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ABSTRAK 
 

Metode Clustering banyak digunakan untuk mengelompokkan obyek berdasarkan kesamaan 
karakteristik yang dimiliki. Suatu metode clustering dapat dikatakan sebagai metode fuzzy clustering jika 
jarak antar suatu objek ke objek lain dinyatakan menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy. Dengan 
menggunakan metode  fuzzy clustering, data yang ada akan dikelompokkan menjadi beberapa klaster yang 
masing-masing diwakili oleh pusat klaster. Ada beberapa metode dalam Fuzzy kclustering, diantaranya 
adalah Fuzzy C-Means (FCM), Fuzzy Probabilistik C-Means (FPCM) dan Substractive Clustering. Fuzzy C-
Means  merupakan teknik yang digunakan dalam clustering data didasarkan pada bentuk normal Euclidian 
untuk jarak antar vektor dan tiap-tiap objek di mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu klaster 
ditentukan oleh derajat keanggotaanya. 

Dalam makalah ini akan dikaji penerapan metode FCM pada clustering banyak pelanggan PDAM 
Salatiga berdasarkan variabel jarak antar kelurahan dan kecamatan, antar kelurahan dan kantor Pusat PDAM 
Salatiga serta banyak pelanggan tiap kelurahan. Dari pengujian terhadap pembentukan 3, 4, dan 5 klaster, 
diperoleh bahwa clustering dengan 3 klaster memberikan hasil yang optimum, yaitu setiap klaster yang 
terbentuk mempunyai jarak terdekat trehadap  2 pusat klaster yang terbentuk. Pusat klaster tersebut dapat 
diinterpretasikan sebagai kantor cabang atau loket pembayaran rekening yang dikarakterisasikan oleh jarak 
dan jumlah pelanggan dalam suatu kelurahan. 

 
Kata Kunci : PDAM, Klaster, Fuzzy C-Means 

 
PENDAHULUAN  

Perusahaan yang bergerak di bidang 
pelayanan masyarakat ingin memberikan 
pelayanan seoptimum mungkin, namun juga 
ingin mengatasi kendala-kendala yang menjadi 
hambatan dalam mewujudkan pelayanannya. 
Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
pelayanan masyarakat di kota Salatiga yaitu 
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota 
Salatiga. PDAM memiliki peranan yang 
sangat penting bagi masyarakat yaitu sebagai 
penyedia air. Sebagai pengguna air, konsumen 
berkewajiban untuk membayar biaya 
pemakaian air yang digunakan. Akan tetapi 
sering terdapat kendala yaitu pembayaran 
tagihan rekening mengalami keterlambatan. 
Salah  satu alasan keterlambatan pembayaran 
adalah jauhnya jarak antara rumah pelanggan 
dengan kantor  PDAM, hal ini mengakibatkan 
pelanggan lebih cenderung memilih untuk 
membayar denda keterlambatan daripada 
setiap bulannya pelanggan harus datang ke 
PDAM untuk membayar tagihan rekening. 
Keterlambatan yang terjadi ini akan 

mengakibatkan adanya peningkatan jumlah 
tunggakan dan mengurangi jumlah pemasukan 
bagi PDAM. Oleh karena itu perlu dicari 
solusi untuk memudahkan pelanggan dalam 
hal pembayaran tagihan rekening. Salah satu 
cara yang dapat ditempuh yaitu PDAM 
membuka kantor cabang pembantu untuk 
pembayaran tagihan rekening yang berada di 
tempat-tempat yang lebih mendekati 
pelanggan. 

Dari kondisi di atas, dapat dirumuskan 
permasalahan  yaitu “bagaimana 
mengelompokkan pelanggan agar terbentuk 
kelompok-kelompok pelanggan yang 
mempunyai jarak terdekat pada suatu lokasi 
tertentu yang dapat dijadikan sebagai tempat 
pembayaran tagihan rekening tersebut”.  
Dalam penelitian ini akan dikaji 
pengelompokkan pelanggan menggunakan 
algoritma Fuzzy C-Means dengan harapan 
dapat terbentuk klaster sebagai dasar untuk 
menentukan lokasi pembayaran tagihan 
rekening PDAM.  
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FUZZY CLUSTERING 
Clustering adalah metode analisis data 

yang tujuannya untuk mengelompokkan data 
dengan karakteristik yang sama ke suatu 
‘wilayah’ dan data dengan karakteristik yang 
berbeda ke ‘wilayah’ yang lain [1]. Prinsip 
dari clustering adalah memaksimalkan 
kesatuan antar anggota satu klaster dan 
meminimumkan kesamaan antar klaster. 
Algoritma clustering merupakan algoritma 
pengelompokan sejumlah data menjadi 
kelompok – kelompok data tertentu. Objek 
data yang terletak dalam satu klaster harus 
mempunyai kemiripan, sedangkan yang tidak 
berada dalam satu klaster tidak mempunyai 
kemiripan. 

Fuzzy clustering adalah suatu teknik 
untuk menentukan klaster yang didasarkan 
pada jarak menggunakan fungsi keanggotaan 
fuzzy. Derajat keanggotaan fungsinya 
merupakan jarak antara suatu himpunan fuzzy 
dengan suatu himpunan crisp terdekat. Ada 3 
cara untuk mencari jarak tersebut yaitu: 

1. Hamming distance 
 ∑|  | atau 
 , 1   

2. Euclidean distance 

  
/

 
3. Minkowski distance 

  
/

 
 

FUZZY C-MEANS 
Fuzzy C-Means  merupakan teknik 

clustering data di mana keberadaan tiap-tiap 
titik data dalam suatu klaster ditentukan oleh 
derajat keanggotaanya berdasarkan jarak 
Euclidean . Teknik ini pertama kali 
dikemukakan oleh Jim Bezdek pada tahun 
1981 [4].   Euclidean adalah nilai jarak antara 
klaster terhadap pusat klaster [2] yang 
rumusnya :  

,    

Langkah pertama dalam FCM adalah 
menentukan pusat klaster yang merupakan 
lokasi rata-rata untuk tiap klaster. Pusat klaster 
tentunya belum akurat dan tiap-tiap klaster 
memiliki derajat keanggotaan untuk tiap data. 
Langkah berikutnya memperbaiki pusat klaster 

dan derajat keanggotaan tiap-tiap data dimana 
pusat klaster akan bergerak menuju lokasi 
yang tepat. Banyaknya klaster yang akan 
terbentuk akan ditentukan terlebih dahulu. 
Hasil yang diperoleh dengan Fuzzy C-Means 
ini adalah pusat klaster dan anggota masing-
masing klaster yang ditunjukkan dengan nilai 
derajat keanggotaan. Algoritma Fuzzy C-
Means secara lengkap adalah sebagai berikut : 
1. Masukkan data yang akan diklaster berupa 

matriks X berukuran n × m ( n = banyaknya 
sampel data dan m = banyaknya variabel 
setiap data ). Xij = data sampel ke-i (i 
=1,2,...,n), variabel ke-j (j =1,2,...,m). 

2. Tentukan : 
 Banyaknya klaster yang akan dibentuk 

(c).  
 Pangkat pembobot (w). 
 Maksimum iterasi (MaxItr). 
• Error terkecil ( ) 
 Fungsi obyektif awal ( P0 = 0) 
 Iterasi awal ( t = 1) 

3. Bangkitkan matriks partisi awal Un×c = [ 

ikμ ]. ikμ  adalah bilangan random yang 
menyatakan suatu derajat keanggotaan. 

4. Hitung pusat klaster ke-k ( kjV ) dengan 
k=1,2,...,c; dan j=1,2,..,m sebagai berikut: 
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5. Hitung fungsi obyektif pada iterasi ke-t, Pt, 
yang menggambarkan jumlah jarak data ke 
pusat klaster. 
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dengan  
Pt  = fungsi obyektif; 
Xi j  = elemen X baris i ,kolom j; 
Vkj  =pusat klaster. 

6. Perbaiki derajat keanggotaan matriks 
partisi : 

∑

∑ ∑
 

dengan : 
i  = 1,2,..,n. 
k  = 1,2,..,c. 

  = sampel data ke-i, variabel ke-j. 
  = pusat klaster ke-k untuk variabel ke-j 

w  = pangkat pembobot 
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7. Cek kondisi berhenti : 
• Jika (| | <  ) atau ( t> 

MaxIter) maka berhenti; 
• Jika tidak: t= t+1, ulangi langkah ke-4. 

 
PENYELESAIAN FUZZY C-MEANS 
MENGGUNAKAN MATLAB 
Dengan menggunakan program MATLAB, 
Fuzzy C-Means dapat diselesaikan 
menggunakan fungsi-fungsi yang sudah 
tersedia dalam MATLAB yaitu : 

 Siapkan dan tuliskan data melalui fasilitas 
m.file, beri nama file misalnya: 
fcmdata.m 

 Melalui command windows panggil file 
data dengan perintah load fcmdata.m  

 Untuk melihat plot data gunakan perintah: 
plot(fcmdata(:,1),fcmdata(:,2),'
*') .  

 Untuk mencari pusat klaster dari tiap 
klaster yang terbentuk gunakan fungsi fcm 
dengan perintah : [center,U,objFcn] 
= fcm(fcmdata,c);  

 Center berisi  pusat klaster. 
 U adalah banyaknya klaster yang 

terbentuk × jumlah data dan berisi 
derajat keanggotaan  tiap data pada 
masing-masing klaster.  

 ObjFcn berisi nilai fungsi objektif dari  
tiap iterasi. 

 Untuk melihat plot fungsi obyektifnya 
maka diberikan perintah plot(objFcn). 

 Gunakan Perintah maxU = max(U); 
untuk memberi batasan nilai maksimum 
pada matriks partisi U  

 Untuk mengetahui anggota klaster ke-k 
maka gunakan perintah index k = find 
(U(k,:) == maxU); 

 Untuk menampilkan gambar dari tiap 
klaster ke-k gunakan perintah 
plot(fcmdata(indexk,1),fcmdata(i
ndexk,2),'linestyle','none','mar
ker','o','color','g');  

 Untuk menandai lokasi pada pusat-pusat 
klaster ke-k masukkan perintah: 
plot(center(k,1),center(k,2),'ko
','markersize',10,'LineWidth',2)
. 

 
METODE PENELITIAN 
Tahap 1.  Data yang digunakan merupakan 

data sekunder yang berupa jarak antar 
kantor kelurahan ke kantor kecamatan, 
jarak kantor kelurahan ke kantor Pusat 
PDAM Kota Salatiga dan banyaknya 

pelanggan yang terdapat pada tiap 
kelurahan. Data masing-masing jarak 
diperoleh dengan menggunakan bantuan 
Google Map. 

Tahap 2.  Menerapkan algoritma Fuzzy C-
Means dengan menentukan parameternya 
yaitu jumlah klaster (c),  pangkat pembobot 
(w) yang digunakan dan maksimum iterasi 
(MaxItr) yang diharapkan. 

Tahap 3.  Menyelesaikan dengan 
menggunakan software MATLAB. 

Tahap 4.  Menginterptretasikan dalam 
penentuan lokasi loket pembayaran. 

Tahap 5.  Membuat kesimpulan. 
 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam penelitian yang dilakukan 
dengan menggunakan Fuzzy C-Means, akan 
dibentuk 3, 4 dan 5 klaster. Langkah 
penyelesaian awal dengan memasukkan data ( 
pada lampiran ) ke dalam m.file dan diberi 
nama fcmdata.m . Hasil plot dari data tersebut 
seperti gambar di bawah ini : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Plot data ilustrasi aplikasi teknik 
FCM 
 
1. Dengan membentuk 3 Klaster 

Ditentukan 3 klaster yang akan dibentuk 
dari data yang ada diperoleh hasil seperti pada 
Gambar 2 dan Gambar 3 . 
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Gambar 2. Plot objfcn dari 3 klaster 
Hasil dari tiap klaster yang terbentuk adalah 
sebagai berikut : 

Klaster 1 : 2,5,7,8,9 
Klaster 2 : 10,11,12,13,14 
Klaster 3 : 1,3,4,6,15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. Plot data tiap-tiap klaster dengan 
pusat klasternya pada 3 klaster. 

Keterangan : 
Tanda o = klaster 1 
Tanda x = klaster 2 
Tanda * = klaster 3 
Masing-masing tanda yang lebih tebal 

merupakan pusat klasternya. 
Tabel 1. Pusat Klaster pada pembentukan 3 
Klaster 

Pusat 
Clust 

Klaster 
1 

Klaster 
2 

Klaster 
3 

V1 4427,52 6155,68 1676,62

V2 1467,67 4237,48 3226,23

V3 6968,39 6870,26 9855,13

V4 4120,81 6207,32 1620,44

V5 3968,76 5259,57 1453,42

V6 1185,66 280,309 1734,97
Keterangan : 

V1 = Kantor Kecamatan Sidomukti 
V2 = Kantor Kecamatan  Sidorejo 
V3 = Kantor Kecamatan Tuntang 
V4 = Kantor Kecamatan Tingkir 

V5 = Kantor Pusat PDAM Salatiga 
V6 = Jumlah Pelanggan 

Dengan hasil 3 klaster tersebut maka dapat 
dilihat bahwa : 
• Klaster 1 merupakan kelompok yang 

memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 4427,52 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 1467,67 m, 
ke kantor kecamatan tuntang sekitar 
6968,39 m, ke kantor kecamatan 
Tingkir sekitar 4120,81 m, ke Kantor 
Pusat PDAM Salatiga sekitar 3968,76 m 
dan memiliki jumlah pelanggan sekitar 
1186  pelanggan. 

• Klaster 2 merupakan kelompok yang 
memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 6155,68 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 4237,48 m, 
ke kantor kecamatan tuntang sekitar 
6870,26 m, ke kantor kecamatan 
Tingkir sekitar 6207,32 m, ke Kantor 
Pusat PDAM Salatiga sekitar 5259,57 m 
dan memiliki jumlah pelanggan sekitar 
280 pelanggan. 

• Klaster 3 merupakan kelompok yang 
memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 1676,62 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 3226,23 m, 
ke kantor kecamatan tuntang sekitar 
9855,13 m, ke kantor kecamatan 
Tingkir sekitar 1620,44 m, ke Kantor 
Pusat PDAM Salatiga sekitar 1453,42 m 
dan memiliki jumlah pelanggan sekitar 
1735 pelanggan. 

Maka dari hasil pembentukan klaster diatas,  
dapat disimpulkan yaitu : 
- Dari klaster 1 memiliki jarak yang paling 

dekat dengan  Kantor Kecamatan Sidorejo 
- Dari klaster 2 memiliki jarak yang paling 

dekat dengan  kantor kecamatan Sidorejo. 
- Dari klaster 3 memiliki jarak yang paling 

dekat dengan  Kantor Pusat PDAM 
Salatiga. 

Jadi, lokasi yang akan didirikan loket 
pembayaran air hanya berada di kantor 
kecamatan Sidorejo. 
 
2. Dengan Membentuk 4 Klaster 
Ditentukan 4 klaster yang akan dibentuk dari 
data yang ada diperoleh hasil seperti pada 
Gambar 4 dan Gambar 5 . 
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Gambar 4. Plot objfcn dari 4 klaster 
Hasil dari tiap klaster yang terbentuk adalah 
sebagai berikut : 

Klaster 1 : 10,11,13 
Klaster 2 : 1,3,4,6,15 
Klaster 3 : 12,14 
Klaster 4 : 2,5,7,8,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 5. Plot data tiap-tiap klaster dengan 
pusat klasternya pada 4 klaster. 

Keterangan : 
Tanda o = klaster 1 
Tanda x = klaster 2 
Tanda * = klaster 3 
Tanda  = klaster 4 
Masing-masing tanda yang lebih tebal 

merupakan pusat klasternya. 
 
Tabel 2. Pusat Klaster pada pembentukan 4 
Klaster 
Pusat 
Klast 

Klaster 
1 

Klaster 
2 

Klaster 
3 

Klaster 
4 

V1 6535,08 1626,67 4318,9 4904,29
V2 4200,51 3177,05 1240,47 4230,3 
V3 6334,36 9855 6822,95 8499 
V4 6499,15 1517,08 3983,71 5238,76
V5 5510,37 1366,04 3925,61 4444,24
V6 323,351 1789,44 1398,65 189,193

Keterangan : 
V1 = Kantor Kecamatan Sidomukti 
V2 = Kantor Kecamatan  Sidorejo 
V3 = Kantor Kecamatan Tuntang 

V4 = Kantor Kecamatan Tingkir 
V5 = Kantor Pusat PDAM Salatiga 
V6 = Jumlah Pelanggan 

Dengan hasil 4 klaster tersebut maka dapat 
dilihat bahwa : 
• Klaster 1 merupakan kelompok yang 

memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 6535,08 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 4200,51 m, 
ke kantor kecamatan Tuntang sekitar 
6334,36 m, ke kantor kecamatan 
Tingkir sekitar 6499,15 m, ke Kantor 
Pusat PDAM Salatiga sekitar 5510,37 m 
dan memiliki jumlah pelanggan sekitar 
323 pelanggan. 

• Klaster 2 merupakan kelompok yang 
memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 1626,67 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 3177,05 m, 
ke kantor kecamatan Tuntang sekitar 
9855 m, ke kantor kecamatan Tingkir 
sekitar 1517,08 m, ke Kantor Pusat 
PDAM Salatiga sekitar 1366,04 m dan 
memiliki jumlah pelanggan sekitar 1790 
pelanggan. 

• Klaster 3 merupakan kelompok yang 
memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 4904,29 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 4230,3 m, 
ke kantor kecamatan Tuntang sekitar 
8499 m, ke kantor kecamatan Tingkir 
sekitar 5238,76 m, ke Kantor Pusat 
PDAM Salatiga sekitar 4444,24 m dan 
memiliki jumlah pelanggan sekitar 189 
pelanggan. 

• Klaster 4 merupakan kelompok yang 
memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 4318,9m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 1240,47 m, 
ke kantor kecamatan Tuntang sekitar 
6822,95 m, ke kantor kecamatan 
Tingkir sekitar 3983,71 m, ke Kantor 
Pusat PDAM Salatiga sekitar 3925,61 m 
dan memiliki jumlah pelanggan sekitar 
1399 pelanggan. 

 
Maka dari hasil pembentukan klaster diatas,  
dapat disimpulkan yaitu : 
- Dari klaster 1 memiliki jarak yang paling 

dekat dengan  kantor kecamatan Sidorejo. 
- Dari klaster 2 memiliki jarak yang paling 

dekat dengan  Kantor Pusat PDAM 
Salatiga  
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- Dari klaster 3 memiliki jarak yang paling 
dekat dengan  kantor kecamatan Sidorejo. 

- Dari klaster 4 memiliki jarak yang paling 
dekat dengan  kantor kecamatan Sidorejo. 

Jadi, lokasi yang akan didirikan loket 
pembayaran air hanya berada di kantor 
kecamatan Sidorejo. 
 

3. Dengan Membentuk 5 Klaster 
Ditentukan 5 klaster yang akan dibentuk dari 
data yang ada diperoleh hasil seperti pada 
Gambar 6 dan Gambar 7 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 6. Plot objfcn dari 5 klaster 
Hasil dari tiap klaster yang terbentuk adalah 
sebagai berikut : 

Klaster 1 : 1,4,6,15 
Klaster 2 : 3 
Klaster 3 : 7,8,9 
Klaster 4 : 2,5 
Klaster 5 : 10,11,12,13,14 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 7. Plot data tiap-tiap klaster dengan 
pusat klasternya pada 5 klaster 

Keterangan : 
Tanda o = klaster 1 
Tanda x = klaster 2 
Tanda * = klaster 3  
Tanda  = klaster 4 
Tanda ◊ = klaster 5  
Masing-masing tanda yang lebih tebal 

merupakan pusat klasternya. 
 

Tabel 4. Pusat Klaster pada pembentukan 5 
Klaster 

Pusat 
Clust 

Klaster 
1 

Klaster 
2 

Klaster 
3 

Klaster 
4 

Klaster 
5 

V1 1587,92 4559,07 4977,49 3733,41 6463,42 
V2 3117,02 4226,96 1901,91 709,42 4267,64 
V3 9847,69 10049,2 6902,82 7067,2 6486,59 
V4 1389,33 3377,37 4624,84 3437,41 6457,64 
V5 1273,35 3033,86 4232,12 3445,82 5474,18 
V6 1881,72 1029,58 323,304 2456,69 304,521 

 

Keterangan : 
V1 = Kantor kecamatan Sidomukti 
V2 = Kantor kecamatan  Sidorejo 
V3 = Kantor kecamatan Tuntang 
V4 = Kantor kecamatan Tingkir 
V5 = Kantor Pusat PDAM Salatiga 
V6 = Jumlah Pelanggan 

Dengan hasil 5 klaster tersebut maka dapat 
dilihat bahwa : 
• Klaster 1 merupakan kelompok yang 

memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 1587,92 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 3117 m, ke 
kantor kecamatan Tuntang sekitar 
9847,69 m, ke kantor kecamatan Tingkir 
sekitar 1389,33 m, ke Kantor Pusat 
PDAM Salatiga sekitar 1273,35 m dan 
memiliki jumlah pelanggan sekitar 1882 
pelanggan. 

• Klaster 2 merupakan kelompok yang 
memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 4559,07 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 4227 m, ke 
kantor kecamatan Tuntang sekitar 
10049,2 m, ke kantor kecamatan Tingkir 
sekitar 3377,37 m, ke Kantor Pusat 
PDAM Salatiga sekitar 3033,86 m dan 
memiliki jumlah pelanggan sekitar 1030 
pelanggan. 

• Klaster 3 merupakan kelompok yang 
memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 4977,49 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 1901,9 m, ke 
kantor kecamatan Tuntang sekitar  
6902,82 m, ke kantor kecamatan Tingkir 
sekitar 4624,84 m, ke Kantor Pusat 
PDAM Salatiga sekitar 4232,12 m dan 
memiliki jumlah pelanggan sekitar 323 
pelanggan. 

• Klaster 4 merupakan kelompok yang 
memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 3733,41 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 709,42 m, ke 
kantor kecamatan Tuntang sekitar  7067,2 
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m, ke kantor kecamatan Tingkir sekitar 
3437,41 m, ke Kantor Pusat PDAM 
Salatiga sekitar 3445,82 m dan memiliki 
jumlah pelanggan sekitar 2457 pelanggan. 

• Klaster 5 merupakan kelompok yang 
memiliki jarak ke kantor kecamatan 
Sidomukti sekitar 6463,42 m, ke kantor 
kecamatan Sidorejo sekitar 4267,6 m, ke 
kantor kecamatan Tuntang sekitar  
6486,59 m, ke kantor kecamatan Tingkir 
sekitar 6457,64 m, ke Kantor Pusat 
PDAM Salatiga sekitar 5474,18 m dan 
memiliki jumlah pelanggan sekitar 305 
pelanggan. 

Maka dari hasil pembentukan klastera diatas,  
dapat disimpulkan yaitu : 
- Dari klaster 1 memiliki jarak yang paling 

dekat dengan  Kantor Pusat PDAM 
Salatiga. 

- Dari klaster 2 memiliki jarak yang paling 
dekat dengan  Kantor Pusat PDAM 
Salatiga. 

- Dari klaster 3 memiliki jarak yang paling 
dekat dengan  kantor kecamatan Sidorejo. 

- Dari klaster 4 memiliki jarak yang paling 
dekat dengan  kantor kecamatan Sidorejo. 

- Dari klaster 5 memiliki jarak yang paling 
dekat dengan  kantor kecamatan Sidorejo. 

Jadi, lokasi yang akan didirikan loket 
pembayaran air hanya berada di kantor 
kecamatan Sidorejo. 
 
Berdasarkan banyaknya klaster awal yang 
ditentukan, yaitu 3,4 dan 5 klaster ternyata 
menghasilkan 2 pusat klaster yang menjadi 
lokasi terdekat bagi pelanggan di tiap-tiap 
kelurahan yaitu kantor Kecamatan Sidorejo 
dan Kantor Pusat PDAM Kota Salatiga. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan diatas maka dengan 
menerapkan algoritma Fuzzy C-Means, 2 pusat 
klaster yang diperoleh yaitu kantor kecamatan 
Sidorejo dan kantor Pusat PDAM Kota 
Salatiga memiliki jarak yang terdekat dengan 
masing-masing kantor kelurahan. Dengan 
demikian, dapat diusulkan bahwa tambahan 
lokasi pembayaran tagihan rekening  yaitu di 
kantor Kecamatan Sidorejo. 
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LAMPIRAN 
 
Tabel Data Jarak antar kantor kelurahan ke kantor kecamatan,jarak kantor kelurahan ke 
kantor Pusat PDAM dan Banyak Pelanggan
 

Kel Jarak Bnyk 
Plgn A B C D E 

1 1900 2900 9600 2200 1400 2079 
2 3800 2300 7700 3800 2900 2382 
3 2400 4300 10200 3300 3000 1070 
4 600 3200 10000 600 200 425 
5 3600 10 6900 3200 3500 2730 
6 2000 3000 9700 1600 1800 1726 
7 4800 1100 7800 4300 4600 34 
8 4600 1200 5700 4200 4500 1162 
9 5300 2100 6400 4900 3900 120 

10 6700 4200 5900 6700 5700 57 
11 6500 4000 6300 6500 5400 523 
12 5200 4200 7800 5200 4300 88 
13 6600 4600 6700 6500 5600 356 
14 4900 4800 9400 5700 4900 82 
15 1400 3400 10200 800 1200 2846 

 
Keterangan : 

A : Kantor Kecamatan Sidomukti  
B : Kantor Kecamatan Sidorejo 
C : Kantor Kecamatan Tuntang 
D : Kantor Kecamatan Tingkir 
E : Kantor Pusat PDAM Salatiga 
1 : Kantor Kelurahan Mangunsari 
2 : Kantor Kelurahan Kecandran 
3 : Kantor Kelurahan Dukuh 
4 : Kantor Kelurahan Kalicacing 
5 : Kantor Kelurahan Sidorejo Lor 
6 : Kantor Kelurahan Salatiga 
7 : Kantor Kelurahan Bugel  
8 : Kantor Kelurahan Blotongan 
9 : Kantor Kelurahan Pulutan 
10 : Kantor Kelurahan Kesongo 
11 : Kantor Kelurahan Jombor 
12 : Kantor Kelurahan Sraten 
13 : Kantor Kelurahan Candirejo 
14 : Kantor Kelurahan Gedangan 
15 : Kantor Kelurahan Kutowinangun  
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Nama Penanya   : Sinta Arifin   

Instansi   : UKSW 

Pertanyaan      :  

1. Pada alogaritma FCM yang telah dipresentasikan apa yang dimaksud dengan C,W, max Itr, ε, 

Po = 0, t = 1 (pada langka kedua ) ? diperoleh dengan apa ?  

Jawaban    :     

1. Pada langkah ke -2 yang sudah dijelaskan : 

 C : jumlah klakster yang akan dibentuk  

 W : angka pembobot  

 max Itr : Maksimum itersi yang diharapkan (misalnya 100) 

 ε (Xi): Error terkecil yang diharapkan (Misalnya 10-5, 10-6) 

 Po : fungsi obyektif awal yaitu 0  

 t=1 → Iterasi awal dimuali dari iterasi ke -1

  
 




