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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Data mining adalah suatu konsep yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan yang tersembunyi di dalam database. Data mining merupakan proses 

semi otomatik yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan 

buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi 

informasi pengetahuan potensial dan berguna yang tersimpan di dalam database 

besar. (Turban et al, 2005). Data mining adalah bagian dari proses KDD 

(Knowledge Discovery in Databases) yang terdiri dari beberapa tahapan seperti 

pemilihan data, pra pengolahan, transformasi, data mining, dan evaluasi hasil 

(Maimon dan Last, 2000). KDD secara umum juga dikenal sebagai pangkalan 

data.  

Teknik data mining secara garis besar dapat dibagi dalam dua kelompok: 

verifikasi dan discovery. Metode verifikasi umumnya meliputi teknik-teknik 

statistik seperti goodness of fit, dan analisis variansi. Metode discovery lebih 

lanjut dapat dibagi atas model prediktif dan model deskriptif. Teknik prediktif 

melakukan prediksi terhadap data dengan menggunakan hasil-hasil yang telah 

diketahui dari data yang berbeda. Model ini dapat dibuat berdasarkan penggunaan 

data historis lain. Sementara itu, model deskriptif bertujuan mengidentifikasi pola-

pola atau hubungan antar data dan memberikan cara untuk mengeksplorasi 

karakteristik data yang diselidiki (Dunham, 2003).  
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Masih menjadi isu sentral di dunia pendidikan tinggi khususnya program 

diploma dalam hal faktor prediktor dan teknik yang digunakan untuk memprediksi 

keinginan mahasiswa dalam melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Hingga saat ini masih jarang ditemukan prediktor-prediktor serta teknik yang 

cukup handal dan akurat dalam memprediksi tingkat keinginan mahasiswa untuk 

melanjutkan studinya, apakah mereka akan melanjutkan studinya pada bidang 

ilmu yang sama atau melanjukan studinya tapi kebidang ilmu yang berbeda atau 

tidak malanjutkan studinya. 

Beberapa tahun belakangan ini data kelulusan mahasiswa di Universitas 

muhammadiyah hanya menjadi tumpukan data yang kurang bermanfaat bagi 

banyak pihak. Terutama di bidang akademis mahasiswa. Banyak mahasiswa yang 

menyelesaikan studi yang sangat lama, sehingga mahasiswa tersebut drop out atau 

melanjutkan dengan Indeks prestasi kumulatif(IPK) nya terlalu sedang-sedang 

saja. Diharapkan dengan adanya penelitian tentang kelulusan mahasiswa, dosen 

dapat mengetahui perkiraan lama studi mahasiswa dan hal apakah yang kiranya 

membuat mahasiswa tersebut lama dalam menyelesaikan lama studinya. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya 

menjadi materi skripsi dengan judul “Data Mining Untuk Mengetahui Lama Studi 

Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

Lama study Mahasiswa dapat dilihat dari Tahun Masuk, tahun wisuda dan 

IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang terdapat pada data kelulusan 

mahasiswa. Data mining diharapkan dapat membantu menyajikan informasi 

tentang lama studi mahasiswa dengan menggunakan data kelulusan mahasiswa. 
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Permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah: 

1.  Bagaimana mengetahui informasi yang berguna tentang lama studi 

mahasiswa dengan teknik data mining? 

2. Apakah jenis kelamin mahasiswa atau indeks prestasi mahasiswa atau 

malah jurusan mahasiswa tersebut yang berpengaruh terhadap lama studi? 

C. Tujuan dan Manfaat 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini 

adalah menghasilkan informasi tentang tingkat kelulusan mahasiswa dengan 

teknik data mining. 

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan pada pembuatan tugas akhir ini 

adalah: 

1. Bagi Fakultas Teknik Informatika 

Diharapkan dengan adanya informasi ini dapat membantu pihak fakultas, 

sehingga dapat mengetahui tingkat kelulusan mahasiswanya dan mengetahui 

faktor yang mempengaruhi tingkat kelulusan Mahasiswa di Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo. 

D. Batasan Masalah 

Dalam penulisan tugas akhir ini tidak membahas pada sistem pendukung 

keputusan maupun sistem informasi. Dalam perancangan Data Mining kali ini 

menggunakan Ms.Excel macro dengan menggunakan teknik Clustering(K-

Means). Sehingga tidak membahas tentang data warehouse dan bagaimana cara 

pembuatan program maupun aplikasi berbasis PHP, Java, Visual Studio, Maupun 

Delphi. 
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E. Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :  

1. Metode Pengamatan Langsung  

Melakukan pengambilan data di BAPK yang berkaitan dengan Kelulusan 

Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

2. Metode Wawancara 

Mengadakan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan 

permasalahan yang sedang dibahas pada tugas akhir ini untuk memperoleh 

gambaran dan penjelasan secara mendasar.  

3. Metode Studi Pustaka 

Merupakan sumber yang dapat dijadikan rujukan dari sumber data atau 

literatur–literatur.  

4. Metode Browsing 

Melakukan pengumpulan rujukan yang bersumber dari internet. 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian utama, 

diantaranya sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 
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Pada bab ini dijelaskan mengenai dasar-dasar teori, rujukan dan metode 

yang digunakan sebagai dasar dan alat untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

BAB III  Analisis Data Dan Mining Data 

Pada bab ini dijelaskan tentang analisis serta perancangan  Aplikasi Data 

Mining. 

BAB IV Implementasi Data 

Pada bab ini berisi penerapan teknik data mining dalam aplikasi, 

pembuatan prototype Aplikasi Data Mining menggunakan macro Ms. 

Excel.  

BAB V  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembuatan Aplikasi Data 

Mining dan saran-saran yang ditujukan kepada semua pihak yang 

bersangkutan. 


