
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merilis hasil survei

tentang penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia pada tahun 2017. Hasil

survei menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia berjumlah 143,26 juta

jiwa dari populasi penduduk Indonesia yang berjumlah 262 juta jiwa. Sebanyak

49,52% pengguna internet di Indonesia adalah mereka yang berusia 19 hingga 34

tahun. Persentase mahasiswa S1 atau diploma yang menggunakan internet

sebanyak 79,23%. Hal ini menunjukkan pentingnya penggunaan internet

dikalangan mahasiswa Indonesia. Begitu juga dengan mahasiswa Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) yang menggunakan

layanan internet untuk berbagai kepentingan (APJII, 2017).

Saat ini, Ada beberapa layanan provider telekomunikasi di Indonesia yang

sering digunakan oleh mahasiswa dan mahasiswi UIN Suska Riau untuk

mengakses layanan internet yaitu Telkomsel, XL Axiata, Indosat, IM3, Axis,

Mentari, Smartfren dan Tri. Layanan provider telekomunikasi ini sering

digunakan oleh mahasiswa untuk mengakses internet baik browsing, mengakses

media sosial dan bermain games serta untuk menelepon dalam jangka waktu

tertentu. Saat ini, berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada 550

mahasiswa sebagai sample, masih banyaknya mahasiswa menggunakan layanan

provider telekomunikasi yang berbeda dalam mengakses internet dan layanan

yang hanya untuk sebatas berkomunikasi dengan mengisi kartu prabayar-nya.

serta menggunakan paket data dengan membeli kartu hanya untuk sekali

penggunaan lebih diminati dari pada membeli paket data dengan mengisi kartu

prabayar secara berulang (Data Primer, 2018).

Hal ini memberikan peluang dan tantangan bagi para industri komunikasi

provider telekomunikasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik, demi

menarik para penggunanya. Berbagai perusahaan layanan provider

telekomunikasi di Indonesia berlomba dalam merebut pasar dengan menawarkan
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paket internet terhadap konsumennya. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik

dan menarik, para industri komunikasi provider telekomunikasi harus melihat

kondisi konsumen yang potensial dimana memerlukan pengetahuan dari analisa

kebiasaan konsumen yang membutuhkan biaya tidak sedikit. Secara tidak

langsung pihak marketing perusahaan sebaiknya mengetahui pola-pola konsumen

dalam memilih provider telekomunikasi khususnya dilingkungan mahasiswa UIN

Suska Riau (Laksana, 2017).

Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut diperlukan pengelompokan

data pengguna kartu perdana layanan provider telekomunikasi. Melakukan

pengelompokan, dapat dilakukan dengan mengolah data pengguna kartu perdana

layanan provider telekomunikasi menggunakan teknik data mining yaitu dengan

teknik clustering. Analisis kluster (data clustering) adalah metode yang digunakan

untuk membagi rangkaian data menjadi beberapa grup berdasarkan kesamaan-

kesamaan yang telah ditentukan sebelumnya (Metisen dan Sari, 2015).

Salah satu algoritma untuk melakukan clustering adalah Fuzzy C-Means

(FCM). Fuzzy C-Means clustering adalah suatu teknik clustering yang banyak

digunakan dalam aplikasi clustering. FCM adalah suatu teknik pengclusteran data

yang mana keberadaan tiap-tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh

derajat keanggotaan. FCM menggunakan model pengelompokan fuzzy dengan

indeks kekaburan menggunakan Euclidean Distance sehingga data dapat menjadi

anggota dari semua kelas atau cluster yang terbentuk dengan derajat keanggotaan

yang berbeda antara 0 hingga 1(Jaya dkk, 2011).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang menggunakan metode FCM, yaitu

penelitian penerapan FCM untuk penentuan cluster rawan pangan di Kabupaten

Cirebon menghasilkan sistem yang menampilkan status kelompok tiap desa

beserta program bagi pihak BKP5K Kabupaten Cirebon untuk menentukan dan

membuat kebijakan ketahan pangan suatu desa (Harlina dan SN, 2012). Penelitian

terdahulu yang juga menggunakan metode FCM, yaitu eksperimen pada hipotesis

FCM lebih baik dari k-means untuk clustering, Penelitian ini menghasilkan bahwa

FCM membutuhkan waktu iterasi yang lebih banyak dari pada K-means, namun
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akurasi dan kualitas cluster yang dihasilkan oleh FCM lebih baik (Sivarathri dan

Govardhan, 2014).

Selain berdasarkan penelitian terdahulu diatas, pemilihan metode FCM

untuk mengelompokkan data juga berdasarkan penelitian terdahulu yang

menghasilkan bahwa validasi cluster dari algoritma K-Means dan FCM,

menunjukkan bahwa algoritma FCM lebih baik dibandingkan dengan algoritma

K-Means, hal ini dibuktikan hasil validasi K-means 0,2896 dan FCM 0,5098

(Selviana dan Mustakim, 2016). Berdasarkan ketentuan dari validasi cluster

bahwa nilai yang lebih mendekati satu mempunyai kualitas cluster yang semakin

baik (Ramadhan dkk, 2017).

Pada penelitian ini juga digunakan teknik association rule dengan

menggunakan algoritma apriori untuk menentukan pola hubungan media sosial

yang sering diakses oleh mahasiswa UIN Suska Riau. Association rule adalah

teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item

(Fauzy dkk, 2016). Algoritma Apriori dalam teknik association rules adalah

mencari aturan-aturan yang memenuhi minimum support dan confidence.

Support (nilai penunjang) adalah suatu persentase kombinasi item tersebut dalam

database. Confidence (nilai kepastian) adalah kuatnya hubungan antar item dalam

aturan asosiasi (Daryanto, 2016).

Hasil dari penerapan algoritma apriori ini untuk memberikan dukungan

keputusan melalui hubungan antara media sosial yang sering digunakan oleh

mahasiswa. Penemuan dari hubungan ini dapat membantu perusahaan layanan

provider untuk mengembangkan strategi penjualan dengan mempertimbangkan

media sosial yang sering diakses oleh mahasiswa. hal ini sangat penting karena

dapat membantu rekomendasi produk dan promosi produk sehingga strategi

pemasaran menjadi lebih tepat. Penentuan pola media sosial yang selalu diakses

kurang akurat dapat mengakibatkan kebijakan rekomendasi produk dan promosi

produk menjadi tidak tepat sasaran (Laksana, 2017).

Terkait dengan penggunaaan teknik association rule telah dilakukan

penelitian dengan menerapkan algoritma apriori yaitu Implementasi Data Mining

Algortima Apriori pada Sistem Persediaan Alat-Alat Kesehatan (Tampubolon
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dkk, 2013). Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh Fauzy Mohamad

(2016), Penerapan Metode Association Rule Menggunakan Algoritma Apriori

pada Simulasi Prediksi Hujan Wilayah Kota Bandung yang menghasilkan bahwa

metode association rule mining dengan menggunakan algoritma apriori dapat

diterapkan pada sistem simulasi prediksi hujan. Semakin tinggi minimum support

dan minimum confidence yang digunakan maka semakin sedikit jumlah frequent

itemset dan rule yang terbentuk serta akurasi semakin berkurang. Semua rule yang

dihasilkan pada penelitian ini memiliki nilai lift ratio lebih dari 1,00 sehingga

dapat digunakan sebagai acuan dalam memprediksi hujan (Fauzy dkk, 2016).

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan atas, maka akan

dilakukan penerapan algoritma FCM untuk clustering mahasiswa UIN Suska Riau

terhadap penggunaan kartu perdana layanan provider berdasarkan penggunaan

paket data, menemukan sebuah informasi hubungan pola paket data yang

digunakan dengan layanan provider yang digunakan untuk menelepon dalam

kurun waktu tertentu, serta menemukan hubungan media sosial yang sering

digunakan oleh mahasiswa UIN Suska Riau dengan menggunakan algoritma

apriori.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat

dirumuskan masalah yaitu “Bagaimana Penerapan Algoritma Fuzzy C-Means dan

Algoritma Apriori untuk Pengelompokkan dan Penentuan Pola Hubungan

Pengguna Kartu Perdana Layanan Provider Telekomunikasi Dikalangan

Mahasiswa UIN Suska Riau”.

1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan batasan-batasan agar tidak

menyimpang dari apa yang telah direncanakan, adapun batasan masalah dalam

penulisan Tugas Akhir ini adalah :

1. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner online dan

difokuskan pada mahasiswa S1 UIN Suska Riau.
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2. Hasil Penelitian hanya ditujukan untuk Telkomsel.

3. Atribut clustering yang digunakan adalah Nama, Jenis kelamin,

Fakultas, Jurusan, Semester, Lokasi tempat tinggal, Kartu perdana

yang digunakan untuk menelepon, Kartu perdana yang digunakan

untuk mengakses internet,  Besarnya paket data yang terpakai

dalam kurun waktu satu bulan, Hal dominan yang sering diakses

untuk menghabiskan paket data dalam periode satu bulan

(browsing, media sosial, game).

4. Algoritma yang digunakan untuk clustering data yaitu FCM.

5. Algoritma yang digunakan untuk melihat hubungan media sosial

yang digunakan yaitu algoritma Apriori.

6. Hasil penelitian berupa informasi yang dapat digunakan oleh

layanan provider telekomunikasi untuk mengambil keputusan

dalam menentukan strategi pemasaran yang sesuai.

7. Tools yang digunakan dalam perhitungan yaitu Microsoft Excel

dan Tanagra 1.4.

1.4 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan clustering

terhadap data mahasiswa UIN Suska Riau terhadap penggunaan kartu perdana

layanan provider telekomunikasi berdasarkan penggunaan paket data atau internet

dengan metode FCM dan menghasilkan sebuah informasi hubungan media sosial

yang sering digunakan dengan menggunakan teknik association rule yaitu

algoritma Apriori.

1.5 Manfaat

Dengan Melakukan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan

beberapa manfaat yaitu:

1. Menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan

layanan provider telekomunikasi untuk menentukan strategi

pemasaran yang sesuai.
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2. Menghasilkan hubungan pola penggunaan paket data dengan

layanan provider telekomunikasi yang digunakan untuk menelfon

dalam kurun waktu tertentu.

3. Menghasilkan pola hubungan media sosial yang sering digunakan

oleh pengguna kartu perdana layanan provider telekomunikasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri

dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir ini, yang

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan dari pembahasan, manfaat yang didapatkan.

BAB II LANDASAN TEORI

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

serta studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori

dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang metodologi penelitian yang

digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan

saran untuk penelitian selanjutnya.


