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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada tahap ini peniliti akan menjelaskan dasar teori untuk penunjang 

penulisan dan pengerjaan Tugas Akhir yang diperoleh dari jurnal, e-book, buku, 

ataupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas. 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Hasil Penelitian 

1. [5]Alusyanti Primawati • Ketiga elemen nilai yaitu nilai UTS, TGS, 

dan UAS dapat diolah dengan menggunakan 

Jaringan Syaraf Tiruan metode SOM untuk 

menentukan secara cepat jumlah mahasiswa 

yang LULUS dan TIDAK LULUS 

matakuliah tanpa dilakukan penghitungan 

nilai akhir. 

• Pelatihan SOM melalui kajian ini dapat 

mengolah data nilai yang beragam untuk 

dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan 

dengan cepat mahasiswa yang lulus 

matakuliah. 

2. [6]Prima Resti Nastiti, 

Bedi Suprapty, Achmad 

Fanany Onnita Gaffar 

Berdasarkan banyaknya iterasi dan perolehan 

banyaknya anggota pada setiap cluster, 

konsistensi dan efisiensi terhadap nilai 

centroid maka algoritma SOM lebih unggul 

dibandingkan algoritma FCM 

3. [7]Muh Najib Hilmi, 

Yuciana Wilandari, 

Hasbi Yasin 

Diperoleh Indeks Davies-Bouldin dengan 

hasil clustering terbaik yaitu DBI minimal 

1.7802 dengan learning rate 0.95 dan cluster 

yang terbentuk 3 cluster untuk cluster pertama 

sebanyak 6 anggota, cluster ke-2 sebanyak 9 

anggota dan cluster ke-3 sebanyak 5 anggota. 

4. [8]Ghifari Munawar Fungsionalitas sistem yang telah 

dikembangkan berjalan dengan baik, 

demikian pula dengan hasil clustering 

sistemnya. Dari beberapa percobaan tidak 

terlihat perbedaan nilai mean square error 

(MSE) yang signifikan, nilai MSE yang 

terbesar adalah 3,5406 dan terkecil 3,2802 
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dengan selisih nilai 0,2604. Hal ini 

menunjukan cluster yang 8 terbentuk oleh 

algoritma SOM pada studi kasus ini bersifat 

konvergen. 

5. [9]Vera Suryaningsih, 

Sari Widya Sihwi, 

Meiyanto Eko Sulistyo 

Prodi agribisnis memiliki penyebaran tren 

tema yang bervariasi di setiap tahun nya. 

Sedangkan pada prodi Agroteknologi, prodi 

ITP, serta prodi peternakan tema yang banyak 

di ambil setiap tahunnya hanya di beberapa 

cluster.pada prodi Argoteknologi, tema ynag 

paling banyak di ambil adalah tentang pupuk 

 

2.2. Self Organizing Map (SOM) 

Algoritma Self Organizing Map (SOM) pertama kali diperkenalkan oleh Prof. 

Teuvo Kohonen pada tahun 1982[12]. SOM merupakan metode yang dapat 

mengelompokkan(clustering) data berdasarkan kesamaan karakteristik/fitur-fitur 

data. Pengelompokan SOM menggunakan topologi dari Unsupervised Artificial 

Neural Network (Unsupervised ANN)  dimana dalam proses training tidak 

memerlukan pengawasan[13]. Metode pembelajaran tanpa pengarahan tidak 

memerlukan target, selama proses pembelajaran unit – unit input yang hampir sama 

dikelompokkan dalam kelompok tertentu yang berada di unit output (cluster 

units)[14]. Adapun arsitektur SOM dapat dilihat pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2. 1 Arsitektur SOM [7] 
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2.3. Data Mining 

Data mining dapat digunakan untuk memanage informasi dengan jumlah 

yang besar. Data dalam jumlah yang besar ini dapat mempermudah pengolahanya 

dengan menggunakan teknik data mining. Data mining merupakan ilmu komputer 

yang_digunakan untuk mengolah beberapa metadata untuk memberikan hubungan 

atau pola yang sesuai hingga menghasilkan suatu hasil berupa informasi yang 

bermanfaat bagi penggunanya [1]. Data mining merupakan penggabungan dari 

tekhnik statik, matematik, intelegent, dan mesin pembelajaran untuk mengekstraksi 

serta dapat memahami sesuatu terkait basis data besar [15]. 

 

2.4. Clustering  

Clustering adalah pengelompokan dari record, observasi-observasi atau kasus-

kasus kekelas yang memiliki kemiripan pada objek-objeknya[16]. Tujuan utama 

dari clustering adalah mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama 

kedalam sebuah titik baru. Terdapat beberapa karakteristik clustering diantaranya 

partition-based clustering, hierarchical clustering, dan pendekatan automatic 

mapping[17].  

 

2.5. Python 

Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi 

perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai 

bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang 

sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta 

komprehensif. Python juga didukung oleh komunitas yang besar. Python 

mendukung multi paradigma pemrograman, utamanya; namun tidak dibatasi; pada 

pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman 

fungsional[18]. 

Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, python umumnya 

digunakan sebagai bahasa skrip meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih 

luas mencakup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan 

menggunakan bahasa skrip. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan 

pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem 
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operasi. Python didistribusikan dengan beberapa lisensi yang berbeda dari beberapa 

versi. Lihat sejarahnya di Python Copyright. Namun pada prinsipnya Python dapat 

diperoleh dan dipergunakan secara bebas, bahkan untuk kepentingan 

komersial[19]. Adapun beberapa fitur yang dimiliki python antara lain.  

a. Memiliki kepustakaan yang luas dalam distribusi python telah disediakan 

modul-modul. 

b. Memiliki tata bahsa yang jernih dan mudah dipelajari. 

c. Memiliki aturan layout kode sumber yang memudahkan pengecekan, 

pembacaan kembali dan penulisan ulang kode sumber. 

d. Berorientasi obyek. 

e. Dapat dibangun dengan bahasa pemoraman python. 

 

2.6. Kelulusan Mahasiswa 

Menurut [20] buku panduan akademik Univesitas Muhammadiyah Malang 

2018 / 2019 bab 5 tentang evaluasi keberhasilan studi, pada pasal 36 tentang 

Program Sarjana poin 2-4 disebutkan bahwa : 2. Mahasiswa S1 dibolehkan 

melanjutkan proses studi di semester berikutnya jika di akhir semester empat telah 

lulus minimal empat puluh SKS dengan IP lebih dari 2.0 tanpa nilai E; 3. Di akhir 

semester delapan sudah lulus minimal sembilan puluh SKS dengan IP lebih dari 2.0 

tanpa nilai D dan E; 4. Mahasiswa dinyatakan menyandang gelar sarjana jika telah 

merampungkan semua studi dalam prodinya dengan IPK lebih dari 2.0 tanpa nilai 

D dan E dalam waktu maksimal 14 semester. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila 

ketentuan diatas dilaksanakan dan tidak ada tanggungan administrasi di biro 

adminitrasi akademik (BAA)[2]. 

Dan pada pasal 41 tentang predikat kelulusan poin 2 menyebutkan Predikat 

kelulusan mahasiswa ditetapkan berdasarkan IPK dan lama studi sebagai berikut : 

a. predikat kelulusan program diploma dan sarjana : 

1. memuaskan IPK 2,76 sampai 3,00 

2. sangat memuaskan IPK 3,01 sampai 3,50 

3. denagn pujian IPK lebih dari 3,50 dan lulus sampai masa studi maksimal    

8 (delapan) semester . 

 


