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ABSTRAK 

 

ANALISA PERILAKU USER DENGAN MENGGUNAKAN BIG DATA 

JARINGAN UNIVERSITAS LAMPUNG 

 

Oleh 

 

ANGGA KURNIAWAN 

 

Universitas Lampung telah menyediakan hotspot di area kampus, dengan 

demikian mahasiswa maupun dosen dapat mengakses internet dengan mudah 

untuk berbagai keperluan seperti mencari informasi, berkomunikasi, 

pembelajaran, hiburan dan lainnya. Universitas Lampung memiliki big data 

aktivitas penggunaan internet yang diakses oleh pengguna di sekitar kampus. 

Penelitian ini mencari data tentang penggunaan internet di Universitas Lampung 

dengan menggunakan teknik data mining yaitu metode clustering. Berdasarkan 

hasil analisa dapat diketahui bahwa tingkah laku pengguna di Universitas 

Lampung berdasarkan tipe autentikasi sebagian besar bertipe tidak terautentikasi 

sebesar 51,2% pada Juni dan 54,61% Juli. Pemakaian data bertipe terautentikasi 

memiliki persentase terbesar yaitu 96,07% pada Juni dan 96,36% pada Juli. 

Jumlah pengguna dan pemakaian data lebih banyak berada di dalam ruangan. 

Pemakaian data tidak terautentikasi sering diakses di Rektorat Lt.2 sebesar 

11,42% Juni dan 11,91% Juli. Sedangkan untuk pemakaian data terautentikasi 

sering di akses pada Juni di FKIP GD I Lt.1 sebesar 3,63% dan Juli di Puskom 

Tower sebesar 5,31%. Untuk pemakaian data Juni terbesar di Fakultas KIP 

sebesar 20,03% dan Juli di Fakultas Teknik sebesar 18,33%. Penggunaan 

berdasarkan jam menunjukan penggunaan tertinggi terjadi pada pukul 10.00 WIB 

hingga 11.00 WIB. Penggunaan internet pada kondisi libur perkuliahan 

berdasarkan halaman yang diakses menunjukan kategori hiburan yang paling 

banyak diakses sebesar 52,52%, selanjutnya sosial/komunikasi dengan 17,86%.  

Kata Kunci : Big Data, Data Mining, Clustering, K-Means 

 

 



 

 

 

 

ABSTRCT 

 

USER BEHAVIOR ANALYSIS USING BIG DATA OF LAMPUNG 

UNIVERSITY NETWORK 

 

By 

 

ANGGA KURNIAWAN 

 

University of Lampung has provided hotspots in the campus area, thus the 

students and lecturers can easily access the internet for various purposes such as 

seeking information, communication, learning, entertainment and more. 

University of Lampung has big data on internet usage activities that are accessed 

by users around the campus. This research seeks data into internet usage at 

University of Lampung by using data mining techniques, namely clustering 

methods. Based on the results of the analysis, it can be seen that user behavior at 

the University of Lampung based on authentication type is mostly unauthenticated 

by 51.2% in June and 54.61% in July. The use of authenticated data has the 

largest percentage of 96.07% in June and 96.36% in July. Number of users and 

more data usage is in the room. Unauthenticated data usage is often accessed at 

the Rektorat lt.2 of 11.42% in June and 11.91% in July. Whereas the use of 

authenticated data is often accessed in June in FKIP GD I Lt.1 of 3.63% and July 

in the Puskom Tower of 5.31%. The largest data usage in June is at the Faculty of 

Teacher Training and Education of 20.03% and in July is at the Faculty of 

Engineering of 18.33%. The hourly usage shows the highest use occurs at 10:00 

WIB to 11:00 WIB. Internet usage on the conditions of lecture holidays based on 

the pages accessed shows that the most accessed entertainment categories were 

52.52%, then social/communication with 17.86%. 

Keywords : Big Data, Data Mining, Clustering, K-Means 
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1.1 Latar Belakang 

Penggunaan internet meningkat setiap tahun tak hanya di indonesia, namun di 

seluruh negara mengalami peningkatan pengguna maupun penggunaan data 

internet. Saat ini internet telah menjadi kebutuhan bagi setiap orang, seperti untuk 

mengakses berbagai informasi yang berada di berbagai tempat dengan mudah dan 

cepat. Internet dapat terhubung melalui dua jenis media yaitu koneksi internet 

dengan kabel dan koneksi internet tanpa kabel. 

Pada lingkungan Universitas Lampung telah disediakan hotspot yang dibangun 

dan dikelola oleh UPT TIK Universitas Lampung, sehingga pengguna berbagai 

fakultas dapat mengakses internet dengan mudah untuk berbagai keperluan seperti 

mencari informasi, berkomunikasi, pembelajaran, pendidikan dan hiburan. Setiap 

pengguna yang ingin mengakses internet Universitas Lampung perlu memiliki 

identitas pengguna yang telah didaftarkan.  

Universitas Lampung memiliki data aktivitas penggunaan internet yang setiap hari 

diakses oleh pengguna di sekitar kampus. Data-data tersebut masih belum 

dimanfaatkan untuk mendapatkan wawasan-wawasan baru terkait penggunaan 

internet di Universitas Lampung. 
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Dari hal ini, penulis ingin mencari wawasan tentang penggunaan internet di 

Universitas Lampung dengan menggunakan metode data mining. Data mining 

merupakan proses yang digunakan dalam mendapatkan informasi dan wawasan 

baru dari kumpulan data yang telah ada dan belum dimanfaatkan. Dalam bahasan 

ini, data mining dapat digunakan untuk mendapatkan pola perilaku dan wawasan 

penggunaan internet berdasarkan kumpulan data yang ada agar nantinya dapat 

memberikan saran kepada UPT TIK Universitas Lampung untuk lebih 

mengoptimalkan penggunaan internet.  

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengambilan data aktivitas penggunaan 

internet di Universitas Lampung dengan menggunakan Aruba Airwave selama 2 

minggu pada tanggal 1 sampai 14 Juni 2017 (kondisi perkuliahan) dan 2 minggu 

pada 17 Juli sampai 30 Juli 2017 (kondisi libur perkuliahan), lalu mencari 

wawasan yang terdapat pada data tersebut dengan menggunakan metode data 

mining. Data penggunaan internet pada masing-masing akses point yang berada di 

Universitas Lampung pada waktu-waktu tertentu akan dianalisa dengan data 

mining yang bertujuan untuk memberikan gambaran tingkah laku pengguna dalam 

menggunakan internet di Universitas Lampung. 
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1.2 Tujuan Skripsi 

Adapun tujuan dari Skripsi ini yaitu : 

1.  Mengidentifikasi informasi tentang tingkah laku pengguna internet di 

Universitas Lampung 

2. Mengidentifikasi kategori halaman tujuan yang diakses pengguna internet di 

Universitas Lampung 

3. Mengidentifikasi kelompok penggunaan akses point di Universitas Lampung 

 

1.3 Manfaat Skripsi 

Adapun manfaat dari penulisan skripsi yaitu : 

1.  Mendapatkan gambaran tingkah laku pengguna dalam menggunakan internet 

di Universitas Lampung 

2.  Mendapatkan kategori halaman tujuan yang paling sering diakses oleh 

pengguna internet di Universitas Lampung 

3.  Hasil pengelompokan penggunaan akses point di Universitas Lampung dapat 

dijadikan acuan untuk mengetahui tingkat penggunaan akses point 

berdasarkan jumlah pengguna dan penggunaan data 
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1.4 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dibahas dari penulisan skripsi yaitu : 

1.  Bagaimana mendapatkan gambaran tingkah laku pengguna internet di 

Universitas Lampung 

2.  Bagaimana mengetahui kategori halaman tujuan yang paling sering diakses 

oleh pengguna internet 

3.  Bagaimana mengetahui kelompok penggunaan akses point di Universitas 

Lampung 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penulisan skripsi yaitu: 

1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan software ELK Stack 

(Elasticsearch, Logstash, Kibana), Rapidminer, Pentaho Data Integration dan 

Microsoft Excel 

2. Data yang digunakan dalam skripsi ini adalah data aktifitas penggunaan 

internet di Universitas Lampung selama dua minggu pada 1 Juni sampai 14 

Juni 2017 (kondisi perkuliahan) dan dua minggu pada 17 Juli sampai 30 Juli 

2017 (kondisi libur perkuliahan) 

3. Data yang digunakan yaitu data penggunaan access point yang terhubung ke 

aruba airwave 
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4. Atribut yang digunakan untuk menentukan kelompok penggunaan access 

point yaitu jumlah penggunaan data access point dan jumlah pengguna 

access point 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan penulisan, manfaat penulisan, 

rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tinjauan literatur dari beberapa hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan topik pada skripsi ini. 

BAB III.  METODELOGI PENELITIAN  

Bab ini memuat tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan, seperti 

metode penelitian, pengambilan data, menganalisa data dan diagram alir 

penelitian. 

BAB IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil yang dilakukan dan pembahasan hasil tersebut. 
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BAB V.  SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang hasil dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan. 

Selain itu terdapat juga saran untuk penelitian yang telah dilakukan untuk 

perbaikan pada penelitian selanjutnya. 
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2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penulis [1], peneliti menganalisa perilaku pengguna pada sistem E-Learning 

Universitas Gunadarma, dimana dilakukan analisa perilaku pengguna untuk 

mengoptimalkan konten E-Learning. Data yang akan dianalisa adalah log data 

sistem E-Learning selama tiga minggu yaitu pada 12 Mei 2008 hingga 1 Juni 

2008 dengan menggunakan metode clustering. Hasil clustering yang didapatkan 

yaitu pada waktu kuliah pukul 07.30 WIB - 17.30 WIB memiliki rata-rata lebih 

banyak dalam mengakses V-Class dibandingkan dengan waktu lain, selain itu 

akses terbanyak disetiap minggu terjadi pada Sabtu. Setelah itu dilakukan analisa 

data untuk angkatan 2007 dimana V-Class Universitas Gunadarma mulai 

diperkenalkan. Berdasarkan hasil yang didapatkan jurusan yang paling banyak 

mengakses V-Class yaitu mahasiswa jurusan sistem informasi, mahasiswa jurusan 

sistem informasi mengakses 104 mata kuliah. Pada analisa perilaku dalam akses 

V-Class menunjukan rata-rata akses setiap minggunya mengalami peningkatan 

pada minggu-minggu sebelumnya, hal tersebut mungkin disebabkan pada minggu 

awal, mahasiswa belum mengetahui dan tertarik dengan V-Class.  

Penulis [2], peneliti melakukan pencarian lokasi yang belum dijangkau oleh WiFi 

di Universitas Lampung, mengetahui 10 akses point dengan jumlah user 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 
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terbanyak dan mengetahui Operating Sistem, Device Type, SSID, Destination, 

Application, Traffic terbanyak di Universitas Lampung dengan data penelitian 

yang dilakukan 14 Juni - 30 Juni 2016. Dimana dari penelitian yang telah 

dilakukan, didapatkan hasil 29 titik yang tidak dijangkau akses point di kawasan 

Universitas Lampung dimana 25 terletak di dalam ruangan dan empat terletak di 

luar ruangan. Penelitian penggunaan bandwidth dilakukan dengan 

membandingkan dua hari yang berbeda di waktu siang hari yaitu minggu 26 Juni 

2016 dan selasa 14 Juni 2016 didapatkan bahwa penggunaan bandwidth Selasa 

yaitu 176 Mbps dan penggunaan bandwidth Minggu yaitu 88.7 Mbps. Data lain 

yang didapat yaitu lama waktu rata-rata pengguna terhubung dengan WiFi 

Universitas Lampung yaitu 57 Menit. 

Penulis [3], peneliti melakukan metode klasifikasi dengan algoritma Naive Bayes 

dari data capture trafik jaringan yang memanfaatkan aplikasi wireshark. Hasil 

klasifikasi yang dilakukan dijadikan acuan untuk menentukan pemberian prioritas 

pada protokol jaringan. Atribut data yang digunakan yaitu protokol, length dan 

counting, dimana protokol merupakan standar yang mengatur terjadinya 

komunikasi, length merupakan besar data dengan satuan byte, dan counting adalah 

kemunculan 1 data dalam 1x record. Pada penelitian ini, data yang digunakan 

akan dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai data latih dan data uji. Pada 

penelitian ini didapatkan hasil klasifikasi trafik jaringan dari protokol berdasarkan 

prioritas yaitu Transmission Control Protocol (TCP) memiliki kemunculan yang 

besar, length yang diberikan prioritas rendah yaitu komunikasi dengan ukuran 

1025 sampai 2048 byte dan 513 sampai 1024 byte. Untuk counting range 0 

sampai 500 terdapat kemunculan yang tinggi. 
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2.2 Wireless Fidelity (WiFi) 

WiFi merupakan suatu teknologi jaringan yang dapat melakukan pengiriman data 

dari sumber ke tujuan dimana media transmisinya tanpa menggunakan kabel 

melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi [4]. 

WLAN memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan LAN dimana 

dalam hal instalasi lebih mudah dan kelebihan lainnya yaitu pengguna dapat 

melakukan pergerakan dan perpindahan dalam jangkauan akses point tanpa takut 

terputus dengan jaringan WLAN. 

 

2.2.1 Topologi Jaringan Wireless 

Pada jaringan wireless terdapat dua topologi yaitu topologi Ad-Hoc dan topologi 

Infrastructure [4]. 

2.2.1.1 Topologi Ad-Hoc 

Topologi Ad-Hoc dapat juga disebut dengan topologi peer-to-peer merupakan 

suatu topologi jaringan wireless yang terhubung secara langsung tanpa perantara 

akses point dimana client dan server dapat langsung terhubung dan terkoneksi 

dengan gelombang elektromagnetik. 

 

Gambar 2.1. Topologi Jaringan Ad-Hoc 

2.2.1.2 Topologi Infrastructure 

Client 
Server 
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Topologi Infrastructure merupakan suatu topologi jaringan wireless yang umum 

digunakan, dimana dalam topologi infrastructure menggunakan perantara berupa 

access point, dimana client yang ingin mengakses jaringan internet perlu 

melakukan akses ke akses point terlebih dahulu. Dimana fungsi akses point 

melakukan pengaturan jaringan, security, memberikan akses jaringan.  

 

Gambar 2.2. Topologi Jaringan Infrastructure 

 

2.3 Aruba Networks 

Aruba Networks adalah salah satu perusahaan terbesar dalam perangkat jaringan 

wireless yang berpusat di Sunnyvale, California. Aruba Networks memiliki 

beberapa produk pada kategori networking, security dan mobile engagement [5].  

Aruba memiliki beberapa mode operasi yang dapat digunakan yaitu controlled-

managed mode dan aruba instant mode, dimana pada controlled managed mode 

dapat mengatur dan melakukan konfigurasi ke seluruh akses point yang terhubung 

dalam jaringan controller aruba, lalu aruba instant mode dapat mengatur 

konfigurasi akses point dalam jaringan tanpa memerlukan controller aruba namun 

dengan menggunakan akses point aruba dengan tipe tertentu yang mendukung 

aruba instant mode seperti aruba AP-103.  
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2.3.1 Aruba Controller 7210  

Wireless LAN Controller merupakan perangkat yang berfungsi untuk melakukan 

konfigurasi atau mengatur seluruh akses point yang terkoneksi pada jaringan 

wireless.  

Aruba Controller 7210 memiliki delapan inti dan masing-masing inti memiliki 

empat threads, sehingga jumlahnya 32 CPU virtual, aruba controller mampu 

mendukung 16.384 perangkat mobile dan dapat mendukung throughput hingga 20 

Gbps. Aruba Controller 7210 merupakan bagian dari seri 7200, dimana seri 7200 

mengatur beberapa fungsi seperti  authentication, encryption, VPN connections, 

IPv4 dan IPv6 Layer 3 services, the Aruba Policy Enforcement Firewall, Aruba 

Adaptive Radio Management, and Aruba RFProtect spectrum analysis and 

wireless intrusion protection [6].  

 

Gambar 2.3 Aruba Controller 7210 [6] 

2.3.2 Outdoor Access Point dan Indoor Access Point 

Universitas Lampung memiliki total 127 akses point yang tersebar di luar maupun 

dalam ruangan sekitar kampus yang dikelola oleh dua Aruba controller 7210. 

Pada luar ruangan terdapat 30 akses point dengan menggunakan Aruba 175 series 

outdoor. Aruba 175 series merupakan akses point yang dibuat khusus untuk diluar 
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ruangan dan mampu bertahan dari paparan suhu rendah dan tinggi, kelembaban 

dan hujan, selain itu memiliki kecepatan akses hingga 300 Mbps [7].  

 

Gambar 2.4 Aruba 175 Series Outdoor[7] 

Penggunaan di dalam ruangan terdapat 97 akses point dengan menggunakan 

Aruba 135 series indoor. Aruba 135 series merupakan akses point yang dibuat 

khusus untuk didalam ruangan sehingga kurang mampu bertahan dari cuaca luar 

ruangan seperti panas dan hujan, untuk kecepatan akses hingga 450 Mbps [8]. 

 

Gambar 2.5 Aruba 135 Series Indoor [8] 

Berdasarkan referensi dari percobaan yang dilakukan Aruba yaitu kepadatan 

jaringan wireless untuk auditorium yang melakukan pengujian kecepatan pada 20 

MHz dan 40 MHz channel, didapatkan hasil: 
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Tabel 2.1 20 MHz Channel [9] 

Clients 1 6 10 20 30 40 50 

100% HT20 
84.6 

Mbps 
11.4 

Mbps 
5.9 

Mbps 
2.9 

Mbps 
1.8 

Mbps 
1.3 

Mbps 
0.9 

Mbps 

100% HT20 / 25% 
802.11a 

N/A 

8.8 
Mbps 

4.6 
Mbps 

2.2 
Mbps 

1.4 
Mbps 

1.0 
Mbps 

0.7 
Mbps 

100% HT20 / 50% 
802.11a 

7.3 
Mbps 

4.1 
Mbps 

1.7 
Mbps 

1.1 
Mbps 

0.7 
Mbps 

0.5 
Mbps 

100% HT20 / 75% 
802.11a 

7.2 
Mbps 

3.9 
Mbps 

1.7 
Mbps 

1.0 
Mbps 

0.6 
Mbps 

0.5 
Mbps 

100% 802.11a 
22.4 

Mbps 
2.9 

Mbps 
1.5 

Mbps 
0.7 

Mbps 
0.5 

Mbps 
0.3 

Mbps 
0.2 

Mbps 

 

Tabel 2.2 40 MHz Channel [9] 

Clients 1 10 20 30 40 50 

HT40 TCP Up 
138.5 
Mbps 

14.5 
Mbps 

6.8 
Mbps 

4.2 
Mbps 

2.8 
Mbps 

1.9 
Mbps 

HT40 TCP Down 
133.0 
Mbps 

13.4 
Mbps 

6.6 
Mbps 

3.7 
Mbps 

2.9 
Mbps 

1.9 
Mbps 

HT40 TCP 
Bidirectional 

154.0 
Mbps 

15.1 
Mbps 

7.0 
Mbps 

4.4 
Mbps 

2.9 
Mbps 

2.1 
Mbps 

 

2.3.3 Aruba Airwave 

Aruba Airwave merupakan sistem operasi dari Aruba yang digunakan untuk 

melakukan pengelolaan ataupun konfigurasi untuk mengoptimalkan dari 

infrastruktur perangkat kabel dan nirkabel. Airwave menyediakan berbagai fitur 

yang dapat diakses secara terpusat maupun dari antarmuka pengguna seperti real-

time monitoring, proactive alerts dan historical reporting, agar jika terjadi 

masalah jaringan dapat dengan cepat teratasi [10]. Aruba Airwave dapat 

menampilkan data monitoring yang dilakukan oleh controller secara realtime dan 

detail, data yang telah terekam tersebut dapat disimpan. 
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Gambar 2.6 Aruba Airwave [10] 

 

Pada Gambar 2.6 terlihat tampilan Aruba Airwave yang menampilkan jumlah 

pengguna yang terkoneksi internet dan jumlah penggunaan bandwidth dalam 1 

hari, selain itu menampilkan detail pengguna yang tersambung dengan jaringan 

Universitas Lampung seperti username, device type, ap/device location, usage, 

association time. 

 

2.4 Big Data 

Big Data merupakan kumpulan data yang besar dimana memiliki tiga karakteristik 

yaitu volume, variety, velocity [11]. Pada big data, ukuran data yang dihasilkan 
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besar, memiliki beberapa jenis data, dan data mengalir dengan cepat. Salah satu 

teknik untuk menganalisa big data yaitu data mining [12]. 

 

2.4.1 Knowledge Discovery in Database (KDD) 

Knowledge Discovery in Database (KDD) merupakan keseluruhan proses yang 

digunakan dalam mencari dan menggali informasi dari kumpulan data agar dapat 

bermanfaat [13]. KDD memiliki beberapa proses, dimana salah satu prosesnya 

yaitu data mining. 

 

2.4.2 Tahap-Tahap Knowledge Discovery in Database (KDD) 

Untuk mendapatkan wawasan baru dengan menggunakan KDD, perlu dilakukan 

beberapa tahapan agar data yang dihasilkan memiliki kesalahan yang kecil yaitu 

[13] : 

1. Data Selection merupakan tahapan pemilihan atribut data dari database yang 

dilakukan dalam menggali wawasan sebelum data dibersihkan. Dalam seleksi data 

perlu memilih atribut data apa saja yang digunakan untuk mencari wawasan. 

2. Data Cleaning merupakan tahapan yang dilakukan untuk membersihkan dan 

memperbaiki data yang ingin digunakan, seperti data yang tidak lengkap, format 

data yang salah, data yang tidak konsisten atau data yang tidak dibutuhkan. 

3. Transformation adalah tahapan untuk merubah data menjadi bentuk yang lain 

agar bisa menggali informasi baru. 

4. Data Mining merupakan suatu proses untuk mencari wawasan atau pola dari 

kumpulan data, sehingga wawasan yang didapat bermanfaat. Metode data mining 



16 
 

memiliki banyak algoritma, dimana masing-masing algoritma memiliki fungsi dan 

tujuan yang berbeda. 

5. Evaluasi dan Presentasi merupakah tahapan yang terakhir dimana pada tahap 

ini menampilkan wawasan baru yang didapatkan dari proses data mining sehingga 

wawasan yang didapat bisa mudah dimengerti dan dimanfaatkan. 

 

Gambar 2.7 Proses Knowledge Discovery in Database (KDD) [14] 

 

2.4.3 Data Mining 

Data Mining adalah suatu proses yang merupakan campuran dari beberapa bidang 

ilmu seperti statistik, kecerdasan buatan dan machine learning untuk menemukan 

pengetahuan baru atau pola yang bermanfaat dari kumpulan data yang ada [15]. 

Untuk mendapatkan pengetahuan baru tersebut perlu menggali kumpulan data 

yang ada, karena pengetahuan baru tersebut bersifat tersembunyi. Data mining 

dapat melakukan proses analisis dan eksplorasi data dengan jumlah besar secara 

otomatis atau semi otomatis untuk menemukan pola maupun aturan suatu model 

sistem. Beberapa metode yang sering digunakan dalam data mining seperti 

metode association, classification, clustering dan lain-lain. 
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2.4.4 Metode Data Mining  

Metode data mining terdapat beberapa metode seperti Classification, Association 

dan Clustering [16]. 

2.4.4.1 Classification 

Classification merupakan satu dari beberapa metode data mining yang digunakan 

untuk menemukan pola dari properti yang sama pada sebuah himpunan obyek di 

dalam basis data, dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang berbeda 

berdasarkan model klasifikasi yang telah ditetapkan. Saat menggunakan metode 

klasifikasi memerlukan tahapan untuk pelatihan atau pembelajaran dari metode 

tersebut untuk menemukan pola dari kumpulan data. Beberapa algoritma dalam 

klasifikasi antara lain Decision Tree, nearest neighbor, naïve bayes, neural 

networks dan support vector machines. 

2.4.4.2 Association 

Association merupakan suatu metode untuk menemukan kombinasi item/value 

yang muncul secara bersamaan. metode association memiliki aturan atau pola 

"jika" mewakili sebab dan "maka" mewakili akibat. Terdapat dua parameter untuk 

menentukan aturan asosiasi yaitu, support merupakan persentase dari kombinasi 

item/value yang muncul bersamaan dalam database, confidence merupakan 

kuatnya hubungan kombinasi item/value pada aturan asosiasi. 

2.4.4.3 Clustering 

Clustering merupakan suatu metode dalam data mining yang digunakan untuk 

memisahkan data/value ke dalam beberapa cluster/kelompok berdasarkan 

karakteristiknya masing-masing. Data-data yang memiliki karakteristik sama akan 

dikumpulkan ke dalam cluster/kelompok yang sama sehingga dalam kelompok 
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tersebut memiliki data dengan karakteristik semirip mungkin sedangkan untuk 

data-data yang memiliki karakteristik berbeda akan dipisahkan ke cluster atau 

kelompok berbeda sehingga antar kelompok memiliki data dengan karakteristik 

berbeda. Prinsip dari metode clustering yaitu memaksimalkan kesamaan 

karakteristik dalam satu kelompok dan meminimalkan kesamaan karakteristik 

antar kelompok. 

 

2.5 K-Means 

K-Means adalah salah satu algoritma yang ada di dalam clustering, dimana K-

means dapat mengelompokan data yang ada kedalam beberapa cluster atau 

kelompok. Pada masing-masing cluster akan ada titik pusat (centroid) yang 

merupakan nilai tengah dari suatu cluster. Setiap data akan dikumpulkan ke dalam 

cluster yang sesuai dengan nilai centroid terdekat. Untuk mengelompokan data 

pada masing-masing kelompok dilakukan perhitungan eucledian distance untuk 

mengetahui nilai jarak antara tiap data point dengan centroid [17].  

Fungsi Euclidian Distance : 

    √                      (2.1) 

Dimana: 

   merupakan Euclidian Distance 

(x,y) adalah koordinat object ke-i 

(s,t) adalah koordinat centroid ke-i 

 

Setelah menghitung jarak Euclidean, langkah selanjutnya mengelompokkan 

masing-masing data point kedalam centroid terdekat. Lalu mencari nilai centroid 
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(2.3) 

(2.2) 

baru dari nilai rata-rata anggota cluster. Langkah berikutnya mengulangi langkah 

perhitungan euclidean distance dengan centroid baru, mengelompokkan masing-

masing data point kedalam centroid terdekat dan mencari centroid baru lagi 

hingga nilai centroid baru dan centroid sebelumnya tidak berubah (konvergen) 

[18]. 

Persamaan mencari nilai centroid/pusat cluster baru dari data anggota masing-

masing cluster: 

   (
 

  
)∑   

Dimana: 

   adalah centroid baru 

   adalah banyaknya data di klaster k 

   adalah jumlah data di klaster k 

 

2.5.1 Sum of Squared Error (SSE) 

Sum of Squared Error (SSE) merupakan jumlah kuadrat jarak Euclidean tiap data 

poin ke centroid. Nilai SSE semakin rendah menunjukkan bahwa semakin baik 

hasil pengelompokkan. Berikut rumus untuk menghitung nilai SSE [19] 

    ∑ ∑        
 

    

 

   

 

Dimana: 

    adalah tiap data poin pada cluster ke-i 

   adalah centroid cluster ke-i 

  adalah jarak minimum pada masing-masing cluster ke-i 

  adalah cluster ke-i 
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2.5.2 Metode Elbow 

Metode Elbow adalah metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah cluster 

terbaik dengan menghitung nilai selisih penurunan nilai SSE yang paling besar. 

Jika nilai cluster sebelumnya dengan nilai cluster setelahnya mengalami 

penurunan nilai SSE paling besar maka jumlah cluster tersebut yang terbaik [20]. 

Cara kerja metode elbow memulai pada k yaitu dua, lalu pada langkah selanjutnya 

terus menaikkan satu point setiap langkah sambil menghitung nilai SSE masing-

masing nilai k. Lalu melakukan perbandingan nilai SSE pada masing-masing 

cluster untuk mengetahui penurunan nilai SSE yang paling besar. 

 

Gambar 2.8 Grafik Metode Elbow [21] 

 

2.5.3 Hierarchical K-Means 

Pada metode K-Means, penentuan centroid awal sangat penting untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik, algoritma yang digunakan untuk menentukan 

centroid awal yaitu hierarchical k-means. Algoritma akan dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1. Menentukan jumlah k sebagai jumlah klaster. Melakukan perhitungan 

k-means dengan centroid awal secara acak.  

2. Melakukan langkah ke-1 sebanyak p kali, sehingga didapatkan total 

jumlah centroids-nya sebanyak p*k.  

3. Nilai yang didapatkan dari langkah ke-2 akan dijadikan sebagai data 

baru. Melakukan perhitungan dengan menggunakan algoritma 

hierarchical clustering (misalnya dengan centroid linkage) terhadap 

data baru dengan jumlah klaster sebanyak k. 

4. Setelah langkah ke-3 selesai, akan didapatkan nilai centroids awal yang 

akan digunakan pada algoritma k-means.  

5. Lakukan algoritma k-means dengan centroid awal yang telah didapat 

pada Langkah 4 [22]. 

 

2.5.3.1 Centroid Linkage 

Centroid linkage merupakan salah satu metode hierarchical clustering yang 

berguna untuk membentuk kelompok berdasarkan jarak centroid. 

2.5.3.2 Perhitungan Centroid Linkage 

Pada perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan 4 baris data dengan dua 

variabel 

Tabel 2.3 Dataset 

Data Fitur A Fitur B 

1 3 2 

2 4 2 

3 5 4 

4 2 6 
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2.5.3.2.1 Perhitungan Euclidean Distance 

Pada langkah awal dilakukan perhitungan jarak antar data dengan euclidean 

distance. 

D(1  )=√              = √           

 = 1 

D(1  )=√              = √            

 = 2,828 

D(1  )=√              = √            

 = 4,123 

D(2  )=√              = √            

 = 2,236 

D(2  )=√              = √            

 = 4,472 

D(3  )=√              = √           

 = 3,605 

Setelah melakukan perhitungan euclidean distance, selanjutnya nilai yang didapat 

dikumpulkan kedalam Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Jarak antar data dataset 

D(a,b) 1 2 3 4 

1 0 1 2,828 4,123 

2 1 0 2,236 4,472 

3 2,828 2,236 0 3,605 

4 4,123 4,472 3,605 0 
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2.5.3.2.2 Perhitungan Centroid Linkage 

Pada langkah berikut akan dilakukan perhitungan centroid linkage 

1. Langkah selanjutnya yaitu memilih jarak terkecil dari dua kelompok pada 

Tabel 2.4 yaitu kelompok 1 dan 2 dengan nilai jarak 1, sehingga kelompok 

tersebut akan digabungkan menjadi 1 kelompok 

2. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan centroid pada kelompok 1 dan 2 

berdasarkan data pada Tabel 2.3 

A12 = 
 

 
       = 

 

 
 = 3,5 B12 = 

 

 
      = 

 

 
 = 2 

Tabel 2.5 Hasil perhitungan iterasi pertama 

Data Fitur A Fitur B 

12 3,5 2 

3 5 4 

4 2 6 

 

Langkah selanjutnya kembali melakukan perhitungan jarak antar data dengan 

menggunakan hasil perhitungan iterasi pertama 

D(1   )=√                = √              

 = 2,5 

D(1   )=√                = √             

 = 4,272 

Tabel 2.6 Jarak antar data dataset contoh iterasi pertama 

D(a,b) 12 3 4 

12 0 2,828 4,123 

3 2,5 0 3,605 

4 4,272 3,605 0 
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3. Langkah selanjutnya yaitu kembali memilih jarak terkecil dari dua kelompok 

pada Tabel 2.6 yaitu kelompok 12 dan 3 dengan nilai jarak 2,5 

4. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan centroid pada kelompok 12 dan 3 

berdasarkan data pada Tabel 2.3 

A123 = 
 

 
         = 

  

 
 = 4 B123 = 

 

 
        = 

 

 
 = 2,67 

Tabel 2.7 Hasil perhitungan iterasi kedua 

 

 

Selanjutnya kembali melakukan perhitungan jarak antar data dengan 

menggunakan hasil perhitungan iterasi kedua 

D(1    )=√                 = √              

 = 3,88 

Tabel 2.8 Jarak antar data dataset contoh iterasi kedua 

D(a,b) 123 4 

123 0 3,88 

4 3,88 0 

Langkah selanjutnya yaitu kembali memilih jarak terkecil dari dua kelompok 

pada Tabel 2.8 yaitu kelompok 123 dan 4 dengan nilai jarak 3,88 

5. Selanjutnya yaitu melakukan perhitungan centroid pada kelompok 123 dan 4 

berdasarkan data pada Tabel 2.3 

A1234 = 
 

 
           = 

  

 
 = 3,5 B1234 = 

 

 
          = 

  

 
 = 3,57 

 

Tabel 2.9 Hasil perhitungan iterasi ketiga 

 

 

Data Fitur A Fitur B 

123 4 2,67 

4 2 6 

Data Fitur A Fitur B 

1234 3,5 3,5 
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Berdasarkan perhitungan dataset diatas dengan menggunakan centroid linkage, 

jika kita menginginkan jumlah cluster yaitu tiga maka anggota cluster 1 adalah 1 

dan 2, lalu anggota cluster 2 adalah 3 dan anggota cluster 3 adalah 4. Sedangkan 

untuk centroid cluster 1 yaitu 3,5 dan 2, lalu centroid cluster 2 yaitu 5 dan 2, lalu 

centroid cluster 3 yaitu 2 dan 6. 

 

2.6 Model dalam Data Mining 

Model pada Data Mining dibagi menjadi dua, yaitu model prediktif dan model 

deskriptif. 

 

2.6.1 Model Prediktif 

Model prediktif memiliki fungsi untuk memprediksi nilai dari data dengan 

menggunakan hasil yang sudah diketahui dari data yang berbeda. Model prediksi 

dibuat dari penggunaan data histori. Yang termasuk dalam model prediktif yaitu 

metode classification, regression, time series analysis, prediction. 

 

2.6.2 Model Deskriptif 

Model Deskriptif memiliki fungsi untuk mendapatkan pola atau hubungan dari 

data, agar nantinya data tersebut dapat dijelaskan. Yang termasuk dalam model 

deskriptif yaitu metode clustering, summarization, association rules, sequence 

discovery. 
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2.7 Rapid Miner 

Rapid Miner merupakan perangkat lunak berbasis java yang digunakan untuk 

keperluan data science yang dikembangkan sejak 2007. Rapid Miner 

menyediakan fitur lengkap seperti pemodelan, visualisasi, data preprocessing, dan 

fitur evaluasi. Rapid Miner dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti 

bisnis, penelitian dan pendidikan. Rapid Miner menawarkan lisensi gratis selama 

30 hari, dan juga tersedia lisensi pendidikan dengan menawarkan fitur premium 

selama 12 bulan. RapidMiner mendukung akses data dari berbagai format seperti 

ARFF, Excel, XML, Database, NoSQL, dan cloud storage [23]. 

 

Gambar 2.9 Tampilan Rapid Miner 
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2.8 ELK Stack 

ELK Stack merupakan kumpulan beberapa perangkat lunak yang bersifat open 

source dan digunakan untuk mengumpulkan log dan melakukan index log, 

menyimpan log, serta melakukan visualisasi log [24]. 

 

Gambar 2.10 ELK Stack [24] 

2.8.1 Elasticsearch 

Elasticsearch merupakan mesin pencari yang digunakan untuk menyimpan data 

dari logstash. Elasticsearch dapat melakukan fungsi pencarian, pengurutan data, 

melakukan filter dan menganalisa data. Tidak hanya menyimpan data tetapi juga 

memiliki kemampuan untuk menampilkan isi setiap dokumen sesuai pengguna 

dari database diolah lebih lanjut dan ditampilkan menggunakan kibana [24]. 

 

2.8.2 Logstash 

Logstash merupakan mesin pengumpulan data. Logstash juga melakukan 

pengindeksan data atau mengumpulkan log data dari kumpulan server yang 

berbeda. nantinya data yang dikumpulkan oleh logstash akan diteruskan ke 

elasticsearch untuk pemrosesan lebih lanjut [24]. 

 

2.8.3 Kibana 

Kibana merupakan platform visualisasi data yang memungkinkan pengguna untuk 

menganalisa data dalam bentuk grafik dengan mudah. Kibana dapat membuat 
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tabel, grafik, diagram lingkaran dan lainnya, oleh karena itu kibana dapat 

merepresentasikan data dalam jumlah besar dan dapat mempermudah melakukan 

analisa [24]. 

 

2.9 Pentaho Data Integration 

Pentaho Data Integration merupakan perangkat lunak ETL (extraction, 

transformation, load) open source [25]. PDI juga memiliki graphic user interface 

yang mudah digunakan. PDI mendukung akses data dari berbagai format seperti 

CSV, XML, JSON, MySQL, PostgreSQL dan lain-lain. Untuk melakukan 

transformasi data banyak fitur yang disediakan oleh PDI, seperti select values, 

string operations, filter rows, value mapper dan lain-lain. 
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Gambar 2.11 Pentaho Data Integration 
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3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pengerjaan skripsi direncanakan akan dilaksanakan pada waktu dan tempat 

sebagai berikut:  

Waktu  :    Maret 2017 — Februari 2019 

Tempat :  Laboratorium Teknik Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Lampung. 

 

3.2  Jadwal Kegiatan Penelitian 

Jadwal Kegiatan Penelitian Dilakukan Pada: 

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

No Uraian Kegiatan Maret 2017 April 2017 Mei 2017 – 

Oktober 2018 

November 

2018 

Februari 

2019 

1 2 3 4 1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 

1. Studi Pustaka dan Literatur                 

2. Mengambil Data                 

3. Seminar Usul                 

4. Menganalisa Data                 

5. Seminar Hasil                 

6. Revisi Laporan                 

7. Uji Komprehensif                 

 

 

BAB 3 

METODELOGI PENELITIAN 
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3.3  Diagram Alir Penelitian 

Adapun diagram alir yang digunakan untuk mempermudah dalam menentukan 

perencanaan penelitian yaitu: 

Start

Studi Pustaka dan 
Literatur

1

1

Mencari Tingkah 
Laku Pengguna 

Internet

Mencari Kategori 
Halaman Tujuan 

yang Diakses 
Pengguna

Membuat Kelompok 
Penggunaan Access 

Point

End

Pengambilan Data

Pemilihan Atribut 
Data

Data Cleaning

Transformation

Data Mining

Menganalisa Hasil

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 

 

Langkah yang pertama kali adalah melakukan studi pustaka dan literatur, lalu 

selanjutnya yaitu melakukan pengambilan data dari  aruba airwave tentang data 

aktivitas penggunaan internet di Universitas Lampung, selanjutnya data yang 

didapat akan dilakukan proses pemilihan atribut data dimana pada proses ini 
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memilih dan menentukan atribut apa saja yang akan digunakan dan membuang 

atribut yang tidak digunakan. Setelah memilih atribut yang digunakan, langkah 

selanjutnya yaitu melakukan proses data cleaning dimana akan membersihkan 

data yang tidak lengkap, format data yang salah serta data yang tidak dibutuhkan. 

Selanjutnya yaitu transformation dimana data akan dirubah menjadi bentuk yang 

lain agar bisa digali informasi baru. Selanjutnya yaitu proses data mining yang 

akan dilakukan untuk mencari wawasan atau pola dari kumpulan data, sehingga 

wawasan yang didapat bermanfaat. Langkah selanjutnya yaitu mencari tingkah 

laku pengguna internet, mencari kategori halaman tujuan yang diakses pengguna 

dan membuat kelompok penggunaan akses point. Setelah didapatkan, kemudian 

data hasil akan dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan. 

 

3.4  Alat dan Bahan 

Adapun peralatan dan bahan-bahan yang digunakan pada penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Satu buah laptop 

2. Software RapidMiner 

3. Software ELK Stack 

4. Software Pentaho Data Integration 
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3.5  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penyelesaian skripsi ini adalah mencari 

wawasan yang terdapat dalam kumpulan data dengan tahapan-tahapan yang 

dilakukan yaitu sebagai berikut : 

3.5.1 Studi Pustaka dan Literatur 

Pada studi pustaka dan literatur dilakukan pencarian informasi terkait topik 

skripsi, baik dari buku, jurnal, bahan dari internet maupun sumber-sumber lain 

yang berkaitan dan mendukung dengan skripsi ini, antara lain:  

a. Wireless Fidelity (WiFi) 

b. Big Data 

c. Data Mining 

d. Clustering 

e. K-Means 

 

3.5.2 Mengambil Data 

Proses pengambilan data yang akan dianalisa berasal dari data log Aruba airwave 

yang dapat merekam penggunaan data dari pengguna, dimana 127 akses point 

yang berada di lingkungan Universitas Lampung saling terhubung dengan aruba 

airwave. Data yang akan diambil yaitu username, device type, AP/Device, SSID, 

Association Time, Date, Time, duration, Auth, Type, usage selama 2 minggu pada 

tanggal 1 sampai 14 Juni 2017 (kondisi perkuliahan) dan 2 minggu pada tanggal 

17 sampai 30 Juli 2017 (kondisi libur perkuliahan). 
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Tabel 3.2 Data yang akan dianalisa untuk Perilaku Pengguna Internet 

Atribut Keterangan 

Username Username merupakan identitas pengguna yang 

digunakan untuk mengakses internet 

device type Merupakan tipe perangkat yang digunakan pengguna 

internet 

Fakultas/Area Fakultas/Area merupakan kelompok lokasi dari akses 

point berdasarkan fakultas atau area tertentu 

AP/Device AP/Device merupakan penamaan dari lokasi akses 

point 

Indoor/Outdoor Indoor/Outdoor merupakan lokasi akses point berada, 

apakah berada di luar atau di dalam ruangan 

berdasarkan tipe akses point yang digunakan 

SSID SSID (Service set identifier) merupakan nama jaringan 

dari akses point yang diakses oleh pengguna 

Association Time Association Time merupakan waktu pengguna 

terhubung dalam akses point 

Date Date merupakan tanggal pengguna terhubung dalam 

akses point 

Time Time merupakan waktu pengguna terhubung dalam 

akses point 

Duration Duration merupakan durasi waktu (dalam satuan menit) 
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terhubung dalam akses point 

Auth. Type Auth. Type merupakan tipe autentikasi pengguna dalam 

mengakses internet. Terdapat dua tipe autentikasi yaitu 

web dan not authentication, web merupakan pengguna 

yang telah melakukan autentikasi sedangkan not 

authentication yang belum melakukan autentikasi 

Usage Usage merupakan jumlah data yang digunakan 

pengguna dalam tiap kali terhubung dengan akses point 

 

Tabel 3.3 Data yang akan dianalisa untuk Destination Pengguna Internet  

Atribut Keterangan 

Halaman Tujuan Halaman Tujuan merupakan halaman yang diakses 

oleh pengguna internet 

Kategori Kategori merupakan nama kelompok yang diberikan 

dalam pengelompokan halaman tujuan berdasarkan 

konten dari halaman tersebut 

Jumlah Jumlah merupakan jumlah data yang digunakan 

dalam mengakses halaman tujuan 
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Tabel 3.4 Data yang akan dianalisa untuk kelompok penggunaan akses point  

Atribut Keterangan 

AP/Device AP/Device merupakan penamaan dari lokasi akses 

point 

Terhubung Terhubung merupakan jumlah sambungan yang 

terhubung atau terekam oleh akses point 

Usage Usage merupakan jumlah data yang digunakan 

pengguna dalam tiap kali terhubung dengan akses point 

  

3.5.3 Data Selection, Data Cleaning, Transformation 

Pada langkah ini akan dilakukan tahap pemilihan atribut data, tahap 

membersihkan data dan tahapan untuk merubah data menjadi bentuk yang lain 

dengan bantuan software pentaho data integration.  

 

3.5.4 Tingkah Laku Pengguna Internet 

Pada tahapan ini data yang didapat dari aruba airwave selama dua minggu pada 1 

Juni sampai 14 Juni 2017 (kondisi perkuliahan) dan dua minggu pada 17 Juli 

sampai 30 Juli 2017 (kondisi libur perkuliahan) akan dilakukan import data ke 

database dan ke ELK Stack untuk proses mengumpulkan log, melakukan index 

log, menyimpan log, serta melakukan visualisasi log agar dapat menampilkan 

visualisasi perilaku pengguna internet.  
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3.5.5 Mencari Kategori Halaman Tujuan 

Pada langkah ini mendapatkan data halaman tujuan yang terekam oleh aruba 

airwave pada 17 Juli sampai 30 Juli 2017, dari data tersebut akan dikategorikan 

menjadi beberapa kategori dan melihat penggunaan data dari halaman yang 

diakses pengguna untuk melihat persentase kategori tingkah laku pengguna di 

Universitas Lampung. 

 

3.5.6 Membuat Kelompok Penggunaan Akses Point 

Pada tahapan ini data yang didapatkan dari aruba airwave akan dianalisa dengan 

menggunakan metode clustering yaitu dengan algoritma k-means pada software 

Rapid Miner dan dilakukan juga perhitungan manual di microsoft excel. Hasil 

pengelompokan yang didapatkan dari software Rapid Miner dan perhitungan 

manual dari microsoft excel akan dibandingkan untuk mengetahui persamaan dari 

kedua cara pengelompokan tersebut. Prinsip dari metode clustering yaitu 

memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam satu kelompok dan meminimalkan 

kesamaan karakteristik antar kelompok. Untuk hasil pengelompokan akses point 

juga didasarkan referensi Aruba dan pembatasan penggunaan dari Universitas 

Lampung. 

 

3.5.7 Analisa dan Pembahasan  

Data yang telah terekam dan diambil selanjutnya akan dianalisa dari pola dan 

perilaku pengguna internet di Universitas Lampung, setelah mendapat wawasan 
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dari data tersebut dapat menjadi saran kepada UPT TIK untuk lebih 

mengoptimalkan penggunaan internet berdasarkan pola perilaku pengguna 

internet di Universitas Lampung. 

 

3.6 Skenario Penelitian 

Terdapat tiga skenario yang akan dilakukan yaitu: 

3.6.1 Skenario Mendapatkan Tingkah Laku Pengguna Internet 

 

Gambar 3.2 Skenario Mendapatkan Tingkah Laku Pengguna Internet 

Skenario pertama adalah mendapatkan tingkah laku pengguna internet, dimana 

data didapatkan dari aruba airwave dan di export ke dalam file csv, untuk proses 

export banyak file dari aruba airwave digunakan tools imacros for chrome untuk 

mempercepat proses. Selanjutnya dari file tersebut dilakukan proses pemilihan 

atribut, data cleaning, transformation dengan menggunakan software pentaho 

data integration yang kemudian di import ke database mysql, selanjutnya data 
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diproses software ELK Stack untuk mengumpulkan log, melakukan index log, 

menyimpan log, serta melakukan visualisasi log untuk menampilkan hasil 

perilaku pengguna internet. Selanjutnya data yang ada di mysql dapat dilakukan 

perhitungan algoritma k-means dengan software Rapid Miner dan perhitungan 

manual dengan software Microsoft Excel untuk mendapatkan kategori 

penggunaan akses point. 

 

3.6.2 Skenario Mengetahui Kategori Halaman Tujuan 

 

Gambar 3.3 Skenario Mengetahui Kategori Halaman Tujuan 

Skenario kedua adalah mengetahui kategori halaman tujuan yang diakses oleh 

pengguna internet, dimana data yang diambil yaitu top 1000 halaman tujuan dan 

penggunaan data yang digunakan untuk mengakses halaman tujuan setiap hari 

dalam rentang waktu 17 Juli sampai 30 Juli 2017 kemudian didapatkan 14000 

baris halaman tujuan, lalu halaman tujuan yang sama akan dijumlahkan 

penggunaan datanya. Dari data tersebut dikategorikan menjadi beberapa kategori 

untuk mengetahui kategori apa saja yang penggunaan datanya besar. 
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3.6.3 Skenario Kelompok Penggunaan Akses Point 

 

Gambar 3.4 Skenario Kelompok Penggunaan Akses Point 

Pada skenario yang dibuat akan dilakukan pengelompokan penggunaan akses 

point, dimana masing-masing akses point memiliki data atribut seperti banyaknya 

pengguna dan pemakaian data, dari data tersebut akan diproses dengan metode k-

means clustering untuk mengelompokan data tersebut kedalam beberapa 

kelompok. Cara kerja k-means clustering yaitu pada tahap awal dilakukan 

penentuan jumlah cluster terbaik, lalu menentukan nilai centroid awal masing-

masing cluster pada iterasi awal dengan metode Hierarchical K-Means. Langkah 

selanjutnya dilakukan perhitungan jarak antara titik data dengan centroid tiap 

cluster menggunakan fungsi euclidian distance, dimana pengelompokan 

didasarkan pada jarak minimum objek data terhadap nilai centroid. Selanjutnya 

dilakukan penentuan centroid baru untuk iterasi kedua berdasarkan nilai rata-rata 

dari anggota pada tiap cluster dari kelompok data iterasi pertama. Lakukan 

kembali dalam mencari nilai centroid baru, perhitungan untuk mencari centroid 

baru berhenti sampai kelompok data baru dan kelompok data sebelumnya tidak 

mengalami perubahan (konvergen). 

 



 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka didapat beberapa 

kesimpulan : 

1. Tingkah laku pengguna di Universitas Lampung berdasarkan tipe autentikasi 

sebagian besar bertipe tidak terautentikasi sebesar 51,61% pada Juni dan 

55,02% pada Juli Pemakaian data bertipe terautentikasi memiliki persentase 

terbesar yaitu 96,00% pada Juni dan 95,38% pada Juli. Sedangkan pada 

jumlah pengguna dan penggunaan data lebih banyak digunakan pada akses 

point yang berada di dalam ruangan. 

2. Tingkah laku penggunaan data yang tidak terautentikasi berdasarkan lokasi 

access point yang sering di akses yaitu di Rektorat Lt.2 #SD sebesar 18,93% 

pada Juni dan 38,85% pada Juli. 

3. Tingkah laku penggunaan data yang terautentikasi berdasarkan lokasi access 

point yang sering di akses pada Juni dan Juli yaitu di Puskom Tower sebesar 

3,7% dan 6,64%. 

BAB 5 
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4. Tingkah laku penggunaan data yang terautentikasi berdasarkan fakultas dan 

area yang sering digunakan yaitu pada Juni Fakultas KIP sebesar 18,12% dan 

pada Juli Fakultas Teknik sebesar 17,26%. 

5. Tingkah laku pengguna yang terautentikasi berdasarkan jam menunjukan 

bahwa penggunaan data yang tinggi terjadi pada pukul 10.00 WIB hingga 

11.00 WIB, sedangkan pada jam lainnya menunjukan data yang lebih rendah. 

6. Dari hasil clustering penggunaan internet didapatkan bahwa jumlah 

pengguna dan penggunaan data Universitas Lampung masih dapat memenuhi 

kebutuhan pengguna internet, namun untuk batas kecepatan per pengguna 

perlu ditingkatkan. 

7. Penggunaan internet pada kondisi libur perkuliahan berdasarkan destination 

page menunjukan kategori hiburan merupakan kategori yang paling sering 

diakses dengan persentase 52,52%, selanjutnya yaitu kategori 

sosial/komunikasi dengan persentase 17,86% dan kategori informasi sebesar 

13,66%. Hal ini menunjukan bahwa pengguna internet di Universitas 

Lampung pada kondisi libur perkuliahan sebagian besar memiliki ketertarikan 

pada kategori hiburan. 

8. Pada Penggunaan data akses point dibagi menjadi tiga kelompok dengan 

algoritma k-means dimana hasil untuk Juni pada C1 adalah nilai tinggi yang 

banyak terdapat di Fakultas KIP sebanyak empat akses point, pada C2 adalah 

nilai menengah yang banyak terdapat di Fakultas Teknik dan Fakultas MIPA 

masing-masing enam akses point, pada C3 adalah nilai rendah yang banyak 

terdapat di Rektorat sebanyak 12 akses point. Sedangkan untuk Juli pada C1 

terdapat satu akses point di UPT TIK, pada C2 banyak terdapat di Fakultas 
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Teknik sebanyak lima akses point, pada C3 banyak terdapat di Fakultas 

Pertanian sebanyak 13 akses point. 

9. Berdasarkan hasil pengelompokkan data akses point dari algoritma k-means 

didapatkan bahwa penggunaan data internet di Universitas Lampung masih 

cukup, namun perlu meningkatkan batas kecepatan setiap pengguna agar user 

dapat lebih leluasa dalam mengakses internet 

 

 

5.2 Saran 

Saran yang didapatkan setelah melakukan analisis dan perhitungan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya, sebaiknya mengumpulkan lebih banyak atribut 

data sehingga dapat lebih baik dalam menggali wawasan dari kumpulan data. 

2. Melakukan upaya untuk memblokir situs yang mengandung konten negatif 

3. Melakukan pengecekan terhadap akses point yang berstatus down agar dapat 

digunakan lebih banyak pengguna 

4. Meningkatan batas kecepatan setiap pengguna agar user dapat lebih leluasa 

mengakses internet 

 

 



 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1] Ningtyas, Dian Kusuma. “Analisis Perilaku Pengguna Sistem E-Learning 

Universitas Gunadarma”. Universitas Gunadarma. Depok. ISSN : 1411-

6286, 2008. 

[2] Puspa, Annida. “Data Mining Perangkat Access Point Wifi 802.11 Di 

Local Data Network Universitas Lampung”. Universitas Lampung. 

Lampung. 2016 

[3] Dibawan, I Made Bayu. “Klasifikasi Trafik Internet Kampus Berbasis 

Protokol Jaringan Menggunakan Algoritma Naïve Bayes”. Universitas 

Udayana. Bali. E-Journal SPEKTRUM Vol. 3, No. 2, 2016. 

[4] Atianto, Tri. " Implementasi Wireless Local Area Network dalam RT/RW 

Net". Universitas Stikubank. Semarang. 2009 

[5] Aruba Hewlett Packard Enterprise Company, “Aruba Network”, 2016. 

http://www.arubanetworks.com, [Diakses pada: 14 Maret 2017]. 

[6] Aruba 7200 Series Mobility Controllers Data Sheet, arubanetworks.com, 

Diakses pada 13/3/2017 17.40. 

[7] Aruba 175 Series Outdoor Access Points Data Sheet, arubanetworks.com, 

Diakses pada 13/3/2017 22.07. 

[8] Aruba 135 Series Outdoor Access Points Data Sheet, arubanetworks.com, 

Diakses pada 13/3/2017 17.40. 

[9] Aruba Networks, 2010, High-Density Wireless Networks for Auditoriums 

Validated Reference Design 

[10] Aruba Airwave Data Sheet, arubanetworks.com, Diakses pada 13/3/2017 

17.40. 

[11] J. Hurwitz, A. Nugent, F. Halper, dan M. Kaufman, “Grasping The 

Fundamentals of Big Data,” di dalam Big Data For Dummies. Hoboken: 

John Wiley & Sons, Inc., 2013, bab 1, subbab 1.3, hal. 16. 



 [12] R. Sathya, P. Gouthami, dan C. Sathya, "A Survey on Big Data Analytics 

in Data Mining". Sri Shakthi Institute of Engineering and Technology. 

India. 

[13] Hati, Arvica Suchiany Puspita. " Klasifikasi dalam Data Mining 

menggunakan K-Nearest Neighbor based association (KNNBA) ". 

Universitas Telkom. Bandung. 2011 

[14] Darmi, Yulia. “Penerapan Metode Clustering K-Means Dalam 

Pengelompokan Penjualan Produk”. Universitas Muhammadiyah 

Bengkulu. Bengkulu. 2016. 

[15] Prasetyo, Eko. “Data Mining - Mengolah Data Menjadi Informasi 

Menggunakan Matlab”. Andi Publisher., 2014, ISBN: 9789792943511 

[16] Rinaldi, Husim. " Analisis Dan Implementasi Algoritma Fuzzy Clustering 

K-Means Untuk Prediksi Curah Hujan Di Kabupaten Bandung". 

Universitas Telkom. Bandung. 2016 

[17] Wulanningrum, Resty. "Pengenalan Rumput Laut Menggunakan 

Euclidean Distance Berbasis Ekstraksi Fitur". Universitas Nusantara 

PGRI Kediri. Kediri. 

[18] Rahman, Aulia Tegar. "Coal Trade Data Clusterung Using K-Means 

(Case Study PT. Global Bangkit Utama)". Universitas Sebelas Maret. 

Surakarta. 

[19] Puspitasari, Novianti. "Penerapan Metode K-Means Dalam 

Pengelompokkan Curah Hujan Di Kalimantan Timur". Universitas 

Mulawarman. Samarinda. 2016 

[20] Bholowalia, Purnima & Kumar, Arvind, 2014.EBK-Means: A Clustering 

Techiniques based on Elbow Method and K-Means in WSN. International 

Journal of Computer Application (0975-8887), IX (105), pp. 17-24. 

[21] Chirag Deb, and Siew Eang Lee. "Determining key variables influencing 

energy consumption in office buildings through cluster analysis of pre- 

and post-retrofit building data". National University of Singapore. 

Singapore. 2017. 

[22] Kohei Arai, and Ali Ridho Barakbah. "Hierarchical K-Menas: an 

algorithm for centroids initialization for K-means". Saga University. 

Japan. 2007. 

[23] Kori, Abhishek. "Comparative Study od Data Classifiers Using 

Rapidminer". SVVV. India. ISSN: 2321-9939. 



[24] Aplikasi ELK Stack, www.elastic.co/elk-stack, Di akses pada 5/1/2018 

17:34 

[25] Yudi Wibisono, 2012, Modul Pengantar Pentaho Kettle, Ilmu Komputer 

UPI 

 

 


