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1.1 Latar Belakang Masalah 

Data Mining didefinisikan sebagai proses penemuan pola dalam data. 

Berdasarkan tugasnya, data mining dikelompokkan menjadi deskripsi, estimasi, 

prediksi, klasifikasi, clustering dan asosiasi. (Larose, 2005) Selain itu data mining 

merupakan salah satu teknik yang dapat melakukan prediksi dengan teknik 

penggalian data. Penggalian data berdasarkan data pendidikan di universitas dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa di universitas.  

Melakukan Prediksi Tentang prediksi tingkat kelulusan mahasiswa 

sangatlah penting dimana informasi yang dihasilkan oleh hasil prediksi ini dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen program studi untuk 

melakukan langkah secara persuasif dalam rangka meningkatkan persentasi 

kelulusan mahasiswa yang memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan kampus. 

Prediksi dalam bentuk komputasi merupakan satu kegiatan matematis. Prediksi ini 

telah dilakukan bertahun-tahun sebelum penguasaan komputer, yaitu menggunakan 

kalkulator. Prediksi tingkat kelulusan mahasiswa dapat membantu pihak 

manajemen dalam mengambil keputusan. Bagaimana menganalisa kelulusan 

mahasiswa dan mendapatkan parameter terbaik dari metode yang digunakan untuk 

dapat memprediksi kelulusan mahasiswa.  

 Presentase naik turunnya kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan 

studi tepat waktu merupakan salah satu elemen penilaian akreditasi universitas 

(Buku VI Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi Badan Akreditasi 

Nasional Perguruan Tinggi, 2008). Untuk itu perlu adanya pemantauan maupun 
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evaluasi terhadap kecenderungan mahasiswa lulus tepat waktu atau tidak. 

Pemantauan atau evaluasi terhadap kinerja akan menghasilkan informasi yang 

bermanfaat untuk membantu mahasiswa, dosen, administrator, dan pembuat 

kebijakan (Ogor, 2007). Dengan demikian memprediksi kelulusan mahasiswa 

adalah hal yang penting bagi penyelenggara pendidikan untuk menentukan strategi 

bagi institusinya.  

Dalam memprediksi digunakan constructor berupa rapidminer dan 

melakukakan penginputan dengan fuzzy serta dalam menganalisis menggunakan 

Metode K-Nearest Neighbor karena memiliki prinsip kerja mencari jarak terpendek 

antara data yang akan dievaluasi dengan K terdekat dalam data pelatihannya. 

Berdasarkan dalam pengujian hasil prediksi dengan menggunakan Algoritma K-

Nearest Neighbor yang pengujiannya dilakukan melalui tabel confusion matrix dan 

menghasilkan data yang baik. Hasil pengujian menggunakan tabel confusion matrix 

dan dibandingkan secara manual yang menggunakan metode Algoritma K-Nearest 

Neighbor dengan 10 kriteria yaitu NPM, Nama Mahasiswa, Indeks Prestasi 

Semester 1, Indeks Prestasi Semester 2, Indeks Prestasi Semester 3, Indeks Prestasi 

Semester 4, SPMB, Asal SMA, Jenis Kelamin, Masa Studi . Penelitian ini ditujukan 

untuk membuat sebuah sistem yang dapat memprediksi kelulusan mahasiswa tepat 

waktu dengan cara mengevaluasinya pada tahun kedua . 

1.2.  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan Prediksi Tingkat Kelulusan Mahasiswa di 

Menggunakan Metode Fuzzy dan Algoritma K-Nearest Neighbor ? 

2. Bagaimana Keakuratan Klasifikasi Tingkat Kelulusan Mahasiswa dengan 

menggunakan Metode Fuzzy dan Algoritma K-Nearest Neighbor ? 
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1.3.  Batasan Masalah  

1. Menggunakan 10 Jenis Kriteria yaitu NPM, Nama Mahasiswa, 

Indeks Prestasi Semester 1, Indeks Prestasi Semester 2, Indeks 

Prestasi Semester 3, Indeks Prestasi Semester 4, SPMB, Asal SMA, 

Jenis Kelamin, Masa Studi. 

2. Metode yang digunakan yaitu Metode Fuzzy dan Metode K-Nearest 

Neighbor. 

3. Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan Teknik Informatika 

dan Sistem Informasi Angkatan 2008 – 2013 di Salah Satu 

Universitas di Bandar Lampung. 

1.4. Tujuan Penelitian 

  Tujuan Penelitian ini adalah memprediksi seberapa besar tingkat akurasi 

kelulusan mahasiswa di Salah Satu Universitas di Bandar Lampung Menggunakan 

Metode Fuzzy dan Algoritma K-Nearest Neighbor (KNN). 

1.5. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1.  Memberikan kontribusi keilmuan pada penelitian bidang klasifikasi 

data mining khususnya untuk prediksi kelulusan mahasiswa. 

2. Membantu Universitas dalam membuat kebijakan untuk dapat 

meningkatkan kelulusan mahasiswa. 

1.6. Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang Penerapan Metode Fuzzy dan Metode K-Nearest 

Neighbor untuk prediksi tingkat kelulusan mahasiswa sepengetahuan penulis belum 

pernah dilakukan khususnya pada Salah Satu Universitas di Bandar Lampung. 


