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harrison.fok89@gmail.com

Ratih Kumalasari Niswatin, S.ST., M.Kom dan Risky Aswi Ramadhani, M.Kom
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari solusi atas permasalahan perusahaan developer
property dalam hal pencarian lokasi baru untuk membangun perumahan yang diharapkan kedepannya
dapat menjadi sebuah investasi yang menjanjikan untuk kedepannya.

Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah semakin hari penduduk di indonesia
akan semakin bertambah jumlah penduduknya, semakin banyak penduduk juga membuat kebutuhan
akan rumah tinggal semakin meningkat, dan diharapkan perusahaan pengembang perumahan dapat
memenuhi kebutuhan tersebut dengan lebih profesional, akurat, dan efektif dalam mencari lokasi
pembangunan perumahan yang baru.

Hal ini ditunjang dengan semakin gencarnya program pembangunan pemerintah untuk
program Perumahan Rakyat yang murah dan layak, serta pemberian bantuan subsidi bagi masyarakat
yang kurang mampu.

Dalam kenyataan dilapangan saat ini perusahaan pengembang perumahan dalam menentukan
lokasi pembangunan baru masih menggunakan cara sederhana yakni dengan cara Cucokologi yang
memiliki tingkat akurasi dan efektifitas rendah serta tidak dapat memberikan keputusan yang cepat.

Diharapkan dengan hadirnya sistem Pelop dapat mengatasi permasalahan tersebut serta demi
tercapainya efektifitas value dan profesionalisme dalam perusahaan yang tentu saja dapat menaikkan
keuntungan perusahaan serta kinerja karyawan yang cepat dan efektif.

KATA KUNCI : Sistem Penentuan Lokasi, Lokasi Perumahan Yang Strategis

I. LATAR BELAKANG
Perkembangan teknologi semakin

mempermudahkan dalam mendapatkan dan

menyebarkan informasi. Hingga teknologi

komputer yang mampu melakukan
perhitungan cukup rumit secara singkat dan

akurat. Dalam perkembangan teknologi

komputer masuk ke dalam berbagai bidang
terutama bidang pengelolaan data untuk

membantu meningkatkan penjualan produk,

seperti penjualan properti.
Akhir tahun lalu tren penjualan

properti sudah mulai meningkat terutama

yang di bawah harga Rp. 3 miliar. Tahun ini
diharapkan properti yang harganya di atas

Rp. 3 miliar juga bisa tumbuh mengikuti tipe

di segmen menengah ke bawah (Widijanto,

2016). Berdasarkan pernyataan CEO AKR
Land, perkembangan pembangunan properti
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di wilayah Jawa Timur terus meningkat dan

daya beli masyarakat terus naik dikarenakan
arus modernisasi yang semakin kuat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat

Statistik Jawa Timur (BPS) tentang
kepadatan penduduk pada tahun 2014

berjumlah 38.610.202 jiwa dan pada tahun

2015 naik menjadi 38.847.561 jiwa. Dalam
hal ini Kota

Kediri yang sedang melakukan

perkembangan pembangunan properti,

khususnya dibidang perumahan untuk selalu
melakukan pembangunan rumah yang

murah dan berkualitas. Dan peran serta

pengembang perumahan dibutuhkan untuk
bersinergi dengan pemerintah daerah demi

terciptanya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan fakta pada pihak pengembang
perumahan memiliki permasalahan dalam

melakukan pemilihan lokasi karena masih

menggunakan cara sederhana seperti

cucokologi yang terkadang hasilnya kurang
akurat dan konsisten. Maka diharapkan

sebuah solusi yang mampu melakukan

pemilihan lokasi strategis dengan cepat dan
akurat untuk menunjang kesejahteraan

masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi

acuan peneliti untuk mendapatkan solusi
dengan melakukan penelitian menerapkan

metode K-means Clustering sebagai

pengelompokan data dan Fuzzy Tsukamoto
sebagai optimalisasi data.

Data yang dibutuhkan dalam

penelitian yaitu, Data Ekonomi, Kepadatan
Penduduk, dan Keamanan. Data Ekonomi

diperoleh dari kantor Leasing NSC Finance

Cabang Kediri, peneliti memilih
berdasarkan 3 kecamatan yaitu, Pesantren,

Mojoroto, dan Kota. Data kepadatan

penduduk diperoleh dari kantor Badan Pusat
Statistik (BPS) Kota Kediri, peneliti juga

memilih berdasarkan 3 kecamatan. Data

keamanan ada 2 macam yaitu, data

keamanan tingkat kejahatan dan data
keamanan tingkat banjir, data keamanan

tingkat kejahatan diperoleh dari kantor

Polisi Resort Kediri Kota dan data tingkat
banjir diambil dari Wawancara. Khusus data

keamanan tingkat kejahatan diambil

berdasarkan jumlah kejahatan setiap tahun
dibagi jumlah kepadatan penduduk dari

setiap kecamatan. Jika angka kejahatan

sedikit maka tingkat angka keamanan tinggi.

Berdasarkan jurnal penelitian yang
menerapkan metode K-Means Clustering

digunakan untuk mengelompokkan data

Anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah
(APBD) pada DPKA Kota Padang. Hasil

dari penelitian jurnal tersebut menunjukkan

bahwa metode K-Means Clustering mampu
mengklasifikasikan APBD setiap tahunnya.

(Hafilah Hamimi, Yeka Hendriyani dan

Dony Novaliendri, 2014). Jurnal tersebut
menguatkan teori peneliti bahwa metode K-

Means Clustering mampu mengelompokkan
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data menjadi 3 macam yaitu, rendah, sedang,

tinggi terhadap kepadatan penduduk, tingkat
ekonomi, dan keamanan masyarakat. Hasil

dari K-Means Clustering nantinya akan

diambil dari kelompok data tertinggi untuk
dimasukkan ke tahap pemilihan tipe rumah.

Berdasarkan jurnal teori penguat dari

penelitian yang menerapkan metode K-
Means Clustering dapat digunakan untuk

mengelompokkan tingkat keamanan wilayah

daerah Jawa Tengah berdasarkan indeks

kejahatan dan jumlah pos keamanan 2013.
(Vulandari, 2016:). Selain mengacu dari

data kepadatan penduduk dan tingkat

ekonomi, tingkat keamanan juga
mempengaruhi dalam pemilihan lokasi

pembangunan perumahan.

Berdasarkan jurnal penelitian yang
menerapkan metode Fuzzy Tsukamoto

untuk sistem optimasi jumlah pengadaan

barang oleh pihak penjual barang di Toko

Kain My Text. Metode Fuzzy Tsukamoto
mampu memberikan kondisi optimum untuk

pengadaan barang yang mencapai 38

kain/bal, sedangkan tanpa menggunakan
metode Tsukamoto hanya mencapai 35

kain/bal. (Ula, 2014). Jurnal tersebut

menguatkan teori peneliti bahwa metode
Fuzzy Tsukamoto sebagai langkah untuk

memudahkan pemilihan tipe rumah dalam

pembangunan perumahan.
Berdasarkan analisa peneliti terhadap

teori - teori pendukung di atas mampu

memberikan solusi dalam pemilihan lokasi

pembangunan perumahan yang memberikan
rasa aman dan menunjang kesejahteraan

penghuni perumahan tersebut serta

meningkatkan keuntungan kepada pihak
pengembangan perumahan.

IIII .. METODE

Berdasarkan fakta pada pihak

pengembang perumahan memiliki

permasalahan dalam melakukan pemilihan
lokasi pembangunan karena masih

menggunakan cara sederhana seperti

cucokologi yang terkadang hasilnya kurang
akurat dan konsisten. Cucokologi adalah

suatu pemikiran yang berlandaskan pada

perbandingan yang didapat dari berbagai
informasi, dan mengolahnya menjadi suatu

bentuk abstrak lain yang dianggap serupa

atau menerka - nerka. Maka diharapkan

sebuah solusi yang mampu memilih lokasi
pembangunan strategis dengan cepat dan

akurat untuk menunjang kesejahteraan

masyarakat.
Permasalahan tersebut menjadi acuan

peneliti untuk mendapatkan solusi dengan

melakukan penelitian yang menerapkan
metode K-Means Clustering sebagai

pengelompok data dan Fuzzy Tsukamoto

sebagai optimalisasi data atau pemilihan

lokasi. Data yang dibutuhkan dalam
penelitian antara lain : Data Kepadatan

Penduduk, Data Ekonomi Penduduk, dan
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Data Keamanan. Dalam data keamanan

dipilah menjadi 2 yaitu Keamanan Banjir
dan Keamanan Kejahatan. Data tersebut

diolah dengan metode K-Means Clustering

untuk memilah kepadatan penduduk
tertinggi, tingkat ekonomi masyarakat

tertinggi, tingkat kebanjiran terendah, dan

tingkat kejahatan terendah. Selanjutnya hasil
cluster dimasukkan dalam metode Fuzzy

Tsukamoto untuk menentukan tipe rumah

berdasarkan harga dan lokasi berdasarkan

tingkat ekonomi.

a. Klasifikasi (K-Means Clustering)

Tahapan dalam proses klasifikasi
dengan metode K-Means Clustering .

i. Menentukan Centroid Awal

berdasarkan jumlah kelas yang
akan di pilih dan toleransi rerata

centroid .

ii. Penghitungan jarak data terhadap

centroid dari setiap kelas untuk

menentukan data tersebut masuk

ke dalam kelas manakah serta
proses iterasi pertama di mulai.

iii. Menentukan Centroid Baru
dengan melakukan penghitungan

jumlah rata - rata dari setiap kelas.

kemudian centroid sebelumnya

akan menjadi centroid lama.

iv. Menentukan rerata centroid

sebagai penentu apakah iterasi
pertama lebih kecil dari toleransi,

jika lebih besar maka akan

melakukan pengulangan proses

tahapan nomor 2 dengan
menggunakan centroid baru.

v. Jika lebih kecil maka proses
klasifikasi berhenti, dan data telah

masuk ke dalam kelas masing -

masing.

b. Pemilihan (Fuzzy Tsukamoto)

i. Fuzzyfikasi
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IIIIII .. HASIL DAN KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah

dilaksanakan, peneliti melakukan
pemecahan masalah bagaimana melakukan

pemilihan wilayah pembangunan perumahan

yang strategis dan konsisten dalam

pemilihan wilayah selanjutnya.
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Dari hasil yang didapat diharapkan

dapat berpengaruh positif terhadap
kemajuan teknologi informasi dalam bidang

pembangunan, dapat memberikan

keuntungan kepada perusahaan yang
menggunakan aplikasi ini serta membawa

warna baru dalam dunia penelitian

perkuliahan.
Harapan peneliti semoga dengan

dilaksanakan penelitian ini mampu

memberikan peningkatan pembangunan

perumahan sebagai penunjang kesejahteraan
masyarakat serta ide pengembangan

penelitian yang lebih lanjut tentang

meningkatkan penjualan di bidang lain
untuk jurusan Teknik Informatika

Universitas Nusantara PGRI Kediri.
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