
7 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kesejahteraan Keluarga 

Pengertian kesejahteraan menurut kamus bahasa Indonesia berasal dari kata 

sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari 

segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung 

pengertian bahasa sansekerta “catera” yang berarti payung. Catera dalam konteks 

kesejahteraan berarti orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas 

dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidup aman dan 

tentram, baik lahir maupun batin (Purwana, 2014 dalam Astuti dkk, 2017). 

Kesejahteraan juga merupakan kondisi dapat memenuhi kebutuhan dasar yang 

bersifat material (kebendaan) maupun bukan material, yang menyangkut aspek gizi 

dan kesehatan (aspek kesehatan), pengetahuan (aspek pendidikan) dan kekeayaan 

materi (aspek ekonomi) (Cahyat dkk, 2007). 

Keluarga merupakan bagian dari sistem dan berinteraksi dengan beragam 

lingkungan, Peristiwa-peristiwa yang terjadi akan berpengaruh pada kualitas 

kehidupan keluarga, atau dikenal dengan istilah kesejahteraan keluarga (Suandi, 2007 

dalam Astuti dkk, 2017). Keluarga sebagai institusi terkecil dalam masyarakat 

memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa dan 

terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya 

manusia yang berkualitas (Sediyaningsih, 2013 dalam Astuti dkk, 2017). 

Kesejahteraan keluarga adalah terciptanya suatu keadaan yang harmonis dan 

terpenuhinya kebutuhan jasmani serta sosial bagi anggota keluarga, tanpa mengalami 

hambatan-hambatan yang serius di dalam lingkungan keluarga, dan dalam 

menghadapi masalah-masalah keluarga akan mudah untuk di atasi secara bersama 

oleh anggota keluarga, sehingga standar kehidupan keluarga dapat terwujud (Cahyat 

dkk, 2007). 
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2.2 Dinas Sosial Kabupaten Siak 

Dinas Sosial  pada lingkungan pemerintah Kabupaten Siak mempunyai tugas 

untuk membantu bupati di dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di 

bidang sosial, Dinas Sosial memiliki fungsi melakukan perumusan kebijakan dan 

pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang yang diembankan oleh pemerintah 

Kabupaten Siak kepada Dinas Sosial tersebut. Visi dan Misi Dinas Sosial dan Tenaga 

Kerja Kabupaten Siak yaitu: 

1. Visi 

Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Tenaga Kerja yang 

Terampil dan Profesional Menuju Masyarakat Siak yang Sejahtera Pada 

Tahun 2018. 

2. Misi 

a. Meningkatkan akses bilitas pelayanan sosial, mencegah dan menangani 

masalah sosial, meningkatkan kualitas pelayanan sosial serta memfasilitasi 

pembentukan sumber daya tenaga kesehateraan sosial. 

b. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru 

bagi pencari kerja/penganggur serta menjembatani pencari kerja dengan 

pihak perusahaan dalam pemagangan dan penempatan tenaga kerja yang 

diprioritaskan kepada tenaga kerja tempatan/lokal. 

c. Meningkatkan kesejahteraan pekerja yang meliputi pengupahan, 

keselamatan dan kesehatan kerja, kebebasan berserikat, pemantapan 

hubungan industrial, perlindungan terhadap pekerja dan jamsostek. 

d. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-

undangan di bidang ketenagakerjaan diperusahaan. 

e. Pengembangan wilayah transmigrasi lokal. 

2.3 Desil 

Desil Merupakan Kelompok Rumah tangga dalam Basis Data Terpadu untuk 

Program Perlindungan Sosial yang dikelola oleh TNP2K. Desil adalah kelompok per-
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sepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi ke dalam 10 Desil. Kemudian 

Desil disesuaikan dengan keadaan kesejahteraan masing-masing daerah di indonesia. 

Pengelompokan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu adalah sebagai berikut 

(BDT TNP2K, 2016): 

1. Desil 1 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% terendah (sangat miskin) 

2. Desil 2 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 11 sampai 20% terendah 

(miskin) 

3. Desil 3 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 21 sampai 30% terendah 

(hamper miskin) 

4. Desil 4 adalah rumah tangga dalam kelompok antara 31 sampai 40% terendah 

(cukup miskin) dan seterusnya 

5. Desil 10 adalah rumah tangga dalam kelompok 10% dengan tingkat 

kesejahteraan paling tinggi. 

Basis Data Terpadu Kabupaten Siak berisikan kelompok Desil 1, Desil 2, dan 

Desil 3 serta Desil 4 karena memuat 40% rumah tangga dengan peringkat 

kesejahteraan terendah di Indonesia. 

2.4 Data Mining 

Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan 

penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang 

menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan dan machine learning 

untuk mengekstraksi mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan 

yag terikat dari berbagai database besar (Turban, et al, 2005 dalam Kusrini dan 

Luthfi, 2009). 

 Menurut Gatner Group data mining adalah suatu proses menemukan 

hubungan yang berarti, pola dan kecendrungan dengan memeriksa dalam sekumpulan 

besar data yang tersimpan dalam penyimpanan, dengan menggunakan teknik 

pengenalan pola seperti teknik statisitik dan matematika. Kemajuan luar biasa yang 
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terus berlanjut dalam bidang data mining didorong oleh beberapa faktor antara lain 

(Kusrini dkk, 2009 dalam Larose, 2005): 

1. Pertumbuhan yang cepat dalam kumpulan data 

2. Penyimpanan data dalam data warehouse, sehingga seluruh perusahaan 

memiliki akses ke dalam database yang handal. 

3. Adanya peningkatan akses data melalui navigasi web dan internet. 

4. Teknik kompetisi bisnis untuk meningkatkan penguasaan pasar dalam 

globalisasi ekonomi. 

5. Perkembangan teknologi perangkat lunak untuk data mining (ketersediaan 

teknologi). 

6. Perkembangan yang hebat dalam kemampuan komputasi dan pengembangan 

kapasitas media penyimpanan. 

 Dari definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait dengan 

data mining adalah: 

a. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah 

ada. 

b. Data yang akan diproses berupa data yang sangat besar. 

c. Tujuan dari data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang 

mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. 

2.5 Pengelompokan Data Mining 

 Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat 

dilakukan, yaitu (Kusrini dkk, 2009 dalam Larose, 2005): 

1. Deskripsi 

 Terkadang peneliti dan analis secara sederhana ingin mencoba mencari cara 

untuk menggambarkan pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. 

Sebagai contoh: Petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menemukan 

keterangan atau fakta bahwa siapa yang tidak cukup professional akan sedikit 

didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan 
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sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau 

kecenderungan.  

2. Estimasi 

 Estimasi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali variabel target estimasi lebih 

ke arah numerik daripada ke arah kategori. Model dibangun menggunakan 

record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai 

prediksi. Selanjutnya pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel 

target dibuat berdasar nilai variabel prediksi. Sebagai contoh: akan dilakukan 

estimasi tekanan darah systolic dari pasien rumah sakit berdasarkan umur 

pasien, jenis kelamin, index berat badan dan level sodium darah. Hubungan 

antara tekanan darah systolic dan nilai variabel prediksi dalam proses 

pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Model estimasi yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk kasus baru lainnya. Contoh lain yaitu 

estimasi nilai indeks prestasi kumulatif mahasiswa program pascasarjana 

dengan melihat nilai indeks prestasi mahasiswa tersebut pada saat mengikuti 

program sarjana.  

3. Prediksi 

 Prediksi hampir sama dengan klasifikasi dan estimasi, kecuali bahwa dalam 

prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh dari prediksi 

dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Prediksi harga beras dalam tiga bulan yang akan datang.  

b. Prediksi persentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas 

bawah kecepatan dinaikan. Beberapa metode dan teknik yang digunakan 

dalam klasifikasi dan estimasi dapat pula digunakan (untuk keadaan yang 

tepat) untuk prediksi.  

4. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Contoh: Penggolongan 

pendapatan, dapat dipisahkan dalam 3 kategori yaitu pendapatan tinggi, 



12 
 

pendapatan sedang dan pendapatan rendah. Contoh lain klasifikasi dalam 

bisnis dan penelitan adalah:  

a. Menentukan apakah suatu transaksi kartu kredit merupakan transaksi 

yang curang atau bukan.  

b. Memperkirakan apakah suatu pengajuan hipotek oleh nasabah merupakan 

suatu kredit yang baik atau buruk.  

c. Mendiagnosa penyakit seorang pasien untuk mendapatkan termasuk 

kategori penyakit apa.  

5. Pengklusteran 

Pengkluteran merupakan pengelompokan record, pengamatan, atau 

memperhatikan dan membentuk kelas obyek-obyek yang memiliki kemiripan. 

Kluster adalah kumpulan dari record yang memiliki kemiripan satu dengan 

yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-record dalam 

kluster lain. Pengklusteran berbeda dengan klasifikasi yaitu tidak adanya 

variabel target dalam pengklusteran. Pengklusteran tidak mencoba untuk 

melakukan klasifikasi, mengestimasi atau memprediksi nilai dari variabel 

target. Akan tetapi algoritma pengklusteran mencoba untuk melakukan 

pembagian terhadap keseluruhan data menjadi kelompok-kelompok yang 

memiliki kemiripan (homogen), yang mana kemiripan record dalam satu 

kelompok akan bernilai maksimal sedangkan kemiripan dengan record dalam 

kelompok lain akan bernilai minimal. Contoh pengklusteran dalam bisnis dan 

penelitian adalah:  

a. Mendapatkan kelompok-kelompok konsumen untuk target pemasaran 

dari suatu produk bagi perusahaan yang tidak memiliki dana pemasaran 

yang besar. 

b. Untuk tujuan audit akuntansi, yaitu melakukan pemisahan terhadap 

perilaku financial dalam baik dan mencurigakan.  

c. Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari gen, untuk mendapatkan 

kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar.  
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6. Asosiasi 

Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul 

dalam satu waktu. Dalam dunia bisnis lebih umum disebut sebagai analisis 

keranjang belanja. Contoh asosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi seluler yang 

diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran 

upgrade layanan yang diberikan. 

b. Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan dan 

barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan.  

2.6 KDD 

Data  mining  merupakan  salah  satu  tahap pada  proses  KDD yang terdiri 

dari penerapan analisis data dan penemuan algoritma yang menghasilkan enumerasi 

pola tertentu atau model terhadap suatu data. Proses dalam KDD bersifat interaktif 

dan berulang, yang melibatkan banyak langkah dengan banyak keputusan yang dibuat 

oleh pengguna (Fayyad et al, 1996). Adapun tahapan dalam KDD dapat dilihat pada 

Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Tahapan dalam KDD 

(Sumber: Fayyad et al, 1996) 
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1. Data Cleaning  

Data-data yang tidak relevan itu juga lebih baik dibersihkan karena 

keberadaannya bisa mengurangi mutu atau akurasi dari hasil data mining 

merupakan istilah yang sering dipakai untuk menggambarkan tahapan ini. 

Pembersihan data juga akan mempengaruhi performasi dari sistem data 

mining karena data yang ditangani akan berkurang jumlah dan 

kompleksitasnya.  

2. Data Integration  

Data mining tidak hanya berasal dari suatu database tetapi juga berasal dari 

beberapa database atau file teks, integrasi data dilakukan pada atribut-atribut 

yang mengidentifikasi entitas entitas yang unik seperti atribut nama, jenis 

produk, nomor pelanggan dan sebagainya.  

3. Data Transformation  

Coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data 

tersebut sesuai untuk proses Data Mining. Proses coding dalam KDD 

merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi 

yang akan dicari dalam basis data.  

4. Data Mining  

Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data 

terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode, 

atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau 

algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses KDD secara 

keseluruhan.  

5. Pattern Evolution  

Dalam tahap ini hasil dari teknik data mining berupa pola-pola yang khas 

maupun model prediksi dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada 

memang tercapai. Bila ternyata hasil yang diperoleh tidak sesuai hipotesa, ada 

beberapa alternative yang dapat diambil seperti menjadikannya umpan balik 

untuk memperbaiki proses data mining, mencoba teknik data mining lain 
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yang lebih sesuai, atau menerima hasil ini sebagai suatu hasil yang di luar 

dugaan yang mungkin bermanfaat. Ada beberapa teknik data mining yang 

menghasilkan hasil analisa berjumlah besar seperti analisa prediksi. 

Visualisasi hasil analisis akan sangat membantu untuk memudahkan 

pemahaman dari hasil data mining.  

6. Knowledge  

Tahap terakhir dari proses data mining adalah bagaimana memformulasikan 

keputusan atau aksi dari hasil analisa yang didapat. Ada kalanya hal ini harus 

melibatkan orang-orang yang tidak memahami data mining. Karenanya 

presentasi hasil data mining dalam bentuk pengetahuan yang bisa dipahami 

semua orang adalah satu tahapan yang diperlukan dalam proses data mining. 

2.7 SOM 

Algoritma SOM atau yang sering disebut dengan Jaringan Syaraf Tiruan 

Kohonen merupakan suatu metode jaringan syaraf tiruan yang diperkenalkan oleh 

Professor Teuvo Kohonen pada tahun 1981. Jaringan Kohonen/SOM digunakan 

untuk mengelompokkan (clustering) data berdasarkan karakteristik/fitur-fitur data. 

Jaringan Kohonen termasuk dalam pembelajaran tak terawasi (unsupervised 

learning). Pada jaringan ini, suatu lapisan yang berisi neuron-neuron akan menyusun 

dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu kelompok yang dikenal 

dengan istilah cluster (Setiani dkk, 2015). 

Selama proses penyusunan diri, Weight vector (vector bobot) pada unit cluster 

berfungsi sebagai contoh dari pola input yang terkait dengan cluster tersebut. 

Sewaktu proses self-organization, unit cluster yang vektor bobotnya paling dekat 

sesuai dengan input pettern (biasanya kuadrat dari jarak minimum eucludian) dipilih 

sebagai pemenang. Unit pemenang dan unit tetangga (berdasarkan topologi dari unit 

cluster) memperbarui bobot mereka. Vektor bobot dari unit tetangga secara umum 

tidak dekat dengan input pettern. Contohnya, untuk linear array dari unit cluster, 
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lingkungan dari radius R disekitar unit cluster terdiri dari semua unit J sehingga max 

(1,J-R) ≤ j ≤ min (J+R, m) (Fausett 1993).  

SOM merupakan metode terkemuka pendekatan jaringan syaraf tiruan untuk 

clustering, setelah competitive learning (Sitanggang dalam Rahmawati dkk, 2015). 

SOM berbeda dengan competitive learning yaitu syaraf dalam satu  lingkungan  

belajar  untuk  mengenali  bagian  lingkungan  dari  ruang  input.  SOM  mengenali 

distribusi  (seperti  competitive  learning)  dan  topologi  dari  vektor  input  yang  

melalui  proses training,  SOM  memperlihatkan  tiga  karakteristik kompetisi  yaitu  

setiap  vektor  bobot  saling berlomba  untuk  menjadi  simpul  pemenang,  kooperasi  

yaitu  setiap  simpul  pemenang bekerjasama dengan lingkungannya, dan adaptasi 

yaitu perubahan simpul pemenang (Rahmawati dkk, 2015). 

2.7.1 Algoritma SOM 

Sebelumnya data dinormalisasi terlebih dahulu dengan persamaan sebagai 

berikut: 

      

         
  .................................................................................................(2.1) 

1. Inisialisasi bobot.  

Menentukan secara acak bobot awal secara random sebagai wij. Inisialisasi 

nilai bobot juga dapat menggunakan nilai tengah (middle point/mid point)  

atau  menggunakan  nilai acak (Demuth & Beale, 2003 dalam Edward, 2006). 

2. Repeat 

a. Menentukan data     

Pada algoritma tahap ini adalah menetukan data selanjutnya  

b. Menentukan centroid dari obyek tersebut    

Untuk setiap data terhadap bobot dihitung menggunakan Euclidean 

Distance matrix. 

    √∑         
 
       .......................................................................(2.2) 

c. Menentukan bobot terbaru    



17 
 

Dalam  menentukan  bobot  terbaru  pada  waktu  t,  maka  diasumsikan  

obyek  saat  ini  x(i) dan centroid yang terbentuk wj. Kemudian untuk 

menentukan centroid yang baru untuk waktu berikutnya t+1 

Wij (baru) = Wij (lama) +  ∞ [xi - Wij (lama)]…………………….........(2.3) 

 α adalah learning rate, tiap kenaikan epoch (iterasi) maka dilakukan 

pembaruan learning rate, dengan cara: 

Decrement α = α awal * decrement.......................................................(2.4) 

α baru = α awal – Decrement α ............................................................(2.5)  

d. Sampai tidak ada perubahan weight vector atau threshold sudah terpenuhi. 

e. Iterasi pada langkah  ke-2 akan berhenti apabila threshold terpenuhi. 

f. Menetapkan setiap objek terhadap centroid dan menentukan letak cluster 

tersebut.   

 Pada  Gambar  2.2  jika  neuron/bobot  yang  di  tengah  adalah  winner  

neuron  untuk  suatu input  vector/data,  maka  neighboring  neuron  untuk  winner  

neuron  ini  adalah  mereka  yang terletak di dalam lingkaran area, yang didefinisikan 

dengan Nc(t1), Nc(t2), …dst. Nc(t1) adalah batas area pada iterasi ke-1, Nc(t2) 

adalah batas area pada iterasi ke-2, dst. Neuron yang secara topografi terletak jauh 

dari winner neuron tidak diupdate (Rahmawati dkk, 2015). Adapun Ilustrasi Self 

Organizing Map dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi SOM 

 (Sumber: Rahmawati dkk, 2015) 
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2.7.2 Perhitungan SOM 

Berikut adalah tahapan dari perhitungan algoritma SOM: 

1. Masukan data. Data yang digunakan adalah data yang berbentuk  matrik  ixj,  

dan  selanjutnya  dilakukan  proses  clustering  menggunakan  metode SOM. 

2. Pada  perhitungan  menggunakan  metode  SOM,  diawali  dengan  inisialisasi  

bobot  secara random (acak). 

3. Menetapkan  learning  rate  (α),  untuk  epoch  ke-2  dst  nilai  learning  rate  

diperbaharui. 

4. Untuk  setiap  data  dilakukan  perhitungan  terhadap  bobot  menggunakan  

rumus  Euclidean Distance.  

5. Cari indeks dari sebuah neuron, yaitu Dj yang mempunyai nilai terkecil. 

6. Data yang memiliki nilai terkecil dari langkah 4 digunakan untuk proses 

update bobot.  

7. Lakukan langkah 4-5 untuk setiap data. 

8. Perbaharui learning rate. 

9. Melakukan pengecekan syarat berhenti. 

10. Selanjutnya  dilakukan  proses  pengelompokkan  atau  clustering,  disini 

menggunakan rumus Euclidean. 

11. Hasil akhir dari proses ini yaitu data tercluster. 

2.8 DBI 

DBI merupakan  salah  satu  metode  validasi  cluster  untuk evaluasi  

kuantitatif  dari hasil clustering. Pengukuran ini bertujuan  memaksimalkan  jarak 

intercluster  antara satu  cluster  dengan  cluster  yang  lain.  Dalam  penelitian  ini  

DBI  akan  digunakan untuk mendeteksi outlier pada masing-masing cluster yang 

terbentuk (Rahmawati dkk, 2015). Langkah-langkah perhitungan DBI sebagai berikut 

(Bouldin, 1979): 

1. Mengelompokan data berdasarkan jumlah cluster. 

2. Menghitung rata-rata jarak Si dalam setiap cluster.  
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 i  {
1

 i
 ∑ | j- i|

  i
j i

}
1  

  ..............................................................................(2.6) 

Dimana Ti jumlah vector dalam cluster i  

Ai adalah centroid cluster i 

3. Menghitung jarak antar setiap centroid/ weight vector. 

Mij  {∑ |aki-akj|
p

N
k i }

1 p

  ................................................................................(2.7) 

dimana aki merupakan komponen k dari n-dimensi vektor ai, yang merupakan 

centroid cluster i. 

4. Rij  
 i+ j

Mij
 .....................................................................................................(2.8) 

5. R̅  
1

N
 ∑ Ri

N
i 1 , .............................................................................................(2.9) 

Perlu dicatat bahwa Mij adalah metrik Minkowski dari centroid yang 

mencirikan kelompok i dan j. Ketika p = 1, Mij mengurangi ke "city block" jarak yang 

digunakan oleh Carmichael dan Sneath. Ketika p = 2, Mij adalah Euclidean distance 

antara centroid. Si adalah akar dari q saat q dari poin dalam cluster i about their mein. 

Jika q = 1, Si menjadi Euclidean jarak rata-rata dari vektor dalam cluster i ke centroid 

cluster j. Jika q = 2, Si adalah standar deviasi jarak dari sampel dalam sebuah cluster 

ke cluster masing-masing pusat. Jika p = q = 2, Rij adalah kebalikan dari Fisher klasik 

kesamaan ukuran dihitung untuk cluster i dan j (Bouldin, 1979).Skema clustering 

yang optimal adalah skema yang memiliki nilai IDB minimal (Sitanggang dalam 

Rahmawati dkk, 2015). 

2.9 Microsoft Excel 

Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet 

yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi 

Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan 

pembuatan grafik yang, dengan menggunakan strategi marketing yang agresif, 

menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer 

digunakan di dalam komputer mikro hingga saat ini (Suyanto, 2015). 
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2.10 Matlab 

Matlab merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh The 

Mathwork Inc. Program digunakan untuk menganalisis dan mengkomputasi data 

numerik, dan Matlab juga merupakan suatu bahasa pemrograman matematika 

lanjutan, yang dibentuk dengan dasar pemikiran yang menggunakan sifat dan bentuk 

matriks. Matlab hadir dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa 

pemrograman lain yang sudah ada lebih dahulu seperti Delphi, Basic maupun C++ 

(Prasetyo, 2014).  

2.11 Sistem Informasi  

Sistem informasi merupakan seperangkat komponen saling berhubungan dan 

berintegrasi yang berfungsi memproses, mendistribusikan, serta menyimpan 

informasi guna mendukung keputusan dan pengawasan di dalam suatu organisasi 

(Iswandy, 2015). 

2.12 MySQL 

MySQL adalah suatu sistem basis data RDBMS yang mampu bekerja secara 

cepat dan mudah digunakan MySQL juga merupakan program pengakses database 

yang bersifat jaringan, sehingga sapat digunakan untuk aplikasi banyak pengguna 

(Destiningrum dan Adrian, 2017). 

2.13 PHP 

PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor yang digunakan 

sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada 

dokumen HTML. Pengguna PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis sehingga 

maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien. PHP merupakan 

software open source yang disebarkan dan dilisensikan secara gratis (Yuhendra dan 

Yulianto, 2015). 

2.14 Testing 

Testing merupakan tahapan untuk mengetahui apakah program yang dibuat 

sudah sesuai dengan spesifikasi dari tahap perancangan sistem infomasi. Apabila ada 
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kesalahan pada program akan diperbaiki kembali sampai hasil sesuai dengan yang 

diharapkan (Nahdhatuzzahra dkk, 2016). Ada beberapa jenis testing atau pengujian 

seperti: 

2.14.1 Black Box Testing 

Black box testing merupakan testing yang berfokus pada spesifikasi 

fungsional dari perangkat lunak. Tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi input 

dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program (Mustaqba dkk, 

2015).  

2.14.2 UAT 

UAT merupakan proses verifikasi bahwa solusi yang dibuat dalam sistem 

sudah sesuai untuk pengguna. Proses ini berbeda dengan pengujian sistem 

(memastikan software tidak crash dan sesuai dengan dokumen permintaan 

pengguna), melainkan memastikan bahwa solusi dalam sistem tersebut akan bekerja 

untuk pengguna, yaitu tes bahwa pengguna menerima solusi di dalam sistem (Telkom 

University, 2017 dalam Ramadan, 2017). 

Adapun penghitungan persentase keberhasilan dari pengujian black box dan 

UAT digunakan rumus sebagai berikut: 

 Persentase berhasil  = 
 umlah berhasil

 umlah pertanyaan
x 1   ......................................(2.10) 

2.15 Penelitian Terdahulu 

Berikut adalah daftar riset digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, 

lihat pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis Judul Tahun Hasil 

1. Lilia Rahmawati, 

Andharini Dwi 

Cahyani dan 

Sigit Susanto 

Putro. 

Pemanfaatan 

metode cluster 

SOM - IDB sebagai 

analisa 

pengelompokan  

2015 

Didapatkan hasil uji coba dengan 

metode SOM mengelompokkan data 

yang berdekatan untuk dicari 

kemiripan pada pola. Kemiripan data 

pada pengelompokan beasiswa  
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Penulis Judul Tahun Hasil 

  penerima beasiswa.  Dilakukan menggunakan jumlah 

cluster 2,3,4 dan 5 learning rate awal 

0,6. Hasil IDB cluster 2 = 0,5125, 

cluster 3 = 0,340; Cluster 4 = 0.098, 

cluster 5 = 0,197 dari 10 data uji 

coba. Jadi jumlah cluster yang paling 

homogen adalah 4 cluster. 

2. Dessy Setiani dan 

RB.Fajriya Hakim 

Clustering 

indikator 

pembangunan 

berkelanjutan di 

Indonesia 

menggunakan 

algoritma Self- 

Organizing Maps 

(SOM) Kohonen 

2015 Algoritma Kohonen dapat 

diimplementasikan dalam hal 

segmentasi indikator pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. Dari hasil 

analisis terbentuk 5 cluster dengan 

karakteristik yang berbeda-beda dan 

hasilnya digunakan sebagai acuan 

pembangunan berkelanjutan di 

Indonesia. Sehingga untuk kebutuhan 

analisis lebih lanjut, pembaca dapat 

memanfaatkan pengenalan pola 

berdasarkan hasil visual. 

3. Anak Agung Gede 

Bagus Ariana, I 

Ketut Gede Darma 

Putra dan Linawati  

 

Perbandingan 

metode 

SOM/Kohonen 

dengan ART 2 pada 

data mining 

Perusahaan Retail 

2017 Evaluasi kinerja metode dilakukan 

dengan mengukur validasi index dari 

cluster yang terbentuk. Nilai Indeks 

Davies-Bouldin SOM (0,57) dan 

ART2 (1,09), Indeks Dunn SOM 

(2,46) ART2 (1,78), Indeks 

Silhouette SOM (0,53) ART2 (0,33). 

Hasil pengujian menunjukkan metode 

Self Organizing Map lebih baik 

dalam melakukan proses clustering 

data.   
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No Nama Penulis Judul Tahun Hasil 

4. Sari Devia 

Agustina 

Pengelompokan 

jurnal internasional 

terindeks scopus 

menggunakan self 

organizing maps 

algorithm 

2017 Hasil validasi menggunakan Index 

Davies Bouldin (IDB) menunjukan 

cluster 4 dengan learning rate 0,6 

pada percobaan I dengan nilai IDB 

0,4061 dan cluster 5 dengan learning 

rate 0,6 pada percobaan II dengan 

nilai IDB 0,6579 merupakan cluster 

optimal. Dari hasil cluster diketahui 

bahwa jurnal dengan impact factor 

tinggi terdapat pada cluster 0 di 

percobaan I terdapat di Negara 

Amerika, sedangakan Benua Eropa 

merupakan Benua dengan jumlah 

publisher terbanyak, India dan 

Greece merupakan Negara dengan 

jumlah terbanyak publikasi jurnal 

tidak dilanjukan oleh Scopus. 

 


