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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada umumnya siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) atau calon 

mahasiswa akan bertanya-tanya dalam pemilihan program studi dan perguruan 

tinggi yang akan dipilih ketika mereka lulus. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

pengetahuan akan fakultas dan program studi lalu mata kuliah apa yang akan 

digeluti dan prospek kerja setelah lulus. Penyebab-penyebab inilah yang 

menjadikan begitu banyak siswa SMA bingung dan salah mengambil keputusan 

sehingga mereka menyesal saat sudah memasuki dunia perkuliahan. Selain itu 

faktor-faktor lain yang dapat membuat salah keputusan adalah pengaruh teman, 

desakan orang tua atau keluarga, dan pertimbangan gengsi. (Bawantara 2007) 

Ada beberapa pertimbangan yang dapat mendukung calon mahasiswa 

dalam menentukan program studi, yang pertama adalah minat dan bakat. Minat dan 

bakat yang dimiliki tentunya juga harus dicocokan dengan silabus kuliah tiap 

program studi. Pertimbangan kedua adalah kemampuan intelektual, hal ini 

berkaitan dengan kemampuan dasar tertentu dari program studi yang diambil. 

Pertimbangan ketiga adalah kemampuan keuangan keluarga. Kuliah di suatu 

perguruan tinggi tidak lepas dari komponen biaya yang harus dikeluarkan dan 

jumlahnya cukup besar (Bawantara 2007). Dengan mempertimbangkan faktor-

faktor tersebut, maka keputusan pemilihan program studi ini harus dipikirkan 

dengan matang. 
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Kesalahan dalam pemilihan program studi dapat berakibat fatal. Terutama 

apabila mahasiswa sampai pindah program studi bahkan berhenti kuliah karena 

tidak sesuai dengan minat dan bakat atau kemampuan intelektual yang mereka 

miliki. Hal tersebut tentunya akan membuang-buang waktu, tenaga, dan juga biaya 

yang tidak sedikit.  

Untuk dapat membantu siswa SMA atau calon mahasiswa dalam memilih 

program studi, maka diperlukan profiling calon mahasiswa agar mereka dapat 

memiliki bahan pertimbangan yang cukup dari data yang mereka miliki. Profiling 

dalam Oxford Dictionary berarti tindakan mengumpulkan informasi berguna 

tentang seseorang / sesuatu sehingga dapat diberikan deskripsi tentang seseorang 

atau sesuatu itu. Profiling calon mahasiswa ini dirancang untuk memberkan 

rekomendasi terhadap keberhasilan studi berupa IPK terakhir dan lama kuliah dari 

program studi yang mereka pilih. Profiling ini diperuntukan pada calon mahasiswa 

Universitas Pelita Harapan (UPH).  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1)    Bagaimana mendapatkan intuisi (insight) mengenai hubungan profile calon 

siswa dengan keberhasilan studi di UPH.  

2)   Bagaimana machine learning dapat memberi rekomendasi mengenai 

keberhasilan studi di UPH yang cocok untuk siswa SMA atau calon 

mahasiswa sebagai pendukung keputusan. 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang  jelas dalam 

pengembangannya.   Batasan-batasan   yang   terdapat   dalam   penelitian   adalah 

sebagai berikut:  

1) Aplikasi dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman R 

dan menggunakan RStudio sebagai Integrated Development Environment 

(IDE). 

2) Algoritma yang digunakan adalah Support Vector Machine (SVM), 

Classification & Regression Tree, dan Random Forest. Pilihan untuk 

algoritma ini karena algoritma ini paling banyak digunakan dalam 

melakukan klasifikasi (Rodriguez-Galiano 2015).  

3) Algoritma SVM dan Random Forest tidak dilakukan parameter tuning. 

4) Data siswa yang diambil berasal dari data mahasiswa yang telah berkuliah 

di Universitas Pelita Harapan (UPH).  

5) Data mahasiswa yang telah berkuliah di UPH tersebut yang diambil 

berasal dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia (Kemristekdikti). 

6) Data yang diperoleh terdiri dari Nomor Induk Mahasiswa (NIM), kode 

sekolah, nama sekolah, kode jurusan/program studi, nama jurusan, Nilai 

Ebtanas Murni (NEM) SMA, Satuan Kredit Semester (SKS), dan Indeks 

Prestasi Kumulatif (IPK) dari mahasiswa.  

7) Data yang digunakan untuk perancangan aplikasi ini diambil dari 
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mahasiswa yang memiliki rentang NEM 30.00 hingga 60.00 dan data 

mahasiswa yang tidak memiliki nilai Not Available (NA), nol (0), maupun 

nilai-nilai lain yang tidak sesuai dengan tipe data yang seharusnya.  

8) Aplikasi yang dikembangkan akan menunjukkan perbandingan insight 

dari algoritma-algoritma yang digunakan dan akan menampilkan hasil 

visualisasi. 

9) Hasil yang ditampilkan berupa aplikasi web menggunakan RShiny.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mendapatkan intuisi 

(insight) mengenai hubungan profile calon siswa dengan keberhasilan studi di 

UPH. Setelah profiling selesai dibuat, akan dilakukan pengujian untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan aplikasi dalam menggunakan machine learning untuk dapat 

memberi rekomendasi keberhasilan studi di UPH yang cocok untuk siswa SMA 

atau calon mahasiswa sebagai pendukung keputusan. 

1.5 Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 

1) Melakukan  studi  pustaka  untuk  mendapatkan  berbagai  informasi  yang 

berhubungan dengan machine learning, konsep data science, dan data 

cleansing. 

2) Mengumpulkan data dan melakukan data cleansing. 

3) Membuat model prediksi menggunakan Support Vector Machine, Random 
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Forest, dan Decision Tree dari profile calon mahasiswa. 

4) Melakukan pengujian dan menganalisis hasil yang diperoleh dari proses 

pengujian untuk menarik kesimpulan akhir. 

5) Visualisasi hasil. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan 

yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “PROFILING CALON MAHASISWA 

UNTUK PENENTUAN KEBERHASILAN STUDI DI UPH 

MENGGUNAKAN SVM, RF, DAN DT”, rumusan dan batasan 

masalah serta penjelasan tujuan penelitian dan metodologi yang 

akan digunakan pada penelitian ini. Bagian akhir bab ini berisi 

penjelasan mengenai sistematika penulisan yang digunakan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir yang meliputi 

data science, machine learning, data cleansing, bahasa 

pemrogramman R, package, teknik evaluasi, Random Forest, 

Support Vector Machine, dan Decision Tree.  
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BAB III PERANCANGAN APLIKASI 

 Bab ini menjelaskan alur pemrosesan perancangan aplikasi yaitu 

data gathering, data cleansing, training data, proses prediksi dan 

visualisasi hasil. 

 

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA 

 Bab keempat berisikan mengenai implementasi yang telah dilewati 

untuk memenuhi perancangan yang telah dibuat. Setelah itu, 

dijelaskan mengenai hasil dari pengujian yang didefinisikan pada 

bab sebelumnya. Hasil dari pengujian akan dijelaskan pada bab ini, 

kemudian berdasarkan dari hasil ini akan digunakan untuk menarik 

kesimpulan dan saran. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan analisis hasil penelitian dan juga saran yang 

dapat digunakan untuk pengembangan selanjutnya.  

 


