untuk aplikasi clustering 
Segmentation dengan model RFM.
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 terendah, serta 
dikategorikan Rendah apabila centroid pada 

tersebut yang terendah. Dalam  
ini maka diperoleh hasil C1 

merupakan kelompok Rendah, C2 merupakan 
kelompok Tinggi dan C3 merupakan kelompok 

Hasil terakhir dari perhitungan k-Means 
dengan analisis RFM pada 46 data Transaksi  

pada Tabel 4.20, yang merupakan hasil 

Perancangan sistem digambarkan dengan 
untuk menggambarkan 

aktifitas utama yang dilakukan oleh sistem dari 
awal sistem dijalankan sampai dengan selesai. 

ambar dibawah ini menunjukkan System Flow 
yang menggambarkan proses yang 

 
diagram sistem. 

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai 
(GUI) dan Algoritma 

 pada Customer 
dengan model RFM. 

Tabel 2. Hasil Akhir pengelompokkan dengan 
perhitungan k-Means.

 
  

1) Algoritma Sistem 
Dalam implementasi sistem, penggunaan 

algoritma dibuat  untuk menggambarkan proses
proses dalam pembuatan aplikasi sistem. Adapun  

O
bj 

Nama 
Clus
ter 

Ket Obj 

1 
PT. 

Astamuly
a Mandiri 

C3 MGC 24 

2 
PT. 

Persada 
Mars 

C1 BZ 25 

3 
CV.  

Kwanind
o Plastic 

C1 BZ 26 

4 
PT. 

Herlina 
Indah 

C3 MGC 27 

5 
PT. Indah 
Kiat Pulp 
& Paper 

C3 MGC 28 

6 
PT. The 
Univenus 

C2 MVC 29 

7 
CV. 
Surya 
Mas 

C1 BZ 30 

8 

PT. 
Okamoto 
Logistics 

N 

C3 MGC 31 

9 

PT. Multi 
Modern 
Nusantar

a 

C1 BZ 32 

10 
PT. Mulia 

Sasmita 
Bhakti 

C3 MGC 33 

11 
CV. 

Rejeki 
Trasindo 

C1 BZ 34 

12 
PT. Timas 
Suplindo 

C3 MGC 35 

13 

PT. 
Timurray

a 
Industry 

C. 

C2 MVC 36 

14 
CV. Nura 

Jaya 
C1 BZ 37 

15 
PT. Sari 
Enesis 
Indah 

C3 MGC 38 

16 
PT. 

Jayamas 
Medika 

C2 MVC 39 

17 

PT. 
Pharmind

o 
Rimpang 

K. 

C2 MVC 40 

18 
PT. Louis 

& 
Rococo 

C2 MVC 41 

19 PT. Tirta C3 MVC 42 

20 
PT. Lukas 

Sentosa 
C1 BZ 43 

21 
PT. Arina 
Multikary

a 
C1 BZ 44 

22 
CV 

Nugraha 
Karya 

C1 BZ 45 

23 

PT. 
Rolimex 
Kimia 

Nusamas 

C2 MVC 46 

Seminar Nasional Matematika dan Aplikasinya, 21 Oktober 2017 
Surabaya, Universitas Airlangga 

Hasil Akhir pengelompokkan dengan 
Means. 

Dalam implementasi sistem, penggunaan 

algoritma dibuat  untuk menggambarkan proses-
proses dalam pembuatan aplikasi sistem. Adapun  

Nama 
Clust

er 
Ket 

 
PT. Pantja 

Niaga 
C1 BZ 

 
CV. 

Prakasya 
Mulia 

C1 BZ 

 
PT. Iso 
Elektra 

C2 MVC 

 
CV. 

Bintang 
Arsita S. 

C1 BZ 

 

PT. 
Phoenix 

Inernation
al 

C1 BZ 

 
CV. Joyo 

Buana 
Adi 

C2 MVC 

 
PT. Surya 

Segara 
C1 BZ 

 
PT. Sorini 
Agro Asia 

C3 MVC 

 
PT. Surya 

Tama 
C3 MVC 

 

PT. 
Nacita 
Utama 
Jaya 

C1 BZ 

 
PT. 

Tjiwikimi
a 

C2 MVC 

 

PT. 
Rukun 
Jaya 

Mandiri 

C3 MGC 

 
PT. Mitra 

Artha 
Sejahtera 

C1 BZ 

 
CV. 

Maratus 
Pratama 

C1 BZ 

 
CV. 

Nugraha 
Karya 

C1 BZ 

 

PT. 
Bineka 

Mas 
Indah 

C1 BZ 

 
PT. Sinar 

Eksas 
Jaya 

C1 BZ 

 
CV. 

Cemerlan
g Jaya 

C1 BZ 

 
CV. Bima 
Sentosa 
Karya 

C1 BZ 

 
PT. Kino 
Indonesia 

C2 MVC 

 
CV. 

Cumbacit
a 

C1 BZ 

 

CV. 
Ageng 

Wigunast
a 

C1 BZ 

 
PT. 

Gading 
Murni 

C1 BZ 
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gambaran umum Algoritma sistem dapat dilihat 
pada Gambar dibawah ini. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar 2. Algoritma Umum Sistem 

 

2) Graphical User Interface 

1. Halaman home 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.Tampilan halaman Home dari sistem. 

 

 

 
 
 
 

 

Gambar 4.User Interface  pada halaman input 
data. 

2. Halaman rfm scoring 

3.  

 
 
 
 
 
 

 

Gambar 5.User Interface Halaman rfm scoring 

 

 

 

4. Halaman clustering k-Means 
 

 

 

 

 

 

Gambar 6 User Interface Halaman clustering k-
Means. 

F. Pengujian Sistem 
Pengujian sistem dilakukan dengan dua cara 

yaitu metode black box testing  dan uji validitas 
sistem .  

1) Pengujian blackbox. 
a. Halaman awal. 

 
Tabel 3. Pengujian blackbox halaman awal. 

No Test Case 
Hasil 

Harapan 
Hasil 

Keluaran 

Hasil Uji 

Sesuai Tidak 
Sesuai 

1 Tekan 
tombol input 

data 

Sistem 
melakukan 
tindakan 

Sistem 
membuka 
halaman 

input data 

√  

2 Tekan 
tombol rfm 

scoring 

Sistem 
tidak 

melakukan 
tindakan 

Sistem 
tidak 

melakukan 
apapun 

√  

3 Tekan 
tombol k-

Means 

Sistem 
tidak 

melakukan 
tindakan 

Sistem 
tidak 

melakukan 
apapun 

√  

4 Tekan 
disembarang 

tempat 

Sistem 
tidak 

melakukan 
apapun 

Sistem 
tidak 

melakukan 
apapun 

√  

 
b. Halaman Input data 

Tabel 4. Pengujian blackbox halaman Input 
data. 

N
o 

Test Case 
Hasil 

Harapan 
Hasil 

Keluaran 

Hasil Uji 

Sesua
i 

Tidak 
Sesua

i 
1 Tekan 

tombol 
input data 

Sistem 
tidak 

melakuka
n 

tindakan 

Sistem tidak 
melakukan 
tindakan 

√  

2 Tekan 
tombol rfm 

scoring 

Sistem 
melakuka

n 
tindakan 

Sistem 
membuka 

halaman rfm 
scoring 

√  

3 Tekan 
tombol k-

Means 

Sistem 
tidak 

melakuka
n 

tindakan 

Sistem tidak 
melakukan 
tindakan 

√  

4 Tekan 
disembaran

g tempat 

Sistem 
tidak 

melakuka
n apapun 

Sistem tidak 
melakukan 

apapun 

√  

5 Input pada 
form benar  

Sistem 
melakuka

n 
tindakan 

Sistem 
menyimpan 
data yang 

telah 
diinputkan ke 

dalam 

√  

BEGIN 

1. Import Data Transaksi 
2. Menghitung nilai weighted points 

2.1 WP recency 
2.2 WP frequency 
2.3 WP monetary 

3. pengelompokkan oleh k-Means 
3.1 menenetukan centroid acak 
3.2 perhitungan untuk pengelompokkan 
k-Means 

4. Lihat Hasil Analisis cluster 
END 
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database dan 
memunculka
n pada tabel 

6 Input tidak 
lengkap 

Sistem 
melakuka

n 
tindakan 

Memunculka
n notifikasi 

gagal 
menyimpan 

√  

7 Input tidak 
sesuai 

format pada 
database 

Sistem 
melakuka

n 
tindakan 

Memunculka
n notifikasi 

gagal 
menyimpan 

√  

 
c. Halaman RFM Scoring 

Tabel 5. Pengujian blackbox halaman RFM 
Scoring 

N
o 

Test Case 
Hasil 

Harapan 
Hasil 

Keluaran 

Hasil Uji 

Sesua
i 

Tidak 
Sesua

i 
1 Tekan 

tombol 
input data 

Sistem 
tidak 

melakuka
n tindakan 

Sistem 
tidak 

melakukan 
tindakan 

√  

2 Tekan 
tombol rfm 

scoring 

Sistem 
melakuka
n tindakan 

Sistem 
membuka 
halaman 

rfm scoring 

√  

3 Tekan 
tombol k-

Means 

Sistem 
tidak 

melakuka
n tindakan 

Sistem 
tidak 

melakukan 
tindakan 

√  

4 Tekan 
disembaran

g tempat 

Sistem 
tidak 

melakuka
n apapun 

Sistem 
tidak 

melakukan 
apapun 

√  

5 Tekan 
tombol 

menghitung 
weighted 

points 

Sistem 
melakuka
n tindakan 

Sistem 
menghitun

g 

√  

 
d. Halaman k-Means clustering 

Tabel 6. Pengujian blackbox halaman k-Means. 

N
o 

Test Case 
Hasil 

Harapan 
Hasil 

Keluaran 

Hasil Uji 

Sesua
i 

Tidak 
Sesua

i 

1 Tekan 
tombol 

input data 

Sistem 
melakuka

n 
tindakan 

Sistem 
membuka 
halaman 

input data 

√  

2 Tekan 
tombol rfm 

scoring 

Sistem 
melakuka

n 
tindakan 

Sistem 
membuka 

halaman rfm 
scoring 

√  

3 Tekan 
tombol k-

Means 

Sistem 
tidak 

melakuka
n 

tindakan 

Sistem tidak 
melakukan 
tindakan 

√  

4 Tekan 
disembaran

g tempat 

Sistem 
tidak 

melakuka
n apapun 

Sistem tidak 
melakukan 

apapun 

√  

5 Input nilai 
k (cluster) 

Sistem 
melakuka

n 
tindakan 

Sistem 
menetapkan 

nilai k 
sesuai 
dengan 
inputan 

√  

6 Tekan 
tombol 

hitung k-
Means 

Sistem 
melakuka

n 
tindakan 

Sistem 
melakukan 
perhitungan 

sesuai 
dengan 
metode, 
kemudia 

menampilka
n dan 

menyimpan 
hasil pada 

√  

database 

 
2) Pengujian validitas sistem. 

Validitas sistem dilakukan untuk 
mengetahui tingkat akurasi dari validasi sistem. 
Evaluasi sistem dihitung dengan membandingkan 
hasil output sistem dengan hasil output manual. 
Presentase nilai validasi sistem dengan hasil 
manual pada microsoft excel sudah sesuai atau 
valid. Perbandingan pengujian validitas sistem 
dapat dilihat pada Tabel dibawah. 

Tabel 7. Perbandingan hasil perhitungan pada 
manual dan sistem. 

No 
Hasil Manual Hasil Sistem 

Sesuai 
Tidak 
Sesuai Kelas Kelas 

1 C3 C3 √  

2 C1 C1 √  

3 C1 C1 √  

4 C3 C3 √  

5 C3 C3 √  

6 C2 C2 √  

7 C1 C1 √  

8 C3 C3 √  

9 C1 C1 √  

10 C3 C3 √  

11 C1 C1 √  

12 C3 C3 √  

13 C2 C2 √  

14 C1 C1 √  

15 C3 C3 √  

16 C2 C2 √  

17 C2 C2 √  

18 C2 C2 √  

19 C3 C3 √  

20 C1 C1 √  

21 C1 C1 √  

22 C1 C1 √  

23 C2 C2 √  

24 C1 C1 √  

25 C1 C1 √  

26 C2 C2 √  

27 C1 C1 √  

28 C1 C1 √  

29 C2 C2 √  

30 C1 C1 √  

31 C3 C3 √  

32 C3 C3 √  

33 C1 C1 √  

34 C2 C2 √  

35 C3 C3 √  

36 C1 C1 √  

37 C1 C1 √  

38 C1 C1 √  

39 C1 C1 √  

40 C1 C1 √  

41 C1 C1 √  

42 C1 C1 √  

43 C2 C2 √  

44 C1 C1 √  

45 C1 C1 √  

46 C1 C1 √  

 
G. Evaluasi Sistem 

Evaluasi sistem dilakukan dengan melihat 
hasil presentase pada tabel tersebut yang 
didapatkan bahwa pelanggan pada katergori BZ 
memiliki nilai presentase 54,3%,  kategori MVC 
sebesar 21,8% dan MGC sebesar 23,9%. 
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Untuk mengetahui bagaimana hasil 
perhitungan algoritma k-Means, hasil pada 
perhitungan sistem akan dibandingkan dengan 
menggunakan nilai centroid awal secara random 
pada sistem. Percobaan dilakukan sebanyak 10 
kali dan dengan input nilai cluster (nilai k=3).   

Tabel 8. Tabel hasil pengujian perhitungan k-Means 
dengan sistem. 

 Pengujian 
ke- 

Centroid 
awal (Data 

ke-) 

Hasil Kelompok 
Iterasi 

C1 C2 C3 

1 
7 

24 9 13 
10 

10 
3 

2 
12 

11 22 13 
8 

36 
39 

3 
45 

24 9 13 
2 

17 
12 

4 
3 

24 13 12 
8 

14 
6 

5 
1 

22 24 13 
9 

29 
4 

 
Dari hasil pengujian perhitungan k-Means 

pada Tabel diatas, dapat  dikatakan bahwa setiap 
penentuan nilai centroid secara acak yang 
berbeda, akan menghasilkan pengelompokkan dan 
hasil iterasi yang berbeda juga 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Setelah dilakukan penerapan customer 
segmentation dengan menerapkan clustering k-
Means berbasis RFM pada PT Sinar Kencana 

Intermoda Surabaya, maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini dilakukan analisis data 
berupa dua tahap, yaitu : 
a. Perhitungan Skor RFM. 
 Pemberian bobot RFM digunakan dengan 
menghitung masing-masing atribut berupa 
Recency yang merupakan tanggal terakhir 
transaksi, Frequency yang merupakan 
banyaknya transaksi yang dilakukan dan 
Monetary yang merupakan total biaya 
transaksi yang dilakukan tiap customer. 
b. Clustering dengan menggunakan 
algoritma k-Means. 
 Setelah mengetahui bobot dari RFM, 
selanjutnya barulah dilakukan penerapan 
algortima k-Means. Perhitungan k-Means 
dilakukan dengan menentukan jumlah cluster, 
selanjutnya memilih centroid awal secara 
acak. Kemudian dihitung jarak antara titik 
centroid dengan tiap titik objek yang telah 
dipilih. Selanjutnya menentukan kembali 
pusat cluster yang baru dan melakukan 
pengalokasian semua objek ke cluster 
terdekat dengan centroid yang baru. Yang 
terakhir, jika objek tidak ada yang berpindah 
cluster maka proses clustering selesai. 

2. Dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat 
sistem yang telah dibangun untuk diuji 
fungsionalitasnya menggunakan blackbox 
testing dan pengujian validitas sistem. Uji 
validitas sistem dilakukan dengan 
membandingkan hasil perhitungan manual 
dengan sistem yang kemudian diperoleh hasil 
yang sesuai atau valid. 

3. Hasil evaluasi menjelaskan bahwa 
pengelompokkan dengan menggunakan k-
Means menghasilkan BZ sebesar 54,3%, 
MVC 21,8% dan MGC sebesar 21,8%. 
Selanjutnya, evaluasi yang ada merupakan 
penjabaran tentang hasil percobaan yang telah 
dilakukan dan uji coba sistem ketika 
melakukan perhitungan k-Means dengan nilai 
centroid secara acak pada sistem. Hasil yang 
didapatkan bahwa setiap penentuan nilai  
centroid secara acak yang berbeda akan 
menghasilkan pengelompokka yang berbeda. 
Hal ini terkait dengan kekurangan 
pengelompokkan dengan k-Means, ketika 
nilai k diinisialisasi secara random sehingga  
pengelompokkan yang dihasilkan dapat 
berbeda. 

B. Saran 

Beberapa saran yang penulis sampaikan bagi 
pengembang penelitian ini antara lain adalah: 
1. Menggunakan metode lain seperti metode 

neural network (backpropagation, forward 
chaining atau metode lainnya).  

2. Diharapkan selain mempertimbangkan 
validasi sistem juga mempertimbangkan 
akurasi sistem. Sehingga sistem yang 
dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal 
sebagai media informasi.  

3. Untuk pengembangan teknologi, sistem yang 
dibangun berbasis Android. 

4. Komponen data analisis variabel yang 
digunakan perlu dikembangkan secara lebih 
luas dalam, contoh jumlah piutang, dan lain-
lain. 
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