
 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Data Mining 

Data mining merupakan proses untuk menemukan pola yang menarik dan 

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

mampu mengidentifikasi hubungan, pola, dan model sehingga mampu memberi 

dukungan untuk prediksi dan proses pengambilan keputusan (Milovic dan 

Milovic, 2012).   

Adanya data mining menjadi salah satu solusi dalam menambang 

tumpukan data-data sehingga mampu membuat nilai atau informasi yang lebih 

berguna. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode data 

mining sangat layak dan terpercaya untuk digunakan dalam penelitian khususnya 

dalam membuat suatu prediksi (Susanto dan Sudiyatno, 2014).   

Dalam data mining memiliki tahapan yang disebut Knowledge Data 

Discovery (KDD). Prosedur penelitian menggunakan Tahapan-tahapan dari KDD 

yaitu (Han dkk, 2012):  

1. Preprocessing / Cleaning 

Sebelum proses data mining dilaksanakan, dilakukan proses cleaning pada 

data yang menjadi fokus KDD. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan 

mencakup seperti membuang duplikasi data, memeriksa data yang 

inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. 

2. Data Integration 

 Tahap ini menjadikan data dari berbagai sumber kemudian 

dikombinasikan. Tahap ini sebagai langkah preprocessing dan data 

tersebut akan disimpan dalam Ms. Excell. 

3. Data Selection 

Tahapan ini dilakukan untuk memilih data yang sesuai dengan variabel-

variabel yang dibutuhkan dan digunakan untuk penelitian. 
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4. Data Transformation 

Melakukan perubahan data menjadi angka (transformasi) pada data yang 

dipilih sehingga data tersebut sesuai dan dapat digunakan untuk proses 

data mining. 

5. Data Mining 

Merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan 

pengetahuan berharga dan tersembunyi dari data.  

6. Pattern Evaluation 

Pada tahapan ini akan dilakukan evaluasi untuk mengidentifikasi pola 

yang benar-benar menarik yang mewakili pengetahuan berdasarkan data 

yang ada. 

7. Presentasi pengetahuan (Knowledge Presentation) 

Pada tahap ini merupakan tahap visualisasi dan teknik representasi 

pengetahuan yang digunakan untuk menyajikan pengetahuan dari bekas 

penggalian pengetahuan ke pengguna. 

 

Gambar 2.1 Tahap-Tahap Data mining  

   (Sumber: Han dkk, 2012)  
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2.2 Teknik Analitycal Hierarchy Process (AHP) 

AHP adalah salah satu model untuk pendukung keputusan yang dapat 

membantu kerangka berfikir manusia. Metode AHP menggunakan persepsi 

manusia yang dianggap pakar sebagai input utamanya dengan mengacu kepada 

orang yang benar-benar mengerti permasalahan yang diajukan (Akhmadi, 2012). 

Pencetus AHP adalah Thomas Saaty sebagai Proffesor di Wharton Business 

School di Philadelphia pada awal tahun 70-an dengan menyusun konsep dasar 

metodologi tersebut (Cabala, 2010).  

AHP mengatur tujuan, atribut, masalah dan orang yang terkait sehingga 

membentuk hirarki. Ketika membangun suatu hirarki maka harus menyertakan 

detil yang cukup relevan terkait dengan persentasi masalah sebagai hal yang 

memungkinkan tetapi tidak sepenuhnya, mempertimbangkan masalah pada 

lingkungan sekitar, mengidentifikasi masalah atau atribut yang berkontribusi 

untuk menjadi solusi, dan mengidentifikasi bagian yang terkait dengan masalah 

(Saaty, 1990). Selama tiga dekade terakhir, AHP telah menjadi subject dalam 

banyak penelitian metodologis dan juga telah digunakan dengan sukses dalam 

pemecahan masalah praktis (Cabala, 2010). 

2.2.1 Kelebihan AHP 

Ada beberapa kelebihan teknik AHP, yaitu (Nasibu, 2009): 

1. Struktur yang berhirarki sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih, 

hingga pada sub-sub kriteria yang paling dalam. 

2. Memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi 

berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil 

keputusan. 

3. Memperhitungkan ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan 

keputusan.  

Adapun beberapa kelebihan lain metode AHP yaitu (Pratiwi dkk, 2014 ): 

1. AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu 

model yang fleksibel dan dan mudah dipahami. 

2. Memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan 

pengintegrasian secara deduktif. 
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3. Dapat digunakan pada elemen sistem yang saling bebas dan tidak 

memerlukan hubungan linear. 

2.2.2 Kelemahan AHP 

AHP memiliki beberapa kelemahan yaitu (Jasril dan Mustakim, 2011): 

1. Metode AHP tidak mampu mengatasi faktor ketidakpresisian yang dialami 

oleh pengambil keputusan sebagai pakar ketika harus memberikan nilai 

yang pasti. 

2. Besar kemungkinan terjadinya perubahan hasil yang berdampak besar 

akibat perubahan hirarki yang berskala kecil. 

Dan kelemahan metode AHP yang lainnya yaitu metode AHP hanya 

metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik sehingga tidak ada batas 

kepercayaan dan kebenaran model yang terbentuk (Pratiwi dkk,  2014). 

2.2.3 Tahapan AHP 

Langkah-langkah metode AHP adalah sebagai berikut (Purba, 2008): 

1. Identifikasi Masalah 

Tahap ini dilaksanakannya kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan 

menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi masalah dilakukan 

dengan mempelajari dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami 

permasalahan sehingga diperoleh konsep yang relevan terhadap 

permasalahan yang diangkat. 

2. Menyusun Hirarki dari Permasalahan 

Persoalan yang akan diselesaikan kemudian diuraikan dan disusun pada 

Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Struktur Hirarki AHP 

(Sumber: Cabala, 2010) 
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3. Penentuan Prioritas 

Tahap ini dilakukan penentuan prioritas dengan membuat matriks 

perbandingan berpasangan yang menggambarkan pengaruh setiap elemen 

terhadap masing-masing kriteria atau tujuan yang setingkat diatasnya. 

Teknik perbandingan berpasangan digunakan berdasarkan pendapat dari 

para responden sebagai pakar atau orang yang terlibat dan mengetahui 

permasalahan terkait seperti berikut: 

 C1 C2 ….. Cn 

C1 1 C1/C2  C1/Cn 

C2 C2/C1 1  C2/Cn 

….. ….. ….. …. ….. 

Cn Cn/C1 Cn/C2  1 

Pada C1, C2, …., Cn merupakan set elemen pada satu tingkat dalam 

hirarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan akan 

membentuk matriks n x n. Hasil perbandingan dari masing-masing elemen 

akan berupa angka dari 1 sampai 9 yang menunjukkan perbandingan 

tingkat kepentingan suatu elemen. Apabila suatu elemen dalam matriks 

dibandingkan dengan dirinya sendiri maka hasil perbandingan diberi nilai 

1. Skala 9 telah terbukti dapat diterima dan bisa membedakan intensitas 

antar elemen. Hasil perbandingan tersebut dipenuhi pada sel yang 

bersesuaian dengan elemen yang dibandingkan. Skala perbandingan 

berpasangan dan maknanya yang diperkenalkan oleh Saaty bisa dilihat di 

Tabel 2.1. 

Intensitas Kepentingan  

Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan Saaty  

Intensitas Keterangan Penjelasan 

1 
Kedua elemen sama 

pentingnya. 

Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama 

besar. 

3 
Salah satu elemen 

sedikit lebih penting. 

Pengalaman dan penilaian sedikit 

menyokong satu elemen dibandingkan 

elemen yang lainnya 

5 
Salah satu elemen jelas 

lebih penting. 

Pengalaman dan penilaian sangat kuat 

menyokong satu elemen dibandingkan 

elemen yang lainnya. 
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Tabel 2.1 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan Saaty (Lanjutan) 

Intensitas Keterangan Penjelasan 

7 
Salah satu elemen 

sangat jelas lebih 

penting. 

Suatu elemen yang kuat disokong dan 

dominan terlihat dalam praktek. 

9 Salah satu elemen 

paling lebih penting. 

Bukti yang mendukung elemen yang satu 

terhadap elemen yang lain memiliki tingkat 

penegasan tertinggi yang mungkin 

menguatkan. 

2,4,6,8 
Apabila ragu-ragu 

antara dua nilai yang 

berdekatan. 

Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di 

antara dua pilihan. 

Kebalikan Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibanding dengan aktivitas j, 

maka j mempunyai nilai kebalikannya dibanding dengan i. 

Sumber: Saaty (1990) 

4. Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensi 

Tahap ini yaitu menghitung nilai eigen dan melakukan pengecekan apakah 

nilai yang diterima sudah konsisten atau belum. Jika belum, maka 

pengambilan data akan diulangi lagi dan apabila telah konsisten maka 

akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya.  

5. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan 

yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-

elemen pada tingkat hirarki terendah sampai mencapai tujuan. 

Penghitungan dilakukan dengan menjumlahkan nilai setiap kolom dari 

matriks,kemudian membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom 

yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks. Lalu 

menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah 

elemen untuk mendapatkan rata-rata.  

6. Memeriksa konsistensi hirarki  

Dalam tahap ini konsistensi yang diharapkan mendekati sempurna yaitu 

rasio konsistensi ≤ 0,1 atau 10% agar menghasilkan keputusan yang 

mendekati valid. Rasio konsistensi diharapkan kurang dari atau sama 

dengan 10% walaupun sulit untuk mencapai yang sempurna. 
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2.2.4 Tahapan Pemeriksaan Nilai Konsistensi 

Flowchart untuk menunjukkan langkah-langkah dalam melakukan 

perhitungan rasio konsistensi dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Flowchart Perhitungan Rasio Konsistensi 

Berikut merupakan langkah-langkah perhitungan rasio konsistensi: 

a. Menentukan Weighted Sum Vector (WSV) 

WSV diperoleh dengan mengalikan matriks perbandingan berpasangan 

dengan nilai eigen matriks perbandingan berpasangan seperti pada 

Persamaan 2.1. 
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WSV = A . W ...................................................................................... (2.1) 

Dimana: 

WSV = Weighted Sum Vector 

A = Matriks Perbandingan Berpasangan 

W = Eigen Vektor 

b. Menghitung Consistence Vector (CV) 

CV diperoleh dengan membagi hasil dari WSV dengan nilai eigen 

matriks perbandingan berpasangan seperti pada Persamaan 2.2. 

 CV =
 S 

 
 .............................................................................................. (2.2) 

Dimana: 

CV = Consistence Vector 

WSV = Weighted Sum Vector 

W = Eigen Vektor 

c. Menghitung Lambda (λ) 

Lambda merupakan nilai rata-rata dari CV dan rumus lambda dapat 

dilihat pada Persamaan 2.3. 

λ 
∑C 

n
 .................................................................................................. (2.3) 

Dimana: 

λ = Nilai rata-rata dari keseluruhan kriteria. 

CV = Consistence Vector 

n = Jumlah matriks perbandingan suatu kriteria. 

d. Consistence Index (CI) 

Rumus CI dapat dilihat pada Persamaan 2.4. 

  C   
λ-n

n-1
 ............................................................................................... (2.4) 

Dimana: 

CI = Consistency Index 

λ = Nilai rata-rata dari keseluruhan kriteria. 

n = Jumlah matriks perbandingan suatu kriteria. 
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e. Perhitungan Consistence Ratio (CR) 

CR dikatakan konsisten jika hasil penilaian CR ≤ 0,1 atau 10%. Jika CR 

> 0,1 atau CR > 10%, maka pertimbangan harus diperbaiki. Rumus CR 

dapat dilihat pada Persamaan 2.5. 

 CR  
C 

R 
 ................................................................................................. (2.5) 

Dimana: 

CR = Consistency Ratio 

CI = Consistency Index 

RI = Random Index 

Nilai RI merupakan nilai yang dikeluarkan oleh Oarkridge Laboratory 

berupa tabel ukuran matriks. Nilai indeks random dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 

Tabel 2.2 Nilai Random Index 

Ukuran Matriks Indeks Random (Inkonsistensi) 

1,2 0,00 

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

14 1,57 

15 1,59 

 Sumber: Saaty (1990) 

2.3 Normalisasi dan Denormalisasi  

Normalisasi bertujuan untuk mendapatkan data dengan ukuran yang lebih 

kecil dengan mewakili data asli tanpa menghilangkan karakteristik sendirinya 

(Indrabayu dkk, 2012). Pada penelitian ini untuk normalisasi pada algoritma K-

Means Clustering menggunakan rumus min-max normalization. Adapun Rumus 

min-max normalization dapat dilihat pada Persamaan 2.6. 
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 XNorm =
  -  il i  in

 il i     -  il i  in
  ....................................................................... (2.6) 

Keterangan: 

XNorm = Nilai X yang akan dilakukan normalisasi 

X = Nilai/data yang akan dilakukan normalisasi  

Nilai Max = Nilai Maksimum pada barisan X 

Nilai Min = Nilai Minimum pada barisan X 

Sedangkan untuk proses denormalisasi atau mengembalikan kembali nilai 

ke bentuk data semula (sebelum normalisasi) menggunakan rumus yang dapat 

dilihat pada Persamaan 2.7. 

     o m ( il i     -  il i  in)  il i  in ..........................................  (2.7) 

Keterangan: 

X = Nilai X yang akan dilakukan denormalisasi 

XNorm = Nilai yang telah dilakukan normalisasi  

Nilai Max = Nilai Maksimum pada barisan X 

Nilai Min = Nilai Minimum pada barisan X 

Jika menggunakan fungsi aktivasi sigmoid biner, data harus 

ditransformasikan karena range fungsi aktivasi sigmoid adalah 0 hingga 1. Tapi 

akan lebih baik jika ditransformasikan ke interval yang lebih kecil yaitu 0,1 

hingga 0,9 karena mengingat fungsi sigmoid yang nilainya tidak pernah mencapai 

nilai 0 ataupun 1 (Siang, 2005). Adapun Rumus normalisasi data sigmoid biner 

dapat dilihat pada Persamaan 2.8. 

   
 ,  ( - )

( - )
  ,1  ......................................................................................  (2.8) 

Keterangan: 

X’ = Hasil Normalisasi Data untuk Sigmoid Biner 

x = Data Awal 

a = Nilai Minimal Awal 

b = Nilai Maksimal Awal 

Sedangkan untuk proses denormalisasi atau mengembalikan kembali nilai 

ke bentuk data semula (sebelum normalisasi) menggunakan rumus yang dapat 

dilihat pada Persamaan 2.9. 
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 (  - ,1) (  -  )   ,   

 , 
 ...............................................................................................  (2.9) 

Keterangan: 

x = Data Awal 

 ’ = Hasil Normalisasi Data untuk Sigmoid Biner 

a = Nilai Minimal Awal 

b = Nilai Maksimal Awal 

2.4 K-Means Clustering 

Algoritma K-Means adalah salah satu metode yang popular dalam teknik 

clustering. K-Means merupakan algoritma tanpa pengawasan yang digunakan 

dalam pengelompokan (Rahmani dkk, 2014) dan K-Means merupakan algoritma 

pengelompokan yang mampu memaksimalkan efektifitas dalam membagi data 

pada klasifikasi (Mustakim, 2017). Metode ini dimulai dengan serangkaian pusat 

awal yang dipilih secara acak dan selanjutnya dipindahkan ke pusat yang terdekat 

dengannya. Masing-masing pusat dihitung ulang sebagai pusat masa dari titik-titik 

yang telah ditugaskan. Setiap iterasi menurunkan nilai fungsi tujuan clustering, 

kemudian langkah ini diulang terus hingga algoritma stabil (Roughgarden dan 

Wang, 2016). 

Flowchart untuk menunjukkan langkah-langkah dalam perhitungan K-

Means Clustering dapat dilihat pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Flowchart Perhitungan K-Means Clustering  



 

21 

 

Sebelum melakukan cluster menggunakan K-Means, sebaiknya data di 

normalisasi terlebih dahulu. Setelah data dinormalisasi, lakukan perhitungan jarak 

antara dua titik pada city block distance space. Untuk menghitung jarak tersebut 

menggunakan rumus pada Persamaan 2.10 (Celebi dan Emre M, 2012). 

  1 ( 2 ,  1)     2 - 1  1  .......................................................................  (2.10) 

 Sedangkan untuk euclidean distance space, jarak antara dua titik dihitung 

menggunakan rumus pada Persamaan 2.11. 

  2 ( 2 ,  1)     2 - 1  2 =√∑   2j-  1j 

2
p

j 1
 ..................................................  (2.11) 

 Langkah-langkah algoritma K-Means Clustering dapat diuraikan sebagai 

berikut (Bradley dan Fayyad, 1998): 

1. Pilih jumlah titik k secara acak dan buat menjadi centroid awal. 

2. Pilih titik data dari koleksi yang ada, bandingkan dengan masing-masing 

centroid dan jika titik datanya ditemukan serupa dengan centroid 

kemudian tetapkan kedalam cluster centroid tersebut. 

3. Bila setiap titik data telah ditugaskan ke salah satu cluster, hitung ulang 

nilai centroid untuk setiap k jumlah cluster. 

4. Ulangi langkah ke-dua sampai langkah ke-tiga hingga tidak ada data yang 

bergerak dari cluster sebelumnya ke beberapa cluster lainnya (kriteria 

terminasi telah terpenuhi). 

 

2.5 Kecerdasan Buatan 

Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu 

bagian ilmu komputer yang membuat mesin dapat melakukan pekerjaan sebaik 

mungin seperti hal nya yang dilakukan manusia. Jika mesin tersebut ingin 

bertindak seperti dan sebaik manusia, maka mesin harus diberi bekal pengetahuan 

dan mempunyai kemampuan untuk nalar. 

Jika dilihat dari segi kecerdasan, AI akan membuat mesin menjadi cerdas 

dan dapat berbuat layaknya manusia, sedangkan jika dilihat dari segi pemograman 

AI merupakan studi tentang pemograman simbolik, penyelesaian masalah dan 

pencarian informasi (Muis, 2009). 
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2.6 Artificial Neural Networks (ANN) 

ANN merupakan model komputasi yang terinspirasi dalam jaringan syaraf 

biologis, yang terdiri dari seperangkat neuron buatan yang saling berhubungan. 

Beberapa neuron memiliki koneksi secara eksternal (koneksi input), sementara 

yang lain memiliki sinyal output yang dimaksudkan untuk dibaca sebagai hasil 

dari perhitungan jaringan (koneksi output). ANN biasa digunakan sebagai 

machine learning method dengan menggunakan perangkat seperti (pola masukan) 

untuk melatih jaringan secara berurutan (mengatur bobot koneksi antar neuron) 

untuk mengenali atau menghasilkan pola yang serupa. Artinya, neural networks 

membutuhkan badan yang sudah ada sebelumnya dalam komposisi (semuanya 

dalam kemiripan gaya, umum) sehingga mereka bisa meniru contoh gaya 

pelatihan. Aspek penting dalam desain ANN adalah modelisasi dalam komposisi 

yaitu pemetaan antara input dan output pada jaringan (Fernandes dan Vico, 2013). 

ANN juga mampu mengenali sinyal input yang agak berbeda dari yang 

pernah diterima sebelumnya dan mampu bekerja meskipun beberapa neuron tidak 

mampu bekerja dengan baik, karena neuron yang lain dapat dilatih dan 

menggantikan fungsi neuron yang rusak (Kusumawati dkk, 2015). ANN 

merupakan alat bantu yang dapat digunakan secara umum dan dapat diaplikasikan 

untuk memprediksi dan klasifikasi (Lestari dan Van FC, 2017). 

2.7 Backpropagation Neural Network (BPNN) 

Backpropagation Neural Network (BPNN) adalah teknik popular neural 

network yang memiliki kemampuan tinggi untuk memecahkan masalah kompleks 

yang tidak dapat diselesaikan menggunakan teknik machine learning tradisional. 

BPNN mengawasi satu pembelajaran dan diterapkan dengan diketahuinya dataset 

dalam sampel target input output yang dapat digunakan dalam prediksi dan 

klasifikasi. Pada BPNN terdapat lapisan input, satu atau lebih lapisan tersembunyi 

dan sebuah lapisan output. Layer terhubung berurutan yang dimulai dari lapisan 

input kemudian melalui lapisan tersembunyi dan menuju ke lapisan output. Pada 

tiap koneksi antar lapisan mengandung bobot dan setiap lapisan mencakup satu 

atau lebih neuron. Ide dasar BPNN yaitu untuk meminimalkan kesalahan output 

keseluruhan secara bertahap selama proses pembelajaran (Karlik, 2014).  
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Proses BPNN terdapat 3 fase yaitu propagasi maju (forward propagation), 

propagasi mundur (backpropagation) dan modifikasi bobot (Ujianti dan Affandy, 

2016). Flowchart rumus BPNN dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Flowchart Perhitungan BPNN 
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Fase I : Propagasi Maju (forward propagation) 

1. Tiap unit input (Xi, i 1,2,3,…,n  mene im  siny l  i dan meneruskan 

sinyal tersebut seluruh lapisan unit tersembunyi. 

2. Tiap lapisan unit tersembunyi (Zi, i 1,2,3,….,p  menjuml hk n siny l-

sinyal input seperti pada Persamaan 2.12. 

    in
j
    j  ∑  i ij

n
i 1   ....................................................................... (2.12)  

Kemudian menerapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya 

seperti pada Persamaan 2.13. 

   i  f    inj   ...................................................................................... (2.13) 

setelah itu kirim sinyal ke semua output. 

3. Setiap  unit output (Yki K  1,2,3…., m) menjumlahkan bobot sinyal output 

seperti pada Persamaan 2.14. 

y in
k
    k ∑  j jk

p

i 1  ....................................................................... (2.14)  

Kemudian terapkan fungsi aktivasi untuk menghitung sinyal outputnya 

seperti pada Persamaan 2.15. 

 y
k
  f  y in

k
  ...................................................................................... (2.15) 

 Fase II: Propagasi Mundur (backpropagation) 

1.  Tiap unit output (YK, k 1,2,3… , m) akan menerima target pola yang 

berhubungan dengan input pelatihan, kemudian lakukan hitung error 

seperti pada Persamaan 2.16. 

  k    k-yk  f  y ink   .......................................................................... (2.16) 

f  merupakan turunan dari fungsi aktivasi, kemudian hitung koreksi bobot 

seperti pada Persamaan 2.17. 

   jk    j i ........................................................................................ (2.17) 

Kemudian hitung koreksi bias seperti rumus pada Persamaan 2.18. 

    j     k ........................................................................................ (2.18) 

Sekaligus mengirimkan  k keunit yang berada di lapisan paling kanan. 

2. Tiap unit yang tersembunyi (Zi,i 1,2,3… , p) menjumlahkan delta inputnya 

dari unit-unit yang berada dilapisan tengah seperti pada Persamaan 2.19. 

    in
j
  ∑  k jk

m
k 1  ............................................................................... (2.19) 
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Kemudian hitung informasi error dengan mengalikan nilai ini dengan 

turunan fungsi aktivasinya seperti pada Persamaan 2.20. 

  j    inj f    inj  ............................................................................... (2.20) 

Lalu hitung koreksi bobot seperti pada Persamaan 2.21. 

   jk       j    i ................................................................................. (2.21) 

Dan hitung pula koreksi bias seperti pada Persamaan 2.22. 

    j    j ............................................................................................ (2.22) 

 Fase III: Perubahan Bobot Bias 

1. Setelah unit output (Yk, k   1,2,3,… , m  dil kuk n pe ubahan bobot 

output dan bias (zj j,   1,2,3, … , p  seperti terlihat pada Persamaan 2.23. 

  jk(   u)   jk(l m )    jk  .......................................................... (2.23) 

Setiap unit tersembunyi (zj j,   1,2,3, … , p  dil kuk n pe u  h n  o o  

input dan bias (Zi, i 1,2,3,….,p  seperti terlihat pada Persamaan 2.24. 

    (    )      (    )        .......................................................... (2.24) 

2. Pengujian kondisi berhenti. 

2.8 Validasi dan Permodelan Terbaik 

Setelah menyelesaikan perhitungan menggunakan BPNN, maka akan 

dilakukan pengukuran rata-rata performa model menggunakan RMSE. RMSE 

digunakan untuk mencari keakuratan hasil peramalan dengan data histori. 

Semakin kecil nilai yang dihasilkan semakin bagus pula hasil permalan yang 

dilakukan (Septiawan dan Astuti, 2016). RMSE dapat dilihat pada Persamaan 

2.25.
 

R S    √∑
   -    

2
 

n
    .................................................................... (2.25) 

Keterangan: 

RMSE = Root Mean Square Error 

n = Jumlah Data 

Yt = Nilai Aktual Indeks 

 ’  = Nilai Prediksi Indeks 
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2.9 Kategorisasi Psikologi 

Pengkategorian untuk tingkat kriteria Prokrastinasi, Kepercayaan Diri, dan 

Disiplin disusun berdasarkan distribusi normal dengan kategorisasi jenjang 

(ordinal). Tujuan kategorisasi yaitu untuk menempatkan individu ke dalam 

kelompok-kelompok yang terpisah secara berjenjang menurut suatu kontinum 

berdasarkan kiteria yang diukur. Banyaknya jenjang kategori diagnosis yang akan 

dibuat biasanya tidak lebih dari lima jenjang tetapi tidak boleh kurang dari tiga 

(Azwar, 2003).  

Pada penelitian ini akan dilakukan penggolongan menggunakan rumus 

empirik dengan 3 kategori diagnosis pada masing-masing kriteria yang telah 

ditentukan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sebelum memasuki pengkategorian 

pada masing-masing kriteria, terlebih dahulu tentukan nilai maksimum yang dapat 

dilihat pada Persamaan 2.26, nilai minimum yang dapat dilihat pada Persamaan 

2.27, jarak yang dapat dilihat pada Persamaan 2.28, standar deviasi yang dapat 

dilihat pada Persamaan 2.29, dan rata-rata yang dapat dilihat pada Persamaan 2.30.  

Nilai Maksimum = Nilai tertinggi x Jumlah Pernyataan .................. (2.26) 

Nilai Minimum = Nilai terendah x Jumlah Pernyataan .................. (2.27)  

Jarak = Nilai Maksimum – Nilai Minimum ................... (2.28) 

σ =  
    k

 
 .................................................................... (2.29) 

µ = 
 il i   ksimum    il i  inimum 

2
 ................................... (2.30) 

Keterangan: 

µ = Rata-rata 

σ = Standar Deviasi 

Setelah ditentukan dan didapat nilai dari Persamaan sebelumnya, 

selanjutnya melakukan pengkategorisasi pada rumus empirik. Adapun rumus 

kategorisasi rendah dapat dilihat pada Persamaan 2.31, kategorisasi sedang dapat 

dilihat pada Persamaan 2.32, dan kategorisasi tinggi dapat dilihat pada Persamaan 

2.33.  

Rendah = X < (µ - 1,  σ  ...................................................................... (2.31) 

Sedang = (µ - 1,  σ  ≤   <  µ  1,  σ  ................................................. (2.32) 
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Tinggi =  µ  1,  σ  ≤   ...................................................................... (2.33) 

Keterangan: 

µ = Rata-rata 

σ = Standar Deviasi 

X = Skor 

2.10 Perancangan Sistem 

Perancangan sistem adalah sebuah kegiatan merancang dan menentukan 

cara mengolah sistem informasi dari hasil analisa sistem sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan dari pengguna termasuk diantaranya perancangan user 

interface, data, dan aktivitas proses. Dapat disimpulkan bahwa perancangan 

sistem adalah kegiatan merancang, mencari model atau desain dalam menentukan 

pengolahan dalam sistem baru yang akan dibuat (Sadewa dan Siahaan, 2016). 

Adapun kegiatan dalam tahap analisis dan perancangan sistem yaitu 

mengidentifikasi komponen sistem sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

pengguna (Joo dan Woo, 2014).  

2.10.1 Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 

OOAD adalah proses teknis yang diterima secara global untuk manipulatif 

model aplikasi, bisnis atau model sistem, dan diagram grafis sederhana untuk 

analisis dan peningkatan kualitas produk dengan menerapkan metode prototype 

berbasis object (Mukherjee, 2016). 

2.10.2 Unified Modelling Language (UML) 

UML adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk memodelkan 

berbagai aspek perangkat lunak berorientasi objek yang biasanya digunakan untuk 

permodelan sistem yang kompleks (Tiwari dkk, 2012). Saat ini UML memberikan 

standar untuk mendeskripsikan spesifikasi perangkat lunak dan model desain. 

Bahasa permodelan berorientasi UML menyediakan kerangka kerja independen 

teknologi yang dapat digunakan untuk memodelkan dan menentukan komposisi 

proses bisnis (Bhattacharjee dan Shyamasundar, 2009). 
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a. Use Case Diagram 

Use Case Diagram adalah alat UML yang sangat penting untuk analisis 

sistem. Diagram ini sangat berguna untuk menggambarkan perilaku sistem 

dan sangat mudah dipahami sehingga bermanfaat dalam memenuhi 

kebutuhan (Tiwari dkk, 2012).  

b. Class Diagram 

Class Diagram adalah salah satu alat yang penting untuk desain 

berorientasi objek. Diagram ini digunakan untuk mempersentasikan 

struktur statis sistem. Tujuan adanya diagram ini yaitu untuk 

menggambarkan kelas dalam bentuk model (Tiwari dkk, 2012).   

c. Activity Diagram 

Activity diagram digunakan untuk memodelkan urutan tindakan sebagai 

bagian dalam aliran proses. Diagram ini berfungsi untuk memodelkan 

serangkaian tindakan untuk menangkap proses aktivitas suatu alur dan 

hasilnya. Aktivitas yang dilakukan berfokus pada pekerjaan dalam 

penerapan operasi dan dalam contoh penggunaan kasus atau dalam objek 

(Bhattacharjee dan Shyamasundar, 2009). 

 

2.11 Bahasa Pemograman 

Bahasa pemograman adalah bahasa yang dipakai untuk menginstruksikan 

komputer. Komputer bekerja secara elektronik, karena itu tidak dapat menerima 

masukan berupa tulisan kertas. Komputer dapat membaca informasi dalam bentuk 

kombinasi bit-bit yang tidak lain adalah bahasa komputer itu sendiri (Wahyudi 

dkk, 2013). 

2.11.1 PHP Hypertext Preprocessor (PHP) 

PHP yaitu bahasa pemograman web server-side yang bersifat open source.  

PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman website yang 

dinamis. Keistimewaan dari PHP adalah (Batubara, 2012): 

1. Kesederhaaan. User yang sedikit tahu atau bahkan sama sekali tidak 

mengerti tentang pemrograman PHP bisa dengan cepat belajar dan 

mencoba membuat aplikasi web PHP. 
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2. PHP adalah scripting yang paling mudah karena memiliki referensi yang 

banyak. 

3. PHP adalah bahasa open source yang dapat digunakan di berbagai sistem 

operasi seperti: Linux, Unix, Macintosh, dan Windows. 

4. Web Server yang mendukung PHP dapat ditemukan di mana-mana mulai 

dari Apache, IIS, Lighttpd, hingga Xitami. 

5. PHP dilengkapi dengan berbagai macam pendukung lain seperti support 

langsung ke berbagai macam database yang populer, misal: Oracle, 

PostgreSQL, MySQL, dan lain-lain. 

2.11.2 YII Framework 

 Yii adalah salah satu dari sederetan PHP framework yang bersifat open 

source. Yii merupakan kerangka kerja PHP berbasis komponen, berkinerja tinggi 

untuk pengembangan aplikasi website berskala besar. Yii juga meyediakan 

reusability maksimum dalam pemrograman dan mampu meningkatkan kecepatan 

pengembangan secara signifikan. Framework Yii sangat ringan dan dilengkapi 

dengan mekanisme caching yang canggih dan Yii juga sangat cocok untuk 

pengembangan aplikasi dengan lalu lintas-tinggi (Zakir, 2017).  

Pada sistem yang dibangun, digunakanlah icon sebagai penunjang desain 

sistem yaitu fontawesome. Font awesome adalah salah satu ekstensi yang 

menawarkan metode mudah untuk mengatur berbagai kerangka icon agar dapat 

berfungsi di yii framework (yiiframework, 2013). Untuk font text pada sistem 

yang dibangun menggunakan font poopins. Poppins adalah jenis huruf sans-serif 

geometrik yang diterbitkan oleh Indian Type Foundry pada tahun 2014 dan dirilis 

sebagai open source dan tersedia di Google Fonts (googlefonts, 2016). 

2.11.3 Bootstrap Framework 

 Bootstrap merupakan sebuah framework yang dapat menyelesaikan 

permasalahan dalam mendesain suatu website. Bootstrap juga responsive terhadap 

banyak platform karena tampilan yang diberikan oleh bootstrap tampak tetap rapi 

baik dengan versi mobile maupun desktop (Zakir , 2016). 
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2.11.4 My Structure Query Language (MySQL) 

MySQL adalah sebuah basis data yang mengandung satu atau jumlah 

tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu atau 

sejumlah tabel. Tabel terdiri atas sejumlah baris dan setiap baris mengandung satu 

atau sejumlah tabel (Firman dkk, 2016). Keistimewaan MySQL yaitu: 

1. MySQL adalah sistem manajemen database relasi yang bersifat open 

source. Artinya, dapat digunakan baik versi kode program aslinya maupun 

versi binernya. 

2. Dapat digunakan secara gratis baik untuk dimodifikasi sesuai dengan 

kebutuhan maupun sebagai suatu program aplikasi komputer. 

3. Dapat dijalankan pada semua platform baik di windows maupun di linux. 

4. MySQL merupakan program pengakses database yang bersifat jaringan 

sehingga dapat digunakan untuk aplikasi multi user. 

5. MySQL menggunakan bahasa query standar yang dimiliki SQL. SQL 

adalah suatu bahasa permintaan yang terstruktur yang telah distandarkan 

untuk semua program pengakses database seperti Oracle, PostgreeSQL, 

SQL Server, dan lain-lain. 

 

2.12 Matlab 

Matrix Laboratory (Matlab) adalah salah satu perangkat lunak yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan kecepatan dan keakuratan dalam berbagai 

perhitungan dan dalam berbagai pembelajaran aljabar linear sehingga waktu yang 

diperlukan menjadi lebih efisien dan hasil yang diperoleh lebih akurat 

dibandingkan dengan perhitungan manual. Matlab merupakan suatu bahasa 

pemograman matematika lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran 

menggunakan sifat dan bentuk matriks.  

Matlab berisi fungsi tambahan untuk aplikasi khusus dan Matlab banyak 

digunakan pada matematika dan komputasi, pengembangan dan algoritma, 

pemrograman modelling, simulasi, pembuatan prototype, analisa data, eksplorasi, 

visualisasi, analisis numerik dan statistik, dan pengembangan aplikasi teknik 

(Cahyono B, 2013). 



 

31 

 

2.13 Prokrastinasi 

Setiap manusia yang mempunyai pekerjaan atau tidak bekerja harus 

menyelesaikan banyak tugas dalam sehari dengan kinerja yang efektif. Tetapi 

untuk beberapa alasan tertentu penyelesaian tugas yang diperlukan sering 

tertunda. Kecenderungan umum dalam penundaan atau menunda tugas yang 

berbeda disebut dengan prokrastinasi (Khan dkk, 2014). Prokrastinasi awalnya 

didefinisikan sebagai serangkaian penundaan atau penundaan suatu tugas karena 

adanya keterlibatan tugas lain yang dianggap lebih penting atau memuaskan 

sehingga menghasilkan prilaku yang tidak sempurna dan menyebabkan terjadinya 

gangguan emosional (Milgram, 1991). 

Prokrastinasi mendominasi semua bidang prilaku dan tindakan tetapi 

bentuk yang paling umum adalah penundaan yang terjadi di lingkungan akademik 

(Khan dkk, 2014). Dalam beberapa dekade terakhir, adanya beberapa pemahaman 

dan konotasi penundaan sehingga prokrastinasi muncul. Steel mendefinisikan sisi 

p ok  s in si  el k ng n ini menyo o i “kelem h n d l m mel kuk n sesu  u”, 

sifat prokrastinasi yaitu secara sukarela menunda melakukan tindakan yang 

diinginkan walaupun diperkirakan akan memburuk jika dilakukan penundaan 

(Steel 2007). Steel dan Klingsleck (2016) mendefinisikan bahwa prokrastinasi 

akademik sebagai penundaan yang dilakukan secara sukarela terhadap kegiatan 

yang terkait dengan tindakan pembelajaran meskipun diperkirakan akan 

memburuk untuk penundaan tersebut. 

2.14 Kepercayaan Diri 

Kepercayaan diri merupakan salah satu variabel berpengaruh yang dapat 

mempengaruhi pembelajaran. Kepercayaan diri merupakan salah satu dorongan 

utama manusia dan dapat memberikan pengaruh yang menentukan baik buruknya 

kehidupan seseorang (Al-Hebaish, 2012). Konsep kepercayaan diri berhubungan 

erat dengan harga diri, keduanya memiliki penekanan umum pada persepsi 

individu dalam kemampuannya sebagai pribadi (Dörnyei, 2005). 

Percaya diri memiliki sifat-sifat disposisi untuk merespon dengan cara 

tertentu dimana saling berhubungan dengan yang lain, dan mampu menunjukkan 

tingkat kepastian tentang keakuratan jawaban seseorang. Ukuran keyakinan dalam 
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kepercayaan diri menangkap aspek kognitif yaitu aspek yang mirip dengan 

kepribadian seperti kepercayaan diri atau persepsi diri tentang kompetensi yang 

berkaitan dengan kinerja tes kognitif dan tingkat keterbukaan orang tersebut dan 

motivasi seperti tujuan untuk membuat diri menjadi berharga dalam situasi yang 

diberikan (Stankov dkk, 2012). 

Stankov (1999) menempatkan kepercay  n di i p d  “  n h   k  e  u n” 

antara kemampuan kognitif dan kepribadian. Karena dalam berbagai macam sifat, 

peneliti mengklaim bahwa kepercayaan diri itu penting secara psikologis dan 

kepercayaan diri dapat menjadi variabel yang sangat membantu dalam prediksi 

dan pemahaman aspek prilaku (Stankov dkk, 2012). 

2.15 Disiplin 

Mahasiswa yang merasa memiliki manajemen waktu yang baik adalah 

mereka yang memiliki keinginan untuk mencapainya dan berakibat pada tingkat 

akademis yang tinggi. Penggunaan waktu yang efisien dapat berhubungan dengan 

peningkatan prestasi akademik dan studi waktu ekstra yang berpengaruh kuat 

dalam pencapaian akademis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi 

akademik diperlukan prinsip praktek manajemen waktu yang disebut dengan 

disiplin. 

Disiplin efektif membantu pencapaian tujuan, harapan, tanggung jawab 

pelajar. Disiplin menciptakan citra yang bagus dan mempersiapkan peserta didik 

untuk masa depan. Baru-baru ini ditemukan bahwa prestasi akademik yang buruk 

dikaitkan dengan ketidaksiplinan mahasiswa. Ketidaksiplinan dapat memunculkan 

gaya disiplin yang buruk, ketidakefektifan, manajemen waktu yang buruk, dan 

sebagainya. Menurut Bieketty (2004), kurangnya disiplin akan menyebabkan 

hambatan yang parah terhadap pembelajaran. Disiplin telah dianggap remeh 

dengan adanya aktualisasi kebebasan dan hak, yang meremehkan tanggung jawab 

dan kewajiban, dan kurangnya ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas 

(Stanley, 2014).  
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2.16 Perguruan Tinggi  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 Pasal 16 Ayat 1, 

Perguruan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang 

diselenggarakan untuk mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. 

Di era globalisasi Perguruan Tinggi harus berbasis pada mutu, dalam 

kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia (Asmawi, 

2005). Peningkatan kualitas dan profesionalisme lulusan suatu Perguruan Tinggi 

harus terus dilakukan karena dunia kerja menuntut keahlian dan kecakapan tinggi 

di samping komitmen dan integritas pribadi yang teruji sehingga hal tersebut perlu 

dijajaki dan diantisipasi oleh penyelenggara Perguruan Tinggi  (Jazadi, 2005).  

2.17 Akreditasi 

Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 

2003, PP RI Nomor 19 tahun 2005 dan peraturan perundang-undangan lainnya 

serta kecenderungan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi menekankan 

pada mutu dan akuntabilitas publik institusi Perguruan Tinggi  dan Program Studi 

maka diperlukan akreditasi Program Studi. Untuk itu dilaksanakan akreditasi 

Program Studi di semua lembaga pendidikan tinggi karena Program Studi yang 

menentukan mutu hasil pendidikan. 

Program studi yang terakreditasi akan memberikan jaminan bahwa 

program studi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan BAN dengan 

merujuk standar Nasional pendidikan sehingga Program Studi akan terus 

mempertahankan mutu yang tinggi agar tetap sustainable (Wening, 2010). 

2.18 Mahasiswa 

Menurut Akreditasi Program Studi Sarjana (2008) mahasiswa adalah 

pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai 

tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari 

proses pendidikan, penelitian, dan layanan atau pengabdian kepada masyarakat. 
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Mahasiswa merupakan salah satu dari butir standar akreditasi. Standar ini adalah 

acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan. 

2.19 Program Studi Sistem Informasi 

Sistem Informasi merupakan salah satu Program Studi yang dibentuk pada 

tahun ajaran 2002/2003 sejalan dengan rencana meningkatkan status IAIN 

menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau seperti saat ini telah terlaksana. Program 

Studi Sistem Informasi berdiri karena adanya latar belakang untuk memenuhi 

kebutuhan dunia usaha dan industri yang ada di provinsi Riau serta dalam rangka 

mengantisipasi pengaruh globalisasi dunia. Program Studi memiliki Visi, Misi, 

Tujuan dan Sasaran Pencapaian yang juga menjadi standar mutu Program Studi. 

Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pencapaian Program Studi yaitu: 

1. Visi 

Menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan Sistem Informasi yang 

handal dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan 

integrasi nilai-nilai keislaman pada tahun 2033. 

2. Misi 

Misi Program Studi Sistem Informasi yaitu: 

a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang handal dalam bidang 

teknologi informasi dan bisnis informasi yang terintegrasi dengan 

nilai-nilai keislaman. 

b. Melaksanakan penelitian yang inovatif dan berkualitas dibidang 

Sistem Informasi 

c. Melaksanakan pengabdian, pendampingan dan pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. 

3. Tujuan 

Tujuan Program Studi Sistem Informasi yaitu: 

a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademis dan 

praktis di bidang Sistem Informasi yang berwawasan keislaman. 

b. Menghasilkan penelitian dan karya ilmiah yang dipublikasikan 

dalam skala nasional dan internasional. 
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c. Menghasilkan produk Sistem Informasi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, institusi dan stakeholder. 

d. Menghasilkan kemitraan yang strategis dengan lembaga pemerintah 

maupun non pemerintah tingkat lokal, nasional dan internasional. 

4. Sasaran dan Strategi Pencapaiannya 

Berdasarkan tahap pencapaiannya, sasaran Program Studi Sistem 

Informasi yaitu: 

a. Lulusan yang mampu bersaing dalam dunia kerja (Tahun Pencapaian 

2014-2018). 

b. Penyelesaian mahasiswa tepat waktu 4 tahun atau 8 semester (Tahun 

Pencapaian 2014-2023). 

c. Rata-rata IPK lulusan minimal 3,00 (Tahun Pencapaian 2014-2018). 

d. Waktu tunggu lulusan untuk memperoleh pekerjaan 5 bulan (Tahun 

Pencapaian 2014-2018). 

e.  ulus n h f l Qu ’ n  u  3    u  Amm    T hun Penc p i n 2 1 -

2023). 

 

2.20 Penelitian Terdahulu 

Adapun penelitian terdahulu terkait dengan metode yang digunakan yaitu: 

1. Penelitian AHP 

     a. Judul : Using Analytic Hierarchy Process for Selecting The 

Appropriate Host Country to Study English 

Language Abroad 

            Peneliti : Koksal dan  Ozmutaf  (2009) 

            Hasil : Penelitian dilakukan dalam memilih negara yang 

sesuai untuk belajar bahasa inggris di luar negri 

bagi mahasiswa dengan 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. 
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Dari semua alternatif tersebut maka diperoleh 

alternatif terbaik yaitu negara Malta dengan 

prioritas  relatif  0,285. 

     b. Judul : Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 

Pembimbing Tugas Akhir Menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy Process 

            Peneliti : Cahyono dan Thamrin (2016) 

            Hasil : Penelitian dilakukan untuk penentuan pembimbing 

TA dengan kriteria dosen yang dipertimbangkan 

seperti paper, penelitian,   bimbingan TA dan mata 

kuliah. Dari kriteria yang dipertimbangkan, 

diperoleh kriteria yang berprioritas yaitu paper 

dengan nilai eigen 0,5579 dan rasio konsistensi 

yaitu -0,2061. 

2. Penelitian K-Means Clustering 

     a. Judul : Effectiveness of K-Means Clustering to Distribute 

Training Data and Testing Data on  K-Nearest 

Neighbor Classification 

            Peneliti : Mustakim (2017) 

            Hasil : Penelitian dilakukan untuk pembagian data 

training dan data testing. Hasil yang diperoleh 

yaitu pada percobaan menggunakan K-Means 

Clustering terhadap KNN yang divalidasi oleh 

confusion matrix diperoleh akurasi tertinggi yaitu 

93,4%. 

     b. Judul : The Role of Balanced Training and Testing Data 

Sets for Binary Classiers in Bioinformatics 

            Peneliti : Wei dan Dunbrack Jr (2013) 

            Hasil : Penelitian dilakukan untuk mengetahui peran 

keseimbangan data training dan data testing untuk 

binary classifier. Hasil yang diperoleh yaitu 
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dengan menggunakan data yang seimbang akan 

menghasilkan akurasi yang tinggi. 

3. Penelitian BPNN 

     a. Judul : Jaringan Saraf Tiruan untuk Prediksi Tingkat 

Kelulusan Mahasiswa Diploma Program Studi 

Manajemen Informatika Universitas Gorontalo 

            Peneliti : Hadjaratie (2011) 

            Hasil : Penelitian dilakukan dalam memprediksi 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 IPK. 

     c. Judul : Prediksi Kelulusan Mahasiswa menggunakan 

Metode Neural Network dan Particle Swarm 

Optimization 

            Peneliti : Kusumawati dkk (2015) 

            Hasil : Penelitian dilakukan dalam memprediksi kelulusan 

mahasiswa dengan membandingkan metode maka 

diperoleh parameter terbaik dari neural network 

yaitu dengan nilai learning rate 0.2, didapatkan 

RMSE 0,070, dan menggunakan populasi size 25, 

velocity 0,2 dengan generation max 50 didapatkan 

RMSE 0,048 dari parameter PSO, jaringan terbaik 

yaitu dengan node input 30, node hidden 25, node 

output 1 dengan tingkat akurasi 87,31%. 

 


