
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau)

merupakan salah satu universitas Islam ternama di Provinsi Riau. Hal ini dapat

dilihat dari meningkatnya jumlah para calon peserta didik dari tahun ke tahun

yang medaftarkan diri ke UIN Suska Riau. Dalam melaksanakan kegiatan

penerimaan mahasiswa baru, pihak universitas, tidak sembarangan dalam

menerima para calon peserta didik. Banyak aspek yang harus dipertimbangkan,

guna kemajuan dan peningkatan kualitas universitas. Para peserta didik

diharapkan mampu bersaing dan mempunyai semangat ingin maju yang tinggi

dalam hal pendidikan, sehingga dapat menjadi lulusan yang baik hingga mampu

berjuang didunia kerja. Dalam proses penerimaan mahasiswa baru, Uin Suska

Riau memiliki beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru. Diantaranya, jalur

Penjaringan Bibit Unggul Daerah (PBUD) , Seleksi Nasional Masuk Perguruan

Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama masuk perguruan tinggi negeri

(SBMPTN), serta jalur mandiri. Dari beberapa jalur penerimaan tersebut, Jalur

PBUD merupakan jalur yang tidak melalui test seleksi tertulis. Pada jalur

penerimaan ini setiap siswa yang mendaftarkan diri akan diseleksi berdasarkan

rangking  dan nilai rapor mereka. Para calon peserta didik yang mendaftarkan diri

pada jalur PBUD ini diprioritaskan pada mereka yang mendapatkan rangking

sepuluh besar selama masa belajarnya di SMA. Hal ini diharapkan dapat

meningkatkan mutu dari universitas, khususnya bagi setiap jurusan yang kelak

akan mereka duduki. Diharapkan para peserta didik melalui jalur seleksi khusus

seperti ini akan mendapatkan prestasi yang baik di bidang akademik, serta akan

mendapatkan IPK akhir yang bagus, sehingga akan menngharumkan nama jurusan

khusus nya dan juga universitas tentunya.

IPK merupakan nilai yang didapatkan oleh mahasiswa selama masa

belajar pada sebuah universitas. IPK juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur

kemampuan seoarang mahasiswa. IPK akhir merupakan IPK yang diperoleh oleh
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mahasiswa saat menyelesaikan pendidikan pada sebuah universitas. Nilai rata-rata

rapor merupakan sarat yang diajukan oleh UIN Suska Riau dalam proses

penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PBUD. Dalam hal ini, nilai siswa saat

masih belajar di Sekolah Menengah Atas (SMA)/sederajat dijadikan sebagai tolak

ukur dalam proses penyeleksian penerimaan mahasiswa baru. Dalam proses

penerimaan mahasiswa baru jalur PBUD khusus nya pada jurusan Teknik

Informatika, Nilai Rata-Rata Rapor siswa akan dihitung dan diurutkan

berdasarkan nilai yang tertinggi ke nilai yang terendah. Kemudian, Siswa yang

memilih Jurusan Teknik Informatika pada pilihan pertama, akan dipilih sebagai

mahasiswa yang akan menempati jurusan Teknik Informatika. Jika telah

memenuhi kuota, siswa yang tidak terpilih akan ditempatkan pada pilihan jurusan

yang kedua, atau yang ketiga sesuai dengan urutan nilai rata-rata dan ketersediaan

kuota penerimaan siswa baru pada jurusan tersebut. Semakin baik nilai rapor yang

diperoleh, maka semakin tinggi peluang akan diterima sebagai Mahasiswa baru di

UIN Suska Riau Melalui Jalur PBUD.

Saat ini, menurut hasil survey yang penulis lakukan di lapangan bahwa,

tidak semua peserta PBUD mampu menyelesaikan pendidikan yang tepat waktu

dan mendapatkan hasil (IPK akhir) yang baik. Dari hasil survey yang peneliti

lakukan, terhadap 10 data siswa jalur masuk PBUD di Jurusan Teknik Informatika

UIN Suska,  Terdapat 3 data dengan nilai rata-rata rapor antara 70-80 sudah

menyelesaikan pendidikan dengan IPK ≥ 3.10 , 5 data dengan nilai rata-rata rapor

antara 75-85 sudah menyelesaikan pendidikan dengan IPK akhir ≥ 3.35 ,

sedangkan 2 data dengan nilai rata-rata rapor cukup tinggi yaitu antara 78-98.5

masih belum menyelesaikan pendidikan dan IPK sementara ialah antara 3.0-3.1.

Dari 10 data tersebut, maka dapat dilihat, bahwasanya mahasiswa dengan rata-rata

nilai rapor tidak terlalu tinggi, mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu

yakni 8 semester dan mendapatkan IPK ≥3.0 . Sementara itu , mahasiswa dengan

nilai rata-rata rapor sedang hingga tinggi juga mampu menyelesaikan pendidikan

dengan cukup baik, yakni 8 hingga 9 semester dengan IPK akhir ≥ 3.35. Namun

ada pula beberapa mahasiswa dengan nilai rata-rata rapor cukup tinggi, antara 78-
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98.5 belum menyelesaikan pendidikan hingga semester 10, dan IPK sementara

yang mereka dapatkan hanya 3.09 dan 3.10.

Itulah sebab nya peneliti ingin mengetahui korelasi antara nilai rapor siswa

yang diseleksi saat memasuki Universitas melalui jalur PBUD, dengan IPK akhir.

Sehingga, untuk ke depan dapat dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya dalam

menyeleksi mahasiswa PBUD. Seperti menambahkan parameter dalam

menyeleksi misalnya, dimana penyeleksian mahasiswa baru dengan jalur PBUD

tidak hanya berdasarkan nilai rata-rata rapor saja, tetapi juga ada nya penambahan

parameter lain seperti nilai pelajaran lainnya yang mendukung, dan sebagainya.

Sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Dan para peserta

PBUD dapat lebih bervariatif, tidak hanya tertuju denga siswa dengan peringkat

10 besar saja. Hal ini juga dikarenakan, peringkat 10 besar dari masing-masing

sekolah tentu berbeda kualitasnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai hal

seperti akreditasi sekolah, maupun nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang

telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah dalam setiap mata pelajaran.

Jaringan saraf  tiruan merupakan representatif dari jaringan saraf yang ada

pada otak manusia. Sehingga jaringan saraf ini dapat bekerja seperti pola pikir

manusia. Dengan ada nya pelatihan dan pembelajaran yang diberikan kepada

jaringan pembelajaran, maka jaringan saraf tituan dapat mengenali pola-pola

tersebut sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan.

Ada berbagai metode dalam penerapan jaringan saraf tiruan, diantaranya

ialah backpropagation, Learning vector quantization (LVQ), hopfield, ADALINE

dan lain sebagainya. Backpropagation atau propagasi balik merupakan metode

yang sangat baik dalam penerapan jaringan saraf tiruan dikarenakan metode ini

mampu mengenali pengenalan pola yang kompleks. Istilah dari propagasi balik ini

diambil dari cara kerja jaringan ini, yaitu bahwa gradien error unit-unit

tersembunyi diturunkan dari penyiaran kembali error-error yang disisalisasikan

dengan unit-unit output.  (Diyah pupitaningrum,2006)
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Penelitian sebelumya mengenai Penerapan Jaringan Saraf Tiruan Untuk

Mengukur Tingkat Korelasi Antara NEM dan IPK Kelulusan Mahasiswa yang

dilakukan oleh Yeni Nuraeni(2009) dengan menggunakan metode

Backpropagation menyimpulkan bahwa NEM tidak dapat dijadikan acuan mutlak

dalam sistem seleksi PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru). Dalam penelitian ini,

variabel masukan yang digunakan ada 3, yaitu Nilai Bahasa Indonesia, Nilai

Bahasa Inggris, dan Nilai Matematika, sedangkan keluaran terdapat tiga kelas

yaitu buruk, cukup dan baik.

Penelitian lainnya mengenai metode backpropagation dengan kasus yang

berbeda yang telah dilakukan oleh Dany candra dan Hindayati(2013) mengenai

Penerapan jaringan saraf tiruan dengan metode pembelajaran Backpropagation

untuk mengetahui tingkat kualifikasi calon siswa pada sistem informasi

Penerimaan Siswa baru di Man2 Banjarnegara, Dari uji coba yang dilakukan

sebanyak 6 kali dengan parameter target error 0,001, maksimum epoh 10000 dan

learning rate mulai dari 0,3 sampai dengan 0,8 didapat hasil yang memuaskan

dimana 64 macam pola yang diujikan sistem dapat mengenali 100% pola tersebut

dengan MSE yang lebih kecil dari 0,001 dan ketika diuji dengan 100 data sampel

nilai siswa yang didapat dari dokumen sekolah sistem dapat mengenali 100% data

tersebut.

Penelitian lain ialah oleh badrul (2011) dalam jurnal Penerapan algoritma

Jaringan saraf tiruan Backpropagation dalam memprediksi tingkat suku bunga

bank. Dalam penelitian ini, tingkat keakuratan dalam prediksi terhadap perubahan

tingkat suku bunga deposito bank sangat baik. Ini terbukti dari kesesuaian actual

input dengan target output yang diharapkan sebsesar 94% untuk data yang

dilatihkan dan 75% lebih untuk data baru.

Selanjutnya penelitian mengenai Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan untuk

Mengukur Regresi antara Keaktifan Mahasiswa di Organisasi dengan Prestasi

Akademik Mahasiswa yang dilakukan oleh ayunita anzani rahmadiyah (2013),

hasil penelitian menunjukkan bahwa, keaktivan mahasiswa di organisasi tidak
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selalu memiliki regresi negatif terhadap peningkatan prestasi akademik

mahasiswa.

Penelitian lain yang menggunakan metode berbeda, yaitu metode learning

vector quantization (LVQ) dalam penelitian Pengenalan tulisan tangan huruf latin

bersambung secara real time menggunakan metode LVQ, oleh Ulir dan M Isa

(2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dengan metode LVQ dapat

mengenali tulisan tangan masing-masing huruf dengan akurasi 70%.

Selanjutnya , yaitu penelitian mengenai Perbandingan metode Jaringan

saraf tiruan Backpropagation dan Learning veqtor quantization pada pengenalan

wajah, oleh Maharany dan irawan (2012) dimana dari hasil penelitian yang

didapatkan, dengan menggunakan metode backpropgation, akurasi yang

didapatkan yaitu 37.63% dari pola yang dikenalkan , dan dengan metode learning

vector quantization 37.33% dari pola yang dikenalkan.

Dari beberapa penelitian yang telah di baca dan diperhatikan oleh penulis,

maka penulis memutuskan untuk menggunakan metode Backpropagation dalam

melakukan penelitian untuk mengetahui korelasi antara nilai rata-rata rapor siswa

dengan IPK akhir yang didapatkan oleh mahasiswa saat lulus dari Universitas.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah yaitu,

bagaimana Mengetahui korelasi antara nilai rata-rata rapor yang diseleksi saat

memasuki universitas dengan IPK akhir mahasiswa jurusan Teknik Informatika di

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan menggunakan Metode

Backpropagation.

1.3 Batasan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan batasan-batasan agar tidak

menyimpang dari yang telah direncanakan, sehingga tujuan yang sebenarnya

dapat dicapai. Adapun batasan-batasan dalam penelitan tugas akhir ini yaitu :

1. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini ialah, nilai rata-rata rapor

siswa, yaitu nilai rata-rara rapor siswa saat masih menduduki sekolah

menengah atas dari kelas X semester 1 hingga kelas XII semester 1 ,
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kemudian nilai rata-rata  mata pelajaran matematika, nilai rata-rata  Mata

pelajaran Komputer ,serta Asal sekolah siswa, yaitu SMA IPA, SMA IPS ,

Sekolah menengah Kejuruan (SMK) serta Madrasah Aliyah.

2. Objek penelitian ialah mahasiswa jurusan Teknik Informatik Uin Suska

yang melalui seleksi PBUD pada tahun 2010

3. Fungsi aktivasi yang digunakan ialah fungsi aktivasi sigmoid biner.

4. Kelas output data yang digunakan ada dua, yaitu 0 dan 1

5. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini ialah 70 data. Yakni 60

data latih dan 10 data uji.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara nilai rata-rata

rapor dan IPK akhir mahasiswa Teknik Informatika UIN suska yang diseleksi

melalui jalur PBUD, dengan menggunakan metode Backpropagation. Sehingga

diharapkan kedepannya dapat ditentukan langkah yang lebih selektif dalam

menyeleksi calon mahasiswa baru melalui jalur undangan (PBUD)

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan dipenelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bagian ini membahas teori-teori yang mendukung dalam proses

pengerjaan tugas akhir yang akan dibuat. Teori yang digunakan

dalam tugas akhir ini yaitu tentang jaringan saraf tiruan dan metode

Backpropagation untuk mengetahui korelasi antara nilai rata-rata

rapor dan IPK akhir mahasiswa jurusan Teknik Informatika Uin

Suska Riau.
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rangkaian tahapan dalam penelitian, tahapan

pengumpulan data, analisa kebutuhan sistem, perancangan

perangkat lunak, implementasi, pengujian sistem dan waktu

penelitian.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN

Bab ini membahas analisa proses penyeleksian penerimaan

mahasiswa baru dangan seleksi nilai rapor dan membuat

perancangan perangkat lunak sistem Untuk Mengetahui Korelasi

antara nilai Rapor dan IPK akhir mahasiswa Teknik Informatika

Universita Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Berisikan penjelasan mengenai implementasi sistem untuk

mengetahui Korelasi antara Nilai rata-rata Rapor dan IPK akhir

mahasiswa teknik informatika UIN Suska Riau dengan metode

Backpropagation dan pengujian sistem beserta kesimpulan yang

diambil dari pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dimaksudkan

agar sistem yang telah dibuat dapat dikembangkan menjadi lebih

baik lagi


