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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar Bebas Asia Tenggara atau Asean Free Trade Area (AFTA) yang

diberlakukan mulai Januari 2015 mengakibatkan adanya peningkatan persaingan

pada perindustrian di Indonesia. Begitu juga halnya dengan industri persemenan,

semakin banyak perusahaan baru yang bermunculan baik dari domestik maupun

perusahaan global. Adanya penambahan kapasitas juga dilakukan oleh beberapa

perusahaan persemenan yang lebih dulu ada. Asosiasi Semen Indonesia (ASI)

mengungkapkan bahwa sejak tahun 2012 hingga 2016 terjadi peningkatan

kapasitas produksi semen nasional dari 60,57 juta ton menjadi 78 juta ton atau

meningkat sekitar 28,77%[1]. Selain itu, ASI juga menambahkan bahwa ada 8

(delapan) perusahaan yang akan masuk dalam kompetisi pada industri

persemenan nasional dengan total kapasitas produksi sebesar 28 juta ton.

Disebutkan dalam peta industri persemenan nasional, PT Semen Indonesia

(Persero) Tbk sebagai perusahaan milik negara saat ini memiliki total kapasitas

produksi sebesar 32,03 juta ton atau berkontribusi sebesar 41,06% dari produksi

semen nasional[2].

Data ASI menunjukkan bahwa untuk konsumsi semen nasional dalam

tiga tahun terakhir memang mengalami pertumbuhan positif, bahkan pada tahun

2012 pertumbuhan mencapai 12% dibandingkan tahun sebelumnya, serta 2013

dan 2014 masing-masing tumbuh 6,2% dan 2,7% hingga pada akhir tahun

2015 diperkirakan konsumsi semen nasional berkisar 63 juta ton[3]. Namun data

tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat persaingan dalam industri persemenan

sangat ketat, hanya sekitar 80% produksi semen yang terserap oleh pasar. Jika

ditambahkan dengan kapasitas produksi semen dari 8 (delapan) perusahaan yang

baru masuk, tingkat serapan/konsumsi semen nasional dapat dipastikan turun

hingga 60%. Selama ini PT Semen Indonesia (Persero) Tbk menguasai hampir

42% market share semen nasional[4].
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PT Semen Indonesia (Persero) Tbk berkeinginan untuk mempertahankan

atau bahkan meningkatkan market share dengan menentukan strategi pemasaran

yang tepat dalam meningkatkan penjualan. Strategi pemasaran pada suatu

perusahaan sangat penting karena menjadi ujung tombak dari perusahaan tersebut,

hal itu juga yang menentukan kemajuan sebuah perusahaan. Diharapkan dengan

adanya strategi pemasaran bisa membuat suatu perusahaan menjadi lebih sukses

dengan progres yang baik. Hal tersebut juga bisa dijadikan alat untuk menemukan

cara yang tepat dari produk yang hendak dipasarkan dari perusahaan tersebut,

karena strategi pemasaran yang baik akan menentukan banyak ataupun sedikitnya

pengguna semen yang sekaligus mempengaruhi laba atau pendapatan suatu

perusahaan. Upaya untuk menetapkan strategi yang tepat harus mengetahui

keadaan pasar saat ini. Hal ini dilatarbelakangi karena munculnya banyak

kompetitor baru sehingga perlu diketahui keadaan pasar saat ini dalam hal

ketertarikan pada produk PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Diah Sasanawati

(2016) mengatakan bahwa di tahun 2016 telah bertambah 22 produsen semen di

Indonesia. Ditambah lagi para kompetitor baru di industri semen sekarang

menarik pengguna semen dengan memberikan harga yang sangat kompetitif. Oleh

karena itu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk harus segera mengembangkan

strategi pemasarannya. Namun penerapan strategi pemasaran tidak bisa

diperlakukan sama terhadap karakteristik pengguna semen yang berbeda-beda.

Akan tetapi pengguna semen yang berbeda dapat dikelompokkan menjadi

beberapa golongan supaya biaya dan program dalam menjalankan strategi

pemasaran lebih optimal. Upaya pengelompokan ini dapat dilakukan dengan

metode klasterisasi.

Klasterisasi merupakan salah satu proses dari data mining. Data mining

adalah kegiatan mengumpulkan dan menggunakan data historis untuk

menemukan keteraturan, pola, hubungan dalam set data yang berukuran besar[7].

Oleh karena itu, penemuan pola tersebut dapat digunakan untuk mengelompokkan

data pelanggan. Teknik data seperti klasterisasi dapat digunakan untuk

mengelompokkan dan analisis data pelanggan. Klasterisasi adalah proses

pengelompokan banyak data menjadi beberapa klaster yang memiliki kemiripan
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satu sama lain[5]. Klaster dengan kualitas yang baik berada pada kondisi dimana

klaster memiliki homogenitas internal dan heterogenitas eksternal yang tinggi[6].

Beberapa algoritma telah dikembangkan untuk melakukan klasterisasi.

Algoritma yang sering digunakan dalam metode klasterisasi adalah hierarchical

clustering dan partitional clustering. Hierarchical clustering adalah sekelompok

klaster yang bersarang seperti sebuah pohon berjenjang (hirarki). Partitional

clustering disebutkan sebagai pembagian obyek-obyek data ke dalam kelompok

yang tidak saling overlap sehingga setiap data berada tepat di satu klaster[8]. K-

Means termasuk ke dalam kategori partitional clustering. Algoritma ini

mempartisi data ke dalam kelompok sehingga data yang mempunyai karakteristik

yang sama dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang sama dan data yang

mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang

lain.

Algoritma K-Means merupakan sebuah metode sederhana untuk

membagi suatu kumpulan data dalam suatu angka spesifik dari cluster, yaitu k.

Algoritma atau metode K-Means ditemukan oleh beberapa peneliti dengan

disiplin ilmu berbeda-beda yaitu oleh Lloyd (1957, 1982), Forgery (1965),

Friedman dan Rubin (1967), dan terakhir adalah McQueen (1967). Disebutkan

bahwa metode K-Means adalah metode yang cepat dan efisien yang dapat

digunakan dalam clustering data[20]. Algoritma K-Means hanya bisa digunakan

untuk data yang atributnya bernilai numeric. Dalam penelitian ini data atribut

yang digunakan adalah numeric sehingga dapat menggunakan metode K-Means.

Disamping itu, dipilihnya menggunakan metode K-Means dikarenakan pada

penelitian ini klaster akan ditentukan diawal oleh peneliti sehingga metode ini

sangat tepat digunakan.

Rima Dias Ramadhani (2013) menggunakan algoritma K-means

klasterisasi untuk menentukan strategi promosi Universitas Dian Nuswantoro

(UDINUS)[5]. Meylindra Arini dkk (2013) menggunakan klasterisasi SOM dan K-

Means untuk mengurangi kesalahan klasifikasi pelanggan perusahaan

telekomunikasi (Studi Kasus:  PT Telkom Mojokerto)[18]. A. Cahyo Ridho

Nugroho (2012) mengelompokkan posisi pemain bola sesuai dengan track record

pertandingan dengan algoritma K-Means[19].
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Pada penelitian ini akan melakukan pengelompokan berdasarkan pada

data pelanggan semen. Atribut yang akan digunakan dalam penentuan

pengelompokan pelanggan untuk melakukan promosi adalah wilayah dan kategori

golongan pelanggan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian

ini adalah klasterisasi pengguna semen berdasarkan preferensinya terhadap PT

Semen Indonesia (Persero) Tbk.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui klasterisasi pengguna semen dalam kategori rumah

tangga.

2. Mengetahui klasterisasi pengguna semen dalam kategori tukang.

3. Mengetahui klasterisasi pengguna semen dalam kategori kontraktor/

developer.

4. Mengetahui klasterisasi pengguna semen dalam kategori ritel.

5. Mengetahui klasterisasi pengguna semen dalam setiap wilayah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Membantu perusahaan dalam mengambil keputusan pengembangan

strategi pemasaran.

2. Mengenali pengguna semen dengan lebih baik.

1.5. Batasan Masalah

Batasan dari penelitian ini adalah :

1. Wilayah pengguna semen yang di teliti adalah 15 wilayah yang berada

di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Malang (Kabupaten dan Kota), Kediri

(Kabupaten dan Kota), Madiun, Mojokerto (Kabupaten dan Kota),

Blitar, Pasuruan, Gresik, Lamongan, Tuban, Sidoarjo, Bojonegoro,

Banyuwangi, Madura dan Jember.
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2. Pengguna semen digolongkan menjadi 4 kategori yaitu rumah tangga,

tukang, kontraktor/ developer, dan ritel.

3. Data yang akan digunakan adalah klasterisasi berdasarkan data

pengguna semen.
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