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ABSTRAKS 

Clustering dalam data mining adalah pengelompokan sejumlah data atau objek ke dalam 

group (cluster) sehingga setiap dalam cluster tersebut akan berisi data yang semirip mungkin 

dan berbeda dengan objek dalam cluster yang lainnya. Sequence Clustering merupakan salah 

satu metode clustering yang menggabungkan teknik clustering dengan analisis Markov Chain 

untuk mengidentifikasi kelompok dan urutannya. Sequence Clustering memiliki keunggulan 

yaitu menggunakan data urut. Algoritma memeriksa semua probabilitas transisi dan 

mengukur perbedaan, atau jarak, di antara semua urutan yang mungkin dalam kumpulan data 

untuk menentukan urutan mana yang terbaik untuk digunakan sebagai masukan 

pengelompokan. Pada penelitian ini, Algoritma Sequence Clustering akan digunakan untuk 

mengidentifikasi dataset yang akan digunakan sebagai acuan untuk merekomendasikan 

pembiayaan kredit sesuai kapasitas konsumen. Hasil penelitian dapat merekomendasikan 

tenor dan DP yang sesuai dengan konsumen dan perusahaan. 

 

Kata kunci: Data Mining, Sequence Clustering, Pembiayaan kredit 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pembiayaan Kredit yang sesuai 

dengan kapasitas seorang konsumen 

merupakan suatu permasalahan yang sulit 

diputuskan oleh perusahaan untuk 

mengurangi angka tunggakan pada 

perusahaan. Penelitian akan dilakukan di 

salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang leasing company di kota Medan. 

Beberapa perusahaan, masih menggunakan 

tenaga kerja yang diposisikan sebagai 

Credit Analist sebagai filter untuk 

menentukan hasil survei kelayakan 

kapasitas konsumen. Namun hal ini 

membuat hasil survei tidak objektif. Oleh 

karena itu, dibutuhkan sebuah algoritma 

yang mampu merekomendasikan lama 

kredit serta total angsuran yang sesuai 

dengan kapasitas yang dimiliki konsumen.  

 (Hartono,2017) melakukan penelitian 

terhadap pengoptimalan perancangan 

maintenance mesin produksi pada 

perusahaan dengan menggunakan metode 

Markov Chain yang merupakan bagian dari 

Sequence Clustering. Pada penelitian 

tersebut metode Markov Chain digunakan 

untuk menentukan kebijakan terbaik dalam 

jadwal pemeliharaan mesin produksi 

sehingga didapatkan penjadwalan yang 

teratur dapat berjalan dengan lancar. 

Setelah penelitian selama 1 bulan selesai, 

perusahaan berhasil menghemat 

pengeluaran biaya pemeliharaan sebesar 

11,93%, dan hasil yang didapatkan ini 

merupakan biaya terendah dari biaya 

perusahaan dan usulan pemeliharaan 

lainnya. Penjadwalan pemeliharaan mesin 

dengan metode Markov Chain ini mampu 

menghemat biaya maintenance perusahaan 

secara keseluruhan.  

 Permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana Algoritma Sequence 

Clustering merekomendasikan pembiayaan 

kredit yang sesuai dengan kapasitas 

konsumen salah satu perusahaan swasta 

yang bergerak di bidang leasing company 

di kota Medan untuk mengurangi resiko 
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meledaknya tunggakan yang ada di 

perusahaan serta membantu mendongkrak 

naik angka penjualan perusahaan dengan 

membantu credit analist dalam menentukan 

hasil keputusan dari survei. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mempermudah kinerja kerja 

karyawan perusahaan untuk menentukan 

keputusan hasil survei dengan lebih cepat 

dan akurat serta meminimalisir keputusan 

yang tidak objektif dari bagian Credit 

Analist, mendongkrak naik angka penjualan 

pada perusahaan, merekomendasikan 

pembiayaan yang sesuai untuk konsumen, 

dan memfokuskan penjualan pada unit 

tertentu pada perusahaan. 

 Manfaat dari penelitian adalah 

merekomendasikan pembiayaan yang tepat 

sesuai dengan kapasitas yang dimiliki 

konsumen untuk menjaga angka tunggakan 

perusahaan agar tidak naik serta membantu 

konsumen untuk mendapatkan unit yang 

diinginkan sesuai dengan budget dan 

kemampuan konsumen. 

Penelitian dan penerapan algoritma 

Sequence Clustering untuk 

merekomendasikan pembiayaan memiliki 

beberapa kelebihan sebagai berikut: 

a. Sequence Clustering merupakan 

algoritma hibrida yang 

menggabungkan teknik clustering 

dengan analisis Markov Chain untuk  

mengidentifikasi kelompok dan 

urutannya. Salah satu keunggulan 

dari algoritma Sequence Clustering 

adalah bahwa algoritma ini 

menggunakan data urut. 

b. Algoritma memeriksa semua 

probabilitas transisi dan mengukur 

perbedaan, atau jarak, di antara 

semua urutan yang mungkin dalam 

kumpulan data untuk menentukan 

urutan mana yang terbaik untuk 

digunakan sebagai masukan 

pengelompokan. 

c. Algoritma Sequence Clustering 

yang menggunakan data urut, 

memungkinkan untuk dapat 

memprediksi data berikutnya yang 

akan dilakukan selanjutnya. 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 
 Kresno Aji, Harry Eko UAB (2017) 

menggunakan metode Sequence Clustering 

untuk mengklaster pola waktu kunjungan 

pelanggan hotel di DIY. Data yang ada 

akan dianalisis dan dijadikan sebuah 

matriks. Matriks tersebuat akan dikalikan 

dengan matriks probabilitas. Proses 

perkalian matriks dilakukan hingga nilai 

matriks tidak berubah jika dikalikan dengan 

matriks probabilitas. Sehingga Metode 

Sequence Clustering dapat digunakan untuk 

mengklaster pola waktu kunjungan 

pelanggan hotel. Kelas hotel juga diprediksi 

pola atau kecenderungan tingkat hunian 

pada bulan berikutnya. Sehingga pihak 

hotel dapat lebih mudah melakukan 

persiapan untuk kunjungan pelanggan 

bulan berikutnya.  

Pada penelitian Gaguk Pujiono 

(2015) yang membahas tentang penerapan 

metode SAW (Simple Additive Weigting) 

untuk merekomendasikan kelayakan 

pemberian kredit pada PT. BPR Prima Dadi 

Arta Pare. Pada penetilian ini pihak 

pemberi kredit memiliki kriteria-kriteria  

dalam menentukan calon penerima kredit 

diantaranya status kredit, produktivitas 

usaha, kondisi usaha, jaminan, 

kolektibilitas, watak (character), 

penghasilan. Pada penelitian ini, 

pengurutan hasil akhir sistem dari nilai 

tertinggi hinggan nilai terndah dapat 

memudahkan pihak bank dalam membaca 

data nilai nasabah yang dihasilkan.  

 

1.3 Metodologi Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan 

metodologi pendekatan kuantitatif, dimana 

metode ini menggunakan paradigma post-

positivist (seperti pemikiran tentang 

hubungan sebab akibat, reduksi kepada 

variable, hipotesis dan pertanyaan spesifik, 

menggunakan pengukuran dan observasi, 

serta menguji teori). Dalam metodologi ini 

ada beberapa bentuk penelitian yakni, 

penelitian korelasional / survey adalah 

suatu pendekatan umum untuk penelitian 

yang berfokus pada penaksiran pada 
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kovariasi diantara variable yang muncul 

secara alami, dengan tujuan  untuk 

mengidentifikasi hubungan prediktif 

dengan menggunakan Teknik korelasi atau 

Teknik statistika yag lebih canggih 

(Zechmeter Ezmir, 2007:37). 

 

2. PEMBAHASAN 

Sequence Clustering adalah sebuah 

metode yang menggabungkan teknik 

clustering (pengelompokan) dengan metode 

Markov Chain. Proses Data Mining 

Menggunakan dengan Algoritma Sequence 

Clustering pada data melewati proses 

perkalian matriks untuk mencari 

probabilitas keadaan tetap agar dapat 

memprediksi hasil dari data proses Data 

Mining. Proses clustering menggunakan 

algoritma sequence Clustering melalui 

beberapa tahapan yaitu, proses menemukan 

probabilitas dari sebuah studi kasus, 

kemudian probabilitas akan dijadikan 

matriks transisi yang akan digunakan untuk 

mencari probabilitas keadaan tetap (steady 

state). Steady state akan digunakan untuk 

menentukan berbagai kemungkinan atau 

prediksi sesuai dengan batasan yang 

ditentukan untuk metode clusteringnya. 

Adapun proses atau langkah-langkah untuk 

menyelesaikan perhitungan probabilitas 

pada periode waktu tertentu menggunakan 

algoritma Sequence Clustering adalah 

sebagai berikut : 

a. Buatlah matriks transisi dari 

probabilitas yang diketahui. 

b. Lakukan operasi perkalian matriks 

dari probabilitas waktu sebelumnya 

dengan matriks transisi, rumusnya : 

 Matriks periode ke-n = Matriks 

periode ke-n+1 * Martiks Transisi 

c. Ulang proses yang sama sampai 

menemukan probabilitas keadaan 

tetap. 

Namun, dari perkalian matriks tersebut, 

akan muncul satu permasalahan yaitu 

apabila perhitungan dilakukan dilakukan 

per periode, tentunya akan memakan waktu 

yang lama, karena contohnya,  apabila 

steady state probabilitas ada pada periode 

ke-15, maka harus dilakukan perhitungan 

sebanyak 14 kali. Hal ini bisa diatasi 

dengan menghitung probabilitas keadaan 

tetap secara langsung menggunakan 

persamaan sebagai berikut :  

[ N  M ] = [ N  M ] * Matriks Transisi 

Dimana N dan M merupakan variable dari 

studi kasus yang diteliti menggunakan 

metode Sequence Clustering. 

 

2.1 Ketentuan Umum 

Dalam pengelompokan urutan atau 

clustering, ada beberapa persyaratan yang 

harus dipahami untuk algoritma, termasuk 

berapa banyak data yang diperlukan, dan 

bagaimana data digunakan. Berikut adalah 

persyaratan untuk model clustering : 

a. Kolom kunci tunggal model 

pengurutan memerlukan kunci yang 

mengidentifikasi catatan 

b. Kolom urutan untuk data urutan, 

model harus memiliki tabel besarang 

yang berisi kolom id urutan. ID 

urutan bisa berupa tipe data sortable 

apapun. 

c. Atribut non sequence opsional 

algoritma ini mendukung 

penambahan atribut lain yang tidak 

berhubungan dengan sequencing. 

Atribut ini bisa mencakup kolom 

bersarang. 

Sebagai contoh yang dikutip dari 

situs Adventure works Cycles , model 

clustering urutan mungkin mencakup 

informasi pesanan sebagai tabel 

khusus, demografi tentang pelanggan 

spesifik untuk setiap pesanan sebagai 

atribut non-urutan dan tabel 

bersarang yang berisi urutan di mana 

pelanggan melihat-lihat situs atau 

memasukkan barang belanja sebagai 

informasi urutan. 

 

2.2 Persamaan 

 Perhatikan data penjualan berikut ini : 
NO No.Kontrak . . . Type . . . Status Kredit 

1 000924/10S . . . BEAT . . . MENUNGGAK 

2 002168/10S . . . VARIO . . . LANCAR 

3 001581/11S . . . VARIO . . . LANCAR 
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100 001506/13S . . . VARIO . . . MENUNGGAK 
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Tabel 1. Tabel Data Sampel Custbase 
 

Dari 100 buah data sampel diatas 

akan diperoleh data status pembiayaan 

berdasarkan lama kredit (tenor) dan besar 

DP untuk unit top sell pada leasing sebagai 

berikut : 
TIPE STATUS 

KREDIT 

TENOR 

12 18 24 30 36 

BEAT L 6 6 11 4 22 

M 2 2 4 1 6 

VARIO L 5 4 12 1 5 

M 3 1 3 1 1 

Tabel 2. Data Jumlah Tunggakan Sesuai 

Tenor 
 

Dari data yang disajikan pada Tabel 2, 

maka akan dihitung probabilitas sesuai 

tenor dan DP untuk mendapatkan tenor dan 

DP yang bisa direkomendasikan untuk 

konsumen. Adapun hitungan untuk 

mendapatkan probabilitas keadaan tetap 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. Probabilitas Sementara 

Tunggakan Sesuai Tenor 
 

Sehingga : 

BEAT 

[ L  M ] = [ L  M ] *  

 

Maka :  

Untuk Tipe Beat dengan Tenor 12 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0.094L + 0.031M 

 L = 0.094L + 0.031(1 – L) 

 L = 0.094L + 0.031 – 0.031L 

 0.937L = 0.031 

 L = 0.033 

 

 M = 1 – L 

 M = 1 – 0.033 

 M = 0.966 

Untuk Tipe Beat dengan Tenor 18 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0.031 

 M = 0.966 

Untuk Tipe Beat dengan Tenor 24 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0,071 

 M = 0,929 

Untuk Tipe Beat dengan Tenor 30 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0,017 

 M = 0,983 

Untuk Tipe Beat dengan Tenor 36 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0,125 

 M = 0,875 

 

VARIO 

Untuk Tipe Vario dengan Tenor 12 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0.139L + 0.083M 

 L = 0.139L + 0.083(1 – L) 

 L = 0.139L + 0.083 – 0.083L 

 0.944L = 0.083 

 L = 0.088 

 

 M = 1 – L 

 M = 1 – 0.088 

 M = 0.912 

Untuk Tipe Vario dengan Tenor 18 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0,031 

 M = 0,969 

Untuk Tipe Vario dengan Tenor 24 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0,111 

 M = 0,889 

Untuk Tipe Vario dengan Tenor 30 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0,028 

 M = 0,972 

Untuk Tipe Vario dengan Tenor 36 bulan, 

probabilitas adalah : 

 L = 0,031 

 M = 0,969 

 

Dari perhitungan probabilitas di atas, 

maka dari 100 buah data sampel penjualan 

TIPE 
STATUS 
KREDIT 

TENOR 

12 18 24 30 36 

BEAT 
L 0,094 0,094 0,172 0,063 0,344 

M 0,031 0,031 0,063 0,016 0,094 

VARIO 
L 0,139 0,111 0,333 0,028 0,139 

M 0,083 0,028 0,083 0,028 0,028 
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perusahaan dapat dilihat pada grafik berikut 

yang akan menunjukkan angka penjualan 

sesuai dengan probabilitas yang sudah di 

hitung pada perhitungan diatas, yakni 

sebagai berikut :  

 

Gambar 1. Data Probabilitas Keadaan 

Tetap Sesuai Tenor – Lancar 

Dari gambar grafik diatas dapat 

disimpulkan bahwa tenor 24 dan 36 bulan 

merupakan penjualan terbanyak dengan 

pembayaran lancar. Sehingga dari data ini, 

perusahaan dapat memfokuskan penjualan 

pada tenor 24 dan 36 bulan untuk 

menurunkan angka tunggakan. 

Diagram di bawah ini merupakan 

proses data mining yang diaplikasikan ke 

database untuk mendapatkan hasil atau 

value dari database. Gambar 2. 

menunjukkan database yang diinput ke 

akan melalui proses cleaning, integration, 

selection, dan transformation sebelum di 

olah menggunakan metode data mining 

yang akan diterapkan. Setelah melewati 

proses pengolahan menggunakan metode, 

value yang didapatkan akan dievaluasi dan 

dipresentasikan untuk mendapatkan 

knowledge (pengetahuan) yang baru. 

 
Gambar 2. Diagram Sistem Proses Data 

Mining 

Sebagai suatu rangkaian proses, data 

mining dapat dibagi menjadi beberapa 

tahap. Tahap-tahap tersebut bersifat 

interaktif dimana pemakai terlibat langsung 

atau dengan perantaraan knowledge base. 

Tahapan-tahapan tersebut, diantaranya 

adalah sebagai berikut : 

1. Pembersihan Data 

Pada umumnya data yang diperoleh 

dari database suatu perusahaan 

memiliki isian-isian yang tidak 

sempurna seperti data yang hilang, 

data yang tidak valid ataupun salah 

pengetikan. Data-data yang tidak 

valid ini harus dibuang karena 

keberadaan data-data tidak valid ini 

bisa mengurangi mutu atau akurasi 

dari hasil data mining. 

2. Integrasi Data 

Integrasi data dilakukan pada atribut-

atribut yang mengidentifikasikan 

entitas-entitas yang unit seperti nama, 

jenis produk, nomor pelanggan. 

Kesalahan dalam mengitegrasikan 

data dapat mengakibatkan hasil 

output menjadi menyimpang dan 

bahkan menyesatkan pengambilan 

aksi nantinya. 

3. Seleksi Data 

Data yang ada pada database tidak 

semuanya digunakan, oleh karena itu 

hanya data yang sesuai untuk 

dianalisis yang akan diambil dari 

database. Seperti dalam penelitian 
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ini, tidak perlu mencantumkan nama 

konsumen di dalam penelitian, cukup 

hanya dengan no.kontrak dari 

konsumen saja untuk membedakan 

data. 

4. Transformasi Data 

Beberapa teknik data mining 

membutuhkan format data yang 

khusus sebelum bisa diaplikasikan. 

Sebagai contoh beberapa teknik 

standar seperti analisis asosiasi dan 

klastering hanya bisa menerima input 

data kategorial. Karenanya, data 

berupa angka numerik yang berlanjut 

perlu dibagi-bagi menjadi beberapa 

interval. Proses ini sering dinamakan 

bining pada tahap transformasi data 

juga juga dilakukan pemilihan data 

untuk menentukan kualitas dari hasil 

data mining. 

5. Aplikasi Teknik Data Mining 

Aplikasi teknik data mining 

merupakan salah satu bagian dari 

proses data mining dimana metode 

diterapkan dalam memproses sebuah 

kumpulan data. Salah satu aplikasi 

teknik data mining adalah 

penggunaan metode Sequence 

Clustering untuk merekomendasikan 

pembiayaan kredit. 

6. Evaluasi Pola yang Ditemukan 

Dalam tahap ini, hasil dari teknik data 

mining berupa pola-pola khas 

maupun model prediksi dievaluasi 

untuk menilai apakah hipotessa yang 

ada memang tercapai. 

7. Presentasi Pola yang Ditemukan 

untuk Menghasilkan Aksi 

Tahap akhir pada data mining adalah 

bagaimana cara memformulasikan 

keputusan atau aksi dari hasil analisa 

yang didapat. Dalam presentasi pola, 

visualisasi juga bisa membantu 

mengkomunikasikan hasil data 

mining. 

 

Adapun Aplikasi yang akan 

digunakan untuk mengolah database adalah 

Aplikasi Orange 3.11. Aplikasi ini  dapat 

digunakan untuk memproses dan mengolah 

data dengan menggunakan berbagai 

metode-metode data mining. Adapun 

tampilan utama dari Orange 3.11 dapat 

dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3. Tampilan Alur pada Orange 

3.11 

Orange 3.11 juga dapat menampilkan 

data yang telah di evaluasi kedalam bentuk 

tabel, grafik, maupun statistik. Orange 3.11 

dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 4. Tampilan Result Data pada 

Orange 3.11 

3. KESIMPULAN 

 Setelah menyelesaikan proses analisa 

database dengan Metode Sequence 

Clustering, beberapa hal yang dapat 

disimpulkan adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian dapat digunakan untuk 

merekomendasikan tenor dan DP 

yang sesuai dengan konsumen dan 

perusahaan. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan 

untuk memfokuskan penjualan pada 

tenor dan DP yang direkomendasikan 

guna mendongkrak naik penjualan. 

c. Hasil penelitian dapat digunakan juga 

sebagai acuan untuk mempermudah  
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credit analist dalam menentukan 

hasil survei dan juga membantu 

bagian collection untuk menjaga 

angka tunggakan sesuai peraturan 

dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
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