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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Perguruan tinggi terbagi menjadi dua yaitu perguruan tinggi negeri (PTN) 

dan perguruan tinggi swasta (PTS). Perguruan tinggi negeri dikelola oleh 

pemerintah, dan perguruan tinggi swasta dikelola oleh lembaga (yayasan) tertentu. 

Persaingan PTN dan PTS yang semakin kompetitif ini merupakan tantangan yang 

cukup besar, satu perguruan tinggi harus mempunyai strategi khusus agar dapat 

bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Salah satu strateginya adalah 

menganalisa data dengan tujuan mengubah kumpulan data menjadi mempunyai 

nilai bisnis sehingga menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat dan akan 

diambil polanya menjadi sebuah pengetahuan [1].    

Universitas Islam Nahdlatul ulama (UNISNU) merupakan salah satu 

perguruan tinggi swasta yang berada di jawa tengah dan satu-satunya di kabupaten 

jepara yang setiap tahunnya secara rutin melakukan kegiatan penerimaan calon 

mahasiswa baru (PMB). Kegiatan PMB adalah salah satu kegiatan rutin sebagai 

media untuk merekrut calon mahasiswa baru sesuai dengan kriteria yang diterapkan 

oleh UNISNU dengan tujuan agar calon mahasiswa yang lulus seleksi dapat 

menjadi mahasiswa yang menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan program 

studi yang mereka tempuh. Dan dari proses tersebut akan menghasilkan data baru 

berupa profil dari mahasiswa baru seperti nama mahasiswa, alamat mahasiswa, asal 

sekolah, nilai UN dan juga jenis kelamin.   Hal tersebut memiliki dampak terhadap 

data yang menumpuk dengan jumlah yang cukup besar di dalam sebuah basis data. 

Jika dilakukan pengolahan data pada sumber data maka dapat dijadikan informasi 

yang sangat bermanfaat dalam membantu menentukan strategi promosi dalam 

penerimaan mahasiswa baru pada tahun berikutnya. 

Berdasarkan data yang didapat dari UPT Pusat Data UNISNU Jepara, 

Fakultas Sains dan Teknologi Teknik informatika memiliki  calon mahasiswa pada 

tahun 2016 berjumlah 99 mahasiswa. Pada tahun 2017 berjumlah 135 mahasiswa, 

pada tahun 2018 berjumlah 132 mahasiswa dan pada tahun 2019 berjumlah 124 

mahasiswa. Pada tahun 2016 hingga 2017 jumlah mahasiswa baru mengalami 



2 
 

 
 

mahasiswa. Pada tahun 2016 hingga 2017 jumlah mahasiswa baru mengalami 

peningkatan sebanyak 36 mahasiswa, pada tahun 2017 hingga 2018 jumlah 

mahasiswa baru mengalami penurunan sebanyak 3 mahasiswa, pada tahun 2018 

hingga 2019 mengalami penurunan sebanyak 8 mahasiswa. Dari data tersebut dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2016 hingga 2017 calon mahasiswa mengalami 

peningkatan namun pada tahun 2018 hingga 2019 calon mahasiswa baru 

mengalami penurunan.     

Dalam mengatasi hal tersebut dibutuhkan sebuah metode yang bisa 

menggali informasi tersembunyi dari data itu. Metode itu dikenal dengan istilah 

data mining. Data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk mengestraksi 

dan mengidentifikasi informasi bermanfaat menjadi pengetahuan didalam sebuah 

database. Teknologi data mining merupakan salah satu alat untuk mengekstraksi 

data dari database besar dengan spesifikasi kompleksitas tinggi, dan telah banyak 

digunakan di lingkungan aplikasi komersial seperti bank, perusahaan 

pertambangan, dan perminyakan. Dengan bantuan aplikasi perangkat lunak, data 

mining akan melakukan proses analisa untuk mencari pola atau aturan tersembunyi 

pada himpunan data tersebut [1]. 

Clustering adalah metode yang digunakan dalam data mining yang cara 

kerjanya mencari dan mengelompokkan data yang mempunyai kemiripan 

karakteristik antara data satu dengan data lainnya yang telah diperoleh. Ciri khas 

dari teknik data mining ini adalah mempunyai sifat tanpa arahan (unsupervised), 

yang dimaksud adalah teknik ini diterapkankan tanpa perlunya data training dan 

tanpa ada teacher serta tidak memerlukan target output [2].   

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

adalah  penelitian yang dilakukan Oman Somantri, dkk  yang berjudul Optimalisasi 

Support Vector Machine (SVM) untuk Klasifikasi Tema Tugas Akhir Berbasis K-

Means. Penelitian ini membahas permasalahan tentang masih sulitnya dalam 

menentukan klasifikasi tema tugas akhir mahasiswa yang sering dialami setiap 

perguruan tinggi. Hal ini tentunya akan berpengaruh kepada tepat atau tidaknya 

mahasiswa tersebut lulus kuliah. Dataset yang digunakan adalah data jurnal 

mahasiswa D3 Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama Tegal tahun 

akademik 2014/2015, sebanyak 131 jurnal mahasiswa dengan beragai macam jenis 
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tema yang terdiri dari multimedia, pemograman dekstop, dan pemograman web. 

Dari hasil penelitian text mining yang telah dilakukan menggunakan algoritma 

SVM dan K-Means sebagai teknologi yang digunakan menghasilkan tingkat 

akurasi yag lebih baik yaitu 86.21% dibandingkan dengan SVM tanpa K-Means 

yaitu sebesar 85.8% [3] . 

Pada penelitian Anindya Khrisma Wardhani yang berjudul Implementasi 

Algoritma K-Means untuk Pengelompokan Penyakit Pasien pada Puskesmas Kajen 

Pekalongan. Penelitian ini membahas permasalahan dalam perangkingan kesehatan 

pada suatu daerah masih menggunakan cara manual yaitu perhitungan yang masih 

menggunakan rata – rata seluruh hasil indikator atau didasarkan pada distribusi data 

pada setiap daerah, pengolahan data indikator data juga masih menggunakan teknik 

statistik dasar, ini menghasilkan output yang kurang maksimal dan memiliki 

permasalahan pada konsistensi data pada setiap Dinas Kesehatan. Tumpukan data 

yang berada pada dinas kesehatan, poliklinik maupun rumah sakit dan puskesmas. 

Penelitian ini mengambil data pasien dari penelitian ini dlakukan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode clustering yaitu metode 

pengelompokkan data yang mirip untuk menjadi satu cluster. Hasil dari penelitian 

ini adalah inisialisasi jumlah cluster sebanyak 2 buah sesuai dengan pendefinisian 

nilai k dengan jumlah cluster akut ada 376 item, cluster tidak akut ada 624 item 

dengan total jumlah data adalah 1000 [2].  

Penelitian dari Sri Rahayu, N. dkk yang berjudul Analisis K-medoids dalam 

Pengelompokan Penduduk Buta Huruf Menurut Provinsi. Dalam penelitian ini 

penulis membahas permasalahan  tentang  buta huruf. Buta huruf adalah seseorang 

yang tudak dapat membaca dan tidak dapat menulis untuk modal berkomunikasi . 

banyaknya angka jumlah jiwa yang masih mengalami kondisi buta huruf di suatu 

negara merupakan salah satu indicator yang menunjukkan Negara tersebut masih 

belum maju. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan dasar pengambilan 

keputusan kepada pemerintah dalam upaya pemerataan tingkat nuta huruf menurut 

provinsi yang berdampak menurunkan angka buta huruf di indonesia. Data 

masukan adalah presentase penduduk buta huruf tahun 2009 -2017 dengan jumlah 

record data sebanyak 34 provinsi. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah algoritma K-Medoids. Penelitian ini menghasilkan 3 cluster yakni  cluster 
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tinggi, cluster sedang, cluster rendah. Dari hadil perhitungan K-Medoids diperoleh 

sebanyak 1 provinsi sebagai cluster tinggi (Papua), 12 provinsi sebagai cluster 

sedang (Lampung, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Kalimantan 

Barat, Papua Barat ) dan 21 provinsi sebagai cluster rendah (Aceh, Sumatera Utara, 

Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, 

Kep. Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Tengah, Kalimantan 

Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, 

Gorontalo, Maluku, Maluku Utara) [4].  

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tingkat 

akurasi antara algoritma K-means dan juga K-Medoids sehingga dapat diketahui 

algoritma mana yang lebih baik dan lebih efisien dalam menangani promosi pogram 

studi teknik informatika UNISNU Jepara. Selain itu juga diharapkan dari hasil 

penelitian ini dapat membantu dalam kegiatan PMB dalam pengambilan keputusan 

dalam wilayah promosi yang tepat sasaran dan yang menjadi prioritas wilayah dari 

mahasiswa yang mendaftar terbanyak sehingga terjadi peningkatan mahasiswa baru  

dan tidak mengalami penurunan pada tahun berikutnya. 

1.2. Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan masalah pada penelitian ini antara lain : 

1) Data yang digunakan adalah data mahasiswa Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama Jepara Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika 

angkatan 2016 sampai 2019. 

2) Algoritma yang digunakan adalah algroitma clustering K-Means dan K-

Medoids. 

3) Atribut data yang digunakan  adalah asal sekolah, asal kecamatan, jenis 

kelamin dan nilai rata-rata UN .  

4) Penelitian ini hanya membandingkan tingkat akurasi dari hasil algoritma 

clustering K-Means dan K-Medoids. 

  

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan di selesaikan pada penelitian ini adalah : 
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1) Bagimana menerapkan algoritma clustering K-Means dan K-Medoids dalam 

menangani strategi promosi program studi teknik informatika UNISNU Jepara. 

2) Bagaimana hasil perbandingan antara algoritma clustering K-Means dan K-

Medoids 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah : 

1) Mengetahui perbandingan akurasi metode clustering algoritma K-Means dan 

K-Medoids untuk mengetahui algoritma yang lebih akurat dalam menentukan 

strategi promosi Prodi Teknik Informatika UNISNU Jepara. 

2) Mengetahui penyebaran wilayah berdasarkan data mahasiswa 

3) Mengetahui bagaimana menentukan strategi promosi yang tepat dengan hasil 

yang terbentuk. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat sebagai beikut : 

1. Bagi penulis.  

a. Dapat mengetahui bagaimana menerapkan serta memahami algoritma K-

means clustering dan algoritma K-Medoids dalam menangani strategi 

promosi prodi teknik informatika UNISNU Jepara. 

b. Membantu pihak prodi teknik informatika menggunakan algoritma yang 

tepat dalam menentukan straegi promosi UNISNU Jepara. 

c. Memberikan informasi kepada pihak prodi teknik informatika sebagai 

bahan untuk pertimbangan dalam menentukan strategi selanjutnya pada 

penerimaan mahasiswa baru.   

2.  Bagi Universitas 

a. Mengetahui informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan strategi yang tepat dalam PMB selanjutnya. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan terdiri dari : 

1) Bagian awal skripsi. 

2) Bagian pokok skripsi yang terdiri : 
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a. Bab I  : Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan secara singkat Latar Belakang, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, dan Sistematika Penulisan.  

b. Bab II : Landasa Teori 

Bab ini menjelaskan Tinjauan Pustaka, Landasan Teori dan 

kerangka Pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini. 

c. Bab III : Metode Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan tentang tahapan-tahapan  penelitian, 

model yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan 

analisis yang digunakan dalam penelitian.  

d. Bab IV : Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini dijelaskan tentang implementasi hasil dalam 

melakukan penelitian, serta menyajikan data dari hasil 

penelitian beserta pembahasannya. 

e. Bab V  : Penutup  

Bab  ini berisikan kesimpulan dan saran yang di peroleh dari 

hasil penelitian. 

3) Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. 

 


