
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Data Mining 

Data mining adalah proses menemukan pola yang menarik dan 

pengetahuan dari sejumlah kumpulan data. Sumber data dapat mencakup 

database, data warehouse, web, repositori informasi lainnya, atau data yang 

dialirkan ke dalam sistem dinamis (Han et al., 2012). Hal ini membantu organisasi 

berfokus pada informasi yang paling penting di data warehouse mereka. Data 

mining dapat menjadi alat untuk memprediksi tren masa depan dan perilaku, 

membantu organisasi untuk membuat keputusan berbasis pengetahuan proaktif 

(Deshpande dan Thakare, 2010). Menurut Bellazi dan Zupan, data mining adalah 

proses pemilihan, mengekplorasi dan pemodelan data dalam jumlah besar untuk 

menemukan pola atau hubungan yang jelas dan berguna dalam proses analisis 

data (Bellazzi dan Zupan, 2008). 

 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 terus berlanjut dalam bidang data mining didorong oleh 

beberapa faktor antara lain (Larose, 2005 dalam Kusrini et al., 2009): 

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

dengan data mining adalah: 

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

ada. 

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

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

mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. 

2.2 Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan syaraf tiruan (JST) adalah sistem informasi pengolahan yang 

memiliki karakteristik kinerja tertentu yang sama dengan jaringan saraf (Fausett). 

JST menyerupai cara kerja otak manusia dalam dua hal, yaitu pengetahuan yang 

diperoleh kedalam jaringan melalui proses belajar dan kekuatan hubungan antar 

sel syaraf (neuron) yang dikenal dengan bobot sipnatik untuk menyimpan 

pengetahuan (Haykin, 1994 dalam Suyanto, 2007). 

Jaringan neuron terdiri atas kumpulan-kumpulan grup neuron yang 

tersusun dalam beberapa lapisan, yaitu (Pakaja dkk, 2012): 

1. Lapisan input (input layer): Berfungsi sebagai penghubung jaringan ke 

dunia luar. 

2. Lapisan tersembunyi (hidden layer): Suatu jaringan dapat memiliki lebih 

dari satu hidden layer atau bahkan bisa juga tidak memilikinya sama 

sekali. 

3. Lapisan keluaran (output layer): Prinsip kerja neuron-neuron pada lapisan 

ini sama dengan prinsip kerja neuron neuron pada lapisan tersembunyi 

(hidden layer) dan di sini juga digunakan fungsi Sigmoid, tapi keluaran 

dari neuron pada lapisan ini sudah dianggap sebagai hasil dari proses. 

2.3 Pengelompokan Data mining 

Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang 

dapat dilakukan, yaitu (Larose dalam Leidiyana, 2013). 
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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 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, indeks 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.  
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4. Klasifikasi 

Dalam klasifikasi, terdapat target variabel kategori. Contoh: Penggolongan 

pendapatan, dapat dipisahkan dalam 3 kategori yaitu pendapatan tinggi, 

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. Cluster adalah kumpulan dari record yang memiliki kemiripan 

satu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record-

record dalam cluster 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.  
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c. Melakukan pengklusteran terhadap ekspresi dari gen, untuk mendapatkan 

kemiripan perilaku dari gen dalam jumlah besar.  

6. Asosiasi 

Tugas assosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul 

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

keranjang belanja.  

Contoh assosiasi dalam bisnis dan penelitian adalah:  

a. Meneliti jumlah pelanggan dari perusahaan telekomuniasi seluler yang 

diharapkan untuk memberikan respon positif terhadap penawaran 

upgrade layanan yang diiberikan.  

b. Menemukan barang dalam supermarket yang dibeli secara bersamaan 

dan barang yang tidak pernah dibeli secara bersamaan.  

2.4 Knowledge Discovery in Database (KDD) 

Data mining merupakan salah satu tahap pada proses Knowledge  

Discovery in Database (KDD) yang terdiri dari penerapan analisis data dan 

penemuan algoritma yang menghasilkan enumerasi pola tertentu atau model 

terhadap suatu data. Proses dalam KDD berdifat interaktif dan berulang, yang 

melibatkan banyak langkah dengan banyak keputusan yang dibuat oleh pengguna. 

(Fayyad et al., 1996) 

 

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 yang lebih sesuai, atau menerima hasil 

ini sebagai suatu hasil yang di luar dugaan yang mungkin bermanfaat. Ada 
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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. 

2.5 Self Organizing Maps (SOM) 

Algoritma SOM Kohonen digunakan untuk proses segmentasi guna 

mendapatkan hasil visualisasi dan cluster kondisi indikator pembangunan 

berkelanjutan di Indonesia. 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 (Setiani dkk, 

2015).   

Jaringan Kohonen merupakan salah satu bentuk topologi dari 

Unsupervised Artificia Neural Network (Unsupervised ANN) dimana dalam proses 

pelatihannya tidak memerlukan pengawasan (target output). 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 
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dari unit tetangga secara umum tidak dekat dengan input pettern. Contohnya, 

untuk linear array dari unit cluster, lingkungan dari radius R disekitar unit cluster 

terdiri dari semua unit J sehingga max (1,J-R) ≤ j ≤ min (J+R, m) (Fausett). 

SOM adalah 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).  

2.4.1 Algoritma SOM  

Sebelumnya data dinormalisasi terlebih dahulu dengan persamaan sebagai 

berikut: 

X-Xmin

Xmax-Xmin
  ................................................................................................ (2.1) 

1. Inisialisasi bobot.  

Pada tahap ini 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 dan 

Beale, 2003 dalam Edward, 2006). 

2. Repeat 

a. Menentukan data     

Pada algoritma tahap ini adalah menetukan data. 

b. Menentukan weight vector dari obyek tersebut.    

Untuk setiap data terhadap bobot dihitung menggunakan Euclidean 

Distance matrix. 

Dj=√∑ (wij-xi
m
i=1 )

2
  ........................................................................... (2.2) 
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c. Menentukan bobot terbaru    

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 obyek terhadap weight vector 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 diperbarui (Rahmawati dkk, 2015). 

 

Gambar 2.2  Ilustrasi Self Organizing Maps (SOM) 

 (Sumber: Rahmawati dkk, 2015) 
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2.4.2 Perhitungan SOM 

Berikut merupakan 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 diperbarui. 

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. Perbarui 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 ter-cluster. 

2.6 Indeks Davies Bouldin (IDB) 

Indeks  Davies Bouldin  (IDB)  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  IDB  akan  digunakan untuk mendeteksi outlier pada 

masing-masing cluster yang terbentuk (Rahmawati dkk, 2015). Langkah-langkah 

perhitungan IDB sebagai berikut (Bouldin, 1979):  

1. Mengelompokan data berdasarkan jumlah cluster. 

2. Menghitung rata-rata jarak Si dalam setiap cluster.  

Si= {
1

Ti
 ∑ |Xj-Ai|

qTi

j=i }
1/q

  ........................................................................ (2.6) 
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Dimana Ti jumlah vector dalam cluster i 

Ai adalah centroid cluster i 

3. Menghitung jarak antar setiap centroid/ weight vector. 

Mij= {∑ |aki-akj|
pN

k=i }
1/p

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

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

merupakan centroid cluster i. 

4. Rij= 
Si+Sj

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

5. R̅= 
1

N
 ∑ Ri

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

 dimana Ri = maximum dari Rij i ≠j.  

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). 

2.7 Sensitifitas 

Pencarian nilai sensitifitas dilakukan untuk mengukur keakuratan suatu 

nilai. Penentuan sensitifitas diambil berdasarkan nilai rentang yang terkecil dari 

beberapa nilai dan variabel yang ada dalam sebuah proses regresi (Smola dalam 

Mustakim, 2014). Pencarian nilai sensitifitas dilakukan dengan tiga proses yaitu 

(Ibid):  

1. Sensitifitas Pertama  

Penentuan sensitifitas ini dilakukan dengan mengurangkan nilai alternatif 

pertama dengan nilai alternatif kedua. Secara umum dirumuskan dengan:   

Jumlah Sensitifitas = ( Xa –Xb ) .........................................................  (2.10)  
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Dimana: 

Xa = nilai alternatif pertama 

Xb = nilai alternatif kedua  

2. Sensitifitas Kedua  

Penentuan sensitifitas ini dilakukan dengan membagi nilai alternatif 

pertama dengan jumlah keseluruhan hasil. Secara umum dirumuskan 

dengan:  

Jumlah Sensitifitas = 
Xi

∑ x
 ......................................................................  (2.11) 

Dimana: 

Xi = nilai alternatif ke-i 

X  = nilai alternatif 

2.8 Jurnal Internasioanal 

Jurnal adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet berseri berisi bahan 

yang sangat diminati orang saat diterbitkan. Bila dikaitkan dengan kata ilmiah di 

belakang kata jurnal dapat terbitan berarti berkala yang berbentuk pamflet yang 

berisi bahan ilmiah yang sangat diminati orang saat diterbitkan.  

Jurnal ilmiah merupakan sumber informasi utama yang penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu cara agar jurnal nasional 

mendapatkan pengakuan dunia sebagai jurnal bereputasi Internasional adalah 

dengan mendaftarkan jurnal tersebut ke indeks Scopus, yang merupakan situs web 

database abstrak dan citation terbesar dengan data bersumber dari literatur-

literatur yang dievaluasi oleh peer. Agar bisa ditingkatkan menjadi jurnal 

internasional, editor harus betul-betul pilihan, misalnya jurnal internasional ITB 

Journal of Science, naskah yang masuk datang dari peneliti di berbagai negara 

dan diperiksa kelayakannya oleh para editor. Para editor tersebut tidak hanya dari 

Indonesia saja. Ada sekitar 20 editor yang tersebar di Indonesia dan berbagai 

negara (Kusuma, 2014). 

Berdasarkan peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor: 

III/PRT/2013-01/014, yang dimaksud dengan Jurnal Internasional adalah media 

berkala yang menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan, diterbitkan 

http://www.ditpertais.net/regulasi/jurnal/pdjur.asp
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secara resmi dengan ISSN dan disebarluaskan, melibatkan pakar sebagai mitra 

bestari dari berbagai negara, diminati pakar dari berbagai negara sebagai penulis 

dan pelanggan, dan didistribusikan ke berbagai negara dan menggunakan salah 

satu bahasa internasional. 

  Untuk evaluasi Jurnal Internasional, rujukan yang dapat digunakan adalah 

Scimago Journal  Country Rank (SJR) dan Web of Science (Thomson), yang 

terdiri dari Art and Humanities Citation Index, Science Citation Index, dan Social 

Science Citation Index. Hal ini merujuk juga pada surat edaran DIKTI tanggal 31 

Januari 2013 tentang Jurnal yang Perlu dipertimbangkan untuk Kenaikan 

Pangkat/Jabatan Dosen (LPPM UNPAR). 

2.9 Scopus 

Dengan melihat cepatnya pertumbuhan cakupan riset ke ranah yang lebih 

bersifat global, interdisiplin dan kolaboratif kita memerlukan sebuah pusat data 

(database) yang mencakup fenomena-fenomena ilmiah yang pernah diteliti oleh 

berbagai tim riset dari seluruh dunia selama ini. Pusat data tersebut berguna untuk 

melihat apa yang sudah diteliti dan mengetahui kontribusi dari penelitian yang 

sedang kita kerjakan diantara literatur ilmiah yang sudah ada. Atau dengan kata 

lain melihat sejauh mana kontribusi ilmiah yang bisa ditawarkan kepada jurnal 

agar mau mempublikasikan hasil karya penulis (ResendEve, 2014). 

Salah satu entitas yang paling dikenal oleh para peneliti dunia adalah 

Scopus yang diluncurkan pada November 2004. Dimiliki oleh Elsevier, salah satu 

penerbit utama dunia, Scopus adalah 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 jaman 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 dalamnya adalah data publikasi, abstrak, 

referensi, dan lainya (ResendEve, 2014). 

Di samping itu, Scopus juga memberikan data agregat untuk menunjukkan 

tingkat pengaruh suatu jurnal (journal impact) atau institusi (institutional impact) 

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ah.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_sciex.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/publist_ssci.pdf
http://pak.dikti.go.id/portal/?p=41
http://pak.dikti.go.id/portal/?p=41
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dalam dunia publikasi ilmiah berdasarkan hubungan sitasi dari dan ke artikel-

artikel yang diterbitkan oleh sebuah jurnal atau dipublikasikan oleh peneliti-

peneliti dari suatu institusi. Maka, pengguna Scopus dengan mudah mendapatkan 

informasi mengenai apa yang sudah dipublikasikan oleh penerbit-penerbit atau 

lembaga-lembaga riset dari seluruh dunia dan kemana sebaiknya penulis 

mempublikasikan karyanya (ResendEve, 2014). 

2.10 Matlab 

Matrix Laboratory (Matlab) yaitu sebuah program 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 yang merupakan singkatan 

dari Matrix Laboratory, merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan 

oleh The Mathwork Inc. yang 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 MySQL  

MySQL adalah sebuah aplikasi Relational Database Management Server 

(RDBMS) yang sangat cepat dan kokoh serta bersifat open source. MySQL 

merupakan salah satu jenis database server yang banyak digunakan di dunia 

maya, yang menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database. 

MySQL dapat digunakan pada berbagai platform sistem operasi (Sidik dan Betha, 

2012).   

2.12 PHP Hypertext Pre-processor (PHP)  

PHP merupakan bahasa server-side yang cukup handal, yang akan 

disatukan dengan HTML dan berada di server. Artinya, sintaks dan perintah yang 

diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server sebelum dikirim ke komputer 

klien. Seluruh aplikasi yang berbasiskan web dapat dibuat menggunakan PHP. 

Salah satu kelebihan PHP adalah kemampuan untuk dapat melakukan koneksi 

dengan berbagai database, seperti MySQL, Postgre SQL dan Access. Selain itu 

PHP juga bersifat open source (Sidik dan Betha, 2012). 
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2.13 Riset Terdahulu 

Pada penelitian Rahmawati dkk (2005) 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 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). 

Selanjutnya Hariri dkk (2016) melakukan penelitian yang berjudul Self 

Organizing Map-Neural Network untuk Pengelompokan Abstrak. Hasil yang 

didapat dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang 

Implementasi Efficient Self Organizing Map pada Text Clustering menggunakan 

reduksi dimensi dapat diterapkan pada data tugas akhir mahasiswa teknik 

informatika. Percobaan dilakukan dengan meng-cluster tugas akhir tersebut 

menjadi empat kelompok, karena pada dasarnya data tugas akhir tersebut terdiri 

dari empat bidang minat. Uji coba dilakukan dengan cara menguji data melalui 

beberapa skenario percobaan. Skenario percobaan dibagi menjadi 3 skenario. 

Optimum cluster terdapat pada skenario 1 yaitu dengan nilai SSE = 0,011175 dan 

waktu komputasi sebesar 923 detik. Dapat disimpulkan bahwa optimum cluster 

untuk data abstrak adalah dengan jumlah fitur 150 term. Proses reduksi dimensi 

sangat mempengaruhi waktu komputasi, sehingga bias diterapkan SOM-NN pada 

data tugas akhir mahasiswa Universitas Trunojoyo (Hariri dkk, 2016). 

Pada tahun 2013 berdasarkan hasil pengujian dan analisa pada percobaan 

yang telah dilakukan oleh Purwaningsih dkk pada penelitianya tentang Opinion 

mining pada twitter menggunakan metode SOM  dapat disimpulkan bahwa, pada 
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algoritma SOM parameter yang berpengaruh dalam akurasi adalah epoch, 

learning rate dan radius. Pada percobaan yang telah dilakukan didapatkan hasil 

optimal pada nilai epoch 592, learning rate maksimum 0,3 dan minimum 0,01dan 

dengan radius maksimum 1,5 dan minimumnya 0,1. Nilai learning rate pada 

SOM berpengaruh pada perubahan nilai bobot node pemenang dan tetangganya, 

sedangkan nilai radius berpengaruh dalam menentukan tetangga dari node 

pemenang (Purwaningsih M dkk, 2013). 

Kohonen (2000) melakukan penelitian mengenai Self Organization of a 

Massive Document Collection,  penelitianya menjelaskan pelaksanaan sistem 

yang mampu mengatur koleksi dokumen yang luas sesuai dengan kesamaan 

tekstual. Hal ini didasarkan pada Self Organizing Maps (SOM) algoritma. Sebagai 

vektor fitur untuk dokumen statistik representasi dari kosa kata mereka 

digunakan. Tujuan utama di penelitianya adalah untuk meningkatkan algoritma 

SOM untuk dapat menangani dengan data dalam jumlah besar dimensi tinggi. 

Dalam eksperimen praktis kita dipetakan 6 840 568 abstrak paten ke 1 002 240-

node SOM. Sebagai vektor fitur mereka menggunakan vektor 500 dimensi angka 

stochastic diperoleh sebagai proyeksi acak tertimbang histogram kata (Kohonen et 

al., 2000). 

 


