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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan jaman, peran komputer semakin banyak di 

dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua bidang kehidupan telah 

menggunakan komputer sebagai alat bantu. Diharapkan pada perkembangannya, 

komputer dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Salah satu 

golongannya komputer adalah dunia mahasiswa. 

Di Universitas Muhammadiyah Malang terdapat salah satu instansi unit 

pelaksana teknis yaitu UPT P2KK (Program Pembentukan Kepribadian dan 

Kepemimpinan) yang menjadi salah satu unit unggulan di kampus ini. UPT.P2KK 

UMM merupakan salah satu program yang harus mahasiswa baru lakukan sejak 

diterima di kampus Universitas Muhammadiyah Malang dengan tujuan untuk 

menggali potensi dan bakat serta kepemimpinan mahasiswa dalam dunia kampus. 

Dalam instansi UPT P2KK terdapat karyawan yang harus berkerja mendampingi 

mahasiswa baru, salah satunya adalah Co.Trainer.  

Masalah penentuan seleksi saat ini masih dilakukan secara manual dan 

permasalahan dalam pengelompokan kelulusan Co.Trainer hanya berdasarkan 

nilai rekomendasi penguji, tidak terfokus pada hasil nilai atribut. Banyak protes 

dari para calon Co.Trainer yang tidak lolos padahal kualitas mereka di atas rata-

rata. Berangkat dari masalah tersebut maka penulis berkeinginan untuk 

memberikan solusi yang akan dituangkan dalam tugas akhir yang berjudul “ 

Implementasi Algoritma Decision Tree C4.5 untuk Seleksi Penerimaan 

Co.Trainer P2KK UMM (Studi Kasus : UPT P2KK UMM) ”. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengimplentasi metode data mining 

dalam membantu proses seleksi penerimaan Co.Trainer baru. Data mining sering 

juga disebut Knowledge Discovery in database (KKD), yaitu kegiatan yang 

meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, 

pola atau hubungan dalam set data berukuran besar (Tampubolon. 2013). 

Data mining sendiri memiliki beberapa algoritma, salah satunya yaitu 

Decision Tree C4.5 yang merupakan metode klasifikasi yang paling terkenal, 
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mudah dan banyak di implementasikan di berbagai bidang karena sederhana, serta 

memiliki kemampuan akurasi yang baik untuk mengklasifikasi gundukan data 

yang teramat banyak.  

Sebagai langkah dan solusi yang sudah penulis uraikan diatas maka penulis 

tertarik untuk mengklasifikasi suatu permasalahan sistem data mining yang 

mudah digunakan dan dapat menyajikan informasi relevan dan akuran yaitu 

mengklasifikasi data mining untuk merancang dan menampilakan informasi 

penerimaan Co.Trainer pada UPT.P2KK UMM menggunakan algoritma Decision 

tree C4.5. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah seleksi secara manual dan permasalahan dalam pengelompokan 

kelulusan Co.Trainer hanya berdasarkan nilai rekomendasi penguji tidak terfokus 

pada hasil nilai atribut. Dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu bagaimana mengklasifikasi data pendaftar Co.Trainer 

untuk menghasilkan keputusan apakah di terima atau di tolak. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:  

1. Menggunakan algoritma data mining yaitu Desicion Tree C4.5 

2. Data Training  diambil dari hasil seleksi Co.Trainer P2KK periode 2015 – 

2016 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini yakni merancang aplikasi klasifikasi 

dengan algoritma Decision Tree C4.5 untuk seleksi penerimaan Co.Trainer 

P2KK. 

 

1.5 Metodologi  

1)      Studi Pustaka 

Mempelajari literatur mengenai Data Mining sebagai metode untuk 

proses penghitungan nilai dari setiap kriteria dan atribut serta 
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mempelajari literatur mengenai algoritma Desicion Tree C4.5  sebagai 

algoritma untuk proses penerapan beberapa atribut dan nilainya . 

2) Definisi dan analisa kebutuhan  

Pada tahap analisa kebutuhan yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah melakukan studi lapangan UPT P2KK UMM. Studi lapangan ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi 

oleh setiap institusi. Dengan mengidentifikasi masalah maka kita 

nantinya bisa menentukan latar belakang masalah yang menjelaskan 

situasi dan hal-hal yang menyangkut bidang yang akan diteliti. 

Sehingga kita dapat merumuskan masalah yang akan diteliti secara 

tepat. Kemudian melakukan pengumpulan data yang diambil dari data 

nilai hasil seleksi Co.Trainer periode 2015-2016. 

3) Perancangan arsitektur sistem 

Setelah mencari literatur dan memahami konsep-konsep dasarnya, 

kemudian dilakukan perancangan terhadap konsep dasar tersebut. 

Analisa yang dilakukan adalah tentang keterkaitan antara konsep-

konsep dasar tersebut dan dalam menyelesaikan klasifikasi data 

menggunakan algoritma Desicion Tree C4.5. Setelah proses 

perancangan arsitektur dan sistem selesai, maka penyusun sistem dapat 

memulai menyusun suatu perancangan terhadap program aplikasi yang 

akan diperlukan untuk pengoperasian sistem. Pada saat merancang 

arsitektur program, penyusun harus merinci format input output serta 

prosedur proses yang efektif dalam UML Diagram (Use Case, Activity, 

Sequence, dan Class Diagram). 

4) Pengujian dan analisa 

Metode ini dilakukan agar sistem aplikasi yang telah di buat sesuai, 

serta untuk mengetahui keberhasilan pembuatan sistem dalam 

memenuhi spesifikasi yang direncanakan. Pada tahap ini dilakukan uji 

coba terhadap hasil implementasi yang telah dilakukan. Kemudian 

dievaluasi dan diperbaiki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 

Serta dilakukan pengkajian dan analisis keluaran yang berasal dari 

perangkat lunak yang telah dibuat sebelumnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

BAB  I : PENDAHULUAN  

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir. Serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan,  

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB  II  : LANDASAN  TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literature dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB  III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

BAB  IV  : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta 

pengujian sistem pengelompokan nilai hasil seleksi mahasiswa 

sebagai saran penentuan hasil akhir penerimaan Co.Trainer P2KK 

dengan metode klasifikasi menggunakan algoritma Decision Tree 

C4.5 .  

BAB  V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil uji coba 

sistem dan analisanya mengenai keterkaitan dengan rumusan masalah 

dan tujuan pembuatan sistem, dan selanjutnya akan dikemukakan 

saran-saran mengenai penggunaan sistem serta bahan masukan dari 

penulis bagi rencana pengembangan proyek akhir untuk masa yang 

akan datang. 


