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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi dari pengamatan dan pengalaman peneliti, berkaitan tentang Armada 

Cover Mobil. Armada Cover Mobil merupakan toko online yang ergerak dalam bidang penjualan selimut mobil 

yang berada dibukalapak. Tidak hanya Armada Cover Mobil, masih cukup banyak toko-toko online yang 

bergerak dalam bidang yang serupa. Hal tersebut tentu saja menimbulkan persaingan bisnis antar toko. Data 

mining yang dimaksudkan untuk memberikan solusi bagi para pengambil keputusan di dunia bisnis untuk 

mengembangkan bisnis mereka.  

Untuk itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini kedalam penelitian skripsi dengan judul 

“Klasterisasi Cover Mobil Dibukalapak Berdasarkan Tingkat Penjualan Type Mobil (Studi Kasus : Armada 

Cover Mobil)”. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pembelian warna cover dan type mobil yang paling 

banyak diminati pelanggan khususnya penjualan cover mobil tersebut. 

Manfaatnya mempermudah analisis data yang besar dan membantu memberikan informasi data 

penjualan yang diolah dengan metode clustering. Hasil dari penelitian ini adalah dapat membantu toko online 

Armada Cover Mobil sebagai gambaran dalam pengambilan keputusan dalam rangka mendapatkan pola 

penjualan produk. 

 
KATA KUNCI  : Data Mining, Klasterisasi, K-Means. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Dunia bisnis yang selalu 

dinamis dan penuh persaingan, 

memaksa para pelakunya harus 

memikirkan cara-cara untuk terus 

mengembangkan bisnisnya, 

demikian juga para pelaku bisnis 

toko online. Ada beberapa cara yang 

harus dilakukan oleh para pelaku 

tersebut agar tokonya selalu ramai 

pengunjung yaitu dengan 

memasarkan produk, memberikan 

diskon, memasarkan produknya di 

internet, dan peningkatan efektifitas 

pemasaran serta keuntungan. Hal 

tersebut menimbulkan persaingan 

bisnis antar toko.  

Salah satu toko online yang 

terdampak persaingan bisnis pada 

kasus ini adalah Armada Cover 

Mobil. Armada Cover Mobil 

merupakan toko online yang 

bergerak dalam bidang penjualan 

cover mobil dibukalapak yang 

memiliki sistem secara make to order 

dimana make to order menurut 

Tarigan(2005:139) Make to order 
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adalah membuat suatu produk sesuai 

dengan pesanan. Pada strategi 

produksi make to order definisi 

produk yang digunakan adalah 

standard product dan custom 

product. Standart Product yaitu 

dimana Armada Cover Mobil 

menjual barang dagangannya sesuai 

dengan kode yang ada pada katalog. 

Sehingga beberapa pembeli biasanya 

memesan cover mobil sesuai dengan 

kode yang tertera dikatalog. Atau 

bisa juga dengan custom product 

dimana produk yang dibuat 

berdasarkan warna pesanan dari 

konsumen dengan spesifikasi yang 

ditentukan oleh konsumen. Make to 

order salah satu sistem yang masih 

digunakan armada cover mobil 

sampai saat ini. Dimana setiap 

transaksi yang ada harus dikerjakan 

keesokan harinya setelah transaksi 

dilakukan, dan itupun memerlukan 

waktu tiga sampai enam hari hari 

pengerjaan dan seringkali 

mengecewakan konsumen dari 

berbagai feedback pembeli yang ada 

karena kekosongan suatu produk 

tertentu. Dan karena adanya 

persaingan bisnis antar toko online 

dibukalapak yang sama-sama 

menjual cover mobil tersebut, 

biasanya pelanggan memilih untuk 

mencari yang lebih cepat 

pengirimannya daripada harus 

menunggu untuk dikerjakan selama 

tiga sampai enam hari. Hal itu tentu 

saja membuat toko Armada Cover 

Mobil semakin kehilangan pembeli 

dikarenakan terlalu lama untuk 

pembuatan cover. 

Dari permasalahan itu maka 

pemilik toko ingin merubah sistem 

penjualan yang digunakan Armada 

Cover Mobil yang sebelumnya make 

to order menjadi ready stok dengan 

mengetahui jumlah penjualan cover 

mobil pada masing-masing kriteria 

mulai dari jumlah transaksi, volume 

penjualan dan rata-rata penjualan 

dengan melihat data histori transaksi 

selama satu tahun pada penjualan 

pada toko Armada Cover Mobil 

dapat memperoleh analisa data 

penjualan yang paling banyak 

diminati pembeli terhadap penjualan 

cover mobil. 

Data penjualan yang sudah ada 

akan diolah atau dianalisis untuk 

mengetahui tingkat kecenderungan 

pembeli berdasarkan warna dan 

harga produk pada faktor 

ketertarikannya. Dari pengolahan 

data tersebut akan diperoleh suatu 

pola pembeli terhadap produk dari 

toko tersebut dan memiliki manfaat 



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Eky Satrio Ariyogi | 13.1.03.02.0101 
Fakultas Teknik – Teknik Informatika 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

bagi toko untuk menjual secara ready 

stok juga untuk memuaskan para 

pelanggan pembelian cover mobil 

tersebut. 

Berdasarkan pada latar 

belakang diatas maka permasalahan 

yang ada yaitu belum adanya 

penerapan data mining untuk 

mengolah data penjualan khususnya 

penjualan cover mobil. Penulis 

merumuskan permasalahan yang 

diteliti yaitu “Klasterisasi Cover 

Mobil Di Bukalapak Berdasarkan 

Tingkat Penjualan Type Mobil Studi 

Kasus Armada Cover Mobil”. 

 

II. METODE 

A. K-Means 

Dalam statistik dan mesin 

pembelajaran, pengelompokan K-

Means merupakan metode analisis 

kelompok yang mengarah pada 

pemartisian N objek pengamatan ke 

dalam K kelompok (cluster) di 

mana setiap objek pengamatan 

dimiliki oleh sebuah kelompok 

dengan mean (rata-rata) terdekat. 

Menurut Santosa (2007), 

langkah-langkah melakukan 

clustering dengan metode K-

Means adalah sebagai berikut : 

1) Pilih jumlah cluster k. 

2) 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 langkah-

langkah random. 

3) Alokasi 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 data dengan 

pusat cluster. Dalam tahap ini 

perlu dihitung jarak tiap data 

ke tiap pusat cluster. Jarak 

paling antara satu data 

dengan satu cluster tertentu 
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akan menentukan suatu data 

masuk dalam cluster mana. 

Untuk menghitung jarak 

semua data ke setiap titik 

pusat cluster dapat 

menggunakan teori jarak 

Euclidean yang dirumuskan 

sebagai berikit : 

D(I,j)=

 √(       )  (       )    (       )            

dimana: 

D (i,j) = Jarak data ke i ke 

pusat cluster j 

X1i        = Data ke i pada 

atribut data ke k 

X2j        = Titik pusat ke j 

pada atribut ke k 

4) 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. 

5) 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. 
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III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Tampilan Program 

a.  Halaman Home utama 

 

Gambar 1. Halaman Home 

Utama 

 

Halaman utama ketika pertama 

kali masuk dalam aplikasi 

klasterisasi cover mobil ini, dimana 

terdapat menu home, menu lihat 

data, menu proses, menu data 

barang, dan menu transaksi 

penjualan. 

 

b. Halaman Lihat Data 

 

Gambar 2. Menu lihat data 

 

merupakan halaman yang 

digunakan untuk melihat data 

barang yang meliputi kode barang, 

jenis mobil dan warna cover, juga 

textbox yang digunakan untuk 

mencari data barang berdasarkan 

jenis mobil dan warna cover. 

 

c. Halaman Proses 

 

Gambar 3. Tampilan menu 

proses 

 

merupakan form proses yang 

digunakan untuk perhitungan K-

Means Clustering. 

 

d. Halaman Data Barang 
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Gambar 4. Tampilan menu 

data barang 

 

merupakan form Data Barang, 

yang digunakan untuk 

menambahkan, mengedit data 

barang berdasarkan jenis mobil dan 

warna cover. 

 

e. Halaman Transaksi Penjualan 

 

Gambar 5. Tampilan menu 

Transaksi Penjualan 

 

Merupakan form yang 

digunakan untuk menginputkan 

data transkasi penjualan yang 

meliputi id transaksi, tanggal 

transaksi, kode barang, jenis mobil, 

warna cover dan barang yang telah 

terjual. 

 

B. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan tentang menentukan 

klasterisasi cover mobil berdasarkan 

tingkat penjualan type mobil, dapat 

disimpulkan : 

1. Sistem ini memberikan solusi 

pada pemilihan stok cover mobil, 

mulai dari yang paling laris, 

sedang dan tidak laris. 

2. Dengan adanya sistem ini dapat 

mempermudah bagi pemilik toko 

untuk menentukan strategi 

pemasaran di toko online Armada 

Cover Mobi.
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IV. PENUTUP 

Setelah menarik dari beberapa 

kesimpulan maka saran yang bisa 

diberikan oleh penulis sebagai berikut 

: 

1. Sistem clustering ini dapat 

dilengkapi dengan menggunakan 

metode-metode klasifikasi yang 

lain yang lebih cocok diterapkan 

dalam menentukan klasterisasi 

pembelian cover mobil. 

2. Dari hasil penelitian tersebut 

dapat dikembangkan menjadi 

sistem yang kemudian hari lebih 

memudahkan dari semua pihak. 
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