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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan era digital tidak hanya berdampak kepada industri 

manufakturing, namun juga institusi pendidikan. Salah satu bentuk dampak 

perkembangan internet yang begitu pesat terhadap institusi pendidikan adalah 

terjadinya digitalisasi pada sebagian besar proses akademik, dimulai dari proses 

pendaftaran mahasiswa baru hingga portal pembelajaran. Akibatnya, universitas 

menghasilkan sejumlah data yang begitu besar. Salah satu tantangan yang dihadapi 

institusi pendidikan adalah mentransformasi data masif tersebut menjadi suatu 

informasi yang berharga. Teknik data mining dikenal dengan tujuan untuk 

mengekstrak informasi berharga dari data [1]. Mengaplikasikan metode data 

mining terhadap data pendidikan, disebut educational data mining, dapat menjadi 

solusi bagi tantangan yang dihadapi institusi pendidikan saat ini [2].  

Persentase kelulusan mahasiswa tepat waktu menjadi salah satu masalah 

yang perlu diatasi oleh institusi pendidikan. Universitas sebagai salah satu institusi 

perguruan tinggi memiliki peran sebagai penyelenggara pendidikan yang 

diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Badan 

Akreditas Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) juga menyebutkan bahwa 

persentase mahasiswa yang lulus sesuai dengan rentang waktu seharusnya termasuk 

dalam metrik penilaian akreditasi perguruan tinggi [3]. Berdasarkan data dari Pusat 

Statistik Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia, persentase kelulusan mahasiswa di universitas yang ada di 

Indonesia hanya mencapai 51,97% dari tahun akademik 2001/2002 hingga 

2010/2011 [4]. Angka ini menunjukkan bahwa kurang lebih setengah dari 

mahasiswa yang terdaftar pada universitas di Indonesia tidak lulus tepat waktu 

bahkan Drop Out. 

Banyak faktor yang mempengaruhi keterlambatan ataupun kegagalan studi 

mahasiswa. Kekeliruan dalam memilih program studi yang tidak sesuai dengan 
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minat dan kemampuan mahasiswa merupakan salah satu faktor yang dapat 

berdampak pada kegagalan studi di universitas. Survey dari Indonesia Career 

Center Network (ICCN) menunjukkan bahwa 87% mahasiswa Indonesia mengaku 

salah dalam memilih program studi. Tidak jarang calon mahasiswa memilih 

program studi hanya berdasarkan prospek penghasilan yang ditawarkan oleh 

pekerjaan yang berkaitan dengan program studi tersebut tanpa mempertimbangkan 

minat dan kemampuan dirinya dalam menyelesaikan proses pembelajaran pada 

program studi bersangkutan. Alasan lain dalam kesalahan pemilihan program studi 

adalah karena dorongan orang tua ataupun ajakan teman [5].  

Umumnya universitas menyimpan data mahasiswa seperti data pendaftaran, 

data nilai-nilai IPS maupun IPK, data demografik, data latar belakang sekolah, dan 

sebagainya. Dengan menggabungkan data-data yang tersedia, suatu model dapat 

dibangun untuk memprediksi performa mahasiswa sedini mungkin. Model tersebut 

kemudian bisa dimanfaatkan untuk memprediksi performa calon-calon mahasiswa 

yang baru mendaftar dan belum memulai masa perkuliahan. Hal ini dapat menjadi 

jawaban bagi institusi perguruan tinggi untuk meningkatkan persentase kelulusan 

mahasiswa tepat waktu dan jawaban bagi calon mahasiswa untuk 

mempertimbangkan program studi yang tepat. 

Penelitian ini berusaha untuk menjawab tantangan tersebut dengan 

menggunakan data mahasiswa Universitas Pelita Harapan sebagai sampel data. 

Data tersebut dimanfaatkan untuk membuat suatu model klasifikasi yang akan 

memprediksi apakah calon mahasiswa berhasil atau gagal pada masa 

perkulihannya. Algoritma klasifikasi yang diuji pada penelitian ini adalah Logistic 

Regression dan Random Forest. Keluaran dari penelitian ini adalah model yang bisa 

digunakan untuk membantu pihak program studi terkait untuk merancang program 

pembinaan khusus sedini mungkin dengan harapan mengurangi jumlah mahasiswa 

yang gagal, serta membantu calon mahasiswa untuk mempertimbangkan pilihan 

program studi dengan probabilitas keberhasilan tertinggi untuk dirinya. 
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1.2  Maksud dan Tujuan 

Tujuan dari Skripsi ini adalah membangun suatu model klasifikasi machine 

learning untuk melakukan prediksi terhadap performa calon mahasiswa baru 

Universitas Pelita Harapan sedini mungkin dengan memanfaatkan data demografik 

dan data akademik sekolah saja. Model machine learning yang dihasilkan dari 

penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pihak calon mahasiswa maupun 

pihak universitas.  

Calon mahasiswa dapat menggunakan model yang dibangun untuk 

memperkirakan performa studinya, sehingga dapat digunakan sebagai 

pertimbangan untuk memilih program studi dengan kemungkinan performa yang 

terbaik. Pihak universitas dapat menggunakan model yang dibangun untuk 

memperkirakan mahasiswa yang akan memiliki performa buruk, sehingga dapat 

digunakan sebagai pertimbangan untuk merancang program pembinaan atau untuk 

keputusan lainnya.  

 

1.3  Batasan Masalah 

Batasan masalah dari Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Dataset yang digunakan adalah data mahasiswa Universitas Pelita 

Harapan tahun akademik 2018/2019. 

2. Metode prediksi yang digunakan adalah klasifikasi machine learning 

dengan algoritma Logistic Regression dan Random Forest. 

3. Library machine learning yang digunakan adalah Scikit-learn. 

 

1.4  Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan terdiri dari beberapa langkah utama, yaitu studi 

literatur, eksplorasi dan analisis dataset, data cleansing, pembentukan model dan 

pengujian model. Bab III menyediakan pembahasan lebih rinci terhadap metode 

penelitian. 
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1.5  Sistematika Penulisan  

Skripsi ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut:  

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini memuat tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

 

2. BAB II: LANDASAN TEORETIS 

Bab ini berisi dasar-dasar teori tentang Python, Jupyter Notebook, 

distribusi Anaconda, library Scikit-learn, data science, educational data 

mining, predictive analytics, machine learning, supervised learning, 

klasifikasi, Logistic Regression, Decision Tree, Random Forest dan 

model evaluation metrics.  

 

3. BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan detail dari sistem yang digunakan dalam penelitian 

dan keseluruhan alir kerja penelitian.  

 

4. BAB IV: EXPLORATORY DATA ANALYSIS 

Bab ini berisi hasil eksplorasi data terhadap variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini.  

 

5. BAB V: HASIL DAN ANALISIS PERFORMA MODEL 

Bab ini membahas performa model yang telah dibangun melalui nilai-

nilai metrik evaluasi, yaitu confusion matrix, accuracy, precision, recall 

dan F1-score, serta kurva AUC-ROC. Selain itu, eksplorasi model dan 

analisis feature importances juga disajikan pada Bab ini. 

 

6. BAB V: PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran 

untuk pengembangan lebih lanjut. 


	BAB I  PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2  Maksud dan Tujuan
	1.3  Batasan Masalah
	1.4  Metode Penelitian
	1.5  Sistematika Penulisan


