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Abstract
lnternet bandwidth is becoming one ofthe stoples i, all i st.lnces, because v,ith the internet a lot af infotmation can be
obtained, in order lo optimize i temet banhl)idth usage is necessary to do an analysis of'the internet bandv,iclth usuge,
where internet bandi)ldth usage onalysis con be done by clustering band*-idth internet- One algorithnt for clustering
algorithms used are Fuzzy C-Mean, in which the clustering process before the beginfiing ofthe intelnet buntlwidth usage
dald lhat exists in one period will be collected to b; input to the Fuzzy C-Mean algorithn.for the tlistribution of clt$ters
on the Ltse ofexistitlg bondwtdth based .eplic.ttions thal use the inter et ond network L'sers. Btlt the initiol tlataset th(tt of
the Fuzzy C Mean is not optimal, so we need some optimizalion dataset usifigfeature extraction dqta so that the res lting
cltrsters by Fuzzy C Mean algoithm has the accurate outpLtt. The purpose of this research is to cofilpore tv,,o methods of
generating data feahrre extraction naneb) Principal Component Analysis (PCA) and Correkttion FeotLtre Selection
(CFS). Restlts to be obtained ;from this resedrch is the data featLtre extrcction method most appropriate for clLtstering
dnd onalysis oJ Internet tralrtc based on user appltcations |hd the emount of capocity used by the t/er, --hich
information the clustering result,t con be used to optimize intemet bandwidth
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l. Pendahulrran

Bandwith intemet merupakan bagian penting fasilitas intemet yang ada di sebuah institusi, tetapi seringkali bandwidth
tersebut dirasa kurang sehingga perlu dilakukan optimasi. Metode yang bisa digunakan untuk mengoptimalkan
bandwidth yang ada agar bisa tercapai suatu koneksi intemet yang handal dan stabil adalah dengan melakukan klasifikasi
terhadap trafik intemet untuk kemudian bisa dilakukan analisa terhadap penggunaan bandwidth internet. Secara umum
metode klasifikasi trafik dapat digolongkan ke dalam metode Port-Based, Palload Based, Protocol Behayior ot
Heuristic Based Classiiication dan Analisa Klasifikasi berdasarkan data statistika. Akan tetapi seiring dengan
berkembangnya aplikasi yang menggunakan poft yang tidak tetap dan banyaknya aplikasi yang berusaha menghindari
metode klasifikasi port-basecl d.an poylood-based, metode yang biasa dilakukan adalah dengan melakukan identifikasj
jenis aplikasi yang menggunakan bandwidth yang tersedia. Salah satu metode identifikasi adalah dengan menggunakan
algoritma Machine Leaming. Contoh penelitian klasifikasi intemet yang pemah dilakukan adalah dengan menggunakan
Algorima Self Organizing Map (SOM) yang dilakukan di Monash University. Pada peneJitian tersebut penggunaan
bandwidth intemet dibagi menjadi beberapa klaster berdasarkan volume penggunaan bandwidth intemet lxiaozhe
Wanga, Ajith Abrahamb, Kate A. Smitha, 20051. Penelitian klasifikasi tmffik internet yang lain adalah dengan
menggunakan ekstraksi fitur-fitur data terhadap data traffic intemet yang akan diproses dengan menggunakan algoritma
Naive Bayessian. Ekstraksi fitur data tersebut dilakukan agar klaster yang dihasilkan bisa memiliki anggota yang
memiliki fitul yang sama. Pada bagian kesimpulan penelitian ini disampaikan bahwa metode ekstraksi fitur data bisa
menghasilkan sebuah performa yang bagus urtuk pendeteksian penggunaan traffik internet dengan kompleksitas yang
masih sederhana. Penelitian tersebut hanya menggunakan data penggunaan traffik intemet yang umum! seperti browser,
messenger, FTP, email, dan dns, penggunaan traffik intemet yang lain seperti database, game, dan semngan seperti worm
dan virus tidak diperhitungkan [Junghun Parka, Hsiao-Rong Tyanb, and C.-C. Jay Kuoa, 2006].Penelitian klasifikasi
trafik internet dengan mengambil data penggunaan tmfik intemet secara menyeluruh dilakukan oleh Chengiie GU,
Shunyi ZHANC, dan Xiaozhen XUE, pada bulan april 201t. Pada penelitian tersebut digunakan Algoritma Fuzzy K
Mean dengan melakukan perubahan pada Kemel Algoritma. Pada penelitian tersebut dikatakan bahwa Algoritma Fuzzy
K Mean tidak dapat melakukan optimasi karakteristik da data menjadi inputan danjuga pada Fuzzy K Mean semua fitur
data dianggap memiliki kontribusi yang sama terhadap klaster yang akan dihasilkar. Hal inilah yang menyebabkan
tingkat akurasi dari klasterisasi yang dihasilkan kurang akurat dan masih perlu ditingkatkan akurasinya. Pada kesimpulan
penelitian ini dikatakan bahwa masih perlu dilakukan sebuah penelitian untuk menemukan fitur-fitur apa saja yang cocok
dan tepat untuk meningkatkan akurasi dari klasifikasi trafik intemet.Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut,
bisa dilihat ada sebuah peluang penelitian untuk klasterisasi traffik internet dengan menggunakan algoritma machine
learning. Algoritma klasterisasi yang memenuhi ini adalah algoritma Fuzzy C Mean. Salah satu keunggulan algoritma ini
adalah jumlah klaster tidak perlu ditentukan dari awal seperti algoritma Fuzzy K Mean, dengan demikian diharapkan agar
klaster yang terbentuk dapat merepresentasikan data yang nyata. Akan tetapi Fuzzy C Mean memerlukan sebuah
eksbaksi fitur data agar data penggunaan traffik intemet yang memiliki korelasi yang sama bisa masuk ke dalam klaster.
Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perbandingan dua metode ekstraksi fitur data, hasil dari perbandingan
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