
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Sains dan Teknologi adalah lembaga pendidikan yang berada di  

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada fakultas ini terdapat 

lima jurusan yaitu Teknik Informatika, Teknik Industri, Teknik Elektro, Sistem 

Informasi dan Matematika Terapan. Fakultas Sains dan Teknologi berdiri pada 

tahun 2001. Didirikan dengan tujuan untuk menciptakan sarjana teknik yang 

berkualitas dan berakhlak mulia serta memiliki kemampuan akademik di bidang 

sains dan teknologi. Tujuan ini selaras dengan salah satu aspek penilaian oleh 

BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) dalam penilaian 

akreditasi, yaitu fakultas diharuskan untuk selalu berusaha meningkatkan mutu 

dan kualitas dari mahasiswa serta lulusannya. Hal ini dinilai dari upaya apa saja 

yang telah dilakukan oleh fakultas dalam meningkatkan mutu dan kualitas dari 

mahasiswa serta lulusannya.  

Salah satu cara meningkatkan mutu dan kualitas dari mahasiswa adalah 

dengan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap prestasi akademik 

mahasiswa ketika telah lulus. Kemudian dilihat faktor-faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi IPK seseorang dengan cara melakukan analisa terhadap data 

mahasiswa yang ada. Hal ini bertujuan untuk mencari informasi-informasi 

berharga yang dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas 

mahasiswa di masa yang akan datang. Salah satu contohnya seperti yang pernah 

diteliti oleh Irfan (2015), yang berjudul “Analisa Pola Asosiasi Jalur Masuk 

Terhadap Kelulusan Mahasiswa Dengan Menggunakan Metode Fold Growth”. 

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa jenis jalur masuk yang berbeda-beda 

menghasilkan kualitas mahasiswa yang berbeda pula yang dinilai dari IPK dan 

lama masa studinya. Maka pada penelitian ini juga akan mengkaji dan 

menganalisa data mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi-informasi penting yang bisa dijadikan bahan evaluasi dan 

pertimbangan pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. 
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Namun informasi yang ingin didapatkan harus bersifat aktual dan faktual. 

Menurut Prasetyo (2012), informasi bisa didapatkan dengan cara mencari pola, 

asosiasi atau hubungan antara beberapa data, kemudian informasi tersebut di 

konversikan ke dalam bentuk pengetahuan yang bisa digunakan untuk masa yang 

akan datang. Salah satu cara menggali informasi dari data mahasiswa yaitu 

dengan menggunakan teknik komputerisasi data mining.  

Penelitian sebelumnya oleh Irfan (2015), bertujuan menemukan informasi 

pada data mahasiswa dengan cara melihat pola asosiasi antara jalur masuk dengan 

tingkat kelulusan menggunakan algoritma Fold Growth. Dari penelitian tersebut 

didapatkan hasil informasi dalam bentuk aturan-aturan asosiasi (association  

rules), dimana salah satu contohnya mahasiswa yang mengikuti jalur masuk tes 

tulis pada jurusan Teknik Informatika dengan lama lulusnya lebih dari 4 tahun 

nilai support-nya 28,73%. Artinya jika seluruh data mahasiswa yang diolah 

mengikuti jalur masuk tes tulis ada 100 orang maka sekitar 28 orang lulus lebih 

dari 4 tahun. Selanjutnya penelitian oleh Tambun (2015), juga membangun 

aplikasi data mining untuk menampilkan informasi tingkat kelulusan mahasiswa 

menggunakan algoritma Apriori. Penelitian ini melihat relasi antara data induk 

mahasiswa dengan data kelulusan kemudian menampilkan informasi-informasi 

mengenai mahasiswa berupa aturan-aturan asosiasi. 

Namun penelitian lainnya oleh Sinha (2014), yang membandingkan 

performa dari tiga algoritma yang digunakan dalam menemukan pola asosiasi data 

yaitu FP-growth, Apriori dan ECLAT. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

algoritma ECLAT merupakan algoritma terbaik dari ketiganya, karena memiliki 

waktu eksekusi yang lebih cepat pada saat proses scanning database dengan nilai 

support dan confidence yang lebih baik. Kemudian penelitian lainnya yang 

dilakukan oleh Kaur (2014), juga menyimpulkan hasil yang sama dengan 

penelitian oleh Sinha (2014), bahwa algoritma ECLAT lebih baik daripada 

algoritma Apriori dalam menekan waktu eksekusi. 

Algoritma ECLAT (Equivalence Class Transformation) digunakan untuk 

mencari frequent itemset mining. Proses pencarian kombinasi atribut data 

(itemset) oleh algoritma ini sederhana dengan melakukan sekali scanning 

database secara depth first search. Kemudian hasilnya direpresentasikan ke dalam 
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format vertikal yang bertujuan memudahkan perhitungan nilai support setiap 

itemset tersebut. Itemset berserta simpulnya disimpan bersama di sebuah TID List 

(transaction id list). Proses scanning database yang membedakan algoritma 

ECLAT dengan algoritma Apriori dan Fold Growth. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dilakukanlah penelitian 

tentang bagaimana menemukan informasi yang terkandung dalam data induk 

mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dengan cara mencari pola asosiasi 

dengan menerapkan algoritma ECLAT. Diharapkan hasil dari penelitian ini 

nantinya berupa aplikasi data mining yang bisa memberikan informasi-informasi 

yang aktual dan faktual mengenai mahasiswa sehingga dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah sebelumnya, maka 

dirumuskanlah permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana menerapkan 

algoritma ECLAT dalam menemukan informasi yang terkandung dari data induk 

mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka 

dibentuklah beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data induk mahasiswa 

Fakultas Sains dan Teknologi tahun 2010 yang direlasikan dengan data 

mahasiswa tahun 2010 yang telah dinyatakan lulus dari bulan Juni 2014 

hingga bulan Agustus 2016. 

2. Data yang akan digunakan yaitu data induk mahasiswa berjumlah 617 dan 

data kelulusan sebanyak 328. 

3. Atribut yang akan digunakan ada 6 atribut yakni jalur masuk, jenis sekolah 

asal, jenis kelamin, program studi, IPK (indeks prestasi kumulatif) dan 

jumlah semester. 

4. Atribut IPK dinormalisasi menjadi 3 kategori menggunakan logika fuzzy 

yaitu seperti berikut: kategori IPK rendah (IPK dari 0 sampai 3), kategori 
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IPK sedang (IPK dari 2,5 sampai 3,5) dan kategori IPK tinggi (IPK dari 3 

sampai 4). 

5. Atribut jumlah semester dinormalisasi menjadi 2 kategori yaitu seperti 

berikut: kategori sesuai jadwal (jika jumlah semester kurang atau sama 

dengan 8 semester) dan kategori tidak sesuai jadwal (jika jumlah semester 

lebih dari 8 semester). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu menerapkan 

algoritma ECLAT untuk menemukan informasi yang tersimpan dari data 

mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi dengan mencari pola asosiasi pada data 

mahasiswa.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan dijabarkan ke dalam bentuk laporan tugas akhir yang 

terdiri dari enam buah bab, dimana penjelasan singkat mengenai isi dari tiap-tiap 

bab seperti berikut ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi umum mengenai penelitian, dimana terdiri 

dari pembahasan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori-teori mengenai masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian, seperti teori mengenai kaedah asosiasi, data mining dan teori 

mengenai algoritma ECLAT. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

menyelesaikan penelitian ini 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang analisa data serta analisa proses yang dilakukan 

dalam penelitian ini sesuai dengan proses KDD (Knowledge Discovery Database), 

dari analisa yang didapat kemudian dilakukan perancangan terhadap aplikasi yang 

akan dibangun. 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai implementasi yang dilakukan dari 

hasil analisa sebelumnya kemudian dilakukan pengujian terhadap hasil 

implementasi tersebut. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

berisi rangkuman hasil dari penelitian ini sedangkan saran berisi penjabaran dari 

kelemahan yang ditemukan selama penelitian sebagai pertimbangan untuk 

penelitian-penelitian selanjutnya. 


