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ABSTRAK 

FERRY RAMDHANI. Clustering Metagenom dengan Metode K-Medoids pada 

Model Pemrograman Map-Reduce. Dibimbing oleh WISNU ANANTA 

KUSUMA. 

 

Metagenom adalah ilmu yang mempelajari materi genetik yang diambil 

langsung dari lingkungan tanpa budidaya. Kendala yang terjadi pada analisis 

metagenom adalah bercampurnya fragmen DNA dan ukuran data yang sangat 

besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan metode k-medoids 

menggunakan model pemograman map-reduce. Map-reduce adalah model 

pemrograman yang berguna untuk mengatasi data berukuran besar yang dapat 

diimplementasikan menggunakan Hadoop. Pada penelitian ini n-mers frequency 

digunakan untuk melakukan ekstraksi ciri dan Euclidean distance untuk 

mengukur jarak antar fragmen. Evaluasi clustering diukur menggunakan indeks 

Davies-Bouldin dan purity. Hasil implementasi map-reduce dievaluasi dengan 

speedup. Hasil evaluasi clustering menunjukan cluster dengan jumlah 3 memiliki 

nilai Indeks Davies-Bouldin terbaik dengan nilai 2.002. Nilai purity dari hasil 

clustering tersebut adalah 0.618 pada tingkat genus. 
 

Kata kunci: euclidean distance, k-medoids, map-reduce, n-mers frequency 

 

ABSTRACT 

 

FERRY RAMDHANI. Metagenome Clustering with K-Medoids Method on Map-

Reduce Programming Model. Supervised by WISNU ANANTA KUSUMA. 

 

Metagenome is the study of genetic material taken directly from the 

environment without cultivation. The difficulty of metagenom analysis is caused 

by the typical of DNA fragments which are mixed from many microorganism and 

very big size of data. This research is aimed to implement k-medoid method using 

map-reduce programming model. Map-reduce is a programming model that is 

useful to address the large data in parallel environment. Map-reduce could be 

implemented using Hadoop. This study used n-mers frequency as feature and 

euclidean distance to measure the distance between fragments. Clustering results 

were evaluated using Davies-Bouldin index and purity. The performance of map-

reduce was evaluated using speedup. The evaluation result showed that 3-cluster 

scheme is the best cluster with the Davies-Bouldin index value of 2.002. The 

purity value for that clustering scheme is 0.618 at genus level. 

Keywords: euclidean distance, k-medoids, map-reduce, n-mers frequency 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Bioinformatika merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki peran 

penting dalam kemajuan ilmu biologi, salah satu diantaranya adalah analisis 

metagenom. Metagenom adalah ilmu yang mempelajari materi genetik yang 

diperoleh langsung dari lingkungan tanpa budidaya di laboratorium atau isolasi 

genom secara individu (Kunin et al. 2008). Materi genetik yang diambil langsung 

dari lingkungan ini mengandung berbagai macam organisme sehingga perlu 

dilakukan proses pengelompokan untuk menghindari kesalahan dalam perakitan 

DNA (DNA assembly). Pengelompokan  taksonomi merupakan langkah penting 

pada studi metagenom (Higashi et al. 2012).  

Pengelompokan ini dapat dilakukan dengan binning. Binning merupakan 

analisis yang dilakukan untuk mengelompokkan fragmen-fragmen DNA  menjadi 

satu dalam taksonomi tertentu (Kusuma dan Akiyama 2011).  

DNA merupakan pembawa informasi genetik dari makhluk hidup. DNA 

merupakan rantai ganda dari nukleotida yang diikat dalam struktur helix dikenal 

dengan double helix. Terdapat 4 basa utama dalam setiap nukleotida yaitu: 

adenine (A), cytosin (C), thymine (T), dan guanine (G). Salah satu proses binning 

yang dapat dilakukan adalah dengan clustering. Clustering merupakan proses 

pengelompokan objek ke dalam kelompok objek yang memiliki kemiripan ciri 

satu sama lain (Han et al. 2012). 

Selain masalah fragmen DNA yang bercampur, metagenom juga memiliki 

masalah lain yaitu ukuran data yang sangat besar bahkan dapat mencapai ratusan 

megabase data (Kunin et al. 2008). Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut 

adalah dengan mengimplementasikan proses binning tersebut di lingkungan 

paralel, salah satunya dengan menggunakan model pemrograman map-reduce 

besar (Dean dan Ghemawat 2004). Map-reduce merupakan  model pemrograman 

yang dapat diimplementasikan dalam platform Hadoop. Hadoop adalah 

framework yang menangani data berskala besar dan dapat digunakan untuk 

clustering dengan tujuan untuk analisis data (Taylor 2010). Penelitian terkait 

pernah dilakukan oleh Rasheed dan Rangwala (2013) yang menggunakan teknik 

pengelompokan dengan metode MrMC-MinH dengan dua pendekatan yaitu 

greedy dan agglomerative hierarchical clustering. Penelitian yang dilakukan 

berfokus pada evaluasi pengelompokan dan waktu komputasi. Hasilnya, 

pendekatan agglomerative hierarchical clustering lebih akurat, tetapi pendekatan 

greedy lebih cepat dalam waktu eksekusi. 

Penelitian lain yang pernah dilakukan adalah mengimplementasikan map-

reduce pada k-means untuk clustering metagenom (Farino 2015). Hasil penelitian 

Farino (2015) menunjukkan IDB terbaik adalah 2.4413 dengan menggunakan fitur 

frekuensi 3-mers dengan jumlah cluster 3 dan purity pada pengelompokan 

tersebut adalah 0.6936. 

Penelitian ini akan menggunakan k-medoids sebagai algoritme clustering-

nya. K-medoids merupakan salah satu metode clustering yang hampir sama 

dengan k-means. Perbedaannya terletak pada penentuan centroid-nya. Pada k-

medoids centroid ditentukan dari salah satu data pada cluster tersebut. Hasil IDB 

pada penelitian ini akan dibandingkan dengan penelitian yang pernah dilakukan 
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oleh Farino (2015) dan akan dihitung speedup-nya. Fitur yang akan digunakan 

juga sama dengan yang digunakan oleh Farino (2015) yaitu n-mers  frequency.  

 

Perumusan Masalah 

Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sejauh mana efisiensi 

penerapan map-reduce pada clustering metagenom menggunakan metode k-

medoids. Tingkat efisiensi itu ditujukkan oleh speedup dari hasil implementasi 

map-reduce. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1 Menerapkan model pemrograman map-reduce untuk clustering dengan metode 

k-medoids pada platform Hadoop. 

2 Membandingkan kualitas cluster dari penelitian ini dengan penelitian Farino 

(2015). 

3 Mengukur speedup hasil implementasi map-reduce. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam 

penerapan clustering pada fragmen metagenom dengan ukuran data yang besar.  

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah: 

1 Data yang digunakan pada penelitian merupakan hasil simulasi dari perangkat 

MetaSim versi 0.95 dengan konfigurasi bebas error. 

2 Data yang digunakan berupa potongan DNA dari 10 spesies mikroorganisme 

yang berasal dari 3 genus. 

3 Level taksonomi yang digunakan adalah genus. 

 

 

METODE 

Penelitian ini melakukan clustering dengan menggunakan metode k-

medoids. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, ialah pengumpulan data, 

simulasi data, ekstaksi fitur, clustering, evaluasi hasil clustering, dan evaluasi 

implementasi map-reduce. Tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada data penelitian 

Kusuma dan Akiyama (2011) dan Farino (2015). Data tersebut terdiri dari 10 

spesies mikroorganisme yang berasal dari 3 genus. Tabel 1 memperlihatkan 

rincian data yang akan digunakan. 

 



 

3 

 
Gambar 1  Tahapan penelitian 

 

Tabel 1  Data penelitian 

Genus Spesies mikroorganisme 

Agrobacterium Agrobacterium radiobacter K84 chromosome 2 

Agrobacterium fabrum str. C58 chromosome circular 

Agrobacterium vitis S4 chromosome 1 

Bacillus Bacillus amyloliquefaciens FZB42 

Bacillus antharacis str. Ames Ancestor 

Bacillus cereus 03BB102 

Bacillus pseudofirmus OF4 

Staphylococcus Staphylococcus aureus subsp. Aureus JH 

 Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 

 Staphylococcus haemolyticus JCSC1435 

 

Simulasi Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data metagenom. Data 

metagenom tersebut dibangkitkan dengan menggunakan perangkat lunak 

MetaSim (Richter et al. 2008). MetaSim merupakan sebuah perangkat lunak yang 

mensimulasikan kinerja sequencer untuk menghasilkan fragmen metagenom yang 

direpresentasikan sebagai string dengan format data berupa FNA.  

 

Ekstraksi Fitur 

Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan fitur yang akan digunakan dalam 

clustering. Fitur yang digunakan adalah n-mers frequency. N-mers frequency 

merupakan frekuensi untuk menghitung banyaknya kemunculan dari subsequence 

yang mungkin dari 4 kombinasi (A, T, G, dan C) dengan panjang n pada suatu 

sekuen DNA. Setiap kombinasi akan dihitung sesuai dengan kombinasi dari 

sekuen DNA sebanyak n. Subsequence yang akan dihitung menggunakan nilai n 

sama dengan 3 akan menghasilkan pola ciri sebesar 4
3
 atau 64 base pair. Ilustrasi 

perhitungan n-mers frequency pada sekuen DNA dapat dilihat pada Gambar 2. 
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Gambar 2  Ilustrasi perhitungan 3-mer 

N-mers frequency ini akan diimplementasikan menggunakan map-reduce. 

Map-reduce memiliki dua bagian, yaitu mapper dan reducer. Namun, untuk 

mengekstrak fitur n-mers frequency ini yang digunakan hanya mapper. Mapper 

berfungsi untuk memetakan input ke dalam beberapa node dan memasangkan key 

dan value pada tiap node. Fungsi map ini akan dijalankan oleh proses yang 

disebut mapper. Ilustrasi untuk pemodelan pada ekstraksi fitur dapat dilihat pada 

Gambar 3. 

 

 

Gambar 3  Ilustrasi n-mers frequency dengan model map-reduce 

Clustering 

Fragmen metagenom yang telah diekstaksi fiturnya selanjutnya akan 

dikelompokkan dengan mengggunakan k-medoids. K-medoids merupakan salah 

satu metode clustering. Clustering merupakan proses pengelompokan objek ke 

dalam kelompok objek yang memiliki sebuah cluster yang sama, tetapi berbeda 

dengan cluster lain (Han et al. 2012). Algoritme k-medoids yang digunakan 

merujuk pada penelitian Park dan Jun (2009) pada penelitian ini mereka membuat 

algoritme k-medoids  baru dan hasil clustering mendekati dengan PAM namun 

memiliki komputasi yang lebih baik. Algoritme k-medoids dapat dilihat sebagai 

berikut (Park dan Jun 2009): 

1 Inisialisasi secara random k objek dari semua objek yang akan dijadikan 

sebagai medoid. 

2 Tentukan medoid baru pada setiap cluster, dengan memilih objek yang 

memiliki total jarak  paling kecil. Update medoid dengan medoid yang baru. 
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3 Tetapkan setiap objek dengan medoid terdekat untuk mendapatkan hasil cluster. 

4 Hitung jumlah jarak dari semua objek ke medoid masing-masing. Jika hasilnya 

sama dengan sebelumnya atau tidak ada perubahan medoid di setiap cluster. 

Maka k-medoids selesai jika tidak maka lakukan kembali dari tahap 2. 

Jarak antar fragmen pada penelitian ini menggunakan euclidean distance. 

Euclidean distance diperoleh dengan menggunakan Persamaan 1. 

 

                                     dist      √∑   
 
- 

 
 
 

 
   

 

                                      (1) 

 

dengan: 

dist(p,q) : jarak antara objek p dan q, 

pi     : data objek p yang ke-i, 

qi     : data objek q yang ke-i, dan 

n    : jumlah objek 

 

Parameter k yang digunakan dalam k-medoids sama dengan yang dilakukan 

oleh Farino (2015) ialah 3, 4, dan 5. Iterasi yang digunakan juga sama yaitu 

dibatasi hingga 20 dan dilakukan sebanyak 3 kali. Penerapan k-medoids pada 

map-reduce dapat dilihat pada Gambar 4.  

 

Gambar 4  Penerapan k-medoids pada map-reduce 

Penerapan k-medoids menggunakan algoritme Park dan Jun (2009). 

Inisialisasi medoid awal dilakukan dengan memilih objek secara random. Jumlah 

medoid yang terpilih sejumlah dengan k. Pada proses mapper akan dihitung jarak 

tiap record ke setiap medoid. Selanjutnya jarak dari record ke setiap medoid akan 

dibandingkan untuk dicari yang paling kecil dan menjadi satu cluster. 

Cluster hasil mapper tersebut akan dikirim ke combiner. Combiner 

merupakan proses yang menjalankan fungsi combine. Fungsi combine memiliki 

fungsi yang hampir sama dengan reduce namun combine hanya mengagregasi 

data yang berasal dari mapper pada komputer yang sama. Fungsi combine 

digunakan untuk mengurangi komunikasi antara mapper dan reducer (Zhao et al. 

2009). Pada proses combiner akan dihitung jumlah anggota pada tiap cluster. 

Selanjutnya hasil dari combiner akan masuk ke dalam fungsi reduce. Reduce 

berfungsi untuk menyatukan hasil dari mapper dengan melihat key yang diberikan 
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pada tahap mapper. Reduce juga akan memblokir proses sampai data dari mapper 

sudah semua ditransfer (Taylor 2010). Fungsi reduce dijalankan oleh proses yang 

disebut reducers. Reducer akan mengagregasi data yang didapat dari combiner. 

Pada proses ini juga akan dilakukan update medoid baru berdasarkan record yang 

telah didapat dari tahap combiner. 

 

Evaluasi Clustering 

Hasil clustering yang diperoleh menggunakan algoritme k-medoids 

dievaluasi menggunakan Indeks Davies Bouldin (IDB) dan purity. Pengukuran 

IDB memaksimalkan jarak inter-cluster antara cluster satu dengan cluster lainnya 

dan meminimalkan jarak antar titik dengan sebuah cluster. Hasil IDB terbaik akan 

dipilih untuk dievaluasi kembali dengan purity pada tingkat genus. IDB 

dirumuskan (Zaki dan Meira 2014) pada Persamaan 2 dan 3. 

 

                 
 

 
∑              
 
                                           (2) 

 

     
       

   
 
  
 
 
                                              (3) 

                                                               

dengan: 

    : akar kuadrat variance jarak data pada cluster ke-i dengan medoid-nya, 

        : jarak antara variance cluster i dan cluster j, dan 

k : jumlah cluster. 

 

Purity dirumuskan sebagai (Zaki dan Meira 2014) pada Persamaan 4. 

 

                         
 

 
∑        

      
 
                         (4) 

dengan: 

n : jumlah data, 

r : jumlah cluster, dan 

nij : jumlah data pada cluster i dengan label j. 

 

Evaluasi Map-Reduce 

Evaluasi map-reduce pada panelitian ini akan menghitung speedup dan 

efisiensi. Speedup merupakan hasil bagi antara waktu sekuensial dengan waktu 

paralel. Rumus speedup dapat dilihat pada Persamaan 5. Efisiensi merupakan 

ukuran seberapa efisien penggunakan resource yang digunakan, dalah hal ini 

processor. Nilai efisiensi dapat dilihat pada Persamaan 6. 

 

                                                     
 aktu sekuensial
 aktu paralel

                                      (5) 

 

                 fisiensi  
       

 umlah            ang digunakan
                            (6) 



 

7 

Lingkungan Pengembangan 

Lingkungan implementasi dari penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras sebagai berikut: 

1 Perangkat lunak 

 Apache Hadoop software library versi 2.7.1 untuk implementasi map-

reduce. 

 MetaSim versi 0.9.5 untuk simulasi data metagenom. 

 Maven 3 untuk dependency management. 

 Eclipse 4.4.1 dengan plug-in Maven untuk menulis kode program. 

 Java versi 7 sebagai interpreter dan compiler kode program. 

2 Perangkat keras  

Komputer yang digunakan pada penelitian ini dengan spesifikasi sebagai 

berikut: 

 Processor Core Core i5 3.5 GHz. 

 RAM 16GB. 

 Harddisk 2 TB. 

 OS Ubuntu 14.04 LTS. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Simulasi Data 

Data mikroorganisme berupa data berformat fna yang diunduh dari situs 

national centre for biotechnology information (NCBI). Data yang telah diunduh 

selanjutnya akan disimulasikan dengan menggunakan MetaSim untuk 

mendapatkan fragmen-fragmen DNA yang dibutuhkan. Parameter yang 

digunakan pada MetaSim saat melakukan simulasi adalah error model = exact, 

distribution = normal, mean = 150, second parameter = 0, dan combine all files = 

true. Simulasi dilakukans sebanyak tiga kali dengan membedakan Number of 

Reads, yaitu: 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, 30 000, 35 000 dan 40 000. 

Penjelasan setiap parameter untuk simulasi adalah sebagai berikut: 

1 Number of reads merupakan jumlah reads yang dihasilkan dari simulasi 

menggunakan MetaSim. 

2 Error model merupakan jenis error yang digunakan pada simulasi 

menggunakan MetaSim.  Pada simulasi penelitian ini menggunakan exact 

sehingga hasil simulasi bebas error. 

3 Distribution merupakan cara pendistribusian reads hasil simulasi. Pada 

simulasi menggunakan normal sehingga reads hasil simulasi tersebar 

urutannya. 

4 Mean (bp) merupakan panjang untuk satu reads dari hasil simulasi pada 

MetaSim. 

5 Second parameter merupakan standar deviasi dari panjang reads. 

6 Combine all files merupakan parameter yang digunakan untuk 

mengkombinasin semua file yang ingin disimulasikan. 

Hasil dari simulasi mengunakan MetaSim dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5  Hasil simulasi MetaSim 

Dari tiga kali simulasi data yang digunakan untuk clustering adalah data 

yang parameter number of reads 10 000, sedangkan untuk speedup semua data 

akan dicoba. Tabel 3 menunjukan rincian dari hasil simulasi dengan parameter 

number of reads 10 000. 

Tabel 2  Rincian hasil simulasi 

Mikroorganisme Jumlah fragmen 

Agrobacterium radiobacter K84 chromosome 2 748 

Agrobacterium fabrum str. C58 chromosome circular 804 

Agrobacterium vitis S4 chromosome 1 1028 

Bacillus amyloliquefaciens FZB42 1028 

Bacillus antharacis str. Ames Ancestor 1482 

Bacillus cereus 03BB102 1569 

Bacillus pseudofirmus OF4 1072 

Staphylococcus aureus subsp. Aureus JH 799 

Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 684 

Staphylococcus haemolyticus JCSC1435 786 

 

Ekstraksi Fitur 

Metode ekstaksi fitur yang digunakan untuk penelitian ini adalah n-mers 

frequency dengan nilai 3-mers. Hasil dari proses ini berupa frekuensi kombinasi 

dari DNA sehingga menghasilkan 64 kombinasi dari 3-mers. Implementasi map-

reduce pada n-mers frequency akan di simulasikan ke mapper. Simbol „>‟ akan 

dijakan sebagai delimiter. Proses n-mers frequency ini menggunakan pseudocode 

yang sama yang digunakan oleh Farino (2015). 

Pada mapper awal dimulai dengan memilih secara acak nomor record yang 

akan dijadikan sebagai medoid awal. Selanjut file yang telah dibaca pada fungsi 

Setup:random = getKrandomPosition() 

String fragment = getFragment() 

Map frequency<String,Integer> 

Untuk posisi i = 0 hingga panjang(String Fragment) - k +1 

 Frequency[Fragment.substring(i,i+k)] + =1 

MapWritable output<Text,IntWritable> 

//konversi tipe data java ke hadoop 

Untuk setiap entry pada frequency  

Output[Text(frequency.key)]=IntWritable(frequency.value) 

OutputMap(Output) 

if(fragmentPosition exist in random) 

OutputMedoids(Output) 
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map dipisahkan menjadi kunci dan nilai. Kunci berisi nama reads 

mikroorganisme sedangkan nilai berisi hasil k-mers dari setiap reads. Selanjutkan 

hasil tersebut akan dikonversi ke dalam tipe data Hadoop. Selain itu pada proses 

mapper akan dipilih reads yang akan menjadi medoid awal berdasarkan nomor 

record yang telah terpilih diawal 

  

Clustering 

Hasil dari mapper sebelumnya akan dimasukan ke dalam proses clustering 

pada mapper. Pada fungsi map akan menghitung jarak Euclid setiap reads 

terhadap medoid. Selanjutnya akan dibandingkan jarak Euclid tiap reads terhadap 

medoid yang paling terdekat dan akan menjadi satu cluster. Output dari fungsi 

map selanjutnya akan dikirim untuk diolah pada fungsi combiner. Key pada fungsi 

map berupa cluster dan jarak tiap reads ke medoid sedangkan value berupa hasil 

kmers tiap reads. Berikut adalah psedocode yang diadaptasi dari Zhao et al. 

(2009). 

Selanjutnya data pada fungsi combiner akan diagregasi secara lokal. Pada 

fungsi ini, akan dihitung jumlah anggota dari tiap cluster secara lokal. Berikut 

adalah pseudocode yang diimplementasikan pada combiner. 

 

Hasil combiner akan dilanjutkan ke tahap reducer. Pada tahap ini, fungsi 

reduce akan mengagregasi semua hasil dari combiner. Reads yang memiliki total 

jarak yang paling terkecil dari setiap cluster yang akan menjadi medoid baru 

untuk proses iterasi selanjutnya. Reducer juga akan menghitung total anggota dari 

setiap cluster. Berikut adalah pseudocode yang diimplementasikan pada fungsi 

reduce. 

Setup:random = ListMedoids 

MapWritable Fitur = getFitur() 

CustomKey x = CustomKey() 

Index 

Jarak 

Distance = MAX 

I=0 

Untuk setiap medoid pada ListMedoids 

    Jarak =euclide(Fitur,medoids) 

     If jarak < Distace 

     Distace=jarak 

     Index=I 

    I++ 

  x.set(Index,Distace) 

OutputMap(x,Fitur) 

Int Jumlah = 0; 

Key // key yang didapat oleh combiner 

Out // value yang didapat oleh combiner 

String kunci; 

Int nilai; 

Untuk setiap cluster yang diterima combiner 

jumlah++ 

OutputCombiner(key, out) 
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Evaluasi Hasil Clustering 

Hasil dari pengelompokan mikroorganisme menggunakan k-medoids 

dianalisis menggunakan nilai IDB. Pada penelitian ini menggunakan 3 cluster 

yang berbeda-beda. Percobaan pertama menggunakan 3 cluster, percobaan kedua 

menggunakan 4 cluster, dan percobaan ketiga menggunakan 5 cluster. Tabel 4 

menunjukan hasil evaluasi IDB dengan 3-mers dari setiap percobaan. 

 

Tabel 3  Hasil evaluasi IDB dengan 3-mers 

Jumlah cluster Nilai IDB k-medoids Nilai IDB k-means 

3 2.002 2.426 

4 2.103 2.598 

5 2.105 2.729 

 

Berdasarkan hasil evaluasi, IDB k-medoids lebih baik daripada IDB k-

means karena  k-medoids lebih tahan terhadap outlier. Nilai IDB terbaik terdapat 

pada jumlah cluster 3. Semakin kecil nilai IDB menandakan nilai evaluasi 

semakin baik (Zaki dan Meira 2014).  Selanjutnya, hasil cluster dengan jumlah 3 

dievaluasi dengan purity pada tingkat genus. Nilai purity untuk hasil clustering 

tersebut berdasarkan persamaan 4 adalah 0.618. Nilai purity yang mendekati 1 

menunjukan data sudah dikelompokkan pada label yang sesuai. Dari hasil evaluasi 

juga dapat dilihat bahwa sebakin banyak jumlah cluster nilai IDB semakin 

meningkat. Hasil evaluasi IDB setiap percobaan dengan 3-mers dapat dilihat pada 

Lampiran 1. Gambar 6, 7, dan 8 menunjukan sebaran dari hasil evaluasi IDB. 

Gambar 6 menunjukkan sebaran k-medoids dengan 3 cluster. 

Agrobacterium cenderung membentuk kelompok sendiri pada cluster 3 dengan 

persentase 96%. Bacillus memiliki persentase yang tinggi pada cluster 1 dengan 

persentase 44.2 %. Staphylococcus memiliki persentase yang tinggi pada cluster 2 

dengan persentase 54.6 %. Bacillus dan Staphylococcus memiliki persentase yang 

cukup kecil yaitu dibawah 60% karena data Bacillus dan Staphylococcus 

menyebar pada tiap cluster terutama pada cluster 1 dan cluster 2. 

 

Setup : fragmenMedoid //nilai medoid awal 

Distance = MAX 

Index = Key // key yang didapat oleh reducer 

MapWritable fragmentMedoid 

For i = 1 sampai m 

   r = data[index][i]  

   for j =1 sampai m 

       s = data[index][m] 

         Jarak =euclide(r,s) 

         Jarak++; 

   If jarak < Distace 

  untuk setiap Entry pada fitur 

  kunci = Entry.key 

  nilai = Entry.value 

  fragmentMedoid[kunci]= fragmentMedoid[nilai] 

OutputReducer(key, fragmentMedoid) 
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Gambar 6  Sebaran k-medoids dengan 3 cluster 

Gambar 7 menunjukkan sebaran k-medoids dengan 4 cluster. 

Agrobacterium cenderung membentuk kelompok sendiri pada cluster 4 dengan 

persentase 91%. Bacillus memiliki persentase yang tinggi pada cluster 2 dengan 

persentase 40.7%. Staphylococcus memiliki persentase yang tinggi pada cluster 3 

dengan persentase 48%. Pada sebaran ini, Bacillus dan Staphylococcus memiliki 

rata-rata persentase yang lebih kecil dari sebaran k-medoids dengan 3 cluster yaitu 

kurang dari 50%. Persentase Bacillus dan Staphylococcus mengalami penurunan 

karena bertambahnya jumlah cluster karena data Bacillus dan Staphylococcus 

menyebar pada tiap cluster sedangkan Agrobacterium tetap memusat pada cluster 

yang sama. 

Gambar 8 menunjukkan sebaran k-medoids dengan 5 cluster. 

Agrobacterium cenderung membentuk kelompok sendiri pada cluster 5 dengan 

persentase 94%. Bacillus memiliki persentase yang tinggi pada cluster 3 dengan 

persentase 30%. Staphylococcus memiliki persentase yang tinggi pada cluster 2 

dengan persentase 32.6%. Pada sebaran ini, Bacillus dan Staphylococcus memiliki 

rata-rata persentase terkecil dari sebaran lainnya. Persentase Bacillus dan 

Staphylococcus mengalami penurunan karena bertambahnya jumlah cluster 

karena data Bacillus dan Staphylococcus menyebar pada tiap cluster sedangkan 

Agrobacterium tetap memusat pada cluster yang sama. 

Berdasarkan hasil sebaran tersebut ternyata, Agrobacterium memiliki ordo 

yang berbeda dengan Staphyloccocus dan Bacillus yaitu Rhizobiales. 

Staphyloccocus dan Bacillus memiliki ordo yang sama yaitu Bacillales. Selain itu, 

dari hasil sebaran secara rata-rata jumlah persentase tertinggi semakin menurun 

seiring bertambahnya jumlah cluster. 
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Gambar 7  Sebaran k-medoids dengan 4 cluster 

 

 
Gambar 8  Sebaran k-medoids dengan 5 cluster 

  

Evaluasi Map-Reduce 

Implementasi Sekuensial 

Implementasi secara sekuensial tidak menggunakan model map-reduce dan 

library Hadoop. Implementasi sekuensial dimulai dengan membangkitkan k 

bilangan secara acak yang akan digunakan untuk medoid awal. Proses dilanjutkan 

dengan membaca file data fragmen DNA dan melakukan perhitungan n-mers 

frequency. Hasil dari pembacaan akan ditulis pada sebuah file output. Apabila 

urutan record sesuai dengan salah satu bilangan acak maka akan dibangkitkan 

sebagai medoid awal. Berikut adalah pseudocode dari implementasi sekuensial 

untuk perhitungan n-mers frequency (Farino 2015). 
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Pada proses iterasi k-medoids dimulai dengan membaca hasil output dari 

proses ekstraksi fitur. Setiap record akan dibaca satu per satu dan dihitung 

jaraknya ke setiap medoid. Jumlah fitur akan dijumlahkan sesuai dengan cluster-

nya. Berikut adalah pseudocode untuk iterasi k-medoids secara sekuensial. 

 

Pengukuran Speedup 

Hasil evaluasi untuk map-reduce ini menggunakan iterasi yang sama yaitu 

maksimal 1, n-mers = 3, dan k-medoids = 3. Waktu dihitung mulai dari ekstraksi 

fitur sampai dengan k-medoids selesai. Hasil evaluasi menujukan bahwa speedup 

yang dicapai mengalami peningkatan seiring dengan penambahan fragmen. Grafik 

speedup dapat ditunjukan pada Gambar 9. Rincian hasil perhitungan speedup 

dapat dilihat pada Lampiran 5 dan Lampiran 6. 

Berdasarkan hasil grafik speedup rata-rata dari hasil implementasi map-

reduce dapat mencapai 1.44. Speedup mengalami peningkatan seiring dengan 

bertambahnya jumlah fragmen. Efisiensi pada penelitian ini berdasarkan dari 

Persamaan 6 adalah 36%. 

 

Setup:random = getRandomPosition() 

Medoid 

File = Openfile(FragmentDNA) 

Fiturfile = createfile 

Untuk setiap record pada file 

 Fitur = kmers(record) 

 WriteFile(Fitur, fiturfile) 

 Jika urutan record sesuai pada random 

  Medoid.add(Fitur) 

Close file, fiturfile 

Medoid // inisialisasi awal 

Temporary = MAX 

DistanceFragement //pembuatan objek  

File = Openfile(fiturfile) 

Untuk setiap record pada file 

     DistanceFragment = Minimumdistance(record,medoid) 

     Count[DistanceFragment.cluster]+=1 

Untuk setiap cluster yang sama 

For i = 1 sampai m 

   r = data[index][i]  

   for j =1 sampai m 

       s = data[index][m] 

         Jarak =euclide(r,s) 

         Jarak++; 

   If jarak < Distace 

medoid[DistanceFragment.cluster]=medoid[DistanceFragmen.Fi

tur] 

totalDistance+=temporary 
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Gambar 9  Grafik hasil speedup 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Pada penelitian ini model pemrograman map-reduce berhasil 

diimplementasikan untuk clustering metagenom denga metode k-medoids. Data 

yang digunakan pada penelitian ini berasal dari 3 genus yaitu Agrobacterium, 

Bacillus, dan Staphylococcus. N-mers frequency yang digunakan dengan nilai 3 

dan jumlah cluster yang digunakan 3, 4, dan 5. Evaluasi hasil clustering dihitung 

dengan menggunakan IDB dan purity. K-medoids memiliki nilai IDB lebih baik 

dibandingkan dengan k-means. Hasil IDB terbaik pada pengelompokan dengan 3 

cluster dengan nilai IDB 2.002. Nilai purity hasil pengelompokan tersebut ialah 

0.618. Hasil evaluasi map-reduce menujukan bahwa speedup yang dicapai 

mengalami peningkatan seiring dengan penambahan fragmen. 

 

Saran 

Terdapat beberapa hal yang dapat ditambahkan atau diperbaiki untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1 Menggunakan inisialisasi awal dengan menghitung jarak Euclide setiap objek 

seperti yang diusulkan oleh Park dan Jun (2009). 

2 Meng-override fungsi reduce agar tidak perlu menggunakan variabel global 

dan agar bisa menggunakan Hadoop multinode. 
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Lampiran 1  Hasil evaluasi IDB setiap percobaan dengan 3-mers 

Jumlah cluster Ulangan Nilai IDB 

3 1 2.198 

2 2.002 

3 2.040 

4 1 2.205 

2 2.256 

3 2.108 

5 1 2.144 

2 2.105 

3 2.303 

 

Lampiran 2  Rincian hasil clustering dengan nilai IDB terbaik dalam jumlah label   

setiap genus dengan 3-mers dan jumlah cluster 3 

Cluster Agrobacterium Bacillus Staphylococcus 

1 89 2471 1003 

2 13 2024 1239 

3 2478 656 27 

 

Lampiran 3  Rincian hasil clustering dengan nilai IDB terbaik dalam jumlah label   

setiap genus dengan 3-mers dan jumlah cluster 4 

Cluster Agrobacterium Bacillus Staphylococcus 

1 14 971 646 

2 218 2097 513 

3 10 1697 1090 

4 2338 386 20 

 

Lampiran 4  Rincian hasil clustering dengan nilai IDB terbaik dalam jumlah label   

setiap genus dengan 3-mers dan jumlah cluster 5 

Cluster Agrobacterium Bacillus Staphylococcus 

1 10 1229 606 

2 7 1023 740 

3 111 1550 524 

4 15 861 383 

5 2437 488 16 
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Lampiran 5  Rincian percobaan sekuensial 

Percobaan 

ke- 

Jumlah fragmen 

10rb(s) 15rb(s) 20rb(s) 25rb(s) 30rb(s) 35rb(s) 40rb(s) 

1 197 496 986 1505 2572 3457 4576 

2 190 496 972 1646 2602 3490 4627 

3 190 510 963 1612 2522 3331 4621 

4 182 494 974 1603 2437 3472 4648 

5 186 516 954 1523 2576 3349 4577 

6 189 510 967 1676 2435 3386 4584 

7 174 506 962 1654 2462 3324 4627 

8 192 493 962 1608 2578 3489 4629 

9 172 500 975 1679 2603 3319 4557 

10 188 518 977 1639 2664 3459 4628 

Rata-rata 186 504 969 1614 2545 3408 4607 

 

Lampiran 6  Rincian percobaan paralel 

Percobaan 

ke- 

Jumlah fragmen 

10rb(s) 15rb(s) 20rb(s) 25rb(s) 30rb(s) 35rb(s) 40rb(s) 

1 195 429 884 1349 1750 2560 3279 

2 192 476 824 1296 1940 2561 3145 

3 195 430 818 1297 1847 2419 3172 

4 221 421 751 1237 1909 2485 3174 

5 245 436 800 1269 1706 2431 3114 

6 176 440 786 1262 2036 2439 3234 

7 194 440 843 1292 1864 2411 3269 

8 211 429 833 1333 2033 2425 3173 

9 245 467 871 1240 2099 2492 3233 

10 188 461 711 1227 1848 2496 3189 

Rata-rata 206 443 812 1280 1903 2472 3198 

 

Lampiran 7  Rincian speedup 

Waktu 10rb 15rb 20rb 25rb 30rb 35rb 40rb 

Paralel 206 443 812 1280 1903 2472 3198 

Sekuensial 186 504 969 1614 2545 3408 4607 

Speedup 0.90164 1.13766 1.19298 1.26084 1.33735 1.37855 1.44057 
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