
BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dari percobaan melakukan clustering dengan kombinasi beberapa cluster (2,

3, 4 5 dan 6) dengan beberapa Learning rate (0,1; 0,2 dan 0,6) menggunakan

metode Self Organizing Maps (SOM), maka didapatkan cluster optimal

berdasarkan validasi Indeks Davies Bouldin (IDB) pada Percobaan I dan II

sebagai berikut:

a. Percobaan I, diperoleh cluster optimal menggunakan 4 cluster, Learning

rate 0,6 dengan nilai validasi IDB 0,4061.

b. Percobaan II, diperoleh cluster optimal menggunakan 5 cluster, Learning

rate 0,6 dengan nilai validasi IDB 0,6579.

2. Learning rate 0,6 merupakan parameter yang optimal dalam melakukan

cluster menggunakan SOM, semakin tinggi nilai suatu Learning rate maka

semakin optimal nilai jarak yang dihasilkan.

3. Dari Percobaan I diketahui bahwa Impact factor yang bernilai tinggi terdapat

pada cluster 0, sehingga peneliti yang ingin mepublikasikan hasil penelitianya

ke indeks Scopus pada anggota publisher di cluster 0 akan dinyatakan sebagai

peneliti dan dosen yang handal dan bekinerja sangat tingggi, didasarkan dari

nilai SJR dan SNIP yang ada pada cluster 0 tersebut.

4. Dari Percobaan II diketahui bahwa Negara Greece yang terdapat di benua

Eropa dan Negara India yang terdapat di benua Asia merupakan negara

dengan publisher yang terbanyak tidak dilanjutkan publikasinya oleh Scopus.

5. Benua Eropa merupakan benua dengan jumlah publisher terbanyak yang

jurnalnya  sudah terindeks oleh Scopu, dan juga merupakan benua dengan
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jumlah publisher terbanyak jurnalnya tidak dilanjutkan lagi publikasinya oleh

Scopus, yang disebabkan oleh faktor kuantitas.

6. Dari hasil analisis sensitifitas, hubungan antara data dan atribut pada

Percobaan I dan II didapatkan sensifitas Percobaan II pada proses pertama

dengan menggunkan 4 cluster dan proses kedua menggunakan 5 cluster

memiliki nilai kedekatan yang hampir mendekati, terletak pada cluster 3.

5.2 Saran

Pada penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan,

adapun saran yang peneliti berikan adalah melakukan optimasi kombinasi nilai-nilai

parameter algoritma SOM untuk memperoleh hasil yang optimal,  menggabungkan

beberapa algoritma agar hasil yang didapat lebih baik, untuk peneliti selanjutnya

dapat menggunakan hybrid algoritma SOM dengan K-Means, atau menggabungkan

beberapa metode lainnya.


