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DESKRIPSI SISTEM

Bank Sampah adalah suatu kegiatan yang dicanangkan pemerintah untuk pengelolaan

sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif di dalamnya.

Kegiatan ini akan menampung, memilah, dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar

sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.

Setelah berjalannya kegiatan bank sampah di beberapa wilayah, pemerintah kurang

memperhatikan kegiatan bank sampah yang sudah di canangkan. Sehingga diperlukan identifikasi

bank sampah kedalam kelompok-kelompok tertentu. Pengelompokan dimaksudkan untuk dapat

mendalami permasalahan yang ada di tiap kelompok, untuk selanjutnya dapat dibuat rekomendasi

agar terjadi peningkatan dari tiap kelompok tersebut.

E-Clustering bank sampah ini merupakan sistem yang dibuat untuk memudahkan dalam

melakukan proses pengelompokkan bank sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Aplikasi ini dapat

menampilkan hasil pengelempokkan dan penilaian bank sampah yang harus ditingkatkan. Proses

pengelompokkan meliputi beberapa tahap yaitu load data, cleaning, input k, clustering, dan

menampilkan pengujian dan kesimpulan. Serta dapat menyimpan riwayat proses yang pernah

dilakukan sebelumnya.
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PENGGUNAAN E-CLUSTERING BANK SAMPAH

Tahapan untuk mengakses E-Clustering Bank Sampah adalah sebagai berikut :

1. Pastikan komputer atau laptop terhubung dengan internet

2. Buka browser

3. Masuk ke halaman https://kmedoid-bank-sampah.herokuapp.com/ sehingga akan

muncul halaman utama yang memiliki menu utama dashboard, load data, dan result.

Detailnya sebagai berikut :

a. Menu Dashboard

Pada halaman ini berisi langkah-langkah penggunaan E-Clustering Bank Sampah.

Tampilan halaman Dashboard dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Dashboard

b. Menu Load Data

Pada halaman ini digunakan untuk melakukan upload file dalam bentuk Microsoft Excel dari

hasil kuisioner sebagai subjek pengambilan data. Pada proses ini menggunakan data Bank

Sampah Kota Yogyakarta Adapun detail halaman ditunjukkan dalam Gambar 2

E-Clustering Bank Sampah

https://kmedoid-bank-sampah.herokuapp.com/
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Gambar 2. Load Data

Keterangan :

1. Browse file, import data dalam bentuk excel yang telah disesuaikan jumlah variabelnya
2. Nama Sheet yang akan digunakan

Tampilan hasil load data dapat dilihat pada Gambar 3

Gambar 3. Hasil load data
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Keterangan :

1. Nama, nama bank sampah
2. Variabel dari data hasil kuisioner
3. Data unkonsisten

Setelah dilakukan load data maka akan dilakukan pembersihan data, yaitu menghapus data yang
salah atau mengandung noise. Untuk tampilan hasil pembersihan data ditunjukkan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Hasil Pembersihan Data

Datasets yang telah di bersihkan selanjutnya siap untuk dikelompokkan menggunakan metode K-
Means. Selanjutnya halaman input k, dimana k yang diinputkan merupakan jumlah kelompok yang
ingin dibentuk dari datasets. Penentuan parameter awal ditunjukkan dalam Gambar 5.
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Gambar 5. Input k yaitu jumlah cluster yang diinginkan

Kemudian muncul halaman terakhir dari proses pengelompokkan yaitu hasil kelompok yang
ditunjukkan dalam Gambar 6.

Gambar 6. Hasil Clustering

Keterangan :

1. Medoids merupakan nilai yang menjadi titik pusat yang membentuk suatu kelompok
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2. Label 0, menunjukan kelompok 1
3. Label 1, menunjukkan kelompok 2
4. Pengujian dan Kesimpulan, menampilkan nilai pengujian dari jumlah kelompok yang

terbentuk dan menyimpulkan kelompok yang mana yang harus di tingkatkan nilai masing-
masing kelompok
Tampilan hasil pengelompokkan untuk kelompok 1 ditunjukkan dalam Gambar 7, sedangkan
untuk tampilan hasil kelompok 2 ditunjukkan dalam Gambar 8.

Gambar 7 Tampilan data pada kelompok 0 dan grafik jumlah data

Gambar 8 Tampilan data pada kelompok 1 dan grafik jumlah data
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Dalam aplikasi ini juga dilengkapi pengujian dan kesimpulan untuk mengetahui seberapa akurat
kelompok-kelompok yang dihasilkan. Tampilan hasil akurasi ditunjukkan dalam Gambar 9.

Gambar 9 Pengujian dan Kesimpulan

c. Menu Result
Menu Result Berfungsi menampilkan proses yang telah dilakukan sebelumnya

Keterangan :

1. Medoids yang terbentuk
2. Label merupakan kelompok berdasarkan medoids
3. Value nilai dari masing-masing kelompok.






