
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini jurnal mempunyai kedudukan penting pada bidang

peningkatan ilmu penelitian. Publikasi jurnal ilmiah dianggap sebagai upaya

untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian sehingga berdampak pada perbaikan

dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Publikasi ini bisa juga dilakukan dalam

bentuk seminar, penerbitan dan jenis lain yang memungkinkan hasil-hasil

penelitian itu dapat disosialisasikan dan didesiminasikan secara terbuka kepada

publik, baik dalam skala nasional, regional maupun lokal (Sinaga, 2014).

Tercatat sampai tahun 2015 sudah terdapat lebih kurang 21.000 jurnal aktif

yang terindeks Scopus. Scopus diluncurkan pada November 2004, Scopus itu

sendiri merupakan sebuah pusat data terbesar di dunia yang mencakup

puluhan juta literatur ilmiah yang terbit sejak puluhan tahun yang lalu sampai saat

ini. Bahkan, walau jumlahnya tidak signifikan ada beberapa literatur dalam pusat

data Scopus yang sudah diterbitkan di zaman sebelum terjadi Perang Dunia II.

Fungsi utama Scopus adalah membuat indeks literatur ilmiah untuk memberikan

informasi yang akurat mengenai metadata masing-masing artikel ilmiah secara

individual, termasuk di antaranya adalah data publikasi, abstrak dan referensi

(ResendEve, 2014).

Gambar 1.1. Persentase Seri Scopus yang Sudah Terpublikasi

(Sumber: Elsevier, 1993)
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Berdasarkan hasil pengukuran statistik pada Gambar 1.1 di atas terkait

jurnal internasional terdapat 61.9% jurnal Scopus yang aktif. Dapat dilihat bahwa

semakin banyaknya minat seseorang untuk menulis dan mempublikasikan hasil

tulisanya dan banyak orang ingin dikenal dengan hasil karyanya. Salah satu cara

agar jurnal nasional mendapatkan pengakuan dunia sebagai jurnal bereputasi

Internasional adalah dengan mendaftarkan jurnal tersebut ke indeks Scopus

(Kusuma, 2014). Selain itu, ada cara lain agar jurnal nasional mendapatkan

penghargaan Internasional yaitu dengan memenuhi sejumlah persyaratan yang

terdapat di pasal 12 Permendiknas no. 22 Tahun 2011 tentang Terbitan Berkala

Ilmiah yang bunyinya adalah terbitan berkala ilmiah yang mendapat predikat

akreditasi A dapat memperoleh penghargaan bertaraf internasional apabila

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Ditulis dalam salah satu bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa.

b. Memuat artikel yang berisi sumbangan nyata bagi kemajuan suatu disiplin

ilmu yang banyak diminati ilmuwan sedunia.

c. Penerbitan dikelola secara terbuka dengan melibatkan dewan penyunting

dari berbagai penjuru dunia, dan penilaian artikelnya menggunakan sistem

penelaahan oleh mitra bebestari internasional secara anonim.

d. Penyumbang artikel merupakan pakar berspesialisasi yang berasal dari

berbagai negara.

e. Dilanggan oleh berbagai lembaga dan/atau pakar dari berbagai negara.

f. Terliput dalam daftar/indeks yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat

bertaraf internasional.

Tetapi dengan tingginya minat penulis untuk mempublikasikan jurnalnya,

banyak juga penulis yang mengalami kegagalan dalam mempublikasikan jurnal ke

indeks Scopus. Hal tersebut disebabkan karna penulis tidak mengetahui apakah

publisher jurnal yang terindeks Scopus tersebut masih active atau inactive atau

publisher tersebut akan dikeluarkan dari indeks Scopus atau tidak. Maksud dari

pernyataan tersebut adalah jika publisher itu dikategorikan inactive cancelled

pada database Scopus, publisher tersebut dinyatakan tidak dilanjutkan

publikasinya kedalam jurnal yang terindeks Scopus. Dapat diketahui jika Scopus
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melakukan pembaruan data sebanyak 2-3 kali dalam setahun, maka Scopus akan

menambahkan publisher baru ataupun mengeluarkan publisher yang ada dalam

database Scopus.

Pada saat ini jurnal Indonesia yang telah masuk ke dalam database jurnal

internasional terindeks Scopus masih relative sedikit. Pasalnya, tercatat sampai

Oktober 2016 baru terdapat 23 jurnal Indonesia yang telah terindeks Scopus,

jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan Singapura (117 jurnal) atau

Malaysia (88 jurnal). Karena jumlah jurnal yang masuk database nya sedikit,

tidak heran kalau jumlah publikasi internasionalnya juga sedikit (Elsevier, 1993).

Terlepas dari permasalahan di atas, perlunya pengelompokan terhadap data

jurnal terindeks Scopus yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui

persentase kemunculan pada sebuah kelompok jurnal yang masih terindeks active

pada jurnal Scopus berdasarkan atribut yang ada. Untuk mengetahui keberadaan

pengelompokan jurnal perlu dilakukannya sebuah cluster data. Salah satu teknik

yang dikenal dalam data mining yaitu Clustering. Pengertian clustering keilmuan

dalam data mining adalah pekerjaan mengelompokkan data (objek) yang

didasarkan hanya pada informasi yang ditemukan dalam data yang

menggambarkan objek tersebut dan hubungan diantaranya (Prasetyo, 2012).

Sampai saat ini, para ilmuwan masih terus melakukan berbagai usaha untuk

melakukan perbandingan model cluster sehingga dapat menghasilkan cluster yang

cocok digunakan pada sebuah penelitian.

Ada beberapa algoritma dalam clustering, salah satunya adalah algoritma

Self Organizing Maps (SOM). SOM merupakan algoritma dengan teknik

pelatihan jaringan syaraf tiruan yang pertama kali diperkenalkan oleh Kohonen

(Kohonen, 1989 dalam Prasetyo, 2012). SOM menggunakan basis winner takes

all, dimana hanya neuron pemenang yang akan diperbaharui bobotnya (Prasetyo,

2012). Metode pembelajaran pada SOM adalah unsupervised learning, dimana

tidak ada target kelas yang ditetapkan untuk setiap input-an (Singh et al., 2010).

SOM merupakan metode yang popular dan banyak digunakan untuk

pengelompokan data dan memvisualisasikan ruang dimensi data tertinggi (Alruily
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et al., 2010). Sehingga mampu mengimplementasikan pemetaan yang tertata dari

distribusi data dimensi tinggi ke grid rendah dimensi biasa (Kohonen, 1998).

Metode SOM sudah banyak digunakan untuk pengelompokkan baik secara

data rill, citra, maupun berbasis data audio visual. Pada penelitian Rahmawati dkk

(2015) melakukan penelitian dengan menggunakan studi kasus pengelompokan

penerima beasiswa. Didapatkan bahwa dari hasil uji coba dengan metode SOM

mampu mengelompokkan data yang berdekatan untuk dicari kemiripan

berdasarkan pola. Kemiripan data pada pengelompokan beasiswa dilakukan

dengan menggunakan jumlah cluster 2, 3, 4 dan 5 dengan learning rate awal 0,6.

Hasil Indeks Davies Bouldin (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 (Rahmawati dkk, 2015).

Ambarwati (2014) dalam penelitiannya telah mengaplikasikan Kohonen’s

SOM dalam kasus pengelompokkan berita Indonesia dan hasilnya dari tahun ke

tahun hasil proses clustering memiliki kecenderungan yang berbeda. Sistem dapat

menampilkan hasil clustering dan menampilkan visualisasi dengan baik.

(Ambrawati, 2014 dalam Suryaningsih dkk, 2015).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini akan

mengaplikasikan SOM dalam kasus clustering jurnal internasional yang terindeks

Scopus. Setelah memperoleh cluster dengan menggunakan SOM untuk

pengelompokan data. Selanjutnya untuk validasi cluster akan menggunakan IDB

sehingga dihasilkan kelompok yang optimum atau paling homogen dari cluster-

cluster yang sudah terbentuk.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat

dirumuskan masalah yaitu bagaimana memetakan pola data jurnal internasional

yang terindeks Scopus menggunakan Self Organizing Maps Algorithm.

1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam

penulisan Tugas Akhir ini adalah:
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1. Penelitian menggunakan data jurnal internasional terindeks Scopus yang

didapatkan dari website resmi www.elsevier.com, dengan jumlah data set

Scopus Source List 33825 record dan jumlah data set Scopus Discontinued

Sources List 100 record sampai Oktober 2016..

2. Penentuan centroid atau bobot pada metode SOM yang digunakan adalah

random nilai terhadap dataset yang digunakan.

3. Data akan dikelompokan berdasarkan 8 atribut. Atribut yang digunakan

untuk melakukan proses mining adalah Source Title, SJR 2013, SNIP

2013, SJR 2014, SNIP 2014, SJR 2015, SNIP 2015, dan Country.

4. Digunakan cluster dinamis yang terdiri dari 2, 3, 4, 5 dan 6 cluster dengan

learning rate 0,6; 0,2 dan 0,1.

5. Tools yang digunakan dalam perhitungan manual yaitu Microsoft Excel

dan Matlab.

6. Clustering algoritma SOM pada penellitian ini diterapkan pada sebuah

sistem informasi untuk menampilkan hasil dari cluster pada data set.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan cluster berdasarkan data jurnal terindeks Scopus yang telah di

keluarkan sehingga dapat diketahui persentase kemunculan pada sebuah

cluster jurnal yang masih terindeks active pada jurnal Scopus yang

didasarkan dari pola yang didapatkan pada cluster.

2. Mendapatkan cluster terbaik berdasarkan IDB dari claster 2, 3, 4, 5 dan 6.

1.5 Manfaat

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu menentukan publisher dari jurnal yang akan di publish

oleh penulis berdasarkan cluster data jurnal internasional terindeks Scopus

yang sudah ada sehingga didapatkan publisher terbaik sebagai acuan

seorang penulis memasukan jurnal ke indeks Scopus.

2. Memperoleh pola cluster terbaik dari simulasi dan percobaan 2, 3, 4, 5 dan

6 cluster yang memenuhi pola cluster terbaik secara homogen.



6

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri

dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini, yang

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dari pembahasan, manfaat yang didapatkan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku,

serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai tinjauan pustaka

dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. Baik metodologi

penggunaan metode clustering pada data mining.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung

dan disajikan secara rinci.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan saran

untuk penelitian selanjutnya.


