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ABSTRAK 
Radio merupakan siaran (pengiriman) suara atau bunyi melalui udara, Namun dalam persepsi 

masyarakat berdasarkan fungsinya adalah media komunikasi yang memberikan informasi yang 

memiliki banyak kelebihan. Dalam proses mendapatkan informasi radio mendapatkan data dan infomasi 

dari beberapa sumber. Namun tak semua informasi yang masuk layak untuk langsung di publikasi, ada 

prosedur-prosedur yang harus dilewati seperti halnya informasi yang masuk harus dipilah dulu dan 

setelah layak menjadi berita baru bisa dipublikasi melalui siaran langsung radio atau media-media 

informasi lainnya yang dimiliki radio. Hal ini juga sering menjadi permasalahan, maka dari itu peneliti 

membuat aplikasi pemilah laporan masyarakat sebagai cara untuk membantu dalam salah satu prosedur 

yang digunakan. 

Penelitian ini menggunakan Metode Self Organizing Maps dan Text Mining, tujuan aplikasi 

adalah memilah data laporan dari masyarakat secara spesifik dengan tujuan 5 dinas pemerintahan di 

kota Kediri. Yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Catatan Sipil, 

Dinas Pariwisata. 

Dalam penerapannya aplikasi ini mengolah data laporan masyarakat yang didapatkan dari berbagai 

media yang dimiliki oleh radio Andika FM. Data mentah yang diproses berupa data text yang tak 

terstruktur, sehingga perlu menggunakan metode Text Mining sebelum di pilah menggunakan metode 

Self Organizing Maps. Hasil berupa pelabelan tujuan laporan ke 5 dinas pemerintahan di Kota Kediri 

yang dikelola oleh radio Andika FM. 

 

KATA KUNCI  : Pemilah, Laporan, Text Mining, Self Oragnizing Maps 
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I. LATAR BELAKANG 

Radio merupakan siaran (pengiriman) 

suara atau bunyi melalui udara: dia 

mendengarkan --; 2 pemancar radio; 3 

pesawat radio; (kbbi online, 2017). Namun 

dalam persepsi masyarakat berdasarkan 

fungsinya adalah media komunikasi yang 

memberikan informasi yang memiliki 

kelebihan diantaranya bersifat langsung 

yakni pendengar bisa langsung 

mendengarkan informasi yang disiarkan, 

cepat dalam menyampaikan informasi, 

murah dari pada media komunikasi lainnya 

dikarenakan cukup membangun stasiun 

dengan modal yang rendah. 

Pemerintahan kota adalah salah satu 

bentuk kepanjang tangan negara dalam 

memberikan pelayanan terhadap rakyatnya. 

Tentu saja untuk memberikan pelayanan 

yang baik perlu adanya masukan terhadap 

masing-masing pihak berupa komunikasi 

langsung maupun tak langsung. 

Radio sebagai media komunikasi tak 

langsung dapat menjadi salah satu alat bagi 

masyarakat untuk menyampaikan kritik dan 

sara begitupun sebaliknya. Dalam 

kesempatan ini penulis ingin memberikan 

solusi mengenai penyampaian informasi 

dari masyarakat terhadap dinas dibawah 

pemerintahan Kota Kediri khususnya Dinas 

Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Pekerjaan 

Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas 

Pendidikan. 

Dalam proses mendapatkan informasi 

radio mendapatkan data dan infomasi dari 

beberapa sumber. Dari pihak radio sendiri 

mempunyai petugas lapangan yang secara 

langsung mencari informasi yang ada di 

lingkungan masyarakat, selain itu terdapat 

beberapa media tak langsung seperti sms, 

media sosial, dai panggilan langsung 

melalui telephone yang berasal dari 

masyarakat ataupun dari berbagai instansi. 

Banyak informasi yang masuk ke stasiun 

radio setiap harinya dari berbagai sumber 

terkait yang ada. Namun tak semua 

informasi yang masuk layak untuk langsung 

di publikasi, ada prosedur-prosedur yang 

harus dilewati seperti halnya informasi yang 

masuk harus dipilah dulu dan setelah layak 

menjadi berita baru bisa dipublikasi melalui 

siaran langsung radio atau media-media 

informasi lainnya yang dimiliki radio.  

Untuk menindak lanjut laporan atau 

informasi dari masyarakat yang begitu 

banyak, pihak radio tentunya membutuhkan 

sistem pemilah yang digunakan untuk 

menentukan tujuan dari informasi untuk 

memperpendek proses pembuatan berita 

sebelum dipublikasi.  

Text mining yang juga dikenal 

dengan text data mining atau pencarian 

pengetahuan di basis data textual adalah 
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sebuah proses untuk melakukan pencarian 

pengetahuan yang berfokus kepada data 

yang berbentuk dokumen atau teks, dengan 

tujuan untuk mengekstrak informasi yang 

berguna dan mengidentifikasinya. Text 

mining mempunyai kesamaan dengan data 

mining. Keduanya memiliki tujuan yang 

sama yaitu untuk memperoleh pengetahuan 

dan informasi dari sekumpulan data yang 

besar. Yang membedakan antara text 

mining dengan data mining adalah pada 

data mining masukan data terstruktur 

sedangkan text mining masukan datanya 

tidak terstruktur 

Data teks laporan yang didapat 

seringkali memiliki jumlah fitur yang 

sangat banyak dan tidak terstruktur, 

diharapkan dengan menggunakan text 

mining dapat digunakan untuk memperolah 

pengetahuan dari teks laporan dengan baik. 

Dengan sifat data unsupervised learning 

atau belum dilatih atau memiliki tujuan 

sebelumnya. 

Self-organizing Maps (SOM) adalah 

salah satu tipe dari jaringan saraf tiruan 

yang dilatih menggunakan unsupervised 

learning untuk mendapatkan representasi 

data dengan dimensi yang sedikit. SOM 

merupakan alat bantu yang efisien untuk 

merepresentasikan data dengan dimensi 

yang tinggi direduksi menjadi 2 dimensi 

saja. SOM merupakan algoritma jaringan 

saraf tiruan yang umum digunakan untuk 

permasalahan ini. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis 

bermaksud mengadakan penelitian di salah 

satu Stasiun Radio Swasta dengan judul 

“Aplikasi Pemilah Laporan Masyarakat 

Menggunakan SOM”. 

II. METODE 

Metode yang digunakan pada aplikasi yang 

dibangun pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut 

A. Text Mining 

Text mining adalah satu langkah 

dari analisis teks yang dilakukan 

secara otomatis oleh komputer 

untuk menggali informasi yang 

berkualitas dari suatu rangkaian teks 

yang terangkum dalam sebuah 

dokumen (Han & Kamber, 2006). 

Prosedur utama dalam metode ini 

terkait dengan menemukan kata-

kata yang dapat mewakili isi dari 

dokumen untuk selanjutnya 

dilakukan analisis keterhubungan 

antar dokumen dengan 

menggunakan metode statistik 

tertentu seperti analisis kelompok, 

klasifikasi dan asosiasi. Tahapan 

dalam text mining secara umum 

adalah tokenizing, filtering, 

stemming, tagging, dan analyzing  

(Michael, 2004) 
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Text mining merupakan variasi dari 

data mining yang berusaha 

menemukan pola yang menarik dari 

sekumpulan data tekstual yang 

berjumlah besar (Fieldman. R,  

2007).  

Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam text mining adalah sebagai 

berikut : 

a. Text Processing 

text processing adalah Tindakan 

yang dilakukan pada tahap ini 

adalah toLowerCase, yaitu 

mengubah semua karakter 

menjadi huruf kecil, dan 

Tokenizing yaitu proses 

penguraian deskripsi yang 

semula berupa kalimat-kalimat 

menjadi kata-kata dan 

menghilangkan delimiter-

delimiter seperti tanda titik(.), 

koma(,), spasi dan karakter 

angka yang ada pada kata 

tersebut (Weiss, 2005). 

b. Feature Selection 

Pada tahap ini tindakan yang 

dilakukan adalah 

menghilangkan stopword 

(stopword removal) dan 

stemming terhadap kata yang 

berimbuhan (Berry, 2010). 

Stopword adalah kosakata yang 

bukan merupakan ciri (kata 

unik) dari suatu dokumen. 

Misalnya “di”, “oleh”, “pada”, 

“sebuah”, “karena” dan lain 

sebagainya (Dragut, E, 2009). 

Stemming adalah proses 

pemetaan dan penguraian 

berbagai bentuk (variants) dari 

suatu kata menjadi bentuk kata 

dasarnya (stem) (Fadillah , 

2003). Tujuan dari proses 

stemming adalah 

menghilangkan imbuhan-

imbuhan baik itu berupa prefix, 

sufiks, maupun konflik yang ada 

pada setiap kata. 

B. Self Organizing Maps (SOM) 

Prof. Teuvo adalah orang pertama 

yang memperkenalkan jaringan 

kohonen (Self Orgnizing Map) pada 

tahun 1982. Pada jaringan, neuron-

neuron pada satu lapisan akan 

menyusun dirinya sendiri 

berdasarkan input nilai tertentu 

dalam suatu cluster. Dalam proses 

penyusunan diri, cluster yang dipilih 

sebagai pemenang adalah cluster 

yang mempunyai vector paling 

cocok dengan pola input (mewakili 

jarak yang paling dekat). 

Struktur di jelaskan sebagai berikut: 

Secara sederhana struktur SOM 

terdiri atas dua lapisan, yakni 

lapisan masukan dan lapisan 
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keluaran (neuron). Setiap node pada 

lapisan masukan terhubung ke 

seluruh node pada neuron, tetapi 

setiap neuron tidak terhubung satu 

sama lain. Begitu juga dengan setiap 

node pada lapisan masukan, tidak 

terhubung antara satu dengan 

lainnya 

Algoritma: 

1. Inisialisasi bobot: wij 

Set parameter-parameter 

tentangga. 

Set parameter learning rate. 

2. Kerjakan selama kondisi 

berhenti bernilai FALSE: 

a. Untuk setiap vektor input x, 

kerjakan: 

1. Untuk setiap j, hitung: 

D(J) = ∑ (𝑖 𝑤𝑖𝑗 − 𝑥𝑖)2 

2. Tentukan J, sampai D(J) 

minimum. 

3. Untuk setiap unit j 

dengan spesifikasi 

tetangga tertentu dan 

untuk setiap i: 

𝑤𝑖𝑗(𝑏𝑎𝑟𝑢) =

 𝑤𝑖𝑗(𝑙𝑎𝑚𝑎) +  𝛼(𝑥𝑖 −

 𝑤𝑖𝑗(𝑙𝑎𝑚𝑎)) 

b. Perbaiki learning rate.  

c. Kurangi radius ke-tetangga-

an pada waktu-waktu 

tertentu. 

d. Tes kondisi berhenti. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Implementasi dan Analisa 

Pada skenario uji coba 

menggunakan contoh 20 data 

laporan yang dilakukan 

pengelompokan menggunakan 

sistem dibandingkan hasil data 

laporan secara manual.  Dari hasil 

contoh uji coba data laporan dapat  

disimpulkan bahwa pengelompokan 

dengan sistem dibandingkan dengan 

perhitunngan manual memiliki 

tingkat akurasi kecocokan sebesar 

75 %. Dari proses uji coba juga 

disimpulkan bahwa aplikasi dapat 

mengelompokkan dengan baik data 

jika data spesifik dan tidak 

kompleks. Pengujian dilakukan 

pada laptop dengan spesifikasi: 

1. Processor : Intel® Core(TM) i3 

CPU @ 2.40GHz 

2. RAM : 4.0 GB 

3. HDD : 500 GB 

Perangkat lunak yang digunakan: 

1. Sistem Operasi : Ubuntu 18.04 

2. Python 2.7 

3. Chrome atau browser lainnya 

yang kompatibel 

4. Perangkat Pengembang : 

Sublime Text 3 

B. Tampilan Program 
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1. Tampilan Beranda 

Beranda adalah halaman yang 

pertama kali muncul saat 

program dijalankan. Tampilan 

beranda dapat dilihat di gambar 

3.1. 

 

Gambar 3.1: Tampilan Beranda 

Dari gambar 5.7, tampilan pada 

halaman beranda terdapat 5 

menu, fungsi dari masing – 

masing elemen tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1) Menu beranda 

Menu beranda merupakan 

menu awal yang akan 

ditampilkan saat aplikasi 

dijalankan. Pada menu ini 

adalah menu inti yang akan 

digunakan oleh user. Dan 

pada menu ini terdapat 

informasi singkat mengenai 

aplikasi dan jumlah data 

yang terkumpul. 

2) Menu Pengelompokan 

Menu ini menampilakan 

data yang telah 

dikelompokan 

menggunakan metode Self 

Organizing Maps dan 

terdapat menu singkron 

untuk melihat hasil 

pengelompokan terbaru. 

3) Menu Kelola Data 

Menu ini untuk 

menampilkan informasi data 

dan mengelola data dengan 

fungsi hapus dan tambah 

data. 

2. Tampilan Pengelompokan 

 

 

Gambar 3.2: Tampilan 

Pengelompokan 
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tampilan pengelompokan 

terdapat hasil pengelompokan 

menggunakan metode Self 

Organizing Maps, dan 1 button 

dengan nama singkron untuk 

mendapatkan hasil 

pengelompokan dari proses 

terbaru. 

3. Tampilan Kelola Data 

 

Gambar 3.3: Tampilan Kelola 

Data 

tampilan pada halaman kelola 

data terdapat list data laporan 

dan beberapa button fungsi 

seperti hapus data dan tambah 

data. 

4. Tampilan Tambah Data 

 

Gambar 3.4: Tampilan Tambah 

Data 

tampilan tambah data adalah 

form untuk menginputkan data 

laporan baru ke dalam aplikasi. 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, 

perancangan, pembuatan dan pengujian 

yang berjudul “Aplikasi Pemilah 

Laporan Masyarakat Menggunakan 

Metode Self Organizing Maps” 

diperoleh simpulan. Dengan adanya 

sistem rekomendasi yang menggunakan 

metode Self Organizing Maps dapat 

mengelompokan laporan masyarakat 

yang tidak kompleks dengan baik. 

Sedangkan untuk laporan yang 

kompleks aplikasi masih kesulitan 

untuk mendapatkan hasil yang baik. 

Dan mempermudah untuk menentukan 

laporan sesuai dengan tujuan laporan ke 

dinas terkait. 

B. Saran 

Penelitian dilakukan dengan objek atau 

studi kasus yang berbeda dari 
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pengelompokan laporan untuk 

pengembangan uji coba algoritma. 

Menambah jumlah kategori tujuan 

laporan atau target untuk menguji 

seberapa effektif penggunaan metode 

Self Organizing Maps untuk 

mengelompokkan laporan yang lebih 

beragam. Penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan metode lain untuk 

mendapatkan hasil pengelompokan 

yang lebih bervariasi atau lebih baik. 

Menambah data set yang lebih 

kompleks untuk meningkatkan kualitas 

bobot dari Self Organizing Maps. 
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