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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

Keberhasilan seorang mahasiswa dalam bidang akademik dapat dilihat 

dari prestasi akademik yang diraihnya, antara lain dapat dilihat dari nilai 

Indeks Prestasi Komulatif (IPK) serta ketepatan dalam menyelesaikan masa 

studi. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berhubungan 

dengan persoalan akademik maupun non-akademik. 

Oleh karena itu, Penelitian ini ingin mengetahui faktor-faktor yang 

paling berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa berupa nilai 

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan masa studi. Sejauh mana pengaruh 

faktor non-akademik terhadap akademik mahasiswa. Beberapa faktor non 

akademik (kegiatan di luar proses perkuliahan) yang diduga berpengaruh 

terhadap prestasi akademik yaitu kegiatan organisasi, bimbingan belajar 

atau les, kegiatan laboratorium, mengikuti kegiatan karya ilmiah, dan 

masalah pekerjaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola asosiasi antara data 

akademik dan non akademik dengan menggunakan Analisis Asosiasi 

dengan metode Association Rule mining. Dimana pola tersebut akan 

berguna bagi perguruan tinggi (PT) untuk memprediksi masa studi 

mahasiswa apakah dapat lulus tepat waktu atau tidak serta faktor-faktor 

dominannya.  

Association Rule mining adalah sebuah teknik data mining yang 

digunakan untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item 

[8]. Contoh dari aturan asosiatif dari analisa penelitian ini adalah 

diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang mahasiswa yang sibuk 

bekerja dan aktif berorganisasi bisa lulus tepat waktu dengan IPK tinggi. 

Analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk 

menganalisis isi keranjang belanja di swalayan. Analisa asosiasi juga sering 

disebut dengan istilah Market Basket Analysis. 
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1.2 Rumusan masalah 

Rumusan masalah  yang  akan  dibahas pada tugas akhir ini adalah 

bagaimana menemukan pola hubungan data akademik dan non-akademik. 

 

1.3 Tujuan  

Adapun tujuan dari rumusan masalah diatas adalah bagaimana 

menerapkan metode Association Rules untuk menemukan pola hubungan 

antara data akademik dan non-akademik  

 

1.4 Batasan masalah 

Berdasarkan latar belakang belakang masalah dan rumusan masalah 

diatas, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

 Data latih (training data) didapatkan dari hasil kuisioner pada 

Yudisium Periode 2 Bulan Mei 2013 Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Malang 

 Data akademik mahasiswa dari semester 1 sampai dengan lulus. 

 Data Uji yang digunakan adalah data akademik  dan data non-

akademik. 

 Metode yang digunakan adalah metode Association Rules. 

 Aplikasi ini hanya dibangun untuk menemukan pola asosiasi antara 

data akademik dan non-akademik 

 

1.5 Metodologi 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir 

ini adalah: 

a. Studi pustaka 

Pada tahap ini Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan 

informasi-informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan topik tugas 

akhir yang diambil serta analisis data yang dibutuhkan. Mempelajari 

dari berbagai literatur mengenai konsep yang berkaitan dengan 

rumusan masalah. 
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Association rule adalah salah satu teknik dalam data mining 

yang digunakan untuk menemukan pola asosiatif antara suatu item 

data. Pola asosiatif ini dapat terjadi pada satu item (one-frequence 

item) atau kombinasi dari beberapa item (frequencies itemset) [3]. 

Algoritma aturan asosiasi akan menggunakan data latih untuk 

menghasilkan pengetahuan, berupa item-item yang saling 

berhubungan. 

Beberapa fungsi dari Association Rule adalah: [1] 

a. Menemukan himpunan item yang memiliki dampak signifikan 

dalam sebuah bisnis 

b. Menyusun informasi dari beberapa item transaksi dari sumber 

yang berbeda 

c. Menghasilkan aturan-aturan (rules) dari jumlah transaksi suatu 

item 

b. Konsultasi dengan dosen pembimbing 

Konsultasi dengan dosen pembimbing dilakukan berkaitan 

dengan proses pengerjaan dan penyelesaian tugas akhir. 

c. Rancangan sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan rancangan gambaran sistem 

yang akan dibuat. Meliputi perancangan sistem, perancangan 

antarmuka (interface design), dan perancangan data yang akan 

digunakan. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan proses implementasi metode 

Association rule pada sistem dan pembuatan program. Selain  itu juga  

menjelaskan  langkah-langkah  yang  dilakukan  saat mengeksekusi  

program. 

e. Pengujian dan Analisa 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap sistem apakah 

berjalan sesuai dengan yang diinginkan atau tidak. Setelah itu 

dilakukan analisa terhadap output mengenai pola asosiasi  tingkat 

kelulusan mahasiswa berdasarkan data akademik dan non-akademik. 
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f. Pelaporan 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan hasil dari pengujian 

sistem, serta menarik kesimpulan serta saran untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 

1.6 Sistematika penulisan 

Buku Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab yang tersusun secara 

sistematis, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan gambaran umum yang membahas latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori dasar yang menunjang pengerjaan Tugas 

Akhir, meliputi penjelasan mengenai data mining dan konsep association 

rule yang digunakan untuk menemukan suatu pola hubungan yang dicari. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Dalam bab ini diuraikan mengenai perancangan pembangunan 

perangkat lunak yang akan dibuat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Dalam bab ini diuraikan implementasi dari perancangan yang telah 

dilakukan sebelumnya serta hasil uji coba yang dilakukan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan dan saran berupa usulan terhadap 

penyelesaian maupun untuk pengembangan lebih lanjut. 

 


