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Abstrak. K-means clustering adalah salah satu metode pengelompokan nonhirarki yang paling banyak 

digunakan karena algoritma K-means lebih sederhana dan cepat prosesnya. Namun K-Means Clustering 

memiliki kelemahan di dalam memproses data yang berdimensi banyak, yang sifatnya tidak dapat 

dipisahkan secara linier. Dalam perkembangannya, fungsi kernel digunakan  untuk mengatasi 

pengelompokan data yang bersifat tidak linier. Metode pengelompokan  yang menggunakan fungsi 

kernel tersebut dikenal dengan Kernel K-Means Clustering. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai 

konsep pengelompokkan dengan metode Kernel K-Means, serta penerapannya pada data simulasi dan 

data riil. Data simulasi yang digunakan berupa data yang bersifat linier dan non linier.  Sedangkan data 

riil yang digunakan adalah data persentase penduduk yang memiliki faktor–faktor risiko penyebab 

penyakit hipertensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep metode kernel k-means 

clustering, membandingkan pengelompokan pada data simulasi dan data riil, serta  melakukan 

pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan faktor-faktor resiko penyebab penyakit 

hipertensi pada kelompok usia produktif  menggunakan metode K-Means Clustering dan Kernel K-

Means Clustering. Algoritma Kernel K-Means pada prinsipnya hampir sama dengan metode K-Means, 

perbedaannya terletak pada inputnya, yaitu pada Kernel K-Means data dipetakan pada dimensi baru  

menggunakan fungsi kernel. Dari hasil studi simulasi dengan kriteria kesesuaian plot, nilai clustering 

error dan nilai indeks validitas kelompok, metode pengelompokan Kernel K-Means lebih baik daripada 

metode K-Means. Begitu pula pada data riil hasil pengelompokan dengan metode Kernel K-Means lebih 

baik daripada K-Means.  

 

Kata Kunci : Analisis Kelompok,  K-Means Clustering, Kernel K-Means Clustering, indeks S_Sbw. 

 

 
1.  PENDAHULUAN 

 

Salah satu teknik analisis yang dapat menggambarkan 

karakteristik sekelompok wilayah berdasarkan satu atau 

lebih variabel antara lain teknik clustering. Analisis 

kelompok adalah analisis statistik yang bertujuan untuk 

mengelompokkan observasi sedemikian hingga observasi 

yang berada dalam kelompok yang sama mempunyai sifat 

yang relatif homogen daripada dalam kelompok yang 

berbeda (Kaufman, Rousseuw, dan Everitt dalam Hanifah, 

2009).  

Analisis pengelompokan sebagai suatu exploratory 

procedure (Johnson dan Wichern: 2002), secara umum 

dibedakan menjadi metode hirarki dan nonhirarki (metode 

partisi). K-means clustering adalah salah satu metode 

nonhirarki yang paling banyak digunakan dalam analisis 

pengelompokan. K-Means merupakan salah satu algoritma 

pengelompokan konvensional yang umum digunakan 

karena dinilai efisien digunakan pada data berukuran besar.  

Metode ini bertujuan membagi n observasi ke dalam K 

cluster dimana tiap observasi menjadi anggota dari cluster 

dengan nilai rata-rata terdekat, melalui proses perulangan 

(iterasi) hingga pengelompokan tersebut konvergen. 

K-Means Clustering merupakan teknik dalam 

pengelompokan data yang sangat terkenal karena 

kecepatannya dalam mengelompokkan data. Akan tetapi 

K-Means Clustering memiliki kelemahan didalam 

memproses data yang berdimensi banyak. Khususnya 

untuk masukan yang bersifat non-linierly separable. K-

Means clustering juga tidak mampu mengelompokkan data 

yang bertipe kategorikal dan juga data campuran (numeric 

dan kategorikal). Kenyataan didunia nyata data yang 

tersedia atau yang diperoleh memiliki dimensi yang 

banyak dan juga bersifat campuran. Untuk mengatasi 

permasalahan ini, telah banyak diusulkan oleh para peneliti 

metode-metode yang dapat mengatasi kelemahan ini, salah 

satu diantaranya adalah Kernel K-Means Clustering 

(Dhillon, et. al, 2005). 

Kernel K-Means Clustering, pada prinsipnya mirip 

dengan K-Means tradisional, letak perbedaan yang 

mendasar ada pada perubahan masukannya. Dalam Kernel 

K-Means data point akan dipetakan pada dimensi baru 

yang lebih tinggi menggunakan fungsi non-linier sebelum 

dilakukan proses clustering (Cristianini N, Taylor,J.S 

dalam Buelens (2009)) . Kemudian Kernel K-Means akan 
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mempartisi data menggunakan linier separator pada space 

yang baru. 

Menurut Santosa (2007), Kernel K-means clustering 

adalah pengembangan dari algoritma K-means yang 

menggunakan metode Kernel untuk memetakan data yang 

berdimensi tinggi pada space yang baru sehingga dapat 

dipisahkan secara linier. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan hasil akurasi pengelompokan. Di dalam 

kernel K-means diharapkan data bisa dipisahkan dengan 

lebih baik karena data yang overlap atau data outlier bisa 

menjadi linier di ruang dimensi baru. Perluasan darimetode 

K-Means ke Kernel K-Means direalisasikan melalui 

pernyataan jarak dalam bentuk fungsi kernel (Girolami, 

2002). Meskipun demikian implementasi tersebut 

mengalami kendala seperti biaya clustering yang tinggi 

karena kalkulasi yang berulang-ulang dari nilai-nilai 

kernel, atau memori yang tidak cukup untuk menyimpan 

matriks kernel. Kendala tersebut berkaitan dengan 

kompleksitas algoritma Kernel K-Means. 

Untuk melihat kinerja metode pengelompokan dengan 

metode K-Means dan Kernel K-Means pada penelitian ini 

akan dilakukan studi simulasi dan studi kasus pada data 

riil. Data simulasi yang digunakan berupa data yang 

bersifat linier dan non linier. Sedangkan studi kasus pada 

data riil berupa data persentase penduduk yang memiliki 

faktor-faktor risiko penyebab penyakit hipertensi. 

Hipertensi merupakan suatu keadaan terjadinya 

peningkatan tekanan darah yang memberi gejala berlanjut 

pada suatu target organ tubuh sehingga timbul kerusakan 

lebih berat seperti stroke (terjadi pada otak dan berdampak 

kematian yang tinggi), penyakit jantung koroner (terjadi 

kerusakan pembuluh darah jantung). Selain penyakit 

tersebut, hipertensi dapat pula menyebabkan gagal ginjal, 

penyakit pembuluh darah lain, diabetes mellitus, dan lain-

lain (Sugiharto, 2007). 

Di seluruh dunia, hipertensi merupakan masalah yang 

besar dan serius. Di samping karena prevalensinya yang 

tinggi dan cenderung meningkat di masa yang akan datang, 

juga karena tingkat keganasan penyakit yang diakibatkan 

sangat tinggi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal 

dan lain-lain, juga menimbulkan kecacatan permanen dan 

kematian mendadak. Kehadiran hipertensi pada kelompok 

dewasa muda, sangat membebani perekonomian keluarga, 

karena biaya pengobatan yang mahal dan membutuhkan 

waktu yang panjang, bahkan seumur hidup (Sugiharto, 

2007).  

Prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia semakin 

meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Riskesdas, 

prevalensi penyakit hipertensi di Indonesia sebesar 7,6 

persen pada tahun 2007, meningkat menjadi 9,5 persen 

pada tahun 2013. 

Penyakit hipertensi sebagai bagian dari penyakit tidak 

menular (PTM) pada umumnya disebabkan faktor 

bawaan/keturunan, kecacatan akibat kesalahan proses 

kelahiran, maupun akibat pola hidup yang tidak 

sehat, seperti dampak dari konsumsi makanan serta 

minuman, perilaku merokok,mengonsumsi alkohol, 

narkoba, kurangnya olah raga, tipe pekerjaan yang banyak 

duduk, dan pola makanan berkolesterol tinggi serta kurang 

serat. Faktor-faktor tersebut ditambah lagi dengan perilaku 

yang serba kompetitif akan meningkatkan stres dan 

menaikkan tekanan darah. Faktor pencemaran lingkungan 

seperti asap rokok, asap knalpot,dan asap industri, 

membuat angka kematian akibat penyakit tidak menular itu 

meningkat. 

Pola hidup yang serba instan membuat masyarakat 

semakin rentan terkena penyakit tidak menular. Semula 

PTM seperti hipertensi, stroke, jantung banyak dialami 

oleh para lansia di atas usia 50 tahun. Namun pola makan 

dan gaya hidup yang tidak sehat membuat penyakit ini 

bergeser kepada usia yang lebih muda. Kasus di Samarinda 

(2010) penyakit stroke diderita remaja berusia 15 tahun, 

demikian juga kasus di Bali (2014) remaja berusia 15 

tahun terserang penyakit jantung koroner. 

Berdasarkan uraian di atas pada penelitian ini akan 

dilakukan pengkajian tentang konsep kernel k-means pada 

data linier dan non linier, serta akan dilakukan 

pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan 

penduduk dengan faktor risiko penyebab penyakit 

hipertensi.  

 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

Analisis Cluster 

Metode statistic untuk pengelompokan observasi 

dikenal dengan nama analisis kelompok (analisis cluster). 

Analisis kelompok adalah analisis statistic yang bertujuan 

untuk mengelompokkan observasi sedemikian hingga 

observasi yang berada dalam kelompok yang sama 

mempunyai sifat yang relative homogeny daripada dalam 

kelompok yang berbeda (Kaufman, Rousseuw, dan Everitt 

dalam Hanifah, 2009). 

Tujuan dari analisis ini adalah menggabungkan 

beberapa objek ke dalam kelompok-kelompok (cluster) 

sehingga di dalam setiap kelompok memiliki kemiripan 

satu sama lain, dan anggota dari suatu kelompok berbeda 

dengan kelompok lainnya, atau dengan kata lain cluster-

cluster yang terbentuk memiliki homogenitas internal yang 

tinggi dan heterogenitas eksternal yang tinggi. 

Pengelompokan dalam analisis clustering berdasarkan 

pada kesamaan (similiarities) dan ukuran ketidaksamaan 

(disimiliarities), atau yang lebih dikenal dengan konsep 

jarak. Beberapa metode pengukuran jarak dalam analisis 

cluster yang biasa digunakan antara lain jarak Euclidean, 

jarak Mahalanobis, jarak Minkowski. 

Metode pengelompokan dalam analisis cluster 

meliputi metode hirarki, dan metode non hierarki. Metode 

hirarki adalah metode pengelompokan untuk 

mengelompokkan objek secara terstruktur berdasarkan 

ukuran kemiripan, dimana objek yang mempunyai jarak 

terdekat kemudian digabungkan menjadi satu kelompok, 

dan kelompok yang diinginkan belum diketahui 

banyaknya. Metode pengelompokan hirarki dapat 

dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu dengan cara 

penggabungan (agglomerative), dan pemisahan (divisive). 

Sedangkan metode pengelompokan non hirarki adalah 

metode pengelompokan jika banyaknya kelompok yang 

akan dibentuk sudah diketahui. Penentuan jumlah 

kelompok (cluster) didasarkan pada rujukan teoritis, 
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kondisional, ataupun tujuan peneliti. Metode 

pengelompokan non hirarki yang banyak digunakan adalah 

metode K-Means Clustering. 

K-Means Clustering 

Metode K-means merupakan salah satu metode 

pengelompokan data (clustering) nonhirarki. Algoritma K-

means lebih sering digunakan karena lebih sederhana dan 

cepat prosesnya. MacQueen dalam Johnson (2007) 

menyarankan penggunaan K-means untuk menjelaskan 

algoritma dalam penentuan suatu objek ke dalam suatu 

kelompok tertentu berdasarkan rataan terdekat. 

Didefinisikan   {       } adalah sebuah 

himpunan data dalam ruang berdimensi D, yang 

dinotasikan   , sedangkan k adalah sebuah bilangan 

integer positif lebih dari satu.      
 , maka algoritma K-

means clustering akan membagi (mempartisi)   ke dalam 

k kelompok, dimana setiap kelompok memiliki nilai tengah 

(centroid) dari data-data dalam kelompok tersebut. 

Algoritma K-means secara acak menentukan k buah data 

sebagai titik tengah (centroid), kemudian dengan 

pendekatan jarak Euclidean dihitung jarak antara data 

dengan centroid, untuk selanjutnya data akan ditempatkan 

ke dalam kelompok yang terdekat dihitung dari titik tengah 

kelompok. Proses penentuan centroid dan penempatan data 

kelompok dilakukan sampai nilai centroidnya konvergen 

(centroid dari semua kelompok tidak berubah lagi). 

Dalam bentuk yang paling sederhana langkah-langkah 

algoritma k-means terdiri dari tiga tahap : 

1. Bagi objek-objek ke dalam K kelompok dan tentukan 

pula centroidnya di tiap kelompok. 

2. Masukkan objek ke suatu kelompok berdasarkan nilai 

rataan terdekat. Jarak yang digunakan biasanya 

menggunakan jarak Euclidean, dan hitung kembali 

rataan untuk kelompok baru yang terbentuk. 

3. Ulangi langkah 2 sampai tidak ada lagi pemindahan 

objek antar kelompok. 

Kriteria pengklusteran ketika menggunakan algoritma 

K-Mean adalah meminimalkan nilai clustering error 

(
K  ). Secara matematis sebagai berikut : 

2
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Dengan k  adalah error clustering, knz  adalah indikator 

alokasi cluster, km  adalah pusat kelompok, dan nx  adalah 
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Kernel K-Means Clustering 

Menurut Santosa (2007), Kernel K-means clustering 

adalah pengembangan dari algoritma K-means yang 

menggunakan metode Kernel untuk memetakan data yang 

berdimensi tinggi pada space yang baru sehingga dapat 

dipisahkan secara linier. 

Pada pengelompokan dengan Kernel K Means, 

masing-masing elemen dari    dapat dituliskan dengan 

istilah sebagai inner product dan dengan menggunakan 

fungsi pemetaan  . data dipetakan dari input space 

( DR ) ke dalam featur space  F  , kemudian dengan 

mengambil istilah diatas dan memasukkan mereka secara 

bersamaan kita dapat menuliskan kriteria kluster dalam 

featur space yang didefinisikan oleh    sebagai 
k

  , di 

mana vektor mean dalam space ini dinyatakan sebagai   
 

. 

Secara matematis sebagai berikut : 

: DR F    x   

Dengan menerapkan fungsi  pemetaan   , inner product 

T

n nX X   dalam ruang input (input space) dipetakan 

menjadi    
T

n nX X   dalam ruang feature (feature 

space). Maka kriteria pengelompokan pada Kernel K-

Means Clustering adalah : 
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Fungsi kernel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

fungsi kernel Gaussian : 
2

2
( , ) exp

2

i j

i jK


  
  

  

x x
x x   (6) 

Evaluasi Hasil Pengelompokan 

Pendekatan yang umum dipakai untuk mengevaluasi 

kebaikan dari hasil pengelompokan dikenal dengan cluster 

validation (Maulik, et al, 2002). Cluster Validation yang 

akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada validitas 

kelompok dengan pendekatan internal clustering 

validation, yaitu evaluasi hasil pengelompokan tanpa 

informasi dari luar, dalam hal ini berdasarkan seberapa 

dekat jarak di dalam kelompok dan jarak antar kelompok.  

Metode yang umum digunakan untuk mengukur hasil 

pengelompokan dengan tipe data numerik antara lain 

Davies-Bouldin index (DB index), Dunn’s indeks, dan 

Calinski Harabasz index (CH index). 

Faktor Resiko Penyakit Hipertensi 

Faktor resiko adalah semua faktor penyebab ditambah 

dengan faktor biologis yang berhubungan dengan penyakit. 

Faktor resiko merupakan faktor-faktor yang ada sebelum 

terjadinya penyakit (Bustan dalam Nababan, 2008). Faktor 

resiko adalah bagian dari ilmu epidemiologi. Epidemiologi 

adalah ilmu yang mempelajari pola kesehatan dan 

penyakit, serta faktor yang terkait di tingkat populasi. 

Epidemiologi pada penyakit menular disebut etiologi, 

sedangkan pada penyakit tidak menular disebut sebagai 

faktor resiko. 

 Hipertensi merupakan suatu penyakit kronis yang 

sering disebut silent killer karena pada umumnya pasien 

tidak mengetahui bahwa mereka menderita penyakit 

hipertensi sebelum memeriksa tekanan darahnya. Selain itu 

penderita hipertensi umumnya tidak mengalami suatu 

tanda atau gejala sebelum terjadi komplikasi. 

 Terdapat faktor yang mempengaruhi jumlah 

hipertensi seperti ras, umur, obesitas,asupan garam yang 

tinggi, dan adanya riwayat hipertensi dalam keluarga. 

Menurut Kaplan (1985) faktor yang dapat memperbesar 

risiko atau kecenderungan seseorang menderita hipertensi, 

diantaranya ciri-ciri individu seperti umur, jenis kelamin 

dan suku, faktor genetik serta faktor lingkungan yang 

meliputi obesitas, stres, konsumsi garam, merokok, 

konsumsi alkohol, dan sebagainya. Selama tahun 2010, 1,7 

juta kematian pada penyakit kardiovaskuler disebabkan 

karena konsumsi garam yang berlebihan (WHO, 2015). 

Menurut Tabrani (1995) dalam Puspita WR (2009) 

komplikasi hipertensi antara lain: penyakit jantung, stroke, 

gagal ginjal, kelainan mata, dan diabetes mellitus. 

Menurut Sugiharto (2007), faktor risiko penyakit 

hipertensi dibedakan atas : 

a. Faktor risiko yang tidak dapat diubah/dikendalikan, 

antara lain : umur, jenis kelamin, riwayat keluarga, 

genetik. 

b. Faktor risiko yang dapat diubah/dikendalikan, antara 

lain : kebiasaan merokok, konsumsi asin/garam, 

konsumsi lemak jenuh, penggunaan jelantah, 

kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, 

obesitas, aktivitas fisik, stress (faktor kejiwaan), 

penggunaan estrogen. 

 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 

kajian teori dan kajian terapan. Adapun uraian 

selengkapnya adalah sebagai berikut : 

a. Kajian Teori 

Bagian ini akan mengkaji konsep kernel k-means 

clustering sebagaimana berikut : 

1. Mengkaji sifat-sifat kernel 

2. Mengkaji konsep algoritma kernel k-means 

3. Mengkaji kompleksitas algoritma kernel k-means 

 

b. Kajian Terapan 

Data yang digunakan dalam kajian terapan ini terdiri 

dari dua tipe data, yaitu data simulasi dan data riil yang 

berupa data sekunder, yaitu data simulasi dari penelitian 

Epa Suryanto (2015), dan data Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2013 yang bersumber dari Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) 

Kementerian Kesehatan RI. Software yang digunakan 

adalah SPSS, Matlab, dan R. 

 Penerapan pada data simulasi 

Data simulasi yang digunakan terdiri dari 2 jenis data, 

yaitu data yang bersifat linier dan non linier. Variabel 

yang digunakan terdiri dari dua variabel, yaitu 

variabel 1x  dan 2x  yang selanjutnya akan 

dikelompokkan ke dalam 2 kelompok yang berbeda. 

Langkah-langkah studi simulasinya adalah sebagai 

berikut : 

1. Membandingkan plot hasil pengelompokan 

dengan metode K-Means dan Kernel K-Means. 

2. Membandingkan nilai clustering error hasil 

pengelompokan dengan metode K-Means dan 

Kernel K-Means 

3. Membandingkan nilai indeks validitas kelompok 

hasil pengelompokan dengan metode K-Means 

dan Kernel K-Means 

 Studi Kasus pada Data Riil (Data Persentase 

Penduduk dengan Faktor Risiko Penyebab 

Penyakit Hipertensi Menurut Kabupaten/Kota) 

 

Sumber Data 

Data riil penelitian yang digunakan adalah data Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2013 yang 

bersumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan 
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Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan RI. 

Populasi dalam analisis ini adalah seluruh Kabupaten/Kota 

di Indonesia, yaitu sebanyak 497 kabupaten/kota. 

Kerangka konsep 

Kerangka konsep yang digunakan mengacu pada 

penelitian Sugiharto (2007) tentang faktor-faktor risiko 

penyakit hipertensi. Ada banyak faktor risiko penyebab 

penyakit hipertensi yang termasuk dalam faktor risiko yang 

dapat dikendalikan (controllable risk factor), antara lain 

gaya hidup, pola makan, aktivitas fisik, kejiwaan. Faktor 

gaya hidup dipengaruhi oleh kebiasaan merokok. Faktor 

pola makan dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan asin, 

berlemak/gorengan, serta konsumsi minuman yang 

mengandung kafein. Faktor aktifitas fisik dipengaruhi oleh 

intensitas aktivitas fisik. Sedangkan faktor kejiwaan 

dipengaruhi kondisi kejiwaan seseorang, dalam hal ini 

meliputi 20 variabel. Faktor lain-lain dipengaruhi oleh 

faktor kegemukan atau obesitas. 

Penerapan metode K-Means dan Kernel K-Means pada 

data riil dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Menentukan jumlah kelompok yang optimal 

b. Mengelompokkan kabupaten/kota dengan jumlah 

kelompok 2 (dua) dan 3(tiga) 

Adapun detail pengelompokan menggunakan  metode K-

means, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan sebanyak k pusat cluster awal  km  

dengan menggunakan k objek yang ditentukan secara 

acak 

b. Menghitung jarak masing-masing objek dengan tiap 

pusat cluster menggunakan jarak Euclidean kuadrat. 

c. Masukkan masing-masing objek ke kelompok dengan 

nilai pusat cluster yang paling dekat 

d. Hitung kembali pusat cluster dari tiap kelompok yang 

terbentuk. 

e. Hentikan proses jika sudah tidak ada obyek yang 

berpindah, jika masih ada obyek yang berpindah 

maka kembali mulai dari langkah b) dan seterusnya. 

Sedangkan pengelompokan menggunakan metode 

Kernel K-Means langkah-langkah detailnya adalah sebagai 

berikut : 

a. Dengan input Kernel matriks K, banyaknya kelompok 

k, dan inisial kelompok (cluster) adalah 

1 2, ,..., kC C C  . 

b. Untuk semua nilai 1,...,n N  dan untuk 

1,...,i k  , hitung   
2

n iX m    

c. Tentukan nilai     2* arg minn i n iC X X m    

d. Untuk semua kelompok, perbarui 

  *i n nC X C X i   sampai semua nilai iC  

konvergen atau tidak terjadi perpindahan anggota 

kelompok 

e. Jika belum konvergen ulangi mulai langkah b dan 

seterusnya. Kriteria konvergen yang digunakan adalah 

        2 2

: , , 1,...k i i k i hC x X x m x m h k h K          

  

Variabel Penelitian 

 Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian 

berdasarkan pada data hasil RISKESDAS tahun 2013 yang 

bersumber pada Balitbangkes Kementerian Kesehatan RI. 

Konsep dan definisi yang digunakan mengacu pada konsep 

dan definisi yang digunakan oleh Kemenkes RI dan BPS. 

Variabel yang digunakan sebanyak 28 variabel yang terdiri 

dari variabel yang mempengaruhi gaya hidup, pola makan, 

aktivitas fisik, kejiwaan, dan lain-lain. 

Berikut variabel yang digunakan dalam penelitian : 

X1 : Sering menderita sakit kepala 

X2 : Tidak nafsu makan 

X3 : Sulit tidur 

X4 : Suasana mudah takut 

X5 : Merasa tegang, cemas, khawatir 

X6 : Merasa tangan gemetar 

X7 : Penceranakan terganggu/buruk 

X8 : Sulit untuk berfikir jernih 

X9 : Merasa tidak bahagia 

X10 : Menangis lebih sering 

X11 : Merasa sulit menikmati kegiatan sehari-hari 

X12 : Sulit untuk mengambil keputusan 

X13 : Pekerjaan sehari-hari terganggu 

X14 : Tidak mampu melakukan hal-hal yang bermanfaat 

dalam hidup 

X15 : Kehilangan minat pada berbagai hal 

X16 : Merasa tidak berharga 

X17 : Mempunyai pikiran untuk mengakhiri hidup 

X18 : Merasa lelah sepanjang waktu 

X19 : Mengalami tidak enak di perut 

X20 : Mudal lelah 

X21 : Merokok 

X22 : Melakukan aktivitas berat 

X23 : Melakukan aktivitas sedang 

X24 : Konsumsi makanan asin 

X25: Konsumsi makanan berlemak/ berkolesterol/ gorengan 

X26 : Konsumsi kopi 

X27 : Konsumsi minuman berkafein buatan bukan kopi 

X28 : Obesitas 

 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kernel K-Means Clustering 

Sifat-sifat Kernel  

Fungsi kernel secara umum memiliki sifat sebagai berikut: 

a. Matriks kernel adalah berupa matrik simetris, 

dimana    , ,i j j iK Kx x x x  

b. Matriks N N  dengan elemen matriks 

 ,i jK x x , 1,...i j N   merupakan matriks 

positif semi definite. 

c. 1 2( , ) ( , ) ( , )k x y k x y k x y    

d. 1( , ) ( , ),k x y ak x y  dimana 0a    

e. ( , ) ( ). ( )k x y f x f y  untuk sembarang fungsi f  

terhadap x   



6 

 

f. 1 2( , ) ( , ) ( , )k x y k x y k x y    

g. 1

1 2

( , )
( , )

( , ) ( , )

k x y
k x y

k x x k y y
  

Algoritma Kernel K-Means 

Algoritma Kernel K-Means Clustering dengan input adalah 

matriks kernel K, banyaknya kelompok k, dan inisial 

cluster kC adalah sebagai berikut : 

1. Inisialisasi 

Menentukan banyaknya kelompok, 2 K n   ; 

kemudian menentukan pusat kelompok secara 

random  km . Pada tahap awal setiap observasi 

dimasukkan ke pusat kelompok terdekat. 

2. Tahap Representasi 

Menghitung kembali pusat kelompok km  dengan 

menggunakan persamaan  

 

 

1

1

,

,

N

kn n n

n

N

kn n

n

z K X X

z K X










k

k

k

m

m

m

  

3. Tahap Alokasi 

Untuk 1i   sampai dengan n  , hitung 

 
2

( )n kX m  . Pada tahap ini pusat kelompok 

km  dianggap fixed. Kelompok ( 1,..., )kC k K  

yang meminimalkan kriteria pengelompokan 
K

  

diperbaharui (diupdate) sehingga memenuhi 

aturan berikut : 

       
2 2

: ,

, 1,...

i i k i h
k

x X x m x m
C

h k h K

        
  

    

  

4. Hentikan proses jika sudah konvergen, dimana 

tidak terjadi perpindahan anggota kelompok. Jika 

proses belum konvergen, ulangi langkah (2). 

Kompleksitas Algoritma Kernel K Means 

 Dalam Ferreira dkk (2014), disebutkan bahwa 

kompleksitas dari algoritma KKM untuk single iterasi 

adalah  O nKp  , yang berarti untuk menyelesaikan 

perhitungan dengan metode KKM diperlukan sebanyak 

nKp  langkah, dengan n  adalah banyaknya observasi, K  

adalah banyaknya kelompok, dan p  adalah  banyaknya 

variabel. 

Definisi Big- O  adalah , misalkan f  dan g  

adalah dua fungsi yang terdefinisikan pada bilangan real 

x . Fungsi ( )f x  dikatakan Most of order dari 

( ), ,g x x   ditulis dengan simbol :  

    ,f x O g x x   

Jika terdapat suatu konstanta M    ,sehingga 

( )

( )

f x
M

g x
   

Atau jika x  adalah suatu ukuran atau besarnya 

pengamatan, suatu algoritma mempunyai order   O g x   

jika, untuk x   banyaknya perhitungan   Mg x  , 

dimana M  adalah konstanta yang tidak tergantung pada 

nilai x . 

Studi Simulasi 

Untuk mengetahui perbedaan pengelompokan 

dengan menggunakan metode K-Means (KM) dan Kernel 

K Means (KKM), terlebih dahulu dilakukan perbandingan 

plot data simulasi yang terbagi dalam 2 kelompok dengan 

menggunakan metode tersebut. Adapun perbandingannya 

meliputi plot data, nilai clustering error, dan nilai indeks 

validitas kelompok. Data simulasi yang digunakan berupa 

data yang dapat dipisahkan secara linier dan data yang 

tidak dapat dipisahkan secara linier (non linier), dengan 

jumlah sampel  n   500, 1000, dan 3000. 

Berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2, terlihat 

bahwa untuk pengelompokan pada data yang terpisah 

secara linier untuk jumlah data 500 dan 1000 plot yang 

lebih menyerupai adalah pengelompokan dengan metode 

K-Means. Sedangkan pada jumlah pengamatan 3000, baik 

metode K-means maupun Kernel K-Means plotnya 

menyerupai data asli. 

Sedangkan pengelompokan pada data yang bersifat non-

linearly separable, plot yang lebih menyerupai data asli 

adalah plot pengelompokan dengan metode Kernel K-

Means. 

 Selain dengan membandingkan plot data, untuk 

melihat perbandingan pengelompokan antara metode KM 

dan KKM dapat dengan melihat nilai clustering error  e  

yang lebih kecil. 

 
Sumber : Hasil Olah Data 

Gambar 1. Perbedaan Plot Data Linier Hasil Pengelompokan 

metode KM dan KKM 
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Sumber : Hasil Olah Data 

Gambar 2. Perbedaan Plot Data Non Linier Hasil Pengelompokan 

metode KM dan KKM 

 

Tabel 1 Perbedaan Rata-rata Nilai Clustering Error  e       

Pengelompokan dengan Metode KM dan KKM 

Jenis Data Simulasi 
 Metode KM 

 e  

Metode KKM 

 e  

Linier (n=500) 1.27 0.71 

Linier (n=1000) 1.35 0.70 

Linier (n=3000) 1.36 0.73 

Non Linier (n=500) 1.47 0.68 

Non Linier (n=1000) 1.34 0.78 

Non Linier (n=3000) 1.33 0.76 

Sumber : Hasil Olah Data 

 

Berdasarkan Tabel 1, metode KKM menghasilkan 

nilai clustering error yang lebih kecil daripada metode 

KM, yang berarti keseragaman dalam tiap kelompok yang 

dibentuk dengan menggunakan metode KKM lebih tinggi 

dibandingkan pengelompokan dengan metode KM. 

Sehingga dalam hal ini metode KKM lebih baik 

dibandingkan dengan metode KM. 

Selain dengan melihat plot dan nilai clustering 

error, untuk melihat metode pengelompokan mana yang 

lebih baik performansinya, dapat juga dengan melihat nilai 

validitas kelompok. Ukuran validitas kelompok digunakan 

untuk mengukur perbandingan kualitas metode clustering. 

Indeks Validitas internal yang digunakan dalam penelitian 

ini mengacu pada penelitian Liu (2010), dimana 

berdasarkan hasil penelitian Liu dkk, indek S_Dbw 

merupakan indeks yang memiliki performansi paling baik 

dibandingkan ke-sepuluh indeks lainnya.  

 

 

 

 

 

Tabel 2. Indeks Validitas Kelompok pada Metode KM dan 

KKM pada Data Simulasi dan Data Penelitian 

 
Sumber : Hasil Olah Data 

Tabel di atas menggambarkan hasil penghitungan nilai 

indeks validitas kelompok terhadap data simulasi untuk 

data linier dan non linier dengan tiga populasi yang 

berbeda dengan menggunakan tiga jenis kernel, yaitu 

kernel gaussian, kernel polynomial, dan kernel linier. 

Populasi 1 menunjukkan observasi terhadap populasi 

dengan n sebanyak 500, sedangkan populasi 2 dan 3 

masing –masing dengan n berturut-turut sebanyak 1000 

dan 3000. Indeks S_Dbw  mengukur varians di dalam 

kelompok (intra cluster variance) dan varian antar 

kelompok (inter cluster variance). Nilai indeks S_Dbw 

yang diharapkan adalah nilai yang terkecil. 
Berdasarkan tabel rekapitulasi di atas, pada data linier, 

untuk data populasi 1 dan 3, pada semua jenis kernel 

menunjukkan indeks S_Dbw pada metode KKM lebih 

kecil dibanding pada metode KM. Pada data linier dengan 

sampel 1000 indeks S_Dbw pada metode KM nilainya 

lebih kecil, yang berarti data ini cocok digunakan pada 

metode KM. Sedangkan pada data non linier indeks 

S_Dbw pada metode KKM lebih kecil untuk semua data. 

Hal ini menunjukkan metode KKM lebih cocok digunakan 

pada jenis data non linier. 

 

Aplikasi metode K-Means dan Kernel K-Means untuk 

Pengelompokan Kabupaten/Kota di Indonesia 

  

 Tujuan dari penelitian ini adalah mengelompokkan 

kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan penduduk dengan 

faktor-faktor risiko penyebab penyakit hipertensi. Studi 

kasus dalam penelitian ini menggunakan dataset 

RISKESDAS 2013 se-Indonesia. Data yang digunakan 

adalah data 497 kabupaten dan 28 variabel.    
 Untuk menentukan jumlah kelompok yang optimal, 

perlu melakukan perbandingan dari beberapa indeks 

validitas kelompok untuk mengevaluasi hasil analisis 

kelompoknya secara kuantitatif sehingga didapatkan 

jumlah kelompok yang optimum. Indeks validitas 

kelompok yang akan digunakan untuk menentukan jumlah 

kelompok dalam penelitian ini menggunakan indeks 

validitas Dunn, Davies-Bouldin, Calinski-Harabasz, Xie-

Beni, dan S_Dbw. Dari beberapa indeks di atas, jumlah 

kelompok yang optimal adalah sebanyak 2 dan 3 

kelompok, ditunjukkan dengan nilai dari tiap-tiap indeks. 
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Pengelompokan Kabupaten/Kota di Indonesia 

menggunakan metode KM dan KKM 

 

Pengelompokan dengan metode KM 

Hasil pengelompokan dengan k=2 terhadap 497 

kabupaten/kota di Indonesia, diperoleh dua kelompok 

dengan ukuran 319 dan 178. 

 
 Gambar 3 Peta Kabupaten/Kota di Indonesia Hasil 

Pengelompokan dengan K-Means Clustering dengan jumlah 

Kelompok sebanyak 2 Kelompok 

Sedangkan pengelompokan dengaan k=3, diperoleh 

kelompok dengan ukuran 236, 136, dan 125. 

 
Gambar 4.4 Peta Kabupaten/Kota di Indonesia Hasil 

Pengelompokan dengan K-Means Clustering 

dengan jumlah Kelompok sebanyak 3 Kelompok 

Pengelompokan dengan metode KKM 

Hasil pengelompokan dengan k=2 diperoleh kelompok 

dengan ukuran 254 dan 243. 

 

Gambar 4 Peta Kabupaten/Kota di Indonesia Hasil 

Pengelompokan dengan Kernel K-Means Clustering dengan 

jumlah Kelompok sebanyak 2 Kelompok 

 

Sedangkan pengelompokan dengaan k=3, diperoleh 

kelompok dengan ukuran 148, 112, dan 237. 

 
Gambar 5 Peta Kabupaten/Kota di Indonesia Hasil 

Pengelompokan dengan Kernel K-Means 

Clustering dengan jumlah Kelompok sebanyak 3 

Kelompok. 

Jika dibandingkan hasil pengelompokan antara metode 

KM dan KKM, pada pengelompokan dengan jumlah 

kelompok 2, perbedaan keanggotaan masing-masing 

kelompok pada dua metode ini terdapat pada 63 

kabupaten/kota, dimana pada pengelompokan dengan 

metode KM dimasukkan dalam kelompok 1, pada KKM 

dimasukkan dalam kelompok 2. Kelompok 2 merupakan 

kelompok dengan persentase penduduk yang memiliki 

faktor risiko penyakit hipertensi yang lebih tinggi daripada 

kelompok 1, yaitu kelompok dengan persentase penduduk 

yang memiliki faktor risiko penyebab penyakit hipertensi 

lebih tinggi dari rata-rata. 

Sedangkan pada pengelompokan dengan k=3, 

perbedaan keanggotaan jauh lebih bervariasi. Kelompok 1 

merupakan kelompok dengan persentase penduduk yang 

memiliki faktor risiko penyakit hipertensi yang paling 

tinggi. Sedangkan kelompok 2 memiliki persentase 

penduduk dengan faktor risiko penyebab penyakit 

hipertensi dengan persentase di bawah kelompok 1, namun 

masih di atas rata-rata, sedangkan kelompok 3 merupakan 

kelompok dengan persentase penduduk yang memiliki 

faktor risiko penyebab penyakit hipertensi yang lebih 

rendah dari rata-rata. 

Berdasarkan pembahasan sebelumnya dan berdasarkan 

pengujian ukuran validitas kelompok terhadap data 

penelitian juga menunjukkan pengelompokan dengan 

metode KKM lebih baik dibandingkan metode KM. Maka 

pada bagian ini  akan dilakukan interpretasi hasil 

pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan 

penduduk dengan faktor risiko penyakit hipertensi 

menggunakan metode KKM. 

Tabel. 3 Jumlah Anggota per Kelompok pada 

pengelompokan dengan metode KKM 

dengan k=2 

Kelompok 
Jumlah Anggota 

(Kab/kota) 
% 

Kelompok 1 254 51.11 

Kelompok 2 243 48.89 

Sumber : Hasil Olah Data 

Dari hasil pengelompokan menggunakan metode 

KKM dengan jumlah kelompok sebanyak 2, dengan 
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keanggotaan masing-masing pada lampiran 2c, diperoleh 

urutan pengelompokan sebagai berikut : 
a. kelompok 2 sebanyak 243 kabupaten/kota (48.89 

persen). Kelompok kedua merupakan kabupaten/kota 

di Indonesia dengan penduduk yang memiliki faktor 

risiko penyakit hipertensi yang lebih tinggi dilihat 

dari persentase penduduk dengan faktor risiko 

penyakit hipertensi menurut kabupaten/kota, antara 

lain persentase penduduk yang sering menderita sakit 

kepala pada kelompok 2 lebih tinggi dibandingkan 

pada kelompok 1. Hampir semua variabel, rata-rata 

persentase penduduk dengan faktor risiko hipertensi 

pada kelompok kedua lebih tinggi dibandingkan pada 

kelompok pertama, kecuali pada penduduk yang 

menderita obesitas (X28), dimana pada kelompok 

pertama rata-rata persentasenya lebih tinggi 

persentasenya. Wilayah dengan persentase penduduk 

dengan faktor risiko tertinggi pada kelompok ini 

adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur, dimana 18 

dari 21 kabupaten/kota masuk dalam kelompok 2 

(85.71 persen). 

b. kelompok 1 : terdiri dari 254 kabupaten/kota (51.11 

persen). Kelompok ini terdiri dari kabupaten/kota di 

Indonesia dengan penduduk yang memiliki risiko 

penyakit hipertensi lebih rendah dibandingkan 

kelompok yang lainnya. 

Tabel. 4. Jumlah Anggota per Kelompok pada 

pengelompokan dengan metode KKM 

dengan k=3 

Kelompok 
Jumlah Anggota 

(Kab/kota) 
% 

Kelompok 1 148 29.78 

Kelompok 2 112 22.54 

Kelompok 3 237 47.69 

Sumber : Hasil Olah Data 

Hasil pengelompokan menggunakan metode KKM 

dengan jumlah kelompok sebanyak 3, dengan keanggotaan 

masing-masing pada lampiran 2d, diperoleh urutan 

pengelompokan sebagai berikut: 

a. kelompok 1 : terdiri dari 148 kabupaten/kota (29.78 

persen). Pada kelompok 1, hampir semua variabel 

memiliki rata-rata persentase penduduk dengan faktor 

risiko yang lebih tinggi dibandingkan kelompok 2 dan 

3, kecuali pada variabel X22 (intensitas aktivitas berat) 

dan X23 (intensitas aktivitas sedang), dimana kedua 

variabel ini lebih tinggi pada kelompok 2. Jika 

pengelompokan dibagi menjadi kelompok dengan 

persentase tertinggi, tertinggi kedua, dan terendah, 

maka kelompok 1 merupakan kelompok yang 

memiliki persentase penduduk dengan faktor risiko 

penyebab penyakit hipertensi tertinggi. 

b. kelompok 2 sebanyak 112 kabupaten/kota (22.54 

persen). Kelompok kedua merupakan kabupaten/kota 

di Indonesia dengan penduduk yang memiliki faktor 

risiko penyakit hipertensi yang tertinggi kedua dilihat 

dari persentase penduduk dengan faktor risiko 

penyakit hipertensi menurut kabupaten/kota. Pada 

kelompok ini variabel X22 (intensitas aktivitas berat) 

dan X23 (intensitas aktivitas sedang) memiliki 

persentase tertinggi dibandingkan kelompok yang 

lain. 

c. Kelompok 3 terdiri dari 237 kabupaten/kota (47.69 

persen), adalah kelompok kabupaten/kota dengan 

persentase penduduk dengan faktor risiko penyebab 

penyakit hipertensi tererendah dibandingkan dengan 

kelompok yang lain. 

Pada bagian ini juga akan ditampilkan hasil dari 

pengelompokan kabupaten/kota di Indonesia menurut 

dimensi faktor risiko penyebab penyakit hipertensi, yaitu 

menurut faktor kejiwaan, pola makan, aktivitas fisik, gaya 

hidup , dan lain-lain dengan k=3. Adapun hasil 

pengelompokan kabupaten/kota menurut dimensi faktor 

risiko tersebut adalah : 

 

Gambar 4.5 Rata-rata Persentase Penduduk dengan Faktor 

Kejiwaan 

 

Gambar 4.6 Rata-rata Persentase Penduduk dengan Faktor 

Pola Makan

 

Gambar 4.7 Rata-rata Persentase Penduduk dengan Faktor 

Aktivitas Fisik 
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Gambar 4.8 Rata-rata Persentase Penduduk dengan Faktor Gaya 

Hidup 

 

Gambar 4.9 Rata-rata Persentase Penduduk dengan Faktor Lain-

lain 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan maka 

kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Algoritma Kernel K-Means Clustering pada 

prinsipnya mirip dengan metode K-Means Clustering, 

perbedaannya terletak pada perubahan masukan 

(inputnya), dimana dalam Kernel K-Means, data 

dipetakan pada dimensi baru yang lebih tinggi 

menggunakan fungsi non-linier untuk selanjutnya 

dilakukan proses clustering. 

2. Berdasarkan beberapa kriteria pengelompokan pada 

studi simulasi dari dua metode pengelompokan, yaitu 

kemiripan plot, nilai clustering error, dan indeks 

validitas kelompok dari metode K-Means dan Kernel 

K-Means, pengelompokan menggunakan metode 

Kernel K-Means lebih baik dibandingkan dengan 

metode K-Means. 

3. Pengelompokan kabupaten/kota menggunakan metode 

Kernel K-Means dengan jumlah kelompok sebanyak 3 

(tiga) lebih menggambarkan variasi dari anggota 

kelompok. Hasil pengelompokan menggunakan 

metode Kernel K-Means pada faktor kejiwaan 

menunjukkan karakteristik kelompok dengan 

persentase penduduk dengan faktor risiko kejiwaan 

tertinggi berada pada kelompok. 2. Pengelompokan 

pada faktor pola makan menunjukkan kelompok yang 

memiliki penduduk dengan faktor risiko pola makan 

terburuk berada pada kelompok 1. Kelompok 

kabupaten/kota yang memiliki penduduk dengan 

faktor risiko intensitas aktivitas fisik tertinggi berada 

pada kelompok 3. Sedangkan kelompok 

kabupaten/kota dengan persentase penduduk yang 

merokok dan mengalami obesitas masing-masing 

berada pada kelompok 3 dan 1. 

 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti dapat 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Data simulasi yang digunakan sebaiknya lebih dari 

satu populasi untuk membandingkan hasil 

pengelompokkannya, sehingga baik metode ataupun 

index validitasnya dapat dibandingkan dengan kasus 

lainnya. 

2. Dalam penelitian ini, fungsi kernel yang digunakan 

berdasarkan konsep jarak Euclidean, dimana jarak 

Euclidean dapat digunakan ketika variabel 

diasumsikan memiliki varians yang sama atau tidak 

terdapat covarians antar variabel. Sehingga untuk 

penelitian selanjutnya untuk data yang memiliki 

perbedaan skala pengukuran dan terdapat korelasi 

pada variabelnya dapat menggunakan konsep jarak 

Mahalanobis. 

3. Kebijakan untuk mengatasi atau mengurangi faktor 

risiko penyebab penyakit hipertensi ditekankan pada 

pengelompokan menurut faktor-faktor risiko di atas. 
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