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Tujuan dari panelitian ini adalah memahami secara sistematis dan menerapkan Rantai Markov 

untuk mengetahui: (1) Peluang perpindahan status mahasiswa selama 6 semester. (2) Tingkat 

kelulusan mahasiswa selama 6 semester. (3) Lama studi mahasiswa selama 6 semester.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang 

diambil dari beberapa buku yang diantaranya: Probabilitas, Statistika, Rantai Markov dan Proses 

Stokastik serta mengambil data dari jurusan Matematika dan Komputasi yang berupa Index 

Prestasi (IP) mahasiswa jurusan Matematika dan Komputasi angkatan 2003 A, mulai dari 

semester I sampai semester VI yang nantinya akan diolah dengan menggunakan aturan Rantai 

Markov. 

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pada matriks peluang transisi, dapat diketahui perpindahan 

status mahasiswa selama 6 semester. Peluang mahasiswa yang mengalami DO paling banyak 

pada perpindahan mahasiswa dari semester III ke semester IV yaitu 0,05 dan peluang mahasiswa 

yang dinyatakan telah berhasil melanjutkan ke semester VII dari semester VI adalah 0,85. (2) 

Tingkat kelulusan semester I adalah 0,79 dan DO nya 0,11. Semester II, tingkat kelulusannya 

1,47 dan DO nya 0,03. Semester III, tingkat kelulusannya 2,49 dan DO nya 0,05. Semester IV, 

tingkat kelulusannya 4,31 dan DO nya tidak ada. Semester V, tingkat kelulusannya 5,1 dan DO 

nya tidak ada. Semester VI, tingkat kelulusannya 5,67 dan DO nya tidak ada.(3) Peluang lama 

studi pada semester I untuk menyelesaikan kuliah adalah 3,1 tahun. Semester II, lama studi untuk 

menyelesaikan kuliah adalah 4,3 tahun. Semester III, lama studi mahasiswa untuk menyelesaikan 

kuliah adalah 5,4 tahun. Semester IV, lama studi mahasiswa untuk menyelesaikan kuliah adalah 

7,8 tahun. Semester V, lama studi untuk menyelesaikan kuliah adalah 7 tahun dan semester VI, 

lama studi untuk menyelesaikan kuliah adalah 6,6 tahun.  

 


