
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian tugas akhir. 

Pendahuluan terdiri atas bagian antara lain latar belakang yang menjadi dasar dari 

penelitian tugas akhir, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian, 

tujuan dari penelitian, pembatasan masalah yang digunakan, serta sistematika 

penulisan laporan mulai dari bab pertama hingga bab terakhir.  

1.1 Latar Belakang  

 Pendidikan tinggi merupakan suatu jenjang pendidikan tingkat lanjut dari 

jenjang pendidikan menengah (SMA) pada  pendidikan formal yang diselenggarakan 

oleh perguruan tinggi. Seperti yang tertulis pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 

pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa:  

“Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, 

spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.”  

 Dalam dunia pendidikan terutama dalam perguruan tinggi tentu sudah tidak 

asing lagi mengenai akreditasi, karena akreditasi dianggap sebagai pengakuan yang 

diberikan oleh badan yang berwenang setelah dinilai bahwa suatu perguruan tinggi 

dianggap telah memenuhi syarat atau kriteria tertentu (Wahyundaru, 2019). 

Akreditasi dianggap sebagai sebuah penjaminan bagi mutu eksternal yang dianggap 

sebagai bagian dari penjaminan mutu pendidikan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 
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akreditasi memiliki peran penting bagi perguruan tinggi swasta, karena perolehan 

banyaknya mahasiswa dan komposisi dosen pada perguruan tinggi tersebut akan 

dipengaruhi oleh adanya akreditasi (Kamal & Rahmadiane, 2017). 

 Tidak hanya akreditasi perguruan tinggi, terdapat juga akreditasi program 

studi. Akreditasi program studi merupakan salah satu bentuk kegiatan penilaian 

dalam menentukan kelayakan kualitas program studi yang berdasarkan interaksi antar 

standar yang terdapat dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Kamal & 

Rahmadiane, 2017). Menurut Kamal dan Rahmadiane (2017) proses akreditasi akan 

dinyatakan sebagai program studi yang  terakreditasi dan tidak terakreditasi. Menurut 

BANPT (2019) peringkat terakreditasi program studi dan perguruan tinggi yang akan 

diberlakukan untuk ke depannya akan terbagi menjadi kategori Unggul (telah 

menetapkan dan memenuhi standar yang sangat jauh melebihi Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi), Baik Sekali (telah menetapkan dan memenuhi standar yang jauh 

melebihi Standar Nasional Pendidikan Tinggi), dan Baik.   

Berdasarkan BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) adanya 

tingkat akreditasi yang berbeda dikarenakan adanya penilaian yang terdiri dari 9 

standar, yang dimana salah satunya adalah mengenai ketepatan waktu kelulusan 

(BAN-PT, 2019). Hal ini menunjukkan pentingnya mahasiswa untuk dapat lulus tepat 

waktu. Karena dengan mahasiswa lulus tepat waktu, maka akan membantu penilaian 

akreditasi suatu program studi di perguruan tinggi. Selain itu, dengan mahasiswa 

lulus tepat waktu, maka mahasiswa dapat menggunakan waktu dengan efisien dan 
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melakukan perencanaan untuk melakukan kegiatan setelah lulus seperti melakukan 

studi lanjut atau bekerja.  

Adanya waktu kelulusan yang berbeda-beda dikarenakan terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi seperti IPK, banyaknya sks yang diambil dalam satu 

semester, daerah asal sekolah dan lainnya. Berdasarkan BAN-PT, secara umum 

seorang mahasiswa harus menyelesaikan studi dalam kurun waktu empat tahun 

dengan menyelesaikan total 144 satuan kredit semester sebagaii syarat dari lulus tepat 

waktu. Namun, terkadang beberapa universitas memiliki ketentuan khusus untuk 

mahasiswa seperti pada Universitas Pelita Harapan, tepatnya pada Program Sarjana 

(S1) program studi Teknik Industri yang mewajibkan mahasiswa untuk 

menyelesaikan jumlah sks sebesar 145 sks yang diselesaikan dalam waktu tiga 

setengah tahun, sedangkan pada umumnya mahasiswa menyelesaikan 144 sks dalam 

waktu empat tahun. Program Studi Teknik Industri di UPH juga memiliki ketentuan 

bahwa mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kurang dari 2,00 

dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun maka mahasiswa akan terancam di drop out 

(DO). Pada penelitian ini, definisi tepat waktu adalah mahasiswa yang lulus sesuai 

dengan standar UPH yaitu menyelesaikan 145 sks dengan masa studi 3,5 tahun.  

Dengan adanya beberapa kriteria di atas membuat waktu kelulusan mahasiswa 

tidak selalu dapat diketahui secara dini. Selain itu di sisi lain juga terdapat faktor-

faktor yang mempengaruhi IPK mahasiswa, baik faktor eksternal maupun faktor 

internal. Menurut Garkaz, Banimahd, & Esmaeili (dalam Indriana, Widowati, & 
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Surjawati, 2016) terdapat faktor eksternal yaitu lingkungan akademik dan faktor 

internal seperti intelegensi. Dengan adanya faktor-faktor ini berpotensi bagi 

mahasiswa untuk dapat lulus tidak tepat waktu. Seperti yang terjadi pada mahasiswa 

Program Studi Teknik Industri di UPH angkatan  2018/2019, terdapat 47% 

mahasiswa yang telah menerima surat peringatan DO (Jonathan, 2019). Selain itu 

pada penelitian Jonathan (2019) juga diperoleh data alumni mahasiswa Program Studi 

Teknik Industri yang lulus pada semester ganjil 2015/2016 hingga semester genap 

2017/2018 dimana dari 94 mahasiswa yang lulus tepat waktu adalah 58 orang. 

Sedangkan total 24 orang lulus dengan masa studi 4 tahun, dan 12 lainnya lulus 

dengan masa studi lebih dari 4 tahun.  

Berdasarkan hasil data di atas dapat dilihat bahwa masih banyak mahasiswa 

Program Studi Teknik Industri yang lulus tidak tepat waktu. Di lain sisi, ketepatan 

waktu kelulusan mahasiswa sendiri merupakan suatu hal yang penting bagi pihak 

universitas dan pihak mahasiswa. Namun sangat disayangkan hingga saat ini pada 

Program Studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan belum memiliki sarana 

yang memadai untuk memprediksi secara dini terhadap probabilitas ketepatan waktu 

lulus mahasiswa.  

Untuk mengatasi hal tersebut, pada penelitian ini dirancang aplikasi prediksi 

ketepatan waktu kelulusan mahasiswa Teknik Industri Universitas Pelita Harapan 

yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Aplikasi prediksi ketepatan waktu 

lulus merupakan suatu hal yang penting karena dengan adanya sarana ini, diharapkan 
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mahasiswa dapat mengantisipasi untuk lulus tepat waktu dan melakukan perencaan 

dalam melakukan akivitas belajar mengajar. Selain itu, dengan adanya aplikasi ini 

diharapkan dosen atau pihak UPH dapat memberikan fasilitas bagi mahasiswa dalam 

menjalankan perencanaan belajar mengajar mahasiswa seperti tutor atau melakukan 

perencanaan alokasi tempat bagi mahasiswa. Selain itu, dari data yang diolah, pihak 

UPH juga dapat melakukan pre-selection dan screening dalam pemilihan calon 

mahasiswanya. 

Namun dengan begitu banyaknya data yang ada, akan digunakan teknik 

pengumpulan dan pengolahan data dengan teknik data mining dengan menggunakan 

algoritma Naive Bayes guna membantu mengolah data secara efisien. Guna 

membantu pengolahan data yang ada, dibuat aplikasi dengana menggunakan bahasa 

pemrograman Python. Sehingga aplikasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk 

memprediksi probabilitas ketepatan waktu lulus setiap mahasiswa dengan faktor-

faktor yang ditentukan sehingga diharapkan hasil tersebut dapat digunakan untuk 

membuat rencana perkuliahan selanjutnya bagi setiap mahasiswa atau sebagai 

evaluasi bagi pihak Universitas.  

1.2 Pokok Permasalahan  

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, adapun pokok 

permasalahan yang ditetapkan yaitu: 

1. Terdapat banyak mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu pada Program Studi 

Teknik Industri Universitas Pelita Harapan dan belum terdapat sarana yang 
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dapat melakukan prediksi ketepatan waktu kelulusan mahasiswa Program 

Studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan berdasarkan faktor-faktor 

yang ada.  

2. Program studi tidak dapat mengetahui probabilitas ketepatan waktu kelulusan 

bagi mahasiswa angkatan 2017 dan 2018. 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditetapkan, adapun tujuan yang 

ingin dicapai:  

1. Untuk merancang aplikasi yang dapat memprediksi secara dini probabilitas 

ketepatan waktu kelulusan mahasiswa waktu kelulusan mahasiswa Program 

Studi Teknik Industri Universitas Pelita Harapan berdasarkan faktor-faktor 

yang ditentukan serta mengetahui tingkat keakuratan dari prediksi tersebut.  

2. Untuk mengetahui probabilitas ketepatan waktu kelulusan bagi mahasiswa 

angkatan 2017 dan 2018.  

1.4 Pembatasan masalah  

 Menyadari akan luasnya permasalahan yang ada, terdapat batasan masalah 

dalam melakukan penelitian, antara lain: 

1. Data yang akan digunakan dan diolah dalam penelitian merupakan data 

historis mulai dari mahasiswa angkatan 2013-2015. Hal ini dilakukan karena 

adanya transisi perubahan sistem pada universitas pada tahun 2012 menuju 
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tahun 2013, maka tidak memungkinkan untuk mengumpulkan data tahun 

2013. 

2. Data yang akan digunakan dalam melakukan uji coba yaitu data dari 

mahasiswa angkatan 2017 dan 2018 program studi Teknik Industri 

Universitas Pelita Harapan, karena ke- dua angkatan ini masih memungkinkan 

untuk digunakan dalam aplikasi yang telah dirancang, sedangkan angkatan 

tahun 2016 sedang dalam proses mengerjakan tugas akhir sehingga waktu 

kelulusan hampir diketahui secara pasti dan untuk angkatan 2019 mahasiswa 

baru memasuki semester pertama.  

1.5 Sistematika Penulisan  

 Sistematika penulisan laporan skripsi ini  terdiri dari 6 bab, yaitu pendahuluan, 

kajian pustaka, metode penelitian, pengumpulan dan pengolahan, pembuatan dan uji 

coba aplikasi, serta kesimpulan dan saran.  

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini, diuraikan beberapa hal antara lain latar belakang, pokok 

permasalahan, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan 

laporan tugas akhir.  

BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini terdapat kajian-kajian pustaka yang berasal dari berbagai sumber 

yang akan digunakan sebagai landasan dalam pelaksanaan penelitian untuk 

menjelaskan konsep dasar yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah 
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penelitian, diantaranya adalah data mining, Naïve Bayes, Python, prediksi. Sumber 

yang digunakan antara lain berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan lain 

sebagainya.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi uraian mengenai kerangka dan alur penelitian yang 

dilakukan, mulai dari studi pendahuluan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, 

kajian pustaka, pengumpulan data, pengolahan data, pembahasan data, pembuatan 

aplikasi, uji coba aplikasi, hingga kesimpulan dan saran.   

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisikan pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian 

dengan menggunakan data yang didapat dari pihak UPH dan menggunakan algoritma 

Naïve Bayes untuk mengetahui ketepatan waktu kelulusan dari mahasiswa Teknik 

Industri. Setelah itu akan dilakukan pembahasan untuk menjelaskan hasil pengolahan 

data.  

BAB V PEMBUATAN DAN UJI COBA APLIKASI  

 Pada bab ini akan berisikan penjelasan mengenai aplikasu yang telah dibuat 

dengan user interface dan uji coba yang dilakukan dengan menggunakan data 

mahasiswa angkatan 2017 dan 2018.  

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari 

penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab tujuan dari penelitian ini serta saran 
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yang diberikan bagi pihak UPH untuk mencari solusi sehingga dapat mengatasi dan 

mencegah mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


