
 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan Tinggi (PT) merupakan salah satu penyelenggara pendidikan 

akademi mahasiswa. Menurut Wikipedia (2012), Perguruan Tinggi adalah satuan 

pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi. Peserta didik perguruan tinggi 

disebut mahasiswa, sedangkan tenaga pendidik perguruan tinggi disebut Dosen. 

Ada lima Lembaga Perguruan Tinggi yakni Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, 

Akademi dan Politeknik.  

Penerimaan mahasiswa baru disuatu Perguruan Tinggi merupakan salah satu 

proses yang berguna untuk menyaring calon mahasiswa yang terpilih sesuai 

kriteria yang ditentukan oleh  suatu Perguruan Tinggi. Secara garis besar ada dua 

tahap penerimaan mahasiswa baru di sebuah perguruan tinggi yaitu tahap 

pendaftaran dan tahap heregistrasi. Tahap pendaftaran merupakan tahap awal 

calon mahasiswa mendaftarkan diri keperguruan tinggi. dan tahap heregistrasi 

merupakan tahap pendaftaran kembali mahasiswa yang akan aktif. Tahap 

heregistrasi bertujuan membantu bagian akademi suatu Perguruan Tinggi untuk 

mengetahui pengunduran calon mahasiswa baru sejak dini. Jika kemungkinan 

pengunduran diri seorang calon mahasiswa baru dapat diketahui lebih dini maka 

pihak manajemen perguruan tinggi dapat melakukan tindakan - tindakan yang 

diperlukan untuk mempertahankan calon-calon mahasiswa tersebut (Kusrini dan 

Luthfi, 2009). 

Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dapat digunakan untuk 

memprediksi heregistrasi mahasiswa di suatu Perguruan Tinggi. Salah satunya 

dengan menggunakan data mining. Data Mining dapat dimanfaatkan untuk 

memprediksi mahasiswa yang akan melakukan heregistrasi. Knowledge Discovery 

In Database (KDD) atau yang sering disebut dengan data mining merupakan 

sebuah kegiatan antara lain pengumpulan data dan pemakaian data history untuk 

menemukan suatu pola atau keteraturan. Sederhananya data mining ini dapat 

menggali informasi dari gudang data dengan menggunakan metode tertentu untuk 
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mendapat informasi atau pengetahuan baru. Selain itu data mining juga dapat 

digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan.  

Ada beberapa model data mining salah satunya klasifikasi. Klasifikasi ini 

menggunakan data dengan target (class atau label) yang berupa nilai kategorikal 

atau nominal. Salah satu klasifikasi dari model data mining adalah naive bayes. 

Naive bayes merupakan suatu classifier probabilitas yang sederhana didasarkan 

pada pengaplikasian teorema bayes.  

Penelitian yang terkait algoritma Bayesian Classification untuk 

memprediksi heregistrasi mahasiswa baru pernah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya diantaranya oleh Devi Sugianti pada Tahun 2012 dengan jurnalnya 

yang berjudul ”Algoritma Bayesian Calssification untuk Memprediksi 

Heregistrasi Mahasiswa Baru di STMIK Widya Pratama”. Jurnal ini membahas 

tentang penerapan algoritma bayesian dalam memprediksi jumlah heregistrasi 

mahasiswa baru yang terdapat di STMIK Widya Pratama Pekalongan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam 

sebuah karya tulis tugas akhir dengan judul ‘’Algoritma Bayesian Classification 

Untuk Memprediksi Heregistrsi Mahasiswa Baru di STIKES Hang Tuah 

Pekanbaru’’. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana memprediksi heregristrasi 

calon mahasiswa di STIKES Hangtuah Pekanbaru dengan menggunakan 

Algoritma Bayesian Classification?. 

   

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada penerimaan mahasiswa baru Tahun 

2015 di STIKES Hangtuah Pekanbaru. 

2. Atribut yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 yaitu Asal Kota, 

Gelombang, Program Studi, dan Jenjang.  
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3. Data yang digunakan adalah data pendaftaran dan hergistrasi calon 

mahasiswa di STIKES Hangtuah Tahun 2015/2016. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prediksi calon mahasiswa yang 

melakukan heregristrasi di STIKES Hangtuah Pekanbaru Tahun 2015/2016. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari pembahasan masalah ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi peneliti untuk menambah pengetahuan, kemampuan analisis, berfikir 

secara sistematis dan pengalaman dalam melakukan penelitian baik secara 

teoritis maupun praktek. 

b. Bagi pihak akademis STIKES Hangtuah, dengan penerapan metode 

Bayesian Classification ini dapat diketahui kemungkinan pengunduran diri 

calon mahasiswa, sehingga pihak perguruan tinggi dapat melakukan 

tindakan yang perlu untuk mempertahankan calon mahasiswa.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri beberapa bab yang memberikan 

gambaran secara menyeluruh terhadap penelitian yang dilakukan, yaitu: 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang deskripsi umum isi tugas akhir yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Landasan Teori 

Bab ini berisikan mengenai penjelasan dasar teori yang mendukung 

dalam penyelesaian tugas akhir ini, yaitu Data Mining, Teori 

Peluang Bersyarat dan Algoritma Bayesian Classification. 
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BAB III : Metodologi 

Bab ini memuat uraian tentang sistematika penelitian dan langkah-

langkah metode yang digunakan dalam melakukan penelitian tugas 

akhir ini. 

BAB  IV : Hasil Dan Pembahasan 

Bab ini berisikan penjabaran tentang pengolahan data dan analisa 

hasil dengan menggunakan Algoritma Bayesian classification.  

BAB  V : Penutup 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang akan dibuat dan 

saran-saran penulisan kepada pembaca. 


