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ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan metode observasi, dengan melihat atau mengamati secara
langsung pengisian kartu nilai studi mahasiswa. Studi pustaka, mengumpulkan data dengan
membaca serta mempelajari buku, serta media lainnya yang berhubungan dengan kegiatan
penelitian.

Hasil dari proses ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan
lebih lanjut tentang factor yang mempengaruhi tingkat aplikasi lebih lanjut, dapat menggunakan
algoritma lain.
Kata kunci: Kelulusan

PENDAHULUAN

Pemanfaatan data yan ada dalam sistem informasi untuk menunjang kegiatan

pengambilan keputusan, tidak cukup hanya mengandalkan data oprasional saja, diper;ukan suatu

analisis data untuk menggali potensi-potensi informasi yang ada. Para pengambil keputusan

berusaha untuk memanfaatkan gudang data yang sudah dimiliki untuk menggali informasi yang

berguna membantu mengambil keputusan, hal ini mendorong munculnya cabang ilmu baru untuk

mengatasi masalah penggalian informasi atau pola yang penting atau menarik dari data dalam

jumlah besar. Penggunaan diharapkan dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan yang

sebelumnya tersembunyi di dalam gudang data sehingg menjadi informasi yang berharga.

Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa Program Sarjana (S1) Reguler di

Jurusan yang menempuh lama studi lebih dari 8 semester dari yang dijadwalkan 8 semester. Oleh

karena itu, dengan memanfaatkan, data induk mahasiswa dan data kelulusan mahasiswa, dapat

diketahui informasi tingkat kelulusan mahasiswa. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut

penulis tertarik untuk meneiliti bidang ini dengan mengambil judul “ Desain Aplikasi Untuk

Menampilak an Informasi Tingkat Kelulusan mahasiswa”. 



Rumusan Masalah
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membuat aplikasi untuk menghasilkan informasi yang berguna tentang

tingkat kelulusan

2. Bagaimana memproses informasi yang ditampilkan berupa jumlah mahasiswa,

persentase, dan tahun lulus

Batasan Masalah
Untuk menghindari salah pengertian dalam penulisan ini dan untuk memfokuskan

terhadap permasalahan, maka dalam hal ini penulis perlu untuk menetapkan batasan-batasan

terhadap permasalahan yang dikaji sebagai berikut:

1. Sampel yang diambil dalam penelitian ini membatasi dari tahun 2009-2010

2. Data base yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data base relasional dengan

menggunakan Microsoft Acsess 2007 sebagai data base Management System (DBMS)

dan telah melalui proses preprocessing yang hanya menyertakan informasi-informasi

yang dibutuhkan saja dengan membuang variable yang tidak dibutuhkan

3. Dalam penelitian ini pun akan mencari nilai rata-rata dari Random Error untuk variable

predicator.

1.1.  Tujuan
Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan penelitian ini adalah menghasilkan

aplikasi untuk mendapatkan informasi yang berguna tentang tingkat kelulusan mahasiswa.

1.2.  Manfaat
Adapun manfaat yang diharapkan pembuatan penelitian ini adalah dapat membantu

menyajikan informasi tentang tingkat kelulusan mahasiswa. Pihak fakultas dapat mengetahui

tingkat kelulusan mahasiswanya dan mengetahu factor yang mempengaruhi tingkat

kelulusan.



LANDASAN TEORI

Pengenalan Pola

Pengenalan pola adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara

mengklasifikasikan objek ke beberapa kelas atau kategori dan mengenali kecenderungan data.

Tergantung pada aplikasinya, objek-objek ini bisa berupa pasien, mahasiswa, pemohon kredit,

image atau signal atau pengukuran lain yang perlu diklasifikasikan atau dicari fungsi regresinya

(Santoso,2007).

Machine Learning adalah suatu area dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan

yang berhubungan dengan pengembangan teknik-teknik yang bisa diprogramkan dan belajar dari

data masa lalu. Pengenalan pola,. Bidang ini bersinggungan dengan ilmu probabilitas dan

statistic kadang juga optimis.

Tahap-Tahap

Sebagai suatu rangkaian proses, dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu :

1. Pembersihan data (data cleaning)

Pembersihan data merupakan proses menghilangkan noise dan data yang tidak konsisten

atau data tidak relevan. Pada umumnya data yang diperoleh,baik dari data base suatu

perusahaan maupun hasil eksperimen, memiliki isian-isian yang tidak sempurna seperti

data yang hilang, data yang tidak valid atau juga hanya sekedar salah ketik.

2. Integrasi data (data intergration)

Integrasi data merupakan penggabungan data dari berbagai database ke dalam satu

database baru. Integrasi data dilakukan pada atribut-atribut yang mengidentifikasikan

entitas-entitas yang unik seperti atribut nama, jenis produk, nomor pelanggan daan

lainnya.

3. Seleksi data (data selection)

Data yang ada pada database sering kali tidak semuanya dipakai, oleh karena itu hanya

data yang sesuai untuk dianalisis yang akan diambil dari database.

4. Transformasi data (data transformation)

Data diubah atau digabungkan ke dalam format yang sesuai untuk proses. Beberapa

metode membutuhkan format data yang khusus sebelum bis diaplikasikan. Karenanya



data berupa angka numeric yang berlanjut perlu dibagi-bagi menjadi beberapa interval.

Proses ini sering disebut transformasi data.

5. Proses 

Merupakan suatu proses utama saat metode diterapkan untuk menemukan penegtahuan

berharga dan tersembunyi dari data.

6. Evaluasi data (pattern evaluation),

Untuk mengidentifikasi pola-pola menarik kedalam knowledge based yang ditemukan.

Dalam tahap ini hasil dari teknik berupa pola-pola yang khas maupun model prediksi

dievaluasi untuk menilai apakah hipotesa yang ada memang tercapai

7. Presentasi pengetahuan (knowledge presentation)

Presentasi hasil dalam bentuk pengetahuan yang bisa dipahami semua orang adalah satu

tahapan yang diperlukan dalam proses. Dalam presentasi ini, visualisasi juga bisa

membantu mengkomunikasikan hasil (han,2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tampilan Form Utama

Halaman ini berfungsi sebagai halaman depan/home Aplikasi unyuk menampilkan

informasi tingkat kelulusan mahasiswa

Form Input Data

Input data melalui Microsoft Access. Microsoft Acces adalah program pengolahan data

base yang canggih yang biasanya digunakan untuk memperoleh berbagai jenis data dengan

pengoprasian yang mudah yang misalnya, untuk menampung daftar pelanggan, pendataan

karyawan, dan lain sebagainya.

Form Ambil Data

Tombol ambil data adalah tombol untuk mengeksekusi fungsi ambil data, yaitu

mengambil data kelulusan dan data induk mahasiswa kemudian menyimpannya dalam table baru

yaitu data gabungan.



Form Proses

Sampai pada proses ini data diproses selanjutnya pengguna menekan tombol proses untuk

melakukan proses. Barulah hasil dari proses  akan keluar pada form ke dua.

Form Hasil

Dalam form kedua pengguna dapat melihat dua tampilan hasil data dan dua tombol.

Tampilan pertama merupakan hasil masing-masing tingkat kelulusan dengan atribut yang paling

tinggi nilainya. Sedangkan tampilan kedua merupakan table seluruh item kategori kelulusan

dengan semua item data induk. Tombol dalam tampilan report aplikasi merupakan tombol untuk

kembali ke form awal dan keluar dari aplikasi.

PENUTUP

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil dalam pengerjaan penelitian ini adalah aplikasi ini dapat

digunakan untuk menampilkan informasi tingkat kelulusan. Informasi yang ditampilkan berupa

nilai support dan confidence hubungan antara tingkat kelulusan dengan data induk mahasiswa.

Semakin tinggi nilai confidence dan support maka semakin kuat nilai hubungan antara atribut.

Data induk mahasiswa yang diproses meliputi data proses masuk, data asal sekolah, dat kota

mahasiswa, dan data program studi.

Hasil dari proses ini dapat digunakan sebagai pertimbangan dalammengembalikan

keputusan lebih lanjut tentang factor yang mempengaruhi tingkat kelulusan khususnya factor

dalam data induk mahasiswa.

Saran

Untuk pengembangan aplikasi data lebih lanjutm dapat menggunakan algoritma lain,

misalnya algoritma FP-Growth. Perbedaannya adalah algoritma apriori harus melakukan scan

database setiap kali iterasi, sedangkan algoritma FP-Growth hanya melakukan satu kali scan

database diawal.
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