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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi yang ditunjang oleh perkembangan teknologi 

informasi (TI) dalam satu dekade terakhir ini telah memberikan dampak yang 

cukup signifikan terhadap hampir semua aspek kehidupan, yang salah satunya 

adalah aspek pendidikan. Kebutuhan-kebutuhan akan informasi yang terus 

meningkat dalam aspek pendidikan secara langsung ataupun tidak langsung 

akan menuntut setiap instansi pendidikan untuk mengembangkan dan 

memaksimalkan performansi dalam menyediakan, menjamin, serta 

mempersembahkan mutu dan kualitas terbaik bagi peserta didiknya. Di dalam 

aspek pendidikan, perpustakaan merupakan fasilitas pokok yang menunjang 

kebutuhan siswa akan informasi-informasi yang dibutuhkan. 

Perpustakaan merupakan jendela pengetahuan dan gudang informasi 

yang salah satu diantaranya berupa informasi koleksi buku dengan kuantitas 

yang cukup banyak dan diversifikasi jenisnya. Mengenai informasi koleksi 

buku, dan terutamanya koleksi buku baru yang kelengkapan informasinya 

akan dibutuhkan khususnya oleh member atau anggota perpustakaan. 

Sehingga membutuhkan sebuah metode yang akurat agar dapat menentukan 

dan memastikan objek sebagai sasaran transformasi informasi koleksi katalog 

buku baru. 

Akan tetapi, selama ini metode yang dilakukan oleh perpustakaan 

dalam memberikan informasi tentang buku baru kepada member atau anggota 

masih kurang efektif dan tidak tepat sasaran, karena hanya dilakukan dengan 

metode manual yaitu men-display buku baru di mading (majalah dinding) 

selama beberapa hari (± 1 minggu) dan oleh petugas perpustakaan hanya 

dilakukan proses pemberitahukan secara acak ke setiap member atau anggota 

perpustakaan yang datang ke perpusakaan, Sehingga, dengan hanya 

menggunakan metode tersebut, akan memberikan kemungkinan besar bahwa 

informasi buku baru yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan 



 

2 

 

member atau anggota. Member atau anggota perpustakaan yang dimaksud 

tepat sasaran disini adalah member atau anggota yang berpotensi untuk 

mendapatkan informasi katalog buku baru sesuai dengan buku yang diminati.  

Oleh karena itu, agar member atau anggota perpustakaan mendapatkan 

informasi yang tepat mengenai katalog buku baru yang sesuai dengan 

minatnya, perlu dibangun sebuah sistem informasi dengan pengolahan data 

menggunakan teknik Data Mining dan metode Clustering. Perancangan 

sistem informasi tersebut akan menunjang dan memenuhi keakuratan metode 

untuk memilih sasaran yang tepat dalam memberikan informasi katalog buku 

baru sesuai dengan minat berdasarkan jenis buku yang pernah dipinjam 

sebelumnya oleh member atau anggota perpustakaan. 

Pengolahan data dengan menggunakan teknik Data Mining 

dimaksudkan untuk mencari pola terbaik dari jumlah data yang besar. Data 

Mining adalah suatu algoritma yang berfungsi untuk menggali informasi 

berharga yang terpendam atau tersembunyi pada suatu koleksi data (database) 

yang sangat besar sehingga ditemukan suatu pola yang menarik yang 

sebelumnya tidak diketahui [9]. Sedangkan metode Clustering dimaksudkan 

untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama menjadi satu 

kelompok (cluster). Clustering adalah sekumpulan data yang memiliki 

kesamaan terhadap data lain yang ada dalam satu cluster dan tidak 

mempunyai kesamaan di objek cluster yang berbeda [5]. Artinya Metode 

Clustering akan mengelompokkan anggota perpustakaan sesuai dengan 

tingkat kemiripan dan karakteristik buku yang pernah dipinjam dan buku baru 

yang ada berdasarkan judul buku. Dan algoritma Agglomerative Hierarchical 

Clustering dimaksudkan untuk menghasilkan kelompok (cluster) member 

atau anggota potensial. Sehingga sistem yang dibangun akan menghasilkan 

kelompok member dengan kesamaan tertentu yang jarak kedekatannya 

dihitung dari judul-judul buku yang pernah dipinjam sebelumnya. Kemudian 

hasil dari klaster tersebut sebagai bahan acuan dalam menginformasikan 

koleksi buku baru kepada member atau anggota berpotensi yang dihasilkan 

melalui Algoritma Agglomerative Hierarchical Clustering. 
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Penelitian yang sama telah dilakukan sebelumnya, namun pada 

penelitian sebelumnya atribut clustering yang digunakan adalah kode buku 

dari perpustakaan tersebut [1]. Dijelaskan bahwa pada penelitian 

sebelumnya sebelum melakukan proses clustering dengan menggunakan 

kode buku sebagai atribut, peneliti melakukan filtrasi terhadap data dengan 

parameter sesuai kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Proses filtering yang 

dilakukan diantaranya adalah melakukan perhitungan kuantitas peminjaman 

dalam periode tertentu serta perhitungan peminjaman berdasarkan DDC 

(Kode Buku). Setelah melakukan proses filtering, selanjutnya dilakukan 

proses perhitungan data dengan tujuan mendapatkan satuan nilai yang sama. 

Adapun langkah-langkah perhitungannya adalah pertama melakukan 

perhitungan nilai rata-rata variable (MF), selanjutnya perhitungan nilai 

standarisasi (SF), serta melakukan perhitungan nilai normalisasi (ZF). 

Langkah selanjutnya adalah menghitung distance tiap-tiap objek variable 

hingga ditemukan jarak terkecil dari masing-masing cluster (objek variabel) 

kemudian dibandingkan kembali jarak dari setiap objek. Sehingga 

didapatkan sebuah hasil cluster dengan objek-objek yang memiliki 

kesamaan  yang besar (jarak terkecil). 

Akan tetapi, pada penelitian kali ini, atribut atau parameter yang 

digunakan pada sistem untuk proses cluster adalah judul buku (dokumen 

teks), karena pada umumnya jika atribut dengan kode buku yang cenderung 

dilakukan secara manual, tidak dapat mengakomodir secara akurat hasil 

klaster buku yang ada. Dan dengan menggunakan judul buku sebagai 

atribut, diupayakan agar hasil klaster yang dihasilkan, bisa mengakomodir 

berbagai jenis buku sesuai dengan kebutuhan member atau anggota 

perpustakaan. Pada prosesnya penelitian kali ini mengimplementasikan 

metode text mining sebagai fungsi komparasi data teks menjadi data 

numerik. Dalam proses klastering member dalam peneletian kali ini yang 

secara berkesinambungan mengimplementasikan agglomerative 

hierarchical clustering, maka dalam perhitungan manhattan distance 

dibutuhkan data numerik untuk melakukan perhitungan jarak terkecil. 

Sehingga untuk mempermudah dan mengefisiensikan proses komparasi data 
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teks menjadi data numerik, peneliti mengimplementasikan metode text 

mining sebagai proses dari preprocessing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan. Adapun rumusan masalah yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana mengimplementasikan Agglomerative Hierarchical 

Clustering dalam pengelompokan member atau anggota perpustakaan 

yang potensial berdasarkan pola peminjaman buku di Perpustakaan 

SMA Muhammadiyah 1 Gresik? 

2. Bagaimana membangun sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan member atau anggota perpustakaan potensial yang berhak 

mendapat informasi promosi katalog buku terbaru dengan 

mengimplementasikan Agglomerative Hierarchical Clustering pada 

Perpustakaan SMA Muhammadiyah 1 Gresik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pada penyusunan penelitian ini, diperlukan beberapa batasan 

masalah untuk lebih mengarahkan dan memfokuskan pembahasan. Adapun 

batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Data sampel dan objek penelitian dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 

Gresik. 

2. Perancangan sistem ditujukan untuk proses klasterisasi member atau 

anggota potensial yang berhak menerima informasi katalog. 

3. Sistem tidak melakukan record tentang peminjaman dan pengembalian 

buku Perpustakaan. 

4. Sistem Clustering member atau anggota potensial dikelompokkan 

berdasarkan judul buku. 
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5. Metode yang diimplementasikan dalam pembangunan sistem adalah 

metode Agglomerative Hierarchical Clustering. 

6. Data training yang menjadi acuan/parameter dalam proses klasterisasi 

yang dijalankan sistem adalah data transaksi peminjaman. 

7. Penentuan member atau anggota yang berhak mendapatkan promosi 

katalog berdasarkan data transaksi peminjaman bulan sebelumnya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui implementasi metode Agglomerative Hierarchical 

Clustering dalam mengelompokkan member atau anggota potensial 

sesuai pola peminjaman buku di Perpustakaan SMA Muhammadiyah 1 

Gresik. 

2. Merancang sebuah sistem pendukung keputusan yang berguna untuk 

membantu petugas perpustakaan dalam menentukan member atau 

anggota potensial yang berhak menerima informasi katalog buku baru 

di Perpustakaan SMA Muhammadiyah 1 Gresik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir ini, secara sistematika diatur 

dan disusun dalam lima bab, yaitu : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisikan tentang gambaran umum Latar Belakang penulisan 

Tugas Akhir, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan, serta 

Sistematika Penulisan.  
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Berisikan tentang teori-teori, landasan-landasan, serta prinsip-

prinsip dasar yang digunakan sebagai landasan dalam desain 

serta implementasi sistem. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisikan tentang analisa dan rancangan aplikasi sistem 

pengklasteran member atau anggota berdasarkan pola 

peminjaman sebagai metode untuk menentukan member atau 

anggota berpotensi dengan menggunakan algoritma 

agglomerative hierachical clustering.  

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN UJI COBA SISTEM 

Berisikan tentang implementasi dan pengujian kinerja sistem 

yang telah dibuat, yaitu ketepatan dalam penklasteran member 

sesuai dengan pola peminjaman sehingga mendapatkan daftar 

member berpotesi sebagai hasil kluster. 

BAB V : PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir, serta saran-saran 

sehubungan dengan adanya kemungkinan tentang pengembangan 

sistem di masa yang akan datang. 


