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ABSTRAK 

 

ABDUL AZIZ FAUZI. Penerapan K-means pada Imbalanced Data untuk 

Klasifikasi Metagenom. Dibimbing oleh TOTO HARYANTO. 

 

Metagenom merupakan studi DNA total dari sumber lingkungan yang 

diisolasi secara langsung. Metagenom didasari pada isolasi dan karakterisasi DNA 

dari sampel-sampel lingkungan tanpa diperlukannya budidaya dari 

mikroorganisme. Studi metagenom mengacu pada kandungan genomik dari 

ekosistem mikroba lengkap. Dikarenakan pada sampel mikroba yang digunakan 

terdapat bermacam-macam jenis organisme maka perlu dilakukan proses 

klasifikasi. Pada tahap proses klasifikasi metagenom umumnya terjadi 

permasalahan imbalanced data yang dapat mempengaruhi keakuratan hasil 

klasifikasi. Penelitian ini difokuskan untuk mengatasi masalah klasifikasi pada 

imbalance data pada metagenom dengan K-means sebagai metode clustering dan 

mengaplikasikan KNN (k-nearest neighbors) sebagai algoritme untuk 

klasifikasinya. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa akurasi 

rata-rata kelas minoritas setelah dilakukan penyeimbangan data mengalami 

peningkatan sebesar 4,35% untuk k=1. Adapun akurasi rata-rata pada kelas 

minoritas untuk k= 3 dan k=5 setelah dilakukan penyeimbangan justru mengalami 

penurunan sebesar masing-masing sebesar 1,21% dan 6,77%. 

 

Kata kunci: Clustering, DNA, imbalance data, Klasifikasi, KNN, K-means. 

Metagenom. 

 

 

ABSTRACT 

 

ABDUL AZIZ FAUZI. Applying K-means on imbalanced data for metagenome 

classificaton. Supervised by TOTO HARYANTO. 

        

Metagenome is a study of total DNA from some environmental sources that 

are directly isolated. Metagenomics is based on the isolation and characterization 

of DNA from environmental samples without the need for prior cultivation of 

microorganisms. Metagenome studies refer to the genomic content of complete 

microbial ecosystems. Since the microbial samples used may contain a variety of 

organisms it requires classification process. Usually at the stage of metagenome 

classification process, imbalanced data problem occurs and may affect the 

accuracy of the classification results. This research focused on solving imbalanced 

data classification problem on metagenom using K-means as a clustering method 

and applying k-nearest neighbors (KNN) as the classification algorithm. Based on 

the research it can be seen that the average accuracy of the minority after 

balancing the data increased by 4.35% for k = 1. The average accuracy in the 

minority class for k = 3 and k = 5 after the balancing actually decreased each by 

1.21% and 6.77%. 

 

Keywords: classification, clustering, DNA, imbalance data, KNN, K-means, 

metagenome. 



 

 

  



 

 

  

Skripsi 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ilmu Komputer  

pada 

Departemen Ilmu Komputer 

PENERAPAN K-MEANS PADA IMBALANCED DATA UNTUK 

KLASIFIKASI METAGENOM 

ABDUL AZIZ FAUZI 

DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 

BOGOR 

2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Penguji:  

1  Dr Imas Sukaesih Sitanggang, SSi, MKom 

2  Azis Kustiyo, SSi MKom 





 

 

  



 

 

PRAKATA 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala 

karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Shalawat serta salam 

penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad shalallahu ‘alaihi wassalam. 

Penerapan K-means pada imbalanced data untuk Klasifikasi Metagenom ini tidak 

lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan 

terima kasih kepada: 

1 Kedua orang tua tercinta, beserta keluarga yang selalu memberikan do’a dan 

dukungan moral. 

2 Bapak Toto Haryanto, SKom MSi selaku pembimbing yang selalu sabar 

dalam memberikan ilmu dan bimbingan selama penyelesaian tugas akhir ini.  

3 Teman-teman Departemen Ilmu Komputer 47 dan 48 yang selalu memberi 

semangat dalam pelaksanaan penelitian ini. 

4 Staf pengajar dan staf tata usaha Departemen Ilmu Komputer yang telah 

banyak membantu baik selama masa perkuliahan maupun pada saat 

penelitian. 

5 Semua pihak yang telah banyak memberikan kontribusi yang besar dalam 

penyelesaian tugas akhir yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Semoga segala bantuan, bimbingan, motivasi dan kebaikan-kebaikan yang 

telah diberikan kepada penulis akan dihadiahi kebaikan pula oleh Allah 

subhanahu wa ta’ala.  

Akhirnya semoga penulisan karya ilmiah ini bermanfaat dan dapat 

menambah wawasan kita semua. 

  

 

Bogor, Desember 2016 

 

 

Abdul Aziz Fauzi 

 

  



 

 

  



 

 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL vii 

DAFTAR GAMBAR vii 

PENDAHULUAN 1 

Latar Belakang 1 

Perumusan Masalah 2 

Tujuan Penelitian 2 

Manfaat Penelitian 2 

Ruang Lingkup Penelitian 2 

TINJAUAN PUSTAKA 2 

Metagenom 2 

Imbalanced Data 3 

Strategi Sampling 3 

K-means 4 

KNN 4 

METODE 4 

Pengumpulan Data 5 

Praproses Data 5 

Ekstraksi Fitur 6 

Pembagian Data 6 

K-means 6 

Proses Klasifikasi 7 

Evaluasi 8 

Perangkat Penelitian 9 

HASIL DAN PEMBAHASAN 9 

Pengumpulan Data 9 

Praproses Data 10 

Ekstraksi Fitur 10 

Pembagian data 11 

Undersampling dengan K-means 12 

Proses Klasifikasi 12 



 

 

Evaluasi 13 

SIMPULAN DAN SARAN 15 

Simpulan 15 

Saran 15 

DAFTAR PUSTAKA 16 

LAMPIRAN 17 

RIWAYAT HIDUP 22 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

  

1. Matriks konfusi (Chen et al. 2009) 8 
2. Komposisi data penelitian. 9 
3. Perbandingan data latih dan data uji sebelum penyeimbangan. 11 
4. Hasil clustering k-means 12 
5. Hasil klasifikasi sebelum undersampling 13 
6. Hasil klasifikasi level genus setelah undersampling 13 
7. Matriks konfusi level genus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 sebelum 

dilakukan penyeimbangan. 14 
8. Matriks konfusi level genus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 setelah 

dilakukan penyeimbangan dengan k-means k=2. 14 
9. Matriks konfusi level genus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 setelah 

dilakukan penyeimbangan dengan k-means k=3. 14 
10. Matriks konfusi level genus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 setelah 

dilakukan penyeimbangan dengan k-means k=4. 15 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

  

1. Tahapan penelitian 5 
2. n-mers dengan n=3 6 
3. Ilustrasi kasus algoritma kNN 7 

4. Hasil praproses data dengan jumlah fragmen 1000 dan panjang 

fragmen 400 bp 10 
5. Hasil proses ekstraksi fitur sebelum normalisasi 10 
6. Hasil proses ekstraksi fitur setelah normalisasi 11 

7. Menentukan Jumlah cluster (K=2) dan inisalisiasi pusat cluster 17 
 

 

  

file:///C:/Users/AbdulAziz/SkyDrive/PAPER/test/skripsi%20ABDUL%20AZIZ%20FAUZI.doc%23_Toc463352084


 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Metagenom merupakan studi DNA total dari sumber lingkungan yang 

diisolasi secara langsung (Fanani 2011). Analisis tentang metagenom disebut 

dengan metagenomik, yaitu analisis tentang mikrob yang berskala besar yang 

diambil langsung dari habitat asal mikrob tersebut.  

Penggunaan pendekatan metagenom untuk eksplorasi gen dari DNA total 

yang berasal dari sampel lingkungan memberikan beberapa kelebihan di antaranya 

yaitu dapat diperoleh gen yang berasal dari mikroorganisme yang tidak dapat 

dikulturkan, mikroorganisme yang hidup di daerah ekstrim, misalnya kadar garam 

tinggi, temperatur panas, temperatur rendah, dan lingkungan yang sangat asam 

atau sangat basa. Namun dari sekian banyak mikroorganisme yang terdapat di 

dunia, hanya sekitar 1% yang dapat dikulturkan dengan menggunakan metode 

standar. Sisanya harus diambil langsung dari ekosistemnya.  

Di dalam sampel lingkungan yang diambil langsung dari ekosistemnya 

terdapat berbagai spesies organisme, sehingga perlu dilakukan proses binning 

untuk mengklasifikasikan ke dalam garis keturunan taksonomi yang berbeda. 

Proses binning dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan 

homologi dan pendekatan komposisi. Pada pendekatan homologi dilakukan 

pencarian penjajaran sekuens dengan membandingkan fragmen metagenom 

dengan basis data sekuens National Centre for Biotechnology Information (NCBI) 

dan hasilnya berupa sekuens dari NCBI yang memiliki tingkat kemiripan tertinggi 

dengan fragmen. Metode yang menggunakan pendekatan homologi antara lain: 

BLAST (Wu 2008; Zheng dan Wu 2009) dan MEGAN (Huson et al. 2007). Pada 

pendekatan komposisi, pasangan basa hasil ekstraksi fitur digunakan sebagai 

masukkan untuk pembelajaran dengan observasi (unsupervised learning) atau 

pembelajaran dengan contoh (supervised learning). 

Ketidakseimbangan kelas pada klasifikasi metagenom merupakan salah 

satu masalah yang muncul akibat sumber data yang tersedia pada tiap kelas tidak 

seimbang. Sebagai contoh suatu kelas memiliki training data set yang lebih 

banyak dari kelas lainnya. Menurut He dan Edwardo (2009) sebuah himpunan 

data dikatakan imbalanced jika terdapat salah satu kelas yang direpresentasikan 

dalam jumlah yang tidak sebanding dengan kelas yang lain. Imbalanced data 

dapat diatasi dengan beberapa cara, antara lain dengan pengambilan sampel pada 

setiap kelas dan strategi sampling seperti oversampling atau undersampling.  
Permana (2015) melakukan penelitian untuk mengatasi masalah imbalanced 

data dengan metode mahalanobis distace based sampling (MDS). Pengujian 

menggunakan data latih sebelum dilakukan penyeimbangan data memberikan akurasi 

rata-rata kelas mayoritas lebih tinggi dibandingkan akurasi rata-rata kelas minoritas 

untuk nilai k. Pengujian data latih yang telah dilakukan penyeimbangan data 

menunjukkan bahwa akurasi rata-rata kelas mayoritas mengalami penurunan dan 

akurasi rata-rata kelas minoritas mengalami peningkatan untuk nilai k= 3 dan k= 5. 

Setelah dilakukan proses penyeimbangan data pada kelas minoritas mengalami 

pengingkatan akurasi rata-rata sebesar 6,72% untuk k= 3 dan 5,79% untuk k= 5. 

Adapun untuk nilai k= 7 akurasi rata-rata kelas minoritas justru mengalami 
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penurunan sebesar 1,11%. Penurunan akurasi rata-rata pada kelas minoritas setelah 

dilakukan penyeimbangan data terjadi karena penentuan nilai k yang terlalu tinggi 

sehingga terjadi bias pada saat proses klasifikasi. 

Penggunaan algoritme clustering K-means pada penelitian ini bertujuan untuk 

memangkas kelas mayor agar mendekati kelas minor (undersampling). Selain K-

Means merupakan salah satu algoritme unsupervised learning termudah atau yang 

paling sederhana yang memecahkan masalah clustering dan algoritme K-Means juga 

bekerja lebih baik dengan jumlah data yang besar. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana mengatasi pemasalahan imbalance data pada 

klasifikasi metagenom? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1 Menerapkan algoritme K-means untuk mengatasi masalah imbalanced data 

pada klasifikasi metagenom. 

2 Menganalisis algoritme K-means untuk kasus klasifikasi metagenom. 

Manfaat Penelitian 

Mengidentifikasi fragmen metagenom dan melakukan klasifikasi sesuai 

dengan tingkat taksonomi dengan akurasi yang cukup baik dengan mengatasi 

masalah imbalanced data sehingga diharapkan dapat membantu para peneliti 

dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasi fragmen metagenom sesuai dengan 

tingkat taksonominya. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup dari penelitian ini, yaitu:  

1. Data metagenom yang digunakan berasal dari National Centre for 

Biotechnology Information (NCBI) berdasarkan penelitian Permana 

(2015).  

2. Fragmen yang dihasilkan dari proses simulasi memiliki panjang yang tetap 

dan diasumsikan bebas sequencing error.  

3. Level taksonomi yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup 

Genus, Ordo, Kelas, dan Filum. 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Metagenom 

Genom adalah set lengkap molekul DNA dalam setiap sel dari organisme 

hidup yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Deoxyribo 

nucleic acid (DNA) merupakan pembawa informasi genetik dari makhluk hidup. 
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DNA merupakan rantai ganda dari molekul sederhana (nukleotida) yang diikat 

bersama-sama dalam struktur helix yang dikenal dengan double helix. Nukleotida 

tersebut tersusun atas empat basa nitrogen yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin 

yang dapat direpresentasikan dalam abjad A, T, G, dan C (de Carvalho 2003). 

Metagenom merupakan studi DNA total dari sumber lingkungan yang diisolasi 

secara langsung (Fanani 2011). Penggunaan pendekatan metagenom untuk 

eksplorasi gen dari DNA total yang berasal dari sampel lingkungan memberikan 

beberapa kelebihan di antaranya yaitu dapat diperoleh gen yang berasal dari 

mikroorganisme yang tidak dapat dikulturkan, mikroorganisme yang hidup di 

daerah ekstrim, misalnya kadar garam tinggi, temperatur panas, temperatur 

rendah, dan lingkungan yang sangat asam-basa. Namun dari sekian banyak 

mikroorganisme yang terdapat di dunia, hanya sekitar 1% yang dapat dikulturkan 

dengan menggunakan metode standar. Sisanya harus diambil langsung dari 

ekosistemnya. 

 

 

Imbalanced Data 

Menurut He dan Edwardo (2009) sebuah himpunan data dikatakan 

imbalanced jika terdapat salah satu kelas yang direpresentasikan dalam jumlah 

yang tidak sebanding dengan kelas yang lain. Imbalanced data dapat diatasi 

dengan beberapa cara, antara lain dengan pengambilan sampel pada setiap kelas 

dan strategi sampling seperti oversampling dan undersampling Imbalanced data 

merupakan keadaan data dengan salah satu kelas memiliki porsi yang tidak 

sebanding dengan kelas yang lainnya. Bentuk ketidakseimbangan tersebut pada 

beberapa data menunjukkan perbandingan yang sangat signifikan jumlah antar 

kelasnya, yaitu 100:1, 1000:1, bahkan ada yang mencapai 10 000:1. Hal tersebut 

berpengaruh pada algoritme klasifikasi yang menghasilkan akurasi prediksi yang 

baik pada kelas data yang memiliki jumlah instance besar atau kelas mayoritas 

tetapi menghasilkan akurasi prediksi yang kurang baik terhadap kelas dengan 

jumlah instance lebih kecil atau kelas minoritas, sehingga dapat pula terjadi 

penyimpangan prediksi, yaitu kelas minoritas diprediksikan ke dalam kelas 

mayoritas. Salah satu solusi dari masalah imbalanced data adalah penggunaan 

metode sampling yang dapat memberikan distribusi data seimbang untuk setiap 

kelas (He dan Edwardo 2009). 

 

Strategi Sampling 

Salah satu teknik yang paling populer untuk mengatasi data yang 

imbalanced adalah dengan menggunakan strategi sampling. Beberapa teknik 

sampling antara lain adalah oversampling dan undersampling (He dan Edwardo 

2009). Oversampling adalah proses menduplikasi data dari kelas minoritas, 

sehingga jumlah kelas minoritas mendekati kelas mayoritas. Adapun 

undersampling adalah proses membuang sebagian data dari kelas mayoritas, 

sehingga jumlah kelas mayoritas mendekati kelas minoritas.  
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K-means 

K-Means merupakan salah satu metode data clustering non hirarki yang 

berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster. 

Metode ini mempartisi data ke dalam cluster sehingga data yang memiliki 

karakteristik yang sama dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama dan data 

yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok 

yang lain. Adapun tujuan dari data clustering ini adalah untuk meminimalisasikan 

objective function yang diatur dalam proses clustering, yang pada umumnya 

berusaha meminimalkan variasi di dalam suatu cluster dan memaksimalkan 

variasi antar cluster (Heryanto, et al 2013). 

 

KNN 

Prinsip kerja K-Nearest Neighbor (KNN) adalah mencari jarak terdekat 

antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga (neighbor) terdekatnya dalam 

data pelatihan (Rismawan et al 2008). 

Teknik ini termasuk dalam kelompok klasifikasi nonparametric. Di sini 

tidak diperhatikan distribusi dari data yang ingin dikelompokkan. Teknik ini 

sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Mirip dengan teknik clustering, 

pengelompokkan suatu data baru berdasarkan jarak data baru itu ke beberapa 

data/tetangga (neighbor) terdekat (Santosa 2007). 

 

METODE 

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data, 

praproses data, ekstraksi fitur, pembagian data, undersampling dengan K-means, 

Klasifikasi, perbandingan hasil klasifikasi setelah dilakukan undersampling 

dengan K-means dan sebelum dilakukannya undersampling. Tahapan-tahapan 

yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.  
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Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data metagenom yang 

diambil dari basis data National Centre for Biotechnology Information (NCBI) 

dengan alamat ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/Bacteria/. NCBI adalah sebuah 

institusi yang fokus di bidang biologi molekuler dan menjadi sumber informasi 

untuk perkembangan bidang tersebut. Data metagenom ini merupakan sekuens 

DNA mikroorganisme dengan format FastA. 

 

Praproses Data 

Pada tahap ini dilakukan sequence DNA metagenome menggunakan aplikasi 

simulasi MetaSim dari data awal berupa genom utuh (whole genome) dengan 

format FastA yang kemudian diuraikan fragmennya menjadi bagian lebih kecil. 

Gambar 1  Tahapan penelitian 

Mulai 

Pengumpulan data 

Praproses data 

Ekstraksi fitur 

Undersampling dengan 

K-means 
Pembagian data 

Data latih 

Data uji 

Klasifikasi dengan KNN 

Pembagian data 

Data uji 

Data latih 

Hasil 

Klasifikasi dengan KNN 

Hasil 

Evaluasi 

Selesai 
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Proses simulasi menghasilkan fragmen dengan panjang yang sama dan tidak 

mengandung sequencing error. 

 

Ekstraksi Fitur 

Metode ekstraksi fitur yang digunakan ialah n-mers dengan n = 3. Metode 

ini memeriksa frekuensi kemunculan subsekuens nukleotida dari setiap fragmen 

DNA dengan panjang n. Fragmen DNA yang diperiksa dapat berupa basa jenis 

apapun, baik A, C, T, atau G.  

 

Gambar 2  n-mers dengan n=3 

Proses ekstraksi fitur dengan metode n-mers diawali dengan menentukan nilai n 

yang akan digunakan sebagai panjang subsekuens basa nukleotida yang akan dihitung 

frekuensinya. Nilai n akan mempengaruhi jumlah fitur yang didapatkan, semakin 

tinggi nilai n maka semakin banyak fitur yang diperoleh seperti yang diilustrasikan 

pada Gambar 2. 

 

Pembagian Data 

 Total data yang digunakan terdiri atas 1088 organisme dari level genus, ordo, 

kelas dan filum. Proses penentuan data latih dan data uji dilakukan dengan membagi 

data menjadi 30% data uji dan 70% data latih. Data uji yang dipilih berasal dari level 

taksonomi yang sama namun dengan organisme yang berbeda dengan data latih. 

Pembagian data dilakukan dalam 2 tahap yakni tahapan pembagian data sebelum 

dilakukan undersampling dan tahapan pembagian data sesudah dilakukannya 

undersampling. 

K-means 

Algoritma K-Means merupakan algoritme clustering yang mengelompokkan 

data berdasarkan titik pusat klaster (centroid) terdekat dengan data. 

Algoritma dasar clustering data menggunakan metode K-Means dapat 

dilakukan dengan cara (Agusta, 2007), (Suprihatin, 2011): 

1 Menentukan jumlah cluster 
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2 Inisialisai k sebagai pusat cluster (beri nilai-nilai random) 

3 Alokasikan setiap data atau obyek ke cluster terdekat. Kedekatan dua obyek 

ditentukan berdasarkan jarak antar kedua obyek tersebut. Jarang paling dekat 

antara satu data dengan satu cluster tertentu akan menentukan suatu data 

masuk ke dalam cluster yang mana. 

4 Hitung kembali pusat cluster dengan anggota cluster yang sekarang. Pusat 

cluster adalah rata-rata semua data atau obyek dalam cluster. 

5 Tugaskan lagi setiap obyek memakai pusat cluster yang baru. Jika pusat 

cluster sudah tidak berubah lagi, maka proses peng-cluster-an selesai. 

6 Kembali ke langkah 3 sampai pusat cluster tidak berubah lagi. 

 

 Tujuan dari K-means adalah pengelompokkan data dengan memaksimalkan 

kemiripan data dalam satu klaster dan meminimalkan kemiripan data antar klaster. 

Ukuran kemiripan yang digunakan dalam klaster adalah fungsi jarak euclid (euclidian 

distance). Pemaksimalan kemiripan data didapatkan berdasarkan jarak terpendek 

antara data terhadap titik centroid. K-means adalah teknik sederhana untuk analisis 

clustering. Tujuannya adalah untuk menemukan divisi terbaik entitas n ke dalam 

kelompok k (disebut cluster), sehingga total jarak antara anggota kelompok dan 

centroid sesuai, terlepas dari kelompok diminimalkan. Setiap entitas milik cluster 

dengan mean terdekat. Contoh penerapan algoritme k-means dapat dlihat pada 

Lampiran 1. Software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Weka 3.8. 

 

Proses Klasifikasi 

Proses pembentukan classifier dilakukan dengan menggunakan metode K-

Nearest Neighbor (KNN). KNN merupakan metode klasifikasi yang 

mengelompokkan data berdasarkan berdasarkan k tetangga terdekat dari data uji 

(Larose 2014). Nilai jarak antara data uji dan data latih diurutkan dari mulai yang 

terkecil sampai yang terbesar sejumlah nilai k yang ditentukan. 

Contoh kasus, misal diinginkan untuk mencari solusi terhadap masalah 

seorang pasien baru dengan menggunakan solusi dari pasien lama. Untuk mencari 

solusi dari pasien baru tersebut digunakan kedekatan dengan kasus pasien lama, 

solusi dari kasus lama yang memiliki kedekatan dengan kasus baru digunakan sebagai 

solusinya. Terdapat pasien baru dan 4 pasien lama, yaitu P, Q, R, dan S (Gambar 3). 

Ketika ada pasien baru maka yang diambil solusi adalah solusi dari kasus pasien lama 

yang memikili kedekatan terbesar  

 

Gambar 3  Ilustrasi kasus algoritma kNN 

Misal D1 adalah jarak antara pasien baru dengan pasien P, D2 adalah jarak 

antara pasien baru dengan pasien Q, D3 adalah jarak antara pasien baru dengan pasien 

https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/92147/resume/desain-dan-simulasi-sistem-identifikasi-manusia-dengan-analisis-ciri-fisis-citra-palmprint-berbasis-image-processing-dan-k-nearest-neighbor.pdf
https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/files/92147/resume/desain-dan-simulasi-sistem-identifikasi-manusia-dengan-analisis-ciri-fisis-citra-palmprint-berbasis-image-processing-dan-k-nearest-neighbor.pdf
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R, D4 adalah jarak antara pasien baru dengan pasien S. Jika kita tentukan k=1 atau 

jumlah tetangga terdekat yang akan ditentukan sama dengan 1, maka dari ilustrasi 

Gambar 3 terlihat bahwa D2 yang paling terdekat dengan kasus baru. Dengan 

demikian maka solusi dari kasus pasien Q yang akan digunakan sebagai solusi dari 

pasien baru tersebut (Leidiyana, 2013). Contoh penyelesaian dengan klasifikasi KNN 

dapat dilihat pada lampiran 2. 

Proses penghitungan jarak pada metode KNN dapat dilakukan dengan 

menggunakan euclidean distance. Jarak euclid dapat diperoleh dengan Persamaan 1 

(Larose 2014). 

dist(x,y)= √∑ (     ) 
 
                                    (1) 

 

dengan  

dist(x,y) : Jarak antara data latih x dengan data uji y . 

     : Data latih ke-i.  

N  : Jumlah data latih.    

      : Data uji ke-i. 

 

Evaluasi  

 
Proses evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan matriks konfusi seperti 

ditunjukkan pada Tabel 1. Matriks konfusi dapat membantu dalam proses evaluasi 

karena menunjukkan kemampuan classifier dalam mengidentifikasi data uji. 

 

Tabel 1  Matriks konfusi (Chen et al. 2009) 

  Uji Mayor Uji Minor 

Terdeteksi Kelas Mayor TP FN 

Terdeteksi Kelas Minor FP TN 

 

Berdasarkan Tabel 1 didapat empat hasil uji yaitu true positive (TP), false 

positive (FP), false negative (FN) dan true negative (TN). Performa dari classifier 

yang dihasilkan dievaluasi berdasarkan overall accuracy (OA), positive accuracy 

(PA), dan negative accuracy (NA). possitive accuracy merupakan kemampuan 

classifier untuk mengklasifikasikan kelas mayoritas pada data uji. Proses 

penghitungan nilai PA ditunjukkan pada Persamaan 2 (Chen et al. 2009). 

           
  

     
                                    (2) 

Negative accuracy merupakan kemampuan classifier dalam mengidentifikasi 

kelas minoritas pada data uji. Proses penghitungan nilai NA ditunjukkan pada 

Persamaan 3 (Chen et al. 2009). 

              
  

     
                                    (3) 

Overrall accuracy merupakan kemampuan classifier dalam mengidentifikasi 

keseluruhan objek dalam data uji. Proses penghitungan nilai OA ditunjukkan pada 

Persamaan 4 (Chen et al. 2009). 
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                                                    (4) 

 

Perangkat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat keras dan 

perangkat lunak sebagai berikut: 

Perangkat keras berupa komputer personal dengan spesifikasi sebagai berikut: 

• Processor Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.53GHz 

• RAM 4 GB 

• 15.0” HD LED LCD 

• 300 GB HDD 

• Mouse dan keyboard 

Perangkat lunak: 

 Sistem operasi Windows 8.1 

 MetaSim v0.9.5 untuk proses sequencing 

 Weka 3.8 untuk proses klasifikasi dan clustering 

 Microsoft Office Excel untuk mengolah data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan Data  

 Data yang diunduh dari situs National Centre for Biotechnology 

Information (NCBI) dengan alamat ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/Bacteria/ 

terdiri atas 1088 organisme dengan setiap organisme terdapat 1000 fragmen 

sehingga total fragmen yang digunakan untuk penelitian ini sebanyak 1088 000 

fragmen. Komposisi data yang digunakan pada penelitian ini ditunjukkan pada 

Tabel 2 

 

Tabel 2 Komposisi data penelitian. 

Level  Data tiap level taksonomi  Jumlah 

Genus  
Streptococcus  123 organisme    

153 
Lactobacillus 30 organisme   

Ordo  
Lactobacillales  187 organisme    

220 
Bacillades   33 organisme 

Kelas  
Bacilli  257 organisme    

317 
Clostridia 60 organisme 

Filum  
Firmicutes  318 organisme  

398 
Actinobacteria 80 organisme 
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Praproses Data 

 Pada tahap praproses data, sequence DNA metagenome diuraikan fragmennya 

menggunakan perangkat lunak MetaSim. Proses simulasi menghasilkan fragmen 

dengan panjang yang sama dan tidak mengandung sequencing error. Contoh hasil 

praproses data menggunakan perangkat lunak MetaSim 0.9 dengan jumlah fragmen 

1000 dan panjang fragmen 400 bp ditunjukkan pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 4 Hasil praproses data dengan jumlah fragmen 1000 dan panjang fragmen 

400 bp 

 

Ekstraksi Fitur 

Proses ekstraksi fitur dilakukan dengan format data .csv dan menggunakan 

metode n-mers. Nilai n-mers yang dipilih ialah 3 karena berdasarkan percobaan 

yang telah dilakukan nilai n=3 merupakan yang paling ideal mengingat skala 

matriks yang dihasilkan jika n>3 sangat besar dan sumber daya yang digunakan 

dalam penelitan terbatas. Berdasarkan n=3 didapat 64 kombinasi basa nukleotida 

mulai dari AAA sampai TTT. Kemudian dilakukan penghitungan frekuensi 

kemunculan setiap basa nukleotida yang dihasilkan seperti pada Gambar 5.  

 

 

Gambar 5  Hasil proses ekstraksi fitur sebelum normalisasi 
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Proses ekstraksi fitur memberikan hasil berupa kombinasi basa nukleotida 

dengan nilai frekuensi yang cukup besar. Oleh karena itu, perlu diperkecil dengan 

cara melakukan normalisasi untuk mempermudah proses penghitungan jarak. Dari 

hasil proses ekstraksi fitur setelah dilakukannya normalisasi terlihat dengan jelas 

bahwa rentang data baru hanya di rentang 0 sampai 1 saja seperti terlihat pada 

Gambar 6. 

 

 

Gambar 6  Hasil proses ekstraksi fitur setelah normalisasi 

 

Pembagian data 

  Proses pemilihan data uji dilakukan dengan mengambil 30% dari total data 

dalam satu level taksonomi yang sama. Adapun untuk data latih dilakukan dengan 

mengambil 70% dari dari data dalam satu level taksonomi yang sama. Proses 

pembagian data sendiri dilakukan pada tahap sebelum undersampling dan sesudah 

undersampling. Pada tahap sebelum undersampling pembagian data latih dan data 

uji pada setiap level taksonomi lebih besar seperti terlihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3  Perbandingan data latih dan data uji sebelum penyeimbangan. 

Level Data Latih Data Uji 

Genus 
Streptococcus 86 Streptococcus 37 

Lactobacillus 21 Lactobacillus 9 

Ordo 
Lactobacillales 131 Lactobacillales 56 

Bacillales 23 Bacillales 10 

Kelas 
Bacilli 193 Bacilli 83 

Clostridia 35 Clostridia 15 

Filum 
Firmicutes 223 Firmicutes 95 

Actinobacteria 56 Actinobacteria 24 

 

Jumlah fragmen yang terdapat pada setiap organisme pada setiap level 

genus ialah 1000 fragmen dengan panjang setiap fragmen 400 bp. Pada Tabel 3 

dapat dilihat pada baris pertama terdapat Streptococcus dengan 86 organisme pada 

data latih dan 37 pada data uji. Dengan demikian, terdapat 86 000 fragmen 
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Streptococcus pada data latih dan 37 000 fragmen Streptococcus pada data uji. 

Jadi secara keseluruhan terdapat 768 000 fragmen data latih dan 329 000 data uji. 

Pada Tabel 3 terlihat juga kesenjangan antara instance yang cukup besar 

antara kelas mayor dengan kelas minor.  

 

Undersampling dengan K-means 

Proses undersampling dilakukan untuk memangkas kelas mayor sehingga 

mendekati kelas minor. Tujuan dilakukannya undersampling ialah untuk 

mengatasi ketidakseimbangan kelas. Teknik undersampling diaplikasikan dengan 

menerapkan metode clustering k-means yang terdapat pada software Weka. 

Clustering dilakukan pada kelas mayor dengan 3 kali percobaan pada level 

taksonomi filum, kelas, ordo dan genus dengan k=2, k=3 dan k=4 seperti terlihat 

pada Tabel 4. 

 

Tabel 4  Hasil clustering k-means  

  

Genus 

(%) 

Ordo    

(%) 

Kelas   

(%) 

Filum 

(%) 

k=2 
27 88 76 77 

73 12 24 23 

k=3 

3 2 76 23 

65 12 13 21 

32 86 12 56 

k=4 

3 21 33 33 

19 11 10 19 

32 65 14 27 

46 4 42 21 

 

Pada Tabel 4 dapat dilihat pada level genus dilakukan clustering k-means 

dengan k=2 menghasilkan cluster 0 dengan 10 organisme (27%) dan cluster 1 

dengan 27 organisme (73%) , pada k=3 menghasilkan cluster 0 dengan 1 

organisme (3%) , cluster 1 dengan 24 organisme (65%) dan cluster 2 dengan 12 

organisme (32%), pada k=4 menghasilkan cluster 0 dengan 1 organisme (3%) , 

cluster 1 dengan 7 organisme (19%) , cluster 2 dengan 12 organisme (32%) dan 

cluster 3 dengan 17 organisme (46%). Dan pada level taksonomi ordo, kelas, dan 

filum dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Proses Klasifikasi 

Proses klasifikasi dilakukan dengan 2 tahap pada tahap awal dilakukan 

klasifikasi K-nn secara langsung tanpa dilakukannya undersampling kemudian 

dilakukan proses klasifikasi setelah proses undersampling dan hasil dari kedua 

proses dibandingkan. Proses klasifikasi langsung pada setiap level taksonomi 

terlihat pada Tabel 5. 
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Tabel 5  Hasil klasifikasi sebelum undersampling 

KNN 
Genus 

(%) 

Ordo 

(%) 

Kelas 

(%) 

Filum 

(%) 

k=1 95.65 100 100 100 

k=3 95.65 95.45 100 100 

k=5 95.65 95.45 98.94 100 

 

Terlihat pada Tabel 5 akurasi hasil klasifikasi sangat tinggi sehingga pada 

tahap selanjutnya proses undersampling hanya dilakukan pada level genus karena 

pada level taksonomi genus yang memiliki akurasi terendah. Proses klasifikasi 

setelah dilakukannya undersampling di level genus dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6  Hasil klasifikasi level genus setelah undersampling  

Klasifikasi KNN (%) 

K-means 1 3 5 

2 100 94.44 94.44 

3 100 94.44 88.88 

4 100 94.44 94.44 

 

Terlihat pada Tabel 6 setelah dilakukan undersampling level genus didapat 

bahwa pada klasifikasi dengan k=1 akurasinya meningkat menjadi 100% dari 

sebelumnya 95,65%, dengan k=3 akurasinya menurun dari 95,65% menjadi 

94,44% , dan dengan k=5 terlihat penurunan akurasi terendah dengan 88,88% dari 

95,65%. 

 

Evaluasi 

Evaluasi dilakukan dengan menghitung PA, NA, dan OA untuk setiap 

level taksonomi. Pada kasus ini PA dan NA merupakan kemampuan software 

Weka untuk mengidentifikasi kelas mayoritas dan minoritas. Untuk 

mempermudah proses penghitungan PA, NA dan OA digunakan matriks konfusi. 

Matriks konfusi untuk level genus dengan nilai k= 1, k= 3 dan k= 5 sebelum 

dilakukan penyeimbangan. Dari Tabel 7 dapat diketahui bahwa genus 

Streptococcus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 dapat teridentifikasi dengan benar 

seluruhnya. Adapun untuk genus Lactobacillus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 

terdapat 12 organisme teridentifikasi dengan benar dan 2 organisme sebagai genus 

Streptococcus. 
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Tabel 7  Matriks konfusi level genus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 sebelum 

dilakukan penyeimbangan. 

 

Kelas aktual 

Kelas prediksi 

Streptococcus Lactobacillus 

1-nn 3-nn 5-nn 1-nn 3-nn 5-nn 

Streptococcus 32 32 32 0 0 0 

Lactobacillus 2 2 2 12 12 12 

 

 

Pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa genus Streptococcus dengan k= 1, k= 

3 dan k= 5 terdapat 11 organisme yang teridentifikasi dengan benar. Adapun 

untuk Lactobacillus dengan k= 3 dan k= 5 terdapat 6 organisme yang 

teridentifikasi dengan benar dan pada k= 1 terdapat 7 organisme yang 

teridentifikasi dengan benar dan 1 organisme sebagai genus Streptococcus dengan 

k= 3 dan k= 5. 

 

Tabel 8  Matriks konfusi level genus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 setelah 

dilakukan penyeimbangan dengan K-means k=2. 

Kelas aktual 

Kelas prediksi 

Streptococcus Lactobacillus 

1-nn 3-nn 5-nn 1-nn 3-nn 5-nn 

Streptococcus 11 11 11 0 0 0 

Lactobacillus 0 1 1 7 6 6 

 

Pada Tabel 9 dapat diketahui bahwa genus Streptococcus dengan k= 1, k= 3 

terdapat 11 organisme dan pada k= 5 terdapat 10 organisme yang teridentifikasi 

dengan benar. Adapun untuk Lactobacillus dengan k= 3 dan k= 5 terdapat 6 

organisme yang teridentifikasi dengan benar dan pada k= 1 terdapat 7 organisme 

yang teridentifikasi dengan benar dan 1 organisme sebagai genus Streptococcus 

dengan k= 3 dan k= 5. 

 

Tabel 9  Matriks konfusi level genus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 setelah 

dilakukan penyeimbangan dengan k-means k=3. 

Kelas aktual 

Kelas prediksi 

Streptococcus Lactobacillus 

1-nn 3-nn 5-nn 1-nn 3-nn 5-nn 

Streptococcus 11 11 10 0 0 1 

Lactobacillus 0 1 1 7 6 6 

 

Pada Tabel 10 dapat diketahui bahwa genus Streptococcus dengan k= 1, k= 

3 dan k= 5 terdapat 11 organisme yang teridentifikasi dengan benar. Adapun 

untuk Lactobacillus dengan k= 3 dan k= 5 terdapat 6 organisme yang 

teridentifikasi dengan benar dan pada k= 1 terdapat 7 organisme yang 
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teridentifikasi dengan benar dan 1 organisme sebagai genus Streptococcus dengan 

k= 3 dan k= 5. 

 

 

Tabel 10  Matriks konfusi level genus dengan k= 1, k= 3 dan k= 5 setelah 

dilakukan penyeimbangan dengan k-means k=4. 

Kelas aktual 

Kelas prediksi 

Streptococcus Lactobacillus 

1-nn 3-nn 5-nn 1-nn 3-nn 5-nn 

Streptococcus 11 11 11 0 0 0 

Lactobacillus 0 1 1 7 6 6 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 

1. Proses penanggulangan masalah imbalance data pada data latih telah berhasil 

diterapkan dengan menggunakan metode clustering k-means. 

2. Setelah dilakukan proses %. Adapun untuk nilai k= 5 akurasi rata-rata kelas 

minoritas justru mengalami penyeimbangan data pada kelas minoritas 

mengalami pengingkatan akurasi rata-rata sebesar 4,35% untuk k= 1 dan 

untuk k= 3 akurasi mengalami penurunan sebesar 1,21penurunan paling besar 

dengan 6,77%.   

3. Penurunan akurasi rata-rata pada kelas minoritas setelah dilakukan 

penyeimbangan data terjadi karena penentuan nilai k yang terlalu tinggi 

sehingga terjadi bias pada saat proses klasifikasi dan jumlah data yang tidak 

besar juga berpengaruh terhadap penurunan akurasi. 

 

 

 

Saran 

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yaitu: 

1. Menggunakan data latih dan data uji yang lebih besar untuk lebih mengetahui 

pengaruh penyeimbangan data latih. 

2. Melakukan uji coba hasil undersampling dengan metode clustering lain. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Contoh tahapan penerapan algoritme k-means 

 

Input :  k  = jumlah cluster, 

   D = kumpulan data yang berisi n objek. 

Output : Satu set cluster k. 

 

Tahapan k-means (Han et al. 2012): 

 

(1) Memilih sembarang k objek dari D sebagai pusat cluster awal; 

(2) Ulangi langkah  

a. Memindahkan ulang setiap objek ke cluster dimana objek itu 

yang paling mirip, berdasarkan nilai rata-rata dari objek dalam 

cluster; 

b. Memperbarui pusat cluster yang menghitung nilai rata-rata dari 

objek untuk setiap cluster; 

(3) Sampai tidak ada perubahan;  

 

 

ID X Y 

1. 1 5 

2. 2 5 

3. 2 6 

4. 1 7 

5. 4 6 

6. 3 5 

7. 2 7 

 

 

Gambar 1  Contoh dataset dan dua objek sebagai titik pusat awal untuk 2 

cluster 

1. Iterasi pertama hitung jarak objek ke setiap pusat cluster dengan rumus 

jarak Euclidian : 

 

Cluster X Y 

C1 2 5 

C2 3.1 5.5 

https://4.bp.blogspot.com/-rb2XXOayk-Q/VhPREJBapVI/AAAAAAAAA9E/HXibvUie9nk/s1600/Rumus+Euclidian+Distance.png
https://4.bp.blogspot.com/-rb2XXOayk-Q/VhPREJBapVI/AAAAAAAAA9E/HXibvUie9nk/s1600/Rumus+Euclidian+Distance.png
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Jarak antara objek ID 1 dengan pusat cluster C1 (D1C1) adalah: 

 

D1(C1) = √(     )  (     )  = √(   )  (   )    = 1 

 

Jarak antara objek ID 1 dengan pusat cluster C2 (D1C2) adalah: 
 

D1(C2) = √(     )  (     )  = √(     )  (     )   = 2.16 

 

Karena D1(C1) < D1(C2) maka ID 1 tergolong dalam cluster C1 

  

Tabel 1  Hasil iterasi pertama 

ID d(C1) d(C2) cluster 

1. 1.00 2.16 C1 

2. 0.00 1.21 C1 

3. 1.00 1.21 C1 

4. 2.24 2.58 C1 

5. 2.24 1.03 C2 

6. 1.00 0.51 C2 

7. 2.00 1.86 C2 

 

Selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata cluster yang tergolong ke dalam 

C1 dengan menggunakan data pada dataset awal untuk mencari pusat cluster baru 

 

Pusat cluster C1 (C1x,C1y) adalah: 

C1x =  
       

 
  = 1.5 

 

C1y =  
       

 
  = 5.75 

 

Pusat cluster C2 (C2x,C2y) adalah: 

 

C2x =  
     

 
 = 3 

 

C2y =  
     

 
 = 5.75 
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Tabel 2  Pusat cluster baru 

 X Y 

C1 1.5 5.75 

C2 3 6 

 

2. Iterasi kedua menghitung jarak objek ke setiap pusat cluster sama dengan 

cara sebelumnya 

 

Tabel 3  Hasil perhitungan jarak cluster dengan pusat cluster baru 

ID d(C1) d(C2) cluster 

1. 0.90 2.24 C1 

2. 0.90 1.41 C1 

3. 0.56 1.00 C1 

4. 1.35 2.24 C1 

5. 2.51 1.00 C2 

6. 1.68 1.00 C2 

7. 1.35 1.41 C1 

 

Selanjutnya dilakukan perhitungan rata-rata sesuai urutan cluster terhadap 

dataset awal untuk menentukan pusat cluster baru sama dengan cara sebelumnya. 

 

Pusat cluster C1 (C1x,C1y) adalah: 

 

C1x = 
         

 
 = 1.6 

 

C1y = 
         

 
 = 6 

 

Pusat cluster C2 (C2x,C2y) adalah: 

 

C2x = 
   

 
 = 3.5 

 

C2y = 
   

 
 = 5.5 
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Tabel 4   Pusat cluster baru 

 X Y 

C1 1.6 6 

C2 3.5 5.5 

 

3. Iterasi ketiga menghitung jarak objek ke setiap pusat cluster sama dengan 

cara sebelumnya. 

 

Tabel 5  Hasil perhitungan jarak cluster dengan pusat cluster baru 

ID d(C1) d(C2) cluster 

1.           1.17 2.55   C1 

2. 1.08 1.58 C1 

3. 0.40 1.58 C1 

4. 1.17 2.92 C1 

5. 2.40 0.71 C2 

6. 1.72 0.71 C2 

7. 1.08 2.12 C1 

 

Karena tidak terdapat perubahan pada cluster maka iterasi selanjutnya tidak 

perlu dilakukan. 

 

Lampiran 2  Contoh tahapan penerapan klasfikasi dengan K-nn 

 

Tabel 6  Contoh kasus yang akan diselesaikan dengan K-nn  

ID X Y Kelas 

1. 1 5 C1 

2. 2 5 C1 

3. 2 6 C1 

4. 1 7 C1 

5. 4 6 C2 

6. 3 5 C2 

7. 2 7 C2 
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Tabel 7  data baru yang akan ditentukan kelasnya 

X Y Kelas 

4 5 ? 

 

 

1. Langkah awal menentukan nilai k minimum yang akan digunakan yaitu 

k=3 

2. Langkah selanjutnya menghitung jarak data baru ke semua data 

menggunakan rumus jarak Euclidian  dist(x,y)= √∑ (     ) 
 
     didapat: 

 

1. dist(ID 1,data baru) = √(   )  (   )     

2. dist(ID 2,data baru) = √(   )  (   )      

3. dist(ID 3,data baru) = √(   )
  (   )    

4. dist(ID 4,data baru) = √(   )  (   )       

5. dist(ID 5,data baru) = √(   )  (   )    

6. dist(ID 6,data baru) = √(   )  (   )    

7. dist(ID 7,data baru) = √(   )  (   )       

 

dari hasil perhitungan jarak maka diambil 3 hasil terendah yaitu hasil 

pada no 2,5 dan 6 yang masing-masing termasuk ke dalam kelas C1 , C2 

dan C2. C2 menjadi kelas dengan jumlah kemunculan terbanyak sehingga 

dapat disimpulkan bahwa data baru masuk ke dalam kelas C2. 
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