
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi bahwasanya Perguruan Tinggi sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam 

Undang-Undang tersebut disebutkan juga bahwa untuk meningkatkan daya saing 

bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan pendidikan 

tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menghasilkan Mahasiswa yang intelektual, ilmuwan profesional yang berbudaya, 

kreatif toleran, demokratis, berkarakter tangguh, dan berani membela kebenaran 

demi kepentingan bangsa.  

Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat 6 tertulis bahwa Perguruan Tinggi 

merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Komitmen 

Perguruan Tinggi terhadap kapasitas institusional dan komitmen terhadap 

efektivitas program pendidikan telah tercakup dalam standar akreditasi. Lembaga 

yang bertugas dalam penilaian akreditasi adalah Badan Akreditasi Nasional 

Perguruan Tinggi (BAN-PT). BAN-PT adalah lembaga yang memiliki 

kewenangan untuk mengevaluasi, menilai dan menetapkan status dan peringkat 

mutu institusi Perguruan Tinggi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan 

(BAN-PT, 2011).  

Dalam elemen penilaian akreditasi, Mahasiswa dan Lulusan menempati 

standar ke-tiga BAN-PT (BAN-PT, 2011). Oleh sebab itu bagian dari Perguruan 

Tinggi yaitu Fakultas dan Program Studi dituntut memberikan jaminan mutu, 

kelayakan, kebijakan, implementasi sistem rekrutmen, seleksi calon Mahasiswa 

dan pengelolaan lulusan sebagai satu kesatuan mutu yang terintegrasi (BAN-PT, 

2008) sehingga Perguruan Tinggi harus selalu melakukan evaluasi performansi 

Mahasiswa (Meinanda dkk, 2009). 
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 Program Studi Sistem Informasi dibentuk pada tahun ajaran 2002/2003 

sejalan dengan rencana meningkatkan status Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau yang sebelumnya masih berstatus Institut 

Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (IAIN SUSKA) Riau (www.sif.uin-

suska.ac.id, 2015). IAIN adalah unit organik di lingkungan Departemen Agama 

yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung pada Menteri Agama 

dengan menyelenggarakan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian 

pada masyarakat dibidang ilmu pengetahuan agama islam sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku (Arifa, 2017). IAIN SUSKA Riau merupakan 

cikal bakal UIN SUSKA Riau yang menetapkan dilakukannya perubahan status 

dengan melakukan persiapan secara bertahap yaitu membuka beberapa Program 

Studi dan menjadikan Fakultas yang berdiri sendiri sehingga lahirlah Program 

Studi baru salah satunya yaitu Program Studi Sistem Informasi (www.uin-

suska.ac.id, 2015). 

Data kementerian menunjukkan bahwa ada korelasi erat antara Perguruan 

Tinggi dan Program Studi. Kementerian juga menyebutkan bahwa mutu 

Perguruan Tinggi dan Program Studi masih memprihatinkan dan perlu 

penanganan yang sistematis sehingga harus ada perencanaan untuk peningkatan 

mutu salah satunya yaitu kompetensi lulusan yang perlu ditingkatkan setiap 

tahunnya (Ristekdikti, 2017). Untuk meningkatkan jumlah kelulusan Mahasiswa 

terutama pada Program Studi Sistem Informasi, maka harus diketahui pola yang 

mempengaruhi Mahasiswa dalam melaksanakan aktifitas perkuliahan. Pola 

tersebut akan dijadikan sebagai atribut untuk memprediksi Mahasiswa aktif yang 

sedang mengerjakan Tugas Akhir (TA) (Nugroho, 2014).  

Pada Program Studi Sistem Informasi, masih banyaknya Mahasiswa 

belum lulus yang telah melaksanakan perkuliahan hingga melebihi waktu 4 tahun 

atau 8 semester. Pada tahun 2010 jumlah Mahasiswa baru mencapai 103 orang 

dan jumlah tersebut terus meningkat hingga tahun 2013 Mahasiswa baru yang 

terdaftar mencapai 270 orang. Tetapi Mahasiswa lulus tepat waktu dari tahun 

2012 hingga 2016 berjumlah kurang lebih 31 orang. Tahun 2013 jumlah 

Mahasiswa yang mengambil mata kuliah TA di Kartu Rencana Studi (KRS) 
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semester 7 mencapai 138 orang atau 51% dari jumlah Mahasiswa angkatan 2013. 

Tetapi Mahasiswa angkatan 2013 yang lulus tepat waktu hanya mencapai 7 orang 

(Program Studi Sistem Informasi, 2017). Hal ini dinilai belum tergolong ideal 

karena jumlah Mahasiswa yang lulus belum seimbang dengan jumlah Mahasiswa 

yang masuk setiap tahunnya sehingga mempengaruhi mutu Perguruan Tinggi 

(Syaifullah, 2017).   

Saat ini Program Studi Sistem Informasi telah memperoleh akreditasi B 

pada tahun 2015 dan berlaku hingga tahun 2020 mendatang (www.banpt.or.id, 

2015). Untuk peningkatan akreditasi kembali Mahasiswa adalah kunci utamanya 

karena salah satu syarat untuk peningkatan akreditasi adalah keadaan Mahasiswa 

dan kelulusan Mahasiswa pada Perguruan Tinggi (BAN-PT, 2008). Dengan 

adanya uraian tersebut perlu diketahui faktor apakah yang mempengaruhi 

perkuliahan sehingga berpengaruh terhadap waktu selesainya TA Mahasiswa. 

Dengan mengetahui pola yang mempengaruhi Mahasiswa, maka dapat digunakan 

sebagai dasar dalam menetapkan strategi pada proses perkuliahan untuk 

kedepannya (Nugroho, 2014). Untuk menemukan pola yang penting dari sejumlah 

data maka dapat digunakan teknik data mining (Susanto dkk, 2015).  

 Data mining merupakan proses menemukan pola yang menarik dan 

menciptakan pengetahuan dari sejumlah data (Han dkk, 2012). Data mining juga 

mampu mengidentifikasi hubungan, pola, dan model sehingga mampu 

memberikan dukungan untuk prediksi dan proses pengambilan keputusan 

(Milovic dan Milovic, 2012). Untuk melakukan estimasi akan dilakukan suatu 

perbandingan dengan beberapa faktor dan aspek yang telah ditentukan. 

Perbandingan akan melahirkan keputusan yang tepat untuk melakukan estimasi. 

Salah satu metode untuk mengetahui faktor berprioritas sebagai dasar untuk 

melakukan estimasi adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Jasril 

dan Mustakim, 2011).  

AHP adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang populer 

dengan menyediakan pengukuran rasio skala prioritas melalui elemen yang 

berpasangan dalam berbagai tingkat hirarki. Pengukuran dilakukan melalui 

perbandingan berpasangan dan bergantung pada penilaian para ahli untuk 

http://www.banpt.or.id/
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mendapatkan skala prioritas. (Katarne dan Negi, 2013). Untuk menunjang 

keberhasilan hasil estimasi nantinya perlu dilakukan pengelompokan dataset 

menjadi dua bagian training dan testing yang dapat mewakili sebaran data yaitu 

menggunakan algoritma K-Means Clustering (Mustakim, 2017). 

K-Means Clustering merupakan algoritma tanpa pengawasan (Rahmani 

dkk, 2014) dan algoritma pengelompokan yang fleksibel terhadap algoritma yang 

lain (Mustakim, 2017).  Dalam penelitian ini metode K-Means Clustering 

digunakan untuk pembagian data training dan data testing karena dengan 

menggunakan metode tersebut maka penyebaran setiap cluster dapat seimbang. 

Sesuai dengan konsep K-Means Clustering yaitu algoritma pengelompokan yang 

mampu memaksimalkan efektifitas dalam membagi data pada klasifikasi 

(Mustakim, 2016). Dengan adanya aturan yang telah ditentukan tersebut maka 

dapat digunakan untuk melakukan estimasi tingkat kelulusan Mahasiswa (Nurjoko 

dan Kurniawan, 2016). Untuk melakukan estimasi, dapat digunakan metode 

Artificial Neural Network (ANN) (Sutojo dkk, 2011). 

ANN adalah model komputasi yang terinspirasi dalam jaringan syaraf 

biologis, yang terdiri dari seperangkat neuron buatan yang saling berhubungan 

(Fernandes dan Vico, 2013). Dengan ANN maka paradigma pengolahan dalam 

informasi akan terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis seperti proses 

informasi pada otak manusia (Sutojo dkk, 2011). ANN muncul sebagai teknologi 

praktis yang dirancang untuk memecahkan berbagai macam masalah dan 

memproses berdasarkan kotak hitam sebagai struktur komputasi yang terinspirasi 

oleh cara kerja otak manusia dalam memproses informasi (Gorunescu, 2011). 

Salah satu metode ANN yang memiliki kemampuan tinggi untuk memecahkan 

masalah kompleks adalah Backpropagation Neural Network (BPNN). BPNN 

adalah teknik popular neural network yang memiliki ide dasar untuk 

meminimalkan kesalahan output keseluruhan secara bertahap selama proses 

pembelajaran (Karlik, 2014). 

Penelitian terdahulu terkait dengan pemilihan kriteria berprioritas 

dilakukan oleh Cahyono dan Thamrin (2016) untuk penentuan pembimbing 

skripsi dengan kriteria Dosen yang dipertimbangkan seperti paper, penelitian, 
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bimbingan skripsi dan mata kuliah, kriteria yang berprioritas yaitu paper dengan 

nilai eigen 0,5579 dan rasio konsistensi yaitu -0,2061. Penelitian juga dilakukan 

oleh Koksal dan Ozmutaf (2009) dalam memilih negara yang sesuai untuk belajar 

bahasa inggris di luar negeri bagi Mahasiswa yang meliputi 6 alternatif negara 

seperti Amerika, Inggris, Canada, Australia, Selandia Baru, dan Malta, dengan 

kriteria prosedur, biaya, keamanan hidup, tingkat sosial budaya dan kemudahan 

koneksi perjalanan, maka diperoleh alternatif terbaik yaitu negara Malta dengan 

prioritas relatif 0,285. 

Penelitian terdahulu terkait dengan clustering dilakukan oleh Dobson dkk 

(2006) dalam memprediksi Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) yang 

merugikan dalam analisis rangkaian dan atribut struktural diperoleh ukuran dalam 

keberhasilan prediksi sangat terpengaruh dari tingkat ketidakseimbangan pada 

dataset pelatihan. Mereka menemukan dataset yang seimbang dapat 

menghasilkan prediksi yang terbaik. Penelitian lainnya juga diangkat oleh 

Mustakim (2016) tentang efektifitas K-Means Clustering untuk pembagian data 

training dan data testing pada algoritma K-Nearest Neighbor Classification. 

Dalam penelitian tersebut ditemukan nilai akurasi yang tinggi menggunakan K-

Means Clustering dibandingkan dengan K-Fold Cross Validation. 

Penelitian terdahulu terkait dengan prediksi juga pernah dilakukan oleh 

Hadjaratie (2011) dalam melakukan prediksi tingkat kelulusan Mahasiswa, 

didapatlah persentase Mahasiswa yang diprediksi lulus tepat waktu hanya 17,07% 

untuk angkatan 2008, 17,31% untuk angkatan 2009, dan 13,51% untuk tahun 

2010 dengan tingkat generalisasi data validasi dan data testing 100,00% dan 

93,94% untuk model prediksi Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Berdasarkan hasil 

penelitian Kusumawati, dkk (2015) dalam memprediksi kelulusan Mahasiswa 

dengan membandingkan metode maka diperoleh parameter terbaik dari neural 

network yaitu dengan nilai learning rate 0,2 sehingga didapatkan Root Mean 

Square Error (RMSE) 0,070. Kemudian menggunakan populasi size 25, velocity 

0,2 dengan generation max 50 sehingga didapatkan RMSE 0,048 dari parameter 

Particle Swarm Optimization  (PSO), jaringan terbaik yaitu dengan node input 30, 

node hidden 25, node output 1 dengan tingkat akurasi 87,31%. 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/single-nucleotide-polymorphism
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Dari uraian tersebut dapat disimpulkan metode yang sesuai dalam 

penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama, untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi ketepatan waktu kelulusan Mahasiswa perlu dilakukan analisis 

menggunakan AHP. Tahap kedua, untuk pembagian dari data kuisioner yang 

diperoleh perlu dikelompokkan menggunakan K-Means Custering. Tahap ketiga, 

untuk proses estimasi kelulusan Mahasiswa digunakan metode ANN yaitu BPNN. 

Hasil estimasi dapat dijadikan sebagai acuan bagi akademik untuk lebih 

meningkatkan kualitas Program Studi secara persuasif sehingga persentase 

kelulusan tepat waktu Mahasiswa meningkat dari tahun sebelumnya. Dengan 

adanya informasi persentase kelulusan tepat waktu tentu akan menjadikan suatu 

pengambilan keputusan yang tepat bagi manajemen Program Studi dalam 

mengambil langkah berikutnya. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini menggunakan metode BPNN untuk 

melakukan etimasi kelulusan tepat waktu Mahasiswa di Program Studi Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan melihat uraian dari latar belakang tersebut maka didapatkan 

sebuah rumusan masalah yaitu bagaimana melakukan estimasi kelulusan tepat 

waktu Mahasiswa menggunakan metode BPNN di Program Studi Sistem 

Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian TA ini, dibutuhkan batasan masalah agar 

permasalahan tidak terlalu luas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Estimasi kelulusan Mahasiswa hanya dilakukan pada Program Studi    

Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

2. Data yang diambil sebanyak 112 data dengan menyebarkan kuisioner 

kepada Mahasiswa Sistem Informasi di Fakultas Sains dan Teknologi yang 
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telah menyelesaikan perkuliahan dalam jangka waktu 3 tahun 6 bulan atau 

7 semester hingga 7 tahun atau 14 semester. 

3. Terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk melakukan prediksi 

yaitu: (1) IPK, (2) Total Satuan Kredit Semester (SKS), (3) Jumlah Mata 

Kuliah Mengulang, (4) Ambil Mata Kuliah TA Semester 7, (5) 

Prokrastinasi, (6) Disiplin, dan (7) Kepercayaan Diri. 

4. Target yang akan dicapai adalah Kemungkinan Tepat Waktu (KTW) atau 

Tepat Waktu (TW). 

5. Penelitian menggunakan BPNN dengan 15 percobaan pada learning rate. 

6. Untuk menentukan kelas target diambil berdasarkan dari nilai eigen AHP 

terhadap atribut utama dan melakukan perbandingan berpasangan oleh 

Wakil Dekan Satu Fakultas Sains dan Teknologi dan Dosen Psikologi 

Pendidikan UIN SUSKA Riau. 

7. Untuk pembagian data training dan data testing menggunakan K-Means 

Clustering sebagai analisis pengelompokan data. 

8. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemograman PHP dengan 

simulasi percobaan menggunakan Matlab. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk melakukan etimasi 

kelulusan tepat waktu Mahasiswa di Program Studi Sistem Informasi Fakultas 

Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau dengan mempelajari pola-pola data 

Mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan. Pola tersebut akan digunakan 

sebagai bahan untuk melakukan prediksi kelulusan pada Mahasiswa angkatan 

selanjutnya berdasarkan permodelan ANN.  
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian yang dilakukan yaitu: 

1. Mengetahui tingkat akurasi kelulusan tepat waktu Program Studi Sistem 

Informasi menggunakan BPNN. 

2. Mendapatkan model terbaik dari serangkaian percobaan yang dilakukan. 

3. Mengetahui beberapa kemungkinan yang mempengaruhi kelulusan tepat 

waktu Mahasiswa berdasarkan atribut perbandingan berpasangan dari 

atribut utama. 

4. Sebagai pengetahuan untuk pengambilan keputusan bagi pihak akademik 

dalam meningkatkan kualitas Program Studi untuk peningkatan mutu 

Program Studi, Fakultas, maupun Perguruan Tinggi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan sehingga penulisan laporan lebih terarah 

sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, berikut merupakan sistematika penulisan 

pada penelitian TA ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang deskripsi umum isi TA yaitu: latar belakang masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat TA dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi penjelasan tentang teori-teori yang berasal dari jurnal, buku 

serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan TA ini.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian TA ini terutama penggunaan metode AHP,  K-Means 

Clustering dan BPNN pada data mining. 
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BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung dan 

disajikan secara rinci. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari TA yang dibuat dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


