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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Mahasiswa merupakan aspek yang  penting dalam mengevaluasi suatu 

program studi dalam perguruan tinggi (Ridwan dkk, 2013). Sebagai perguruan 

tinggi penyelenggara suatu program studi sudah menjadi kewajiban untuk 

meningkatkan kemampuan baik softskill ataupun akademik dari mahasiswa dan hal 

ini dilihat melalui indeks prestasi mahasiswa. Perbandingan antara jumlah 

mahasiswa yang masuk dan yang keluar juga menjadi penting karena hal ini 

berhubungan dengan proses akreditasi dari sebuah program studi. 

Semua satuan pendidikan di Indonesia harus melalui proses akreditasi agar 

dapat mengeluarkan sertifikat atau ijasah. Akreditasi bertujuan untuk menjamin 

bahwa program studi yang dipilih telah memenuhi standar mutu yang ditentukan 

oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN- PT ). Salah satu standar 

penilaian dari sebuah program studi adalah Mahasiswa dan Lulusan. Salah satu 

elemen penilaian yang dinilai dalam standar tersebut adalah Profil Lulusan yang 

terdiri dari ketepatan waktu penyelesaian studi dan proporsi mahasiswa yang 

menyelesaikan studi dalam batas masa studi. 

Prediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa dibutuhkan untuk membantu 

dalam menyelesaikan permasalahan ini. Prediksi dapat menjadi cara untuk 

menentukan langkah yang dibutuhkan baik untuk mahasiswa ataupun program 

studi. Mahasiswa yang diprediksi lulus tidak tepat waktu bisa lulus tepat waktu 
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dengan melakukan beberapa langkah represif terhadap mahasiswa tersebut dan 

pada pelaksanaan selanjutnya mengambil langkah preventif agar mahasiswa dapat 

lulus tepat waktu. Sehingga, langkah yang diambil tersebut dapat meningkatkan 

akreditasi dari program studi yang ada. 

Klasifikasi adalah sebuah tugas untuk memprediksi label atau kelas dari 

sebuah data yang tidak memiliki label. Classifier ditemukan dari sekumpulan data 

dengan label untuk mengklasifikasikan data baru kedalam kelas yang sudah ada 

(Zaki dan Meira Jr, 2014). Adapun beberapa metode yang digunakan untuk 

klasifikasi, seperti Decision Tree,  Support Vector Machines, dan Naive Bayes.  

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan untuk mengelompokkan data 

dari sebuah database Mahasiswa. Analisis hubungan antara jalur masuk mahasiswa 

baru, prestasi dan ketepatan waktu lulus nya menggunakan algoritma K-means. 

Kemudian, Prediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa dengan menerapkan 

algoritma Naive Bayes dan algoritma C4.5. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh  

Mujib Ridwan, Hadi Suyono dan M. Sarosa yang menggunakan klasifikasi dalam 

hal ini Naive Bayes Classifier untuk prediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa. 

Naive Bayes Classifier dianggap cocok untuk melakukan prediksi ketepatan waktu 

lulus mahasiswa berdasarkan penelitian tersebut (Ridwan dkk, 2013).  

Naive Bayes adalah klasifikasi probabilistik dengan mengaplikasikan 

teorema bayes dengan mendesain suatu klasifikasi untuk memisahkan objek. Naive 

Bayes Classifier mempunyai beberapa karakteristik. Naive Bayes Classifier mampu 

untuk mengisolasi titik noise karena titik tersebut rata-rata tidak dibaca ketika 

mengestimasi probabilitas dari data. Naive Bayes Classifier mampu mengatasi 
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attribut yang tidak relevan sehingga attribut yang berkolerasi bisa mengurangi 

performa dari Naive Bayes Classifier karena kondisi asumsi independen tidak 

terpenuhi ( Tan dkk, 2006 ). Pada penelian George H. John dan Pat Langley 

menunjukkan bahwa Naive Bayes Classifier memiliki pendekatan yang simpel 

untuk ditampilkan , digunakan, dan dipelajari. Naive Bayes Classifier sendiri dapat 

dipergunakan untuk melakukan klasifikasi teks seperti pada penjelasan dalam paper 

milik Jason D. M. Rennie, dkk. 

Dari penelitian George H. John dan Jason D. M. Rennie maka saya memilih 

Naive Bayes Classifier sebagai metode klasifikasi yang dapat memberikan hasil 

terbaik dalam mengklasifikasi data mahasiswa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut, 

“Bagaimana menerapkan Naive Bayes Classifier untuk memprediksi 

ketepatan waktu lulus mahasiswa pada data mahasiswa Fakultas Sains dan 

Teknologi di Universitas Airlangga?” 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan metode data mining untuk 

memprediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa menggunakan Naive Bayes 

Classifier pada data mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi di Universitas 

Airlangga. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh bagi Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Airlangga sebagai bahan acuan untuk melakukan treatment terhadap 

mahasiswa yang diprediksi tidak lulus tepat waktu dan melakukan langkah 

antisipasi terhadap mahasiswa baru. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian dilakukan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga 

untuk memprediksi ketepatan waktu lulus mahasiswa yang sedang dalam masa 

studi. Adapun batasan penelitian meliputi : 

a. Proses input data alumni mahasiswa dan nilai indeks prestasi semester 

mahasiswa dari semester 1 hingga semester 4 

b. Proses pembelajaran Naïve Bayes Classifier terhadap indeks prestasi semester 

mahasiswa, penghasilan orang tua, dan jalur masuk mahasiswa 
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