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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tugas akhir merupakan kewajiban bagi mahasiswa semester akhir untuk 

mendapatkan gelar sarjana. Dalam menyusun tugas akhir, mahasiswa 

membutuhkan dosen pembimbing sebagai tempat konsultasi dan bimbingan dalam 

menyelesaikan kewajiban tersebut. 

Proses penentuan dosen pembimbing di jurusan Teknik Informatika 

Universitas Muhammadiyah Malang masih dilakukan secara manual dengan 

mengandalkan pengetahuan pribadi tentang keahlian dosen yang dibutuhkan. Oleh 

karena itu dibutuhkan analisis tentang keahlian dosen yang sesuai dengan topik 

tugas akhir mahasiswa.  

Pada penelitian sebelumnya telah dikembangkan sistem untuk klasifikasi 

penentuan dosen pembimbing tugas akhir menggunakan metode Neural Network 

(ANN) untuk klasifikasi dosen pembimbing tugas akhir dengan parameter judul 

tugas akhir, abstrak dan keyword. Namun belum bisa bekerja secara optimal. Hal 

tersebut dikarenakan data latih yang belum ada spesifikasi dosen pembimbing dan 

menyebebkan persebaran kata menyebar sama ke dosen lainnya sehingga 

mempengaruhi proses pelatihan data [13]. Data latih yang dipakai pada penelitian 

sebelumnya juga belum di validasi. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dikembangkan sistem untuk 

klasifikasi dosen tugas akhir dengan menggunakan metode Support Vector 

Machine (SVM). Jenis SVM yang digunakan adalah multi class SVM one against 

one. 

Metode SVM berakar dari teori pembelajaran statistik yang hasilnya sangat 

menjanjikan untuk memberikan hasil yang lebih baik daripada metode yang lain. 

SVM juga bekerja sangat baik pada set data berdimensi tinggi dan menghindari 

kesulitan dari permasalahan dimensionalitas. Jika pada ANN semua data latih akan 

dipelajari selama proses pelatihan, pada SVM berbeda karena hanya jumlah data 

terpilih saja yang berkontribusi untuk membentuk model yang digunakan dalam 

klasifikasi yang akan dipelajari. Hal ini menjadi kelebihan SVM karena tidak 
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semua data latih akan dipandang untuk dilibatkan dalam setiap iterasi pelatihannya. 

Data-data yang berkontribusi tersebut disebut support vector sehingga metodenya 

disebut Support Vector Machine [8]. 

Dari hasil penelitian untuk kategorisasi teks berbahasa Indonesia 

menunjukkan bahwa akurasi SVM sebesar 92%, Naïve Bayes sebesar 90%, C4.5  

sebesar 77.5%% dan yang terendah K-NN 50% [17]. Selain itu pada penelitian 

oleh Jason D. M. Rennie & Ryan Rifkin menunjukkan hasil bahwa SVM 

menghasilkan performansi yang lebih baik dalam menyelesaikan klasifikasi teks 

multi kelas [9]. Sehingga pada penelitian ini dipilih metode SVM untuk 

menyelesaikan masalah klasifikasi penetuan dosen pembimbing tugas akhir. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengklasifikasi dosen pembimbing tugas akhir dengan 

metode Support Vector Machine? 

2. Bagaimana mengimplementasikan metode Support Vector Machine dalam 

klasifikasi dosen pembimbing tugas akhir?  

3. Bagaimana mengukur keberhasilan metode Support Vector Machine untuk 

pengklasifikasian data? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter 

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data judul tugas akhir, abstrak dan keyword dari 

data tugas akhir Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Malang dari 

tahun 2012 sampai Mei 2015. 

2. Klasifikasi data dikelompokkan menjadi 14 kelas berdasarkan dosen 

pembimbing tugas akhir. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan sistem untuk 

klasifikasi dosen pembimbing tugas akhir dengan menggunakan metode Support 

Vector Machine (SVM). 

 

1.5 Metodologi 

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu studi pustaka, 

pengumpulan data, analisa dan desain sistem, implementasi perangkat lunak, uji 

coba dan evaluasi. Tahapan proses penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.1.  

Analisa Kebutuhan

Studi Pustaka

Implementasi Perangkat 

Lunak

Desain Sistem

Pengujian dan Evaluasi
 

Gambar 1.1 Metodologi 

1. Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk memahami konsep dari 

pembangunan sistem yaitu mengenai algoritma SVM. Pemahaman konsep 

didapatkan dari berbagai jurnal, karya tulis ilmiah dan buku yang berhubungan 

dengan klasifikasi data mining menggunakan SVM. 

2. Analisa Kebutuhan 

Tahap berikutnya yaitu melakukan analisa kebutuhan berupa pengumpulan 

data yang digunakan untuk proses klasifikasi.  

3. Desain sistem 

Adapun alur proses dari sistem yang akan dibuat dapat dilihat pada Gambar 

1.2. 
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Preprocessing Data

Pembobotan TF-IDF

Pemodelan Klasifikasi: 

SVM

Evaluasi dan Analisis Akhir

Pembagian Data

Data Latih Data Uji

Dataset

Model Klasifikasi: SVM

 

Gambar 1.2 Desain Sistem 

Tahap pertama adalah menginput dataset. Kemudian dilakukan 

preprocessing data. Adapun teknik yang digunakan dalam processing data yaitu 

case folding, remove number, remove punctuation, tokenizing, stemming, stop 

words removal, dan eliminating extra whitespace. Selanjutnya dilakukan 

pembobotan TF-IDF. Setelah itu dilakukan pembagian data. Data dibagi menjadi 2 

yaitu data latih dan data uji. Data latih dilakukan pemodelan klasifikasi dengan 

menggunakan SVM. Kemudian didapatkan model klasifikasi SVM yang akan 

dicoba dengan data uji. Tahap terakhir yaitu melakukan analisis terhadap proses 

klasifikasi untuk merepresentasikan hasil informasi yang ditemukan. 

4. Implementasi Perangkat Lunak 

Dalam tahap ini dilakukan pembuatan sistem dengan menggunakan RStudio. 

5. Pengujian dan evaluasi 

Pengujian terhadap sistem yang dilakukan adalah menguji tingkat akurasi, 

presisi, recall dan f-measure proses dari algoritma yang digunakan dengan 

confusion matrix. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini digunakan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan, sebagai berikut:  

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan mengapa 

tugas akhir tersebut diusulkan. Kemudian berisi rumusan masalah yang 

mendeskripsikan masalah-masalah yang akan diselesaikan oleh tugas akhir yang 

diajukan. Batasan masalah yang diangkat sebagai parameter pengerjaan tugas akhir 

ini. Permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan kemudian dijawab 

penyelesaiannya di dalam tujuan penelitian. Bab ini juga membahas mengenai 

metodologi yang mendefinisikan tentang metode penyelesaian tugas akhir dan juga 

membahas sistematika penulisan laporan tugas akhir.  

BAB II. LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang relevan 

berkaitan dengan permasalahan yang dikaji dan hal-hal yang berguna dalam proses 

analisis dan desain sistem sehingga dapat mendukung secara teknis pengerjaan 

sistem dengan mengimplementasikan text mining dan algoritma SVM dalam 

melakukan klasifikasi. Adapun teori-teori yang diambil harus berdasarkan referensi 

yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga untuk penulisannya diperlukan 

bentuk kutipan yang mengacu pada referensi tertentu. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi perancangan sistem yang akan dibangun dengan penjabaran 

mengenai perancangan sistem, perancangan arsitektur SVM dan perancangan 

pengujian dari sistem sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran jelas untuk 

implementasi coding pada program dan pengujian.  

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM  

Bab ini berisi mengenai implementasi dari hasil perancangan sistem yang 

dibuat pada bab III dan mencakup proses pengujian sistem, apakah sistem 

memberikan hasil yang akurat atau tidak.  

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi dan uji coba 

yang telah dilakukan. Serta berisi saran-saran yang diharapkan dapat digunakan 

untuk pengembangan sistem di masa mendatang. 
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