
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman modern ini, analisis data merupakan
salah satu ilmu yang sangat dipakai untuk menyelesaikan masalah terutama big
data. Big data itu sendiri merupakan sekumpulan data yang sangat besar,
penggunaan big data juga sangat luas dan beragam. Pada zaman modern ini big
data tersebut sudah dapat diolah dan digunakan untuk menggali informasi
daripada big data tersebut. Proses mencari dan mengolah big data tersebut dapat
dilakukan dengan teknik data mining.

Data mining merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk
mendapatkan informasi yang berguna dari sebuah big data, data mining dapat juga
digunakan untuk mencari sebuah pola atau karakteristik dari sebuah big data. Data
mining ini sendiri menerapkan matematika, statistik, machine learning, dan
kecerdasan buatan untuk mencari dan mengidentifikasi informasi, pola atau
karakteristik dari sebuah big data.

Secara garis besar teknik data mining dapat dibagi menjadi dua yaitu
supervised learning dan unsupervised learning. Teknik supervised learning
merupakan teknik yang paling sering digunakan dalam data mining. Analisis
regresi linier, analisis regresi logistik, klasifikasi, pohon keputusan merupakan
teknik data mining yang menggunakan teknik supervised learning sedangkan
clustering, K-Means, dimension reduction merupakan teknik data mining yang
menggunakan teknik unsupervised learning [1].

Pemilihan Umum (Pemilu) di Negara Indonesia merupakan sarana untuk
melaksanakan kedaulatan rakyat. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 1
ayat (1) menyatakan bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu
menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Selain sebagai
alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, pemilu juga digunakan untuk memilih
calon kader bangsa. Kader atau calon pemimpin bangsa tersebut akan dipilih
melalui pemilu guna mencapai dan mewujudkan aspirasi dari rakyatnya sendiri [2].

Pemilihan kader bangsa atau calon pemimpin yang dilakukan melalui
pemilihan umum ini diharapkan mampu menyaring pemimpin yang berkualitas
dan sesuai dengan harapan masyarakat, dan proses yang aspiratif merupakan
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implementasi dan penguatan dalam negara demokratis. Proses pemilihan calon
pemimpin yang membawa aspirasi rakyat tersebut pasti akan memberikan arti
penting bagi pelaksanaan demokrasi disebuah Negara. Pemilu dalam
pelaksanaannya memiliki tujuan untuk menyaring para pemimpin atau kader
bangsa di pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif, serta untuk
membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan
rakyat serta dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan
dalam UUD 1945 [2].

Dalam hal ini kita dapat menggunakan teknik data mining untuk mengetahui
hubungan yang signifikan antara faktor hasil pemilihan suara anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dengan hasil pemilihan umum calon presiden. Data Pemilihan
Umum 2019 Indonesia merupakan salah satu big data yang sudah sah dan
tervalidasi oleh Pemerintah Indonesia. Dengan menggunakan data mining yang
berbasis teknik supervised learning dapat dicari informasi daripada database
pemilu tersebut untuk memprediksi hasil calon presiden di Pemilihan Umum 2019
Indonesia yang telah dilaksanakan.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan masalah dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh hasil pemilihan umum partai politik masyarakat
Indonesia dengan hasil pemilihan umum presiden ?

2. Bagaimana menentukan nilai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemilu
di Indonesia ?

3. Bagaimana memprediksi hasil pemilihan umum dengan menggunakan
metode model pohon keputusan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh antara hasil pemilihan umum partai politik
masyarakat Indonesia dengan hasil pemilihan umum presiden.

2. Menentukan nilai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemilu di
Indonesia.
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3. Memprediksi hasil pemilihan umum dengan metode analisis model pohon
keputusan.

1.4 Batasan dan Asumsi

Beberapa batasan dan asumsi dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data yang digunakan adalah data Pemilihan Umum 2019 hanya untuk calon
anggota DPR.

2. Daerah yang digunakan adalah daerah Jawa Timur.

3. Tingkat keakuratan yang dihasilkan dari model pohon keputusan minimal
70%.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis
dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang kita dapat adalah kita dapat mengetahui bagaimana
pengaplikasian metode model pohon keputusan dalam berbagai macam bidang,
salah satunya pada proses pemilihan umum.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah bagi para politikus atau masyarakat dapat mengetahui
hasil prediksi pemilu mendatang dengan melakukan penelitian ini.

1.6 Struktur Penulisan

Strutur penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I - Pendahuluan
Pada Bab I ini akan dijelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah
penelitian, tujuan dari penelitian, batasan dan asumsi yang digunakan dalam
melakukan penelitian, serta manfaat dari penelitian baik secara teoritis
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maupun praktis. Selain itu struktur penulisan dalam skripsi ini juga
dijabarkan secara detail dan lengkap.

2. BAB II - Landasan Teori
Pada Bab II ini akan dijelaskan pelajaran yang pernah dipelajari selama
proses perkuliahan yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai
referensi untuk mencapai tujuan. Teori yang digunakan adalah analisis
model pohon keputusan dan penggunaan Software R dalam bidang statistik.

3. BAB III - Metode Penelitian
Pada Bab III ini akan dijelaskan langkah demi langkah yang akan dilakukan
untuk mencapai tujuan. Selain itu akan dijelaskan juga tentang data yang
akan digunakan untuk penelitian ini.

4. BAB IV - Pembahasan dan Analisis Data
Pada Bab IV ini akan dijelaskan proses pengolahan data. Setelah itu
didapatkan hasil bagaimana pengaruh antara faktor pemilhan suara anggota
DPR Indonesia dengan hasil pemilihan suara calon Presiden Indonesia.
Dalam BAB IV ini akan dijelaskan juga bagaimana prediksi hasil pemilu
mendatang dengan menggunakan metode yang ada.

5. BAB V - Kesimpulan dan Saran
Pada BAB V ini akan dijelaskan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah
dilakukan serta saran untuk pengembangan atau perbaikan penelitian
lanjutan.

4


