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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelulusan merupakan akhir dari jenjang pendidikan yang sedang dijalani, dan 

sangat diinginkan oleh setiap mahasiswa. Setiap mahasiswa tentunya berusaha 

semaksimal mungkin untuk dapat lulus secara tepat waktu, namun terkadang hasil 

yang dicapai belum memenuhi persyaratan sehingga kelulusan bisa saja tertunda. 

Disamping itu meskipun terkadang memberi nilai yang kurang, dosen juga 

sebenarnya ingin mahasiswanya lulus tepat waktu. 

Berdasarkan nilai indeks prestasi semester, ketepatan kelulusan mahasiswa 

sebenarnya dapat diprediksi. Meskipun begitu terdapat beberapa mahasiswa yang 

tidak menaruh perhatian kepada indeks prestasi semester ataupun tidak memahami 

perkembangan indeks prestasi semester yang dicapainya. Maka diperlukan sebuah 

media untuk membantu menganalisa indeks prestasi semester dan memprediksi 

ketepatan kelulusan mahasiswa berdasarkan data kelulusan yang sudah ada. 

Indeks prestasi semester bukanlah satu-satunya faktor penentu ketepatan 

kelulusan mahasiswa, namun dengan asumsi faktor lain dapat berjalan dengan 

normal, indeks prestasi semester menjadi salah satu faktor penting yang dapat 

digunakan untuk memprediksi ketepatan kelulusan mahasiswa. 

Jaringan syaraf tiruan, merupakan salah satu metode pembelajaran pada 

teknologi. Jaringan syaraf tiruan ini merupakan bagian dari kecerdasan buatan, 

yang dapat membuat sistem seolah memiliki kecerdasan untuk berpikir selayaknya 
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manusia. Seperti namanya, jaringan syaraf tiruan ini meniru jaringan syaraf 

manusia yang menstimulasi otak untuk terus melakukan pembelajaran. Konsepnya, 

jaringan syaraf tiruan dapat belajar melalui sekumpulan data pada suatu kasus untuk 

membaca pola dan memprediksi kejadian berikutnya berdasarkan pola tersebut. 

Dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan, dapat dibuat sebuah sistem yang 

dapat digunakan untuk memprediksi ketepatan kelulusan mahasiswa. Output yang 

dihasilkan didapat dari hasil mempelajari pola indeks prestasi semester mahasiswa 

yang telah lulus kemudian dicocokkan dengan pola indeks prestasi semester 

mahasiswa yang belum lulus. Nilai indeks prestasi yang digunakan diambil dari 

program studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga 

dengan harapan ketepatan prediksi lebih tinggi karena jumlah data kelulusan 

mahasiswa yang dapat digunakan untuk pembelajaran sistem lebih banyak 

mengingat program studi S1 Biologi sudah ada sejak awal berdirinya Fakultas Sains 

dan Teknologi Universitas Airlangga pada tahun 1982. 

Algoritma yang digunakan untuk memprediksi ketepatan kelulusan 

mahasiswa program studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 

Airlangga adalah algoritma backpropagation. Algoritma ini dapat digunakan untuk 

memprediksi dalam waktu yang cukup lama karena merupakan algoritma metode 

terbimbing (supervised) sehingga dapat menghasilkan bobot dari data yang ada dan 

digunakan untuk memprediksi menggunakan data yang baru.  

Algoritma backpropagation sendiri sudah digunakan untuk prediksi harga 

saham (Setiawan, 2008). Data pada prediksi saham memiliki model data yang 

cenderung sama dengan model data prediksi ketepatan kelulusan mahasiswa 
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program studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga 

sehingga diharapkan hasil prediksi sistem dapat mendekati fakta real yang berubah 

sesuai data yang ada. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat program yang dapat memprediksi ketepatan kelulusan 

mahasiswa dengan jaringan syaraf tiruan metode backpropagation di program studi 

S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga? 

 

1.3 Tujuan 

Mengimplementasikan jaringan syaraf tiruan metode backpropagation untuk 

memprediksi ketepatan kelulusan mahasiswa program studi S1 Biologi di Fakultas 

Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. 

 

1.4 Manfaat 

1. Dapat memprediksi ketepatan kelulusan mahasiswa sehingga dapat menjadi 

bahan pertimbangan bagi mahasiswa. 

2. Dapat digunakan pada program studi S1 Biologi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga untuk : 

a. memprediksi ketepatan kelulusan mahasiswa.  

b. Melakukan treatment terhadap mahasiswa yang diprediksi tidak 

lulus tepat waktu. 
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1.5 Batasan Masalah 

Penelitian dilakukan di program studi S1 Biologi Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga untuk memprediksi ketepatan kelulusan 

mahasiswa yang sedang dalam masa studi. Adapun batasan penelitian meliputi : 

a. Metode yang digunakan adalah metode backpropagation. 

b. Proses input data dan nilai indeks prestasi semester mahasiswa dari semester 1 

(satu) hingga semester 5 (lima). 

c. Proses pembelajaran terhadap pola nilai indeks prestasi semester mahasiswa.  

d. Data mahasiswa yang digunakan adalah mahasiswa yang tidak pernah cuti. 

e. Nilai indeks prestasi semester program studi S1 Biologi Fakultas Sains dan 

Teknologi Universitas Airlangga dalam 10 tahun terakhir.
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