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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam kegiatan kuliah, salah satu keputusan besar yang harus diambil 

adalah pemilihan konsentrasi program studi yang merupakan suatu bentuk 

pengkhususan dalam program studi. Keputusan ini diambil oleh mahasiswa dan 

dengan pertimbangan dari pihak universitas. Akan tetapi, mahasiswa tidak 

memiliki informasi yang lengkap akan isi mata kuliah yang akan dihadapi. 

Informasi yang didapat hanya berupa mata kuliah apa yang akan mereka dapatkan 

beserta dengan cerita mengenai pengalaman dari kakak kelas maupun dosen. Di sisi 

lain, informasi tersebut akan sulit dimengerti ataupun dijadikan tolak ukur oleh 

mahasiswa dalam membuat pilihan karena bersifat subjektif. Permasalahannya, 

keputusan pemilihan konsentrasi program studi sangat krusial karena akan 

mempengaruhi mata kuliah yang didapat oleh mahasiswa tersebut. 

Situasi ini menunjukkan perlunya suatu sistem informasi untuk dapat 

memberikan rekomendasi kepada mahasiswa mengenai konsentrasi program studi 

apa yang sebaiknya diambil berdasarkan histori data pembelajaran baik dari dirinya 

maupun mahasiswa lain yang sudah menempuhnya. Pemberian rekomendasi dari 

sistem didasari atas pengolahan data nilai akademik. Dengan melakukan 

perbandingan dari data-data tersebut terhadap data terdahulu, komputer akan dapat 

membuat suatu korelasi antara nilai dari mahasiswa dengan kemungkinan 

keberhasilan mereka dalam konsentrasi program studi yang akan mereka pilih. 
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Pengetahuan ini akan sangat membantu mahasiswa untuk menentukan konsentrasi 

program studi yang akan ditempuh selama sisa waktu perkuliahan mereka. Selain 

itu, mempertimbangkan besarnya pengaruh konsentrasi yang direkomendasikan 

oleh sistem dengan studi mahasiswa, sistem yang dibuat harus mempunyai akurasi 

yang tinggi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana merancang model prediksi tingkat kesuksesan mahasiswa 

dalam menempuh studi di tiap konsentrasi berdasarkan nilai mata kuliah? 

2) Bagaimana menentukan hasil model prediksi tingkat kesuksesan 

mahasiswa yang optimal? 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun penelitian ini memilik batasan-batasan sebagai berikut: 

1) Teori yang akan digunakan adalah K-Nearest Neighbors, Support Vector 

Regression, Decision Tree, Random Forest, dan hyperparameter tuning.  

2) Data yang akan digunakan untuk perancangan model dan pengujian 

merupakan data nilai seluruh populasi dari mahasiswa program studi 

Informatika Universitas Pelita Harapan angkatan 2013-2015 yang sudah 

lulus. 

3) Penentuan nilai hyperparameter akan menjadi fokus utama dari penelitian 

dengan nilai hyperparameter sebagai variabel bebas dan akurasi model 

prediksi sebagai variabel terikat. 
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4) Perancangan model akan menggunakan bahasa pemrograman Python. 

5) Algoritma pembuatan model yang akan digunakan berdasarkan package 

scikit-learn (Pedregosa, et al. 2011)dari Python. 

6) Optimasi model akan dilakukan secara semi-manual dikarenakan 

keterbatasan kemampuan mesin yang digunakan. 

7) Hasil akhir yang didapatkan berupa rekomendasi berdasarkan model 

prediksi optimal untuk menentukan tingkat kesuksesan mahasiswa dalam 

menempuh studi di tiap konsentrasi. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Merancang model prediksi tingkat kesuksesan mahasiswa dalam 

menempuh studi di tiap konsentrasi berdasarkan nilai mata kuliah. 

2) Menentukan hasil model prediksi tingkat kesuksesan mahasiswa yang 

optimal. 

1.5. Metodologi 

Penelitian ini akan terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari teori mengenai algoritma 

yang digunakan, metode optimasi model, metode evaluasi model dan 

bahasa pemrograman Python 

2) Ekstraksi data dari sumber 

3) Data cleansing 

4) Pengolahan nilai akademik: 
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- Pembagian data menjadi training set dan test set 

- Training 

- Hyperparameter tuning untuk optimasi model 

5) Evaluasi model 

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 “Optimisasi Model K-Nearest Neighbors, 

Support Vector Regression, Decision Tree & Random Forest: 

Kasus Pemilihan Konsentrasi Program Studi”. Kemudian dalam 

bab ini juga dibahas penentuan rumusan dan batasan masalah serta 

penjelasan tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan pada 

penelitian ini. Pada akhir bab ini dijelaskan 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 meliputi 

pembagian konsentrasi dalam program studi Teknik Informatika, 

algoritma yang digunakan dalam pembuatan model, metodologi 
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optimasi model, dan metode yang digunakan dalam evaluasi 

model. 

BAB III ANALISIS DATA DAN PERANCANGAN KERJA 

 Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan dari 

sistem informasi yang akan dibuat untuk memberikan 

rekomendasi kepada pihak universitas dan mahasiswa mengenai 

pemilihan konsentrasi. Bagian analisis data akan membahas 

mengenai analisis raw data yang didapat beserta bagaimana data 

tersebut akan diolah. Tahapan pengerjaan akan membahas 

mengenai proses dan tahapan pembuatan model beserta cara 

optimasi model. Rencana evaluasi akan membahas mengenai 

metode evaluasi dari model prediksi yang dibuat. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Bab ini memberikan penjelasan mengenai implementasi dari 

tahapan penelitian yang dirancang. Hasil dari pengujian sistem 

akan dijelaskan dalam bentuk analisis atas ketepatan prediksi dari 

model. Hasil pengujian akan digunakan untuk menarik kesimpulan 

dan saran.  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang membahas kesimpulan yang 

diperoleh dan juga saran-saran yang dapat digunakan untuk 

pengembangan selanjutnya.  

  


