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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam era globalisasi, perkembangan teknologi informasi di Indonesia 

berjalan cukup pesat. Globalisasi yang diartikan suatu proses menyatunya 

dunia yang meliputi berbagai bidang tata kehidupan dunia mengandung 

karakteristik adanya perubahan keterbukaan, kreativitas, kecanggihan, 

kecepatan, keterikatan, keunggulan, kekuatan dan kompetisi bebas (Pangeran 

Manurung, 2010).  

Sebagai salah satu bidang yang mempersiapkan sumber daya manusia, 

dunia pendidikan dituntut untuk mengkonversikan  tacit knowledge yang 

merupakan pengetahuan yang lahir berdasarkan pengalaman asli (learn by 

experience) dengan memasukkan elemen-elemen iptek  modern sehingga 

menjadi explisit knowledge yang menghasilkan produk-produk baru sesuai 

dengan  state of the art mutakhir dan kompetitif (Madcoms, 2009). 

Secara umum, teknologi informasi mencakup tiga hal, yaitu  

management information system, processing information system, decision 

information system. Teknologi informasi organisasi berfungsi memperlancar 

dalam perolehan dan penyimpanan data, yang dengan menggunakan berbagai 

fungsi  software, selanjutnya dapat diinterpretasi dan ditransformasi menjadi 

informasi yang bermakna, dan memungkinkan transmisi informasi ini kepada 
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para pengguna sehingga membantu mereka untuk mencapai tujuan dan 

sasaran organisasi (Schneidermen, 2008). 

STMIK  SINAR NUSANTARA SURAKARTA  merupakan  salah 

satu perguruan  tinggi  yang sukses menarik banyak mahasiswa di setiap 

periodenya. Namun ada beberapa hal yang tidak  seimbang  antara  masuk  

dan keluarnya mahasiswa yang  telah  menyelesaikan studinya. Mahasiswa 

yang masuk dalam jumlah besar, tetapi mahasiswa yang lulus tepat waktu 

sesuai dengan ketentuan jauh sangat kecil dibandingkan masuknya.  Sehingga 

terjadi penumpukan mahasiswa dalam jumlah tinggi disetiap periode 

kelulusan. Berikut ini adalah jumlah data kelulusan mahasiswa yang lulus 

tepat waktu : 

Tabel 1.1 Jumlah Data Kelulusan Mahasiswa 

NO. PROGDI 

TAHUN 2006 TAHUN 2007 TAHUN 2008 

MASUK 
TEPAT 
WAKTU 

MASUK 
TEPAT 
WAKTU 

MASUK 
TEPAT 
WAKTU 

1 Manajemen Informatika - D3 58 32 46 23 55 20 

2 Komputerisasi Akuntansi - D3 23 15 12 5 18 12 

3 Teknik Informatika - D3 62 16 58 26 59 3 

4 Sistem Informasi - S1 69 0 47 8 59 16 

5 Teknik Informatika - S1 64 7 95 5 111 10 

  276 70 258 67 302 61 
PROSENTASE KELULUSAN TEPAT 

WAKTU 25% 26% 20% 

 

Oleh  karena itu  untuk  meningkatkan  kualitas dan akreditasi  pada  

perguruan tinggi  STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA,  maka 

haruslah  ada filter pada  mahasiswa yang mendaftar  untuk masuk dan perlu 

di prediksi mahasiswa yang lulus tepat waktu karena berpengaruh langsung 

terhadap kapasitas ruang, rasio dosen terhadap mahasiswa, dan kapasitas 
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tempat parkir.  Prediksi Kelulusan Mahasiswa merupakan  salah  satu metode  

yang tepat untuk  membentuk  pola-pola yang  mungkin memberikan  

indikasi  yang bermanfaat  pada  data  mahasiswa yang dalam jumlah besar.  

Dalam hal ini penulis memilih algoritma K-Nearest Neighbors (K-

NN) karena K-Nearest Neighbors (K-NN) merupakan algoritma  yang bisa 

digunakan untuk mengolah data yang bersifat numerik dan tidak 

membutuhkan skema estimasi parameter perulangan yang rumit, ini berarti 

bisa diaplikasikan untuk dataset berukuran besar. (Florin Gorunescu, 2011). 

Dengan melihat permasalahan di atas maka penulis mencoba membuat 

sebuah Sistem Prediksi Kelulusan Mahasiswa menggunakan algoritma K-

Nearest Neighbors Pada STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian sebelumnya, serta membaca dokumentasi dan referensi 

maka masalah yang dirumuskan adalah “Bagaimana penerapan algoritma K-

Nearest Neighbors (K-NN) apabila digunakan untuk memprediksi kelulusan 

mahasiswa pada STMIK SINAR NUSANTARA SURAKARTA?” 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah maka dalam hal ini dibatasi pada pembuatan sistem 

prediksi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors 

(K-NN) adapun batasan permasalahannya sebagai berikut : 
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1. Dataset yang digunakan adalah data mahasiswa Teknik Informatika 

tingkat strata satu (S1) 

2. Algoritma yang digunakan untuk prediksi tingkat kelulusan mahasiswa 

adalah K-Nearest Neighbors (K-NN) 

3. Penerapan algoritma K-Nearest Neighbors (K-NN) untuk prediksi 

kelulusan mahasiswa  meliputi : 

a. Input data training mahasiswa 

b. Input data testing mahasiswa yang akan di prediksi 

c. Perhitungan dengan algoritma KNN 

d. Hasil prediksi tingkat kelulusan mahasiswa 

4. Kriteria yang digunakan adalah nama, jenis kelamin, status mahasiswa, 

masa studi, status nikah, IP semester I-VI, capaian SKS, status kelulusan. 

 

1.4. Tujuan Skripsi 

Penyusunan laporan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk 

menyelesaikan Studi program Strata 1 di Sekolah Tinggi Manajemen 

Informatika dan Komputer (STMIK) di Sinar Nusantara Surakarta. Selain itu 

ada tujuan yang lebih penting Algoritma K-Nearest Neighbors (K-NN) untuk 

prediksi kelulusan mahasiswa pada STMIK Sinar Nusantara. 
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1.5. Manfaat Skripsi 

Dengan disusunnya skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak baik bagi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer  

Sinar Nusantara , Instansi, penulis dan bagi pembaca. 

1. Manfaat bagi Akademik 

a. Menghasilkan tenaga yang ahli dalam bidang Teknologi Informasi dan 

Komputer. 

b. Menghasilkan referensi untuk membantu mahasiswa semester bawah 

yang akan menyusun laporan Skripsi. 

c. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melaksanakan magang 

kerja agar kelak kedepan setelah mahasiswa wisuda sudah mempunyai 

bekal yang matang menghadapi dunia kerja. 

d. Melaksanakan fungsinya sebagai dimensi intelektual yaitu pengabdian 

pada masyarakat. 

2. Manfaat bagi Instansi 

a. Sebagai penunjang informasi untuk menentukan kebijakan. 

b. Sebagai alat untuk memprediksi jumlah kelulusan mahasiswa. 

3. Manfaat bagi Penulis 

a. Dapat menerapakan teori-teori yang telah diperoleh di STMIK Sinar 

Nusantara kedalam praktek yang sesungguhnya, yaitu langsung 

kedalam dunia kerja. 

b. Memberikan peran tersendiri bagi instansi yaitu dengan membantu 

menyumbangkan pemikiran untuk lebih mendayagunakan dan 
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memaksimalkan potensi yang dimiliki instansi sehingga instansi dapat 

meninngkatkan ektifitas dan efisiensi pekerjaan. 

c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk menganalisa suatu 

masalah ke dalam sebuah sistem sehingga mampu membuat aplikasi 

yang sesuai. 

4. Manfaat bagi Pembaca 

a. Sebagai bahan perbandingan dalam penyusunan laporan Kerja yang 

akan dilakukan oleh mahasiswa yang sedang mengambil tema yang 

sama. 

b. Sarana guna menambah pengetahuan dunia komputer dan aplikasinya. 

c. Sebagai bahan masukan kepada pembaca yang sama sekali belum 

mengetahui tentang dunia Teknologi Informasi dan komputer. 

 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat dan metode - 

metode yang  digunakan, maka dalam tahap kerangka pemikiran berguna 

untuk memperjelas kerangka tentang apa saja yang menjadi sasaran  

penelitian. 
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Gambar 1.1 Skema Pemikiran Sistem Prediksi Kelulusan Mahasiswa  

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika dari suatu penulisan Laporan Skripsi adalah sebagai suatu 

gambaran global mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam Bab selanjutnya, 

sehingga kedepan akan memudahkan penulis dalam menyelesaikan Laporan 

Skripsi  ini. Adapun sistematika dari Laporan Skripsi ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah tujuan pelaksanaan 

skripsi, manfaat pelaksanaan skripsi, kerangka pemikiran dan 

sistematika penulisan laporan skripsi. 

Strategi 

Analisa 

Prediksi 

Pengujian Validitas Sistem 

Membangun Model 

1. Mengolah data training dengan atribut 

nama, jenis kelamin, status mahasiswa, 

masa studi, status nikah, IP semester I-VI, 

capaian SKS, status kelulusan. 

2. Pembentukan K mayoritas Tetangga 

3. Penentuan Keputusan 

MASALAH 

Belum adanya keseimbangan antara mahasiswa yang masuk dan lulus tepat 

waktu 

Teori KNN 

Strategi 

Analisa 

Keputusan 

Algoritma KNN  untuk prediksi kelulusan mahasiswa pada STMIK 

Sinar Nusantara  
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori–teori yang terkait dan 

menunjang dalam penulisan laporan skripsi diantaranya deskripsi 

dari sistem, Prediksi, Kelulusan, Algoritma KNN, Aplikasi, 

Database, MySql, PHP. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang : 

1. Jenis-jenis data diantaranya yaitu data primer dan data 

sekunder. 

2. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

observasi, wawancara, studi pustaka dan metode perancangan.  

3. Pengolahan data yang dilakukan dengan menganalisa 

selanjutnya melakukan design sistem yang terdiri dari Bagan 

Alir Dokumen, Diagram Alir Data, Contex Diagram, Data 

Flow Diagram (DFD), perancangan database, perancangan 

input/output serta implementasi.  

4. Melakukan prosedur penelitian.  

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN 

 Pada bab ini akan diuraikan tentang sejarah STMIK SINAR 

NUSANTARA, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Sistem 

secara umum. 
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BAB V   PEMBAHASAN MASALAH 

  Pada bab ini akan diuraikan  tentang Bagan Alir Dokumen, 

Diagram Contex,  Diagram Alir Data, Desain Input-Output, 

Desain Database, Desain Teknologi dan Implementasi Program. 

BAB VI  PENUTUP 

Berisi Kesimpulan dan Saran. Suatu kesimpulan harus 

menjawab masalah yang diteliti. Sedang saran merupakan 

anjuran atau rekomendasi dari penulis yang perlu dilaksanakan 

untuk menyempurnakan pelaksanaan berdasarkan penerapan 

teori yang digunakan.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 


