
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Terbuka (UT) merupakan perguruan tinggi negeri yang 

menerapkan sistem belajar terbuka dan jarak jauh. Makna  terbuka adalah UT tidak 

memberlakukan pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar,  waktu registrasi, dan 

frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap calon 

mahasiswa UT harus sudah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas 

(SMA atau yang sederajat). Sedangkan makna jarak jauh berarti pembelajaran tidak 

dilakukan secara tatap muka, melainkan  menggunakan media, baik media cetak 

(modul) maupun non cetak seperti audio, video, komputer, internet, siaran radio, 

dan  televisi. Selain itu UT juga mendapatkan mandat dari pemerintah untuk 

memberikan kesempatan yang sangat luas kepada semua warga negara Indonesia, 

untuk menempuh pendidikan tinggi tanpa memandang latar belakang sosial, 

ekonomi, umur, dan lokasi geografis. UT sebagai penyelenggara Perguruan Tinggi 

Terbuka Jarak Jauh (PTTJJ) memiliki unit-unit pelaksana teknis disetiap provinsi 

di Indonesia yang disebut sebagai Unit Program Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) 

(Universitas Terbuka, 2015). 

UPBJJ bertugas dalam menyelenggarakan beberapa fungsi pokok yang 

dimiliki yaitu, melaksanakan kegiatan administrasi humas dan promosi, kegiatan 

pelayanan administrasi akademik yang meliputi kegiatan registrasi dan pengujian, 

kegiatan pelayanan bantuan belajar dan layanan bahan ajar yang meliputi 

pelaksanaan tutorial dan ekstrakurikuler, serta mengembangkan, membina, dan 

melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi (UPBJJ Pekanbaru, 2017). 

Terdapat 39 UPBJJ dan satu kantor layanan luar negeri yang tersebar di seluruh 

provinsi di Indonesia, salah satunya yang berada di provinsi Riau yaitu UPBJJ 

Pekanbaru (Universitas Terbuka, 2017) 

UPBJJ Pekanbaru mengemban tugas dalam kegiatan administratif akademik 

dan kegiatan akademik di wilayah provinsi Riau. UPBJJ Pekanbaru juga 

menjalankan misi sebagai pelaksana teknis di wilayah provinsi Riau yaitu untuk 
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memperluas kesempatan belajar bagi masyarakatnya dalam menempuh jenjang 

pendidikan tinggi yang berkualitas, meningkatkan efektifitas pembelajaran melalui 

layanan bantuan belajar, memastikan kompetensi lulusan melalui evaluasi proses 

dan hasil belajar yang akurat, meningkatkan kemitraan dengan masyarakat guna 

mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society), 

menyebarluaskan dan berbagi informasi tentang Perguruan Tinggi Jarak Jauh 

(PTJJ). Dalam menyebarluaskan informasi terkait UT, UPBJJ Pekanbaru 

menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan promosi (UPBJJ 

Pekanbaru, 2017). 

Sosialisasi dan promosi yang diselenggarakan oleh UPBJJ Pekanbaru  

bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar, membantu dalam pemerataan 

pendidikan khususnya di daerah-daerah, serta mengembangkan potensi peserta 

didik (UPBJJ Pekanbaru, 2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan Penanggung 

Jawab Sosisalisasi Promosi UPBJJ Pekanbaru Bapak Riza Alrakhman, M.Pd yang 

terlampir pada Lampiran A, kegiatan sosialisasi dan promosi yang diadakan berupa 

kunjungan ke daerah-daerah di provinsi Riau, penyebaran informasi melalui 

website, brosur, iklan, radio, dan media cetak. Untuk kunjungan ke daerah-daerah 

di provinsi Riau, dilaksanakan dua kali dalam satu tahun yang dibagi ke dalam dua 

semester dan dalam satu semester ditargetkan untuk melakukan kunjungan ke 9 

lokasi. Anggaran yang digunakan untuk kunjungan ke satu lokasi kurang lebih 

sejumlah Rp.5.000.000. Maka total anggaran yang diperlukan dalam satu tahun 

adalah sekitar Rp.90.000.000. Besarnya biaya anggaran dalam satu tahun 

khususnya untuk sosialisasi dan promosi dalam bentuk kunjungan ke daerah, 

menjadikan pihak UPBJJ Pekanbaru harus lebih selektif dalam menentukan sasaran 

untuk kegiatan sosialisasi promosi. Sementara pada saat ini penentuan sasaran yang 

dituju untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan promosi masih dalam bentuk 

percobaan. Percobaan yang dimaksud adalah UPBJJ Pekanbaru belum memiliki 

aturan tertentu dalam penentuan sasaran penyelenggaraan sosialiasi dan promosi 

yang dituju. Pihak UPBJJ Pekanbaru juga pernah mengalami kerugian dalam 

bentuk waktu dan biaya dikarenakan penentuan sasaran sosialisasi promosi yang 

belum efektif, yaitu saat kunjungan ke salah satu daerah pihak UPBJJ Pekanbaru 
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tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dari kegiatan sosialisasi dan promosi di 

daerah tersebut.  

Dalam menangani permasalahan yang terjadi pada saat kegiatan sosialisasi 

dan promosi di UPBJJ Pekanbaru, maka data mahasiswa Non Pendidikan Dasar 

(Non Pendas) wilayah provinsi Riau dapat dimanfaatkan sebagai data yang 

dimodelkan untuk menghasilkan pengetahuan pola mahasiswa. Pemilihan data Non 

Pendas dalam penelitian ini dikarenakan data tersebut memiliki keterkaitan 

informasi yang dibutuhkan untuk penentuan sasaran sosialisasi promosi.  Selain itu 

data Non Pendas juga memiliki atribut yang mendukung untuk membentuk suatu 

pengetahuan pola sebagai target sasaran sosialisasi dan promosi UPBJJ Pekanbaru. 

Data Non Pendas yang digunakan adalah sebanyak 3383 record. Dibutuhkannya 

analisa untuk memodelkan data yang menghasilkan pola pengetahuan dari data 

mahasiswa maka dilakukanlah proses Data Mining yaitu sebuah proses menemukan 

pola yang menarik dan pengetahuan dari sejumlah kumpulan data (Han et al., 

2012). 

Data mining merupakan pencarian dan teknik analisa data yang besar untuk 

menemukan pola dan aturan yang berarti (Berry dan Linoff, 2004). Selain itu Data 

mining didefinisikan sebagai proses untuk menemukan pola dan hubungan dalam 

suatu data (Kurniasih dkk, 2012). Pembagian Data mining berdasarkan tujuan dan 

hasilnya terdapat beberapa bagian. Salah satunya adalah clustering, terdapat 

beberapa metode dalam clustering yaitu Partitional Clustering, Hierarchical 

Clustering, K-Means, dan Fuzzy C-Means dan pada penelitian ini menggunakan 

Fuzzy C-Means.   

Fuzzy C-Means (FCM) banyak digunakan dalam teknik pertanian, astronomi, 

kimia, geologi, analisis citra, diagnosa medis, analisis bentuk dan pengenalan 

target. FCM mampu mengelompokkan data, dimana kumpulan data yang 

dikelompokkan menjadi n cluster dengan setiap titik data dalam kumpulan data 

yang terkait dengan setiap cluster dan akan memiliki tingkat kepemilikan (koneksi) 

yang tinggi terhadap cluster tersebut dan titik data lainnya. Sedangkan yang terletak 

jauh dari pusat cluster yang akan memiliki tingkat rendah milik cluster tersebut 

(Bezdek, 1981) dan (Ghosh dan Dubey, 2013). Selain itu Fuzzy C-Means dicoba 
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dengan tiga perbedaan jarak, yaitu Euclidean Distance, Canberra Distance dan 

Hamming Distance mengungkapkan bahwa dari tiga jarak tersebut, algoritma yang 

menghasilkan hasil tercepat dan juga yang paling diharapkan adalah Euclidean 

Distance (Das, 2013). 

Metode Fuzzy clustering  juga digunakan dalam beberapa penelitian terkait 

pengelompokkan data seperti penelitian yang dilakukan oleh Artawan dkk (2013) 

penentuan lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kabupaten Klungkung 

dengan algoritma Fuzzy Subtractive Clustering, dengan menentukan pusat cluster 

data berdasarkan jarak Euclidean dari tiap-tiap anggota data koordinat pada   daerah 

di kabupaten Klungkung. Sediyono dkk (2014) penentuan lokasi fasilitas gudang 

menggunakan Fuzzy C-Means, untuk mengetahui jumlah gudang yang akan 

dibangun, mengetahui jumlah pasar dan lokasinya dalam bentuk koordinat dengan 

menggunakan metode Fuzzy C-Means.  Ningrat dkk (2016) analisis cluster dengan 

algoritma K-means dan Fuzzy C-means clustering untuk pengelompokkan data 

obligasi korporasi, mencari banyaknya cluster optimum yang akan 

mengelompokkan data obligasi korporasi ke dalam cluster-cluster yang berbeda 

menggunakan Indeks Xie Beni. 

Oleh karena itu dengan menggunakan metode Fuzzy C-Means mampu 

menempatkan satu objek yang akan menjadi satu cluster dan dalam fuzzy setiap data 

yang dapat menjadi anggota dari beberapa cluster. Dengan cara memperbaiki pusat 

cluster, derajat kenggotaan tiap-tiap titik secara berulang, mengubah beberapa 

parameter, dan menggunakan uji validitas yang tepat maka akan dapat dilihat 

bahwa pusat cluster akan menuju lokasi yang tepat pula serta menghasilkan 

pemodelan data yang diinginkan. Sehingga dapat dimanfaatkan sebagai penentuan 

sasaran sosialisasi promosi di UPBJJ Pekanbaru dan tidak perlu melakukan 

percobaan terhadap lokasi, yang tentunya akan lebih meminimalisir biaya dan 

waktu yang digunakan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian 

ini yaitu bagaimana memodelkan data untuk mengetahui pola mahasiswa 

berdasarkan data mahasiswa Non Pendas wilayah Riau berbasis clustering. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas dalam penilitian ini sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah Data Mahasiswa Non Pendas wilayah Riau 

tahun 2016-2017 sebanyak 3.383 record. 

2. Atribut data yang digunakan adalah pendidikan akhir, jurusan asal, 

program studi, kabupaten kota dan Indeks Prestasi Komulatif (IPK). 

3. Pemodelan cluster dan parameter yang digunakan yaitu 2 cluster hingga 

10 cluster, tiga iterasi yaitu iterasi 100, iterasi 500 dan iterasi 1000 dengan 

hasil pemodelan cluster dan parameter berbasis analisis. 

4. Validasi yang digunakan pada metode Fuzzy C-Means adalah Silhouette 

Index (SI). 

5. Output penelitian yaitu menghasilkan pola data menggunakan pemodelan 

cluster dan parameter dengan metode Fuzzy C-Means berdasarkan data 

mahasiswa Non Pendas di UPBJJ Pekanbaru. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah menghasilkan sebuah 

pemodelan data yang mampu memberikan pengetahuan dari data mahasiswa Non 

Pendas sehingga mendapatkan kriteria yang tepat untuk sasaran kegiatan 

sosialisasi dan promosi oleh UPBJJ Pekanbaru. 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari penelitian tugas akhir ini adalah memberikan 

pengetahuan pola dari data pribadi mahasiswa Non Pendas sehingga bisa membantu 

pihak UPBJJ Pekanbaru dalam membuat target sasaran sosialisasi dan promosi 

serta memudahkan pihak UPBJJ Pekanbaru dalam menentukan sasaran sosialisasi 

dan promosi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini disusun agar pembuatan laporan 

dapat lebih terstruktur dan lebih mudah dalam memahami penelitian yang 

dilakukan. Adapun sistematika penulisan tersebuat adalah sebagai berikut: 
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BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian yang 

dilakukan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan laporan 

Tugas Akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta 

studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang 

digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir yang terdiri dari 

metodologi dalam menganalisa perhitungan algoritma, analisa hasil 

clustering, dan analisa hasil validasi. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis hasil dan analisis yang 

ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


