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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1       Latar Belakang 
 

Lulus tepat waktu merupakan salah satu indikator keberhasilan mahasiswa 

dalam memperoleh gelar sarjana. Mahasiswa dikatakan lulus tepat waktu apalagi 

mampu menyelesaikan studinya di perguruan tinggi selama kurang dari atau sama 

dengan  empat tahun, sedangkan  mahasiswa  dikatakan  tidak lulus tepat waktu 

apabila menyelesaikan studinya lebih dari empat tahun. Dalam praktiknya hingga 

saat ini, mahasiswa tidak selalu dapat menyelesaikan pendidikan sarjana dalam 

kurun waktu empat tahun di perguruan tingginya. Mahasiswa yang telah 

menyelesaikan program studi sarjana selanjutnya mendaftar sebagai calon 

wisudawan untuk nantinya mengikuti proses wisuda. 

Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah salah satu perguruan tinggi 

swasta di Sukabumi yang didirikan berdasarkan kajian dan studi kelayakan yang 

dilakukan pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukabumi, pada 

tanggal 1 Desember 2000 berdasarkan surat ijin operasional Menteri Pendidikan 

Nasional dengan Nomor: 81/D/0/2003 pada tanggal 13 Juni 2003. Hingga tahun 

2019, Universitas Muhammadiyah Sukabumi sudah memiliki 10 Program Studi, 

salah satu diantaranya adalah Program Studi (Prodi) Teknik Informatika. Prodi 

Teknik Informatika berdiri dari tahun 2003 dan sudah menghasilkan sebanyak 710 

lulusan hingga tahun 2018. Banyaknya lulusan tersebut menjadikan sebuah data 

yang dapat  diteliti  untuk menghasilkan rekomendasi suatu keputusan tertentu. 

Sehingga pada penelitian yang diteliti, penulis akan membuat sebuah aplikasi 

rekomendasi kelulusan tepat waktu bagi Program Studi. Dalam rentang waktu dari 

tahun 2014 hingga tahun 2017 sesuai dengan tahun yang difokuskan untuk diteliti, 

Prodi Teknik Informatika UMMI telah menghasilkan gudang data akademik dengan 

jumlah lulusan sebanyak 232 orang dan jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya 

rata-rata 100 orang. 

Secara statistik jumlah pendaftar mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
 

Sukabumi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 di Program Studi Teknik
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Informatika adalah 558 pendaftar yang secara terperinci pada tahun 2011 sebanyak 
 

101 pendaftar, tahun 2012 sebanyak 147 pendaftar, 2013 sebanyak 100 pendaftar, 
 

2014 sebanyak 116 pendaftar. 
 

Apabila kita lihat, jumlah pendaftar dari tahun ketahun semakin meningkat, 

untuk itu maka diperlukan pengklasifikasian data agar data tersebut mudah diolah 

yaitu menggunakan data mining sebagai pengklasifikasian data. 

Salah satu fungsi dari data mining ialah Fungsi Klasifikasi (classification) 

dengan algoritma C4.5 dalam melakukan klasifikasi akan digunakan data latihan 

atau data pengalaman, dimana data di histori tersebut terdapat data latihan (training 

data) karena sesuai dengan pengertiannya yaitu akan menghasilkan pengetahuan. 

Teknik klasifikasi terdiri dari beberapa metode, dan dicision tree adalah bagian dari 

metode klasifikasi. Kemudian metode dicision tree memiliki algoritma, algoritma 

C4.5 adalah salah satu dari algoritma yang memiliki decision tree. Untuk 

memprediksi kelulusan mahasiswa bisa tepat waktu atau tidak, maka perlu 

dipersiapkan sebuah data training, dimana data tersebut diambil dari data sampel 

kelulusan mahasiswa Teknik Informatika sebelumnya dan sudah dikelompokkan 

dalam kelas-kelas tertentu. Dan pada penelitian ini mengambil sampel 100 

mahasiswa lulusan dari tahun 2015-2018 dengan parameter IP Semester 1-7, dan 

Nilai BTQ di Semester 6. 

Dari jumlah mahasiswa baru tersebut ternyata dalam kurung tahun 2015- 
 

2018 tidak semua mahasiswa Teknik Informatika menyelesaikan kuliah dengan 

tepat waktu. Hal ini tentunya mempengaruhi penilaian akreditasi sehingga perlu 

adanya dini untuk mengetahui parameter apa saja yang mempengaruhi seorang 

mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu. 

Hal inilah yang mendasari peneliti untuk merancang sistem yang dapat 

melakukan prediksi kelulusan tepat waktu dengan menggunakan salah satu model 

data mining yaitu algoritma C4.5. Algoritma C4.5 memiliki akurasi yang baik 

dalam memprediksi kelulusan mahasiswa serta memiliki kelebihan yaitu dapat 

menampilkan sebuah pohon keputusan dalam bentuk Rule (aturan) yang berguna 

sebagai ukuran apakah model tersebut dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh pihak Prodi Teknik Informatika UMMI dalam pengambilan sebuah
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keputusan. Sehingga penulis akan membuat judul penelitian “Prediksi Kelulusan 
 

Tepat Waktu dengan Algoritma C4.5” 
 

 
 

1.2       Identifikasi Masalah 
 

Dengan  menganalisa  sistem  yang  telah  berjalan,  maka  dapat  diambil 

beberapa permasalahan yang timbul, diantaranya: 

1.   Belum  adanya  sistem  prediksi  kelulusan  tepat  waktu  di  Prodi  Teknik 
 

Informatika. 
 

2.   Banyaknya data yang belum digarap untuk memprediksi kelulusan tepat 

waktu di Prodi Teknik Informatika UMMI. 

3.   Belum adanya algoritma C4.5 yang diimplementasikan ke dalam sistem di 
 

Prodi Teknik Informatika UMMI. 
 

 
 

1.3       Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan masalah yang ada, dapat dirumuskan tujuan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1.   Terciptanya sebuah sistem prediksi kelulusan tepat waktu sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan langkah guna mengatasi permasalahan 

mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu dimasa yang akan datang. 

2. Dihasilkannya prediksi kelulusan tepat waktu dengan menggunakan 

algoritma C4.5 di Prodi Teknik Informatika UMMI. 

3.   Untuk memperoleh informasi yang tepat serta akurat tentang mahasiswa 

yang mampu menyelesaikan masa studi secara tepat waktu sehingga dapat 

mencegah secara dini kegagalan akademik mahasiswa. 

 
 

1.4       Batasan Masalah Penelitian 
 

Untuk memfokuskan kajian permasalahan, maka perlu adanya beberapa 

batasan masalah yaitu: 

1.   Penelitian ini terfokus pada klasifikasi sample data 100 mahasiswa Teknik 
 

Informatika dari tahun 2015-2018.
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2.   Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan algoritma 
 

Klasifikasi dalam Data Mining, yakni C4.5 
 

3.   Parameter yang digunakan untuk memprediksi kelulusan adalah IP semester 
 

1, IP semester 2, IP semester 3, IP semester 4, IP semester 5, IP semester 6, 

IP semester 7, dan Nilai BTQ di semester 6. 

 
 

1.5       Manfaat Penelitian 
 

Berdasarkan penelitian ini, manfaat yang dicapai adalah sebagai berikut: 
 

1.   Mempermudah Prodi Teknik Informatika dalam memprediksi kelulusan 

mahasiswa sehingga meminimalisir mahasiswa yang tidak bisa lulus dengan 

tepat waktu. 

2.   Mengklasifikasian data mahasiswa baru dan mahasiswa lama sehingga data 

mahasiswa tersebut tersusun rapi dan mudah dicari ketika sewaktu-waktu 

dibutuhkan 

3.   Mempermudah Prodi  Teknik  Informatika  dalam  memperoleh informasi 

yang tepat serta akurat tentang mahasiswa yang mampu menyelesaikan 

masa studinya secara tepat waktu ataupun tidak tepat waktu. 

4.   Pengetahuan ini dapat dimanfaatkan oleh Prodi Teknik Informatika sebagai 

langkah preventif untuk menghindari penurunan mahasiswa setiap 

tahunnya. 

 
 

1.6       Sistematika Penulisan Penelitian Skripsi 
 

Uraian singkat pada masing-masing BAB adalah sebagai berikut: 
 

BAB I Pendahuluan 
 

Membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Studi Pustaka 
 

Memaparkan konsep umum diantaranya kajian islam yang terkait dan 

pengertian-pengertian yang terkait judul penelitian, memaparkan konsep 

analisis dan perancangan, Bahasa pemrograman dan tools yang digunakan, 

konsep pengujian serta studi terdahulu yang terkait dengan penelitian yang
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didapat dari sumber-sumber yang digunakan sebagai panduan dalam 

penelitian dan penyusunan laporan. 

BAB III Metodologi Penelitian 
 

Berisikan pemaparan langkah-langkah penelitian, pengumpulan data, 

analisis sistem, perancangan sistem, implementasi sistem, pengujian sistem 

serta menguraikan tempat dan waktu penelitian. 

BAB IV Analisis dan Perancangan 
 

Berisikan uraian tentang masalah apa saja yang dihadapi, bagaiman cara 

untuk mengatasi masalah, serta bagaimana perancangan program yang akan 

dibuat agar sesuai dengan kebutuhan. 

BAB V Implementasi dan Pengujian 
 

Berisikan implementasi dari hasil perancangan sistem dan menjelaskan 

jalannya proses pengujian sistem 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 
 

Berisikan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran agar 

kedepannya penelitian bisa dikembangkan kearah yang lebih baik. 


