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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  State of the Art 

 Penelitian mengenai segmentasi pasar pada sebuah perusahaan telah 

banyak digunakan dengan tujuan untuk mengetahui strategi pasar yang baik dan 

dapat menguntungkan perusahaan. Salah satu penelitian yang membahas 

mengenai segmentasi pasar adalah jurnal dari Budi Santosa dengan judul 

“Segmentasi Pasar dengan Ant K-Means Clustering”. Objek dalam penelitian 

tersebut adalah sebuah perusahaan industri distributor lampu menggunakan 

Metode Clustering khususnya Ant K-means. Penelitian dalam melakukan 

segmentasi pasar terhadap pelanggan dengan tingkat loyalitas dilakukan oleh Dian 

Shavitri Handayani dalam skripsinya yang berjudul “Segmentasi Pelanggan Pada 

Perusahaan Retail dengan Metode ART 2 dan Model RFM”. Objek yang diteliti 

adalah sebuah perusahaan retail dengan Metode Clustering yang digunakan 

adalah ART 2. (Dian Shavitri, 2009,h 46) 

 Penelitian yang mendukung penggunaan Metode Fuzzy C-Means  adalah 

penelitian segmentasi pada tesis dari Yohana Nugrahaeni yang menggunakan 

Metode Fuzzy pada penelitian yang berjudul “Data Mining dengan Metode Fuzzy 

untuk Customer Relationship Manangement pada Perusahaan Retail”. Penelitian 

tersebut menekankan pada segmentasi pelanggan dengan menggunakan Metode 

Fuzzy dengan objek yang diteliti adalah sebuah Perusahaan Retail UD. Fenny. 

Penelitian ini membahas tentang Proses Data Mining dari data konsumen dan 

menggunakan data yang berasal dari data penjualan atau transaksi, tujuan dari 

penelitian pada jurnal ini adalah untuk mencari konsumen potensial. (Yohana 

Nugrahaeni, 2011,h. 50) 

 Segmentasi pelanggan merupakan sistem informasi berbasis komputer 

yang digunakan untuk mengetahui loyalitas pelanggan dengan menganalisa data 

transaksi yang dimiliki oleh perusahaan furniture. Hasil dari segmentasi ini adalah 

mengetahui pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi dan loyalitas rendah. 
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Perhitungan untuk mengetahui suatu pelanggan termasuk kedalam kelompok 

dengan loyalitas tinggi atau loyalitas rendah diukur dengan menggunakan Metode 

RFM. Pendekatan dengan menggunakan Metode RFM sangat terkenal, Metode 

RFM memiliki kepanjangan (Recency, Frequency, Monetary). (Toly Chen, 

2012,h.80) Perhitungan dalam melakukan segmentasi pelanggan pada penelitian 

ini menggunakan Metode Clustering Fuzzy C-Means. Data yang digunakan 

adalah data transaksi pada Perusahaan Furniture CV. Guna Laksana Cipta.  

 

2.2 Customer Relationship Management (CRM) 

 Customer atau pelanggan adalah aset yang paling penting dalam sebuah 

organisasi perusahaan. Prospek bisnis dibuat untuk memuaskan pelanggan dan 

membuat hubungan dengan pelanggan. Sebuah organisasi atau perusahaan akan 

membangun rencana dan bekerja membangun strategi untuk memperlakukan 

pelanggan. Customer Relationship Management (CRM) adalah sebuah strategi 

membangun, mengelola, dan memperkuat loyalitas pelanggan serta 

mempertahankannya. CRM adalah sebuah pendekatan customer-centric 

berdasarkan wawasan dari pelanggan. Jangkauan dari CRM ini adalah personal 

dengan perlakuan pada setiap pelanggan, karena setiap pelanggan memiliki entitas 

yang unik untuk mengetahuinya diperlukan identifikasi dan pengertian akan apa 

yang dibutuhkan, apa yang dipilih dan sifat dari pelanggan itu sendiri. (Tsiptsis 

Antonios Chorianopoulos, 2009,h.60). 

 Penggunaan CRM oleh beberapa organisasi menghasilkan banyak 

pendapatan dan rendahnya biaya operasional sehingga menarik banyak 

perusahaan untuk menggunakannya. Penerapan CRM pada sebuah perusahaan 

dapat membantu memberikan fasilitas yang baik pada pelanggan. (Chen,2003, 

h.80) CRM merupakan perpaduan dari prinsip-prinsip hubungan pemasaran suatu 

produk yang dapat menangani infrastruktur hubungan dengan pelanggan. 

Jangkauan CRM adalah memberikan layanan secara otomatis pada Data 

Warehousing dan Data Mining membangun keputusan dan membuat 

laporan.(Mishra, 2009,h.4) 
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2.3 Data Mining  

 Data Mining digunakan untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan 

berdasarkan pandangan atau wawasan dari pelanggan dengan menetapkan strategi 

CRM yang tepat. Hal ini dapat dilihat pada setiap hubungan yang dilakukan 

dengan pelanggan, hubungan yang menguntungkan dilakukan dengan 

menganalisa data dan didukung dengan mengoptimalkan pengelolaan terhadap 

setiap pelanggan dan siklus hidup dari pendapatan dan menetapkan hubungan 

yang kuat untuk mengurangi pengurangan jumlah pelanggan. Pemasaran 

dilakukan untuk mendapatkan pasar yang besar dengan membagi pelanggan, 

dengan kata lain pemasaran dilakukan untuk mendapatkan, mengelola, dan 

menjaga pelanggan. (Tsiptsis Antonios Chorianopoulos, 2009,h.34). 

Data Mining merupakan proses pencarian pola-pola yang menarik dan 

tersembunyi dari sekumpulan data yang berukuran besar yang tersimpan dalam 

database, Data Warehouse atau tempat penyimpanan lainnya. Data Mining 

merupakan bagian yang terintegrasi dari Knowledge Discovery in Database 

(KDD). (Bertalya,2009,h.5) Knowledge memiliki tahapan yang secara global yaitu 

sebagai berikut:  

1. Data Preprocessing 

Data preprocessing adalah data yang bertujuan mentransformasikan data 

mentah ke format yang sesuai untuk analisis. Proses yang terjadi pada data 

preprocessing adalah proses seleksi fitur, reduksi dimensionalitas, normalisasi dan 

subnetting data.  

2. Data Mining 

Proses Data Mining ini dilakukan untuk mencari pola-pola dan informasi 

yang tersembunyi didalam database, beberapa macam teknik yang digunakan 

dalam Data Mining yaitu Classification, Neural Network, Decision Tree, Genetic 

Algorithm, Clustering, OLAP (Online Analitical Processing) dan Association 

Tools.  

3. Postprocessing 

Proses ini dilakukan dengan tujuan untuk menjamin hasil yang 

diintegrasikan pada sistem penunjang keputusan benar-benar hasil yang valid.  
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Gambar 2.1 Proses Transformasi Data Mentah Menjadi Berguna 

Sumber : Betalya, 2009 

 Pada Gambar 2.1 menjelaskan mengenai tahap-tahap detail dari proses 

transformasi data mentah menjadi data berguna sesuai dengan Knowledge 

Discovery in Database. (Betalya,2009,h.4) Tahap-tahap detail yang dilakukan 

dalam KDD adalah sebagai berikut:  

1. Seleksi 

Proses seleksi atau segmentasi data menurut beberapa kriteria, contohnya 

adalah orang-orang yang memiliki mobil.  

2. Preprocessing 

Proses ini dilakukan untuk membersihkan data dimana informasi yang 

tidak dibutuhkan dibuang, misalnya jenis kelamin pasien untuk analisis 

kehamilan.  

3. Transformasi 

Proses transformasi sehingga data menjadi berguna dan dapat ditelusuri.  

4. Data Mining 

Proses berfokus pada pola-pola data, pola dapat didefinisikan sebagai 

sekumpulan fakta, bahasa, dan beberapa measure of certainty (pengukuran 

kepastian).  

5. Interpretasi dan evaluasi 

Pola diidentifikasi sistem lalu diinterpretasikan sebagai pengetahuan yang 

dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan manusia, contoh: 

a. Tugas prediksi dan klasifikasi 
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b. Meringkas konten suatu database 

c. Menjelaskan fenomena yang diamati  

 

Gambar 2.2 Siklus Hidup CRISP-DM 

Sumber: Chapman, 2009 

 

 CRISP-DM (Cross Industry Standard Processfor Data Mining) 

merupakan sesuatu yang telah ditetapkan sebagai standar data mining yang dapat 

diaplikasikan diberbagai standar data mining. Siklus hidup Gambar 2.3  tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Bussiness Understanding 

Pada tahap pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan pemahaman 

terhadap proses bisnis  perusahaan tersebut serta memahami tujuan dan kebutuhan 

dari sudut pandang bisnis. Menterjemahkan pengetahuan tersebut ke dalam 

pendefinisian masalah dalam Data Mining, selanjutnya menentukan rencana dan 

strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan. 

2. Data Understanding 

Tahap kedua, dimulai dengan pengumpulan data yang dilanjutkan dengan 

proses mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang data, mengidentifikasi 

permasalahan kualitas data, atau mendeteksi adanya bagian menarik tentang data 

yang digunakan untuk mengambil hipotesa dari data yang tersembunyi.  

3. Data Preparation 

Tahap ketiga ini dilakukan untuk membangun data yang akan diproses 

pada tahap modeling dari data mentah. Tahap ini mencakup pemilihan tabel, 
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record, dan atribut-atribut data termasuk proses pembersihan dan transformasi 

data untuk dijadikan masukan dalam tahap modeling, proses ini dapat dilakukan 

berulang kali.  

4. Modeling 

Tahap ini akan dilakukan pemilihan dan penerapan berbagai teknik 

permodelan dan beberapa parameternya yang disesuaikan untuk mendapatkan 

nilai yang optimal. Pemecahan masalah data mining yang sama dapat dilakukan 

dengan cara yang berbeda, namun ada juga pemecahan masalah menggunakan 

teknik khusus, tahap ini dapat kembali ke tahap sebelumnya.  

5. Evaluation 

Tahap kelima ini model telah terbentuk dan telah memiliki kualitas yang 

baik jika dilihat dari sudut pandang analisa data. Proses evaluasi dilakukan pada 

keefektifan dan kualitas model sebelum digunakan serta melakukan 

pengidentifikasian agar model dapat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada 

fase awal dan apakah ada masalah bisnis yang belum terpecahkan. Tahap akhir 

harus ditentukan penggunaan hasil Proses Data Mining.  

6. Deployment  

Tahap akhir diharapkan pengetahuan dan informasi yang telah diperoleh 

diatur dan dipresentasikan dalam bentuk khusus sehingga dapat dioprasikan oleh 

pengguna. Beberapa kasus pada tahap ini melibatkan konsumen, karena tahap ini 

diimplementasikan pada perusahaan secara berulang agar konsumen dapat lebih 

menguasai mengenai model yang telah dibuat.  

 

2.4 Segmentasi Pelanggan 

 Segmentasi pelanggan adalah proses membagi pelanggan yang berbeda ke 

dalam kelompok homogen untuk membangun strategi pemasaran berdasarkan 

karakteristik pelanggan. Banyak tipe segmentasi yang berbeda berdasarkan 

kriteria fisik atau atribut yang digunakan untuk melakukan segmentasi. Sifat dari 

segmentasi pelanggan dikelompokan berdasarkan sifat dan karakteristik yang 

digunakan. Sifat dari segmentasi dapat dibuat dengan aturan bisnis. Pendekatan 

yang melekat ini tidak menguntungkan akan lebih efisien jika ditangani oleh 
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beberapa segmentasi dasar dan objektifitas berdasarkan persepsi personal dari ahli 

bisnis. Algoritma clustering dapat menganalisa sifat data, mengidentifikasi 

kelompok pelanggan secara alami dan menawarkan solusi yang diterima dari hasil 

pengamatan pola data. Pelanyanan Model Data Mining dibangun dengan baik 

dapat menemukan kelompok dengan profil dan karakteristik yang jelas dan 

memperkaya skema segmentasi dengan pengertian dan nilai bisnis. (Tsiptsis 

Antonios Chorianopoulos, 2009,h.30) 

 

2.5 Fuzzy RFM (Recency, Frequency, Monetary) 

 Analisa RFM adalah pendekatan untuk mengetahui sifat pelanggan dalam 

melakukan pembelian suatu produk. Pendekatan ini sangat populer terutama pada 

perusahaan retail dan industri. Perhitungan Fuzzy RFM ini dibagi menjadi tiga 

yaitu Recency, Frequency, dan Monetary. (Tsiptsis Antonios Chorianopoulos, 

2009,h.31). Metode Fuzzy RFM untuk menentukan variabel yang akan digunakan 

dalam melakukan pengukuran tingkat pembelian suatu produk oleh pelanggan. 

Model RFM merupakan model untuk menentukan segmentasi konsumen 

berdasarkan Recency, Frequency dan Monetary (Cheng,2009,h.4177). 

a. Recency adalah rentang waktu (dalam satuan hari, bulan, tahun) dari 

transaksi terakhir yang dilakukan oleh konsumen sampai saat ini.  

b. Frequency adalah jumlah total transaksi atau jumlah rata-rata transaksi 

dalam satu periode.  

c. Monetary adalah jumlah rata-rata biaya yang dikeluarkan konsumen dalam 

suatu satuan waktu. 

Pembagian pelanggan pada perusahaan retail dibagi menjadi enam 

berdasarkan Nilai RFM yang dimiliki pelanggan (Tsiptsis Antonios 

Chorianopoulos, 2009,h.70). 

Tabel 2.1 Pembagian Customer Berdasarkan Nilai RFM  

Kelas Pelanggan Deskripsi 

Superstar a. Pelanggan dengan tingkat kesetiaan 

tinggi 

b. Memiliki nilai yang tinggi 
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c. Memiliki frekuensi yang tinggi 

d. Memiliki transaksi terbesar 

Golden Customer a. Memiliki nilai terbesar kedua 

b. Memiliki frekuensi yang tinggi 

c. Melakukan transaksi standar rata-

rata 

Typical Customer a. Memiliki nilai dan frekuensi standar 

rata-rata 

b. Melakukan transaksi standar rata-

rata 

Occational Customer a. Kedua memiliki frekuensi terendah 

setelah dormant customer 

b. Memiliki recency rendah (memiliki 

waktu yang lama dengan rentang 

waktu trakhir kunjungan) 

c. Melakukan pembelanjaan dalam 

jumlah besar. 

Everyday Shopper a. Memiliki peningkatan dalam 

bertransaksi 

b. Melakukan pembelanjaan dalam 

jumlah kecil 

c. Memiliki nilai dengan skala 

menengah hingga rendah 

Dormant Customer a. Memiliki frekuensi dan nilai 

terendah 

b. Memiliki waktu yang lama ketika 

masa terakhir kunjungan (memiliki 

recency terendah) 
Sumber: Tsiptsis Antonios Chorianopoulos, 2009 

 

2.6 Metode Clustering 

 Clustering adalah proses membuat pengelompokan sehingga semua 

anggota dari setiap partisi mempunyai persamaan berdasarkan matriks tertentu. 

Objek data yang terletak didalam cluster harus memiliki kemiripan sedangkan 

yang tidak berada dalam satu cluster tidak mempunyai kemiripan. Analisis cluster 

atau analisis kelompok merupakan teknik analisi data yang bertujuan untuk 

mengelompokan individu/objek kedalam beberapa kelompok yang memiliki sifat 

yang berbeda antar kelompok, sehingga individu/objek yang terletak dalam satu 

kelompok akan mempunyai sifat homogen. Metode-metode dalam segmentasi 
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berbasis cluster di antaranya adalah iterasi, K-means, Fuzzy C-Means, Jaringan 

Saraf Kohonen, dan berbagai teknik cluster lainnya. (Eko Prasetyo,2014,h.189)  

 

2.7 Fuzzy C-Means 

 Metode Fuzzy C-Means pertama kali ditemukan oleh Jim Bezdek pada 

Tahun 1981, Metode Fuzzy C-Means merupakan suatu teknik clustering yang 

mana keberadaan tiap titik data ditentukan oleh derajat keanggotaan (partisi).  

Teori Fuzzy keanggotaan sebuah data tidak diberikan nilai secara tegas dengan 

nilai 1 (menjadi anggota) dan 0 (tidak menjadi anggota), melainkan dengan nilai 

derjat keanggotaan yang jangkauan nilainya 0 sampai 1. Nilai keanggotaan suatu 

data dalam sebuah himpunan menjadi 0 sama sekali tidak menjadi anggota dan 

menjadi 1 jika menjadi anggota secara penuh dalam suatu himpunan. Umumnya 

nilai keanggotaannya antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai keanggotaannya maka 

semakin tinggi derajat keanggotaannya dan semakin kecil maka semakin rendah 

derajat keanggotaannya. (Cheng,2009,h.4178). 

Konsep Fuzzy C-Means ini pertama kali adalah menentukan pusat cluster, 

yang menandai lokasi rata-rata tiap cluster. Kondisi awal pusat cluster ini belum 

akurat, tiap-tiap titik data memiliki derajat keanggotaan untuk tiap-tiap cluster 

dengan cara memperbaiki pusat cluster dan derajat keanggotaan tiap-tiap titik data 

secara berulang, maka akan dapat dilihat bahwa pusat cluster akan bergerak 

menuju lokasi yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada minimasi fungsi 

obyektif yang menggambarkan jarak dari titik data yang diberikan kepusat cluster 

yang terbobot oleh derajat  keanggotaan titik data tersebut. (Eko 

Prasetyo,2014,h.218) 

Algoritma Fuzzy C-Means adalah sebagai berikut: 

1. Penentuan pusat cluster yang menandai lokasi rata-rata untuk tiap cluster 

dengan kondisi awal tidak akurat. 

2. Tiap data memiliki derajat keanggotaan untuk masing-masing cluster 

3. Perulangan yang didasarkan pada minimisasi fungsi obyektif, pusat cluster 

dan nilai kenaggotaan diperbaiki sehingga lokasi cluster bisa berada pada 

posisi yang benar. 
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Algoritma Fuzzy C-Means didasarkan pada fungsi objektif yang 

diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut (Cheng,1994,h.80):  

1. Inputkan data yang yang akan dikelompokkan, yaitu X berupa matriks 

dengan ukuran n x m (n = jumlah sampel data, m = atribut setiap data). Xjj 

data sampel ke-i (i= 1,2,3,..,n), atribut ke-j (j=1,2,3,..,m).  

2. Tentukan jumlah cluster (c). Pangkat untuk matriks partisi (w), maksimum 

iterasi(MaxIter), error terkecil yang diharapkan, fungsi objektif awal 

(Po=0), dan iterasi awal (t = 1).  

3. Bangkitkan bilangan random µik, i = 1,2,..,n; k =1,2,...,c sebagai elemen 

matriks partisi awal U.  

4. Hitung pusat cluster ke-k: Vkj, dengan k = 1,2,..,c. Dan j=1,2,...m, 

menggunakan persamaan berikut:  

𝑉𝑘𝑗 =  
 ( 𝜇 𝑖𝑘  𝑤 𝑥𝑖𝑗 )𝑛

𝑖=1

  𝜇 𝑖𝑘  𝑤𝑛
𝑖=1

 ........................................................................ (1.1) 

Keterangan :  

Vkj = pusat klaster ke-k untuk atribut ke-j 

µik = derajat keanggotaan untuk data sampel ke-i pada cluster ke-k 

Xij = data ke-i, atribut ke-j. 

5. Hitung fungsi objektif pada iterasi ke-t menggunakan persamaan berikut:  

𝑃𝑡 =        𝑋𝑖𝑗 − 𝑉𝑘𝑗  
2𝑚

𝑗=1   𝜇𝑖𝑘 
𝑤 𝑐

𝑘=1
𝑛
𝑖=1 .....................................(1.2) 

Keterangan : 

Vkj = pusat kluster ke-k untuk atribut ke-j 

µik = derajat keanggotaan untuk data sampel ke-i pada cluster ke-k 

Xij = data ke-i, atribut ke-j 

Pt = fungsi objektif pada iterasi ke-t 

6. Hitung perubahan matriks partisi menggunakan persamaan berikut:  

𝜇𝑖𝑘 =  
   𝑋𝑖𝑗 − 𝑉𝑘𝑗  

2𝑚
𝑗=1  

1
𝑤−1

    𝑋𝑖𝑗 −𝑉𝑘𝑗  
2𝑚

𝑗=1  

1
𝑤−1𝑐

𝑘=1

 ...............................................................(1.3) 

 dengan i = 1,2,3,...n, dan k = 1,2,..,c 

 Vkj = pusat cluster ke-k untuk atribut ke-j 
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µik = derajat keanggotaan untuk data sampel ke-i pada cluster ke-k 

Xij = data ke-i, atribut ke-j 

7. Cek kondisi berhenti :  

Jika : (|Pt – Pt-1| < ξ) atau (t > MaxIter) maka akan berhenti, jika tidak :  

t = t + 1, ulangi langkah ke-4. 

 

2.8 Profil CV. Guna Laksana Cipta 

 Perusahaan ini bergerak dibidang pembuatan dan penjualan furniture yang 

terletak di Jln. Raya Padang Luwih No. 4, Dalung. Perusahaan ini berdiri sekitar 

Tahun 2002 dengan jumlah pelanggan mencapai ±500 orang hingga saat ini. 

Perusahaan ini pada awalnya menggunakan sistem konvensional dan beralih 

menggunakan data yang telah terkomputerisasi pada Tahun 2002, sehingga data 

yang tercatat hanya data dari Tahun 2002 hingga Tahun 2014. 

 Perusahaan ini melayani berbagai furniture kebutuhan rumah tangga 

maupun perkantoran. Penjualan dilakukan berdasarkan pesanan dari konsumen. 

Transaksi yang telah dilakukan dan tercatat dalam database dari Tahun 2009 

hingga Tahun 2014 adalah sekitar 5283 transaksi.  

 

 


