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ABSTRAK. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) merupakan bantuan 

biaya yang diberikan kepada mahasiswa aktif yang terdaftar pada perguruan 

tinggi. Penerima beasiswa PPA diharapkan memiliki kualitas yang baik, sehingga 

diperlukan sistem untuk menunjang dalam pengambilan keputusan tersebut. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan penerima beasiswa PPA 

dengan algoritme C5.0. Adapun metode penelitian yang dilakukan dengan 

mencari information gain terbesar untuk menentukan atribut dalam 

pembuatan simpul. Data yang digunakan yaitu data pendaftar beasiswa PPA 

tahun 2014 sampai 2017. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 

algoritme C5.0 dapat digunakan untuk menentukan penerima beasiswa PPA. 

Kata kunci: Beasiswa, Klasifikasi, Algoritme C5.0 

1. PENDAHULUAN 

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan, bagian 5, pasal 27 ayat (2), disebutkan bahwa Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa 

kepada peserta didik yang berprestasi [6]. Beasiswa dapat diartikan sebagai 

dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengikuti 

dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan utama 

prestasi dan/atau potensi akademik. Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan 

Pemerintah tersebut, maka pemerintah mengupayakan pemberian beasiswa 

kepada peserta didik yang berprestasi. Salah satu beasiswa yang diberikan 

pemerintah yaitu beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). 

Beasiswa PPA diberikan kepada mahasiswa aktif yang terdaftar pada 

perguruan tinggi pengelola beasiswa [6]. Proses seleksi penerimaan beasiswa 

merupakan tahapan yang harus ditempuh untuk mendapatkan penerima beasiswa 

yang sesuai dengan harapan. Data pendaftar beasiswa PPA dari tahun-tahun 

sebelumnya diharapkan mampu menunjang pengambil kebijakan dalam menjaring 

penerima dengan kualitas yang baik, sehingga diperlukan data mining untuk 

menunjang dalam pengambilan keputusan tersebut. 
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Data mining merupakan salah satu bidang yang berkembang pesat dalam 

menguraikan informasi yang tersembunyi pada suatu data berukuran besar. Salah 

satu fungsi data mining menurut MacLennan dkk. [3] adalah untuk 

mengklasifikasikan suatu target kelas ke dalam kategori yang dipilih. Penggunaan 

algoritme C5.0  menghasilkan model klasifikasi dengan pohon keputusan lebih 

kecil dan memiliki akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ID3 dan C4.5 

[5]. Pada penelitian ini digunakan algoritme C5.0 untuk mengklasifikasikan 

pendaftar beasiswa PPA ke dalam kelas diterima dan ditolak. 

2. DATA MINING 

Data mining merupakan eksplorasi dan analisis data berukuran besar 

untuk menemukan pola dan aturan yang bermakna (Berry dan Linoff [1]). Teknik 

yang digunakan untuk mengidentifikasi kelas dari suatu objek adalah klasifikasi. 

Han dkk. [4] mendefinisikan klasifikasi sebagai proses menemukan model atau 

fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas data.  Pohon keputusan 

adalah salah satu metode klasifikasi paling popular dan mudah untuk 

diinterpretasikan. Metode ini digambarkan sebagai sebuah flowchart yang 

menyerupai struktur pohon, dimana tiap simpul internal menunjukkan sebuah tes 

dari nilai atribut, tiap cabang merepresentasikan sebuah hasil dari tes, dan tiap 

simpul daun berisikan kelas-kelas [2].  

3. ALGORITME C5.0 

Algoritme C5.0 merupakan salah satu algoritme klasifikasi data mining 

dengan metode pohon keputusan. Quinlan [2], mengembangkan algoritme pohon 

keputusan yang dikenal dengan ID3.  Pada 1993, Quinlan mengembangkan 

algoritme C4.5 yang berbasis pada algoritme ID3. Adapun, algoritme C5.0 

merupakan perluasan dari algoritme C4.5 yang merupakan salah satu algoritme 

paling penting dan secara luas digunakan dalam data mining [4]. Pohon keputusan 

yang dihasilkan algoritme C5.0 lebih kecil dibandingkan dengan algoritme C4.5, 

sehingga mampu mengefisienkan memori. Sementara itu laju eror yang dihasilkan 

juga lebih kecil dibandingkan algoritme C4.5, sehingga menghasilkan tingkat 

akurasi yang lebih baik. 
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Dalam algoritme C5.0, langkah pertama adalah membagi atribut dalam 

beberapa kategori dan menghitung jumlah kasus untuk setiap kategori. Langkah 

selanjutnya adalah pemilihan atribut. Pemilihan ini dilakukan dengan menentukan 

information gain [8]. Atribut dengan nilai information gain tertinggi dipilih 

sebagai akar dan atribut lainnya menjadi simpul. Perhitungan nilai information 

gain dilakukan hingga semua kasus pada cabang memiliki kelas. Untuk 

mendapatkan nilai information gain digunakan formula  

    ( )   (          )   ( ) 

dengan  (          )    ∑   
 
            dimana   adalah himpunan kasus,    

adalah proporsi kelas, dan m adalah banyaknya kelas.  (          ) sering 

disebut juga sebagai entropy. Sedangkan  ( ) dihitung dengan rumus  ( )  

 ∑
         

 
 (         )

 
    dimana A adalah atribut,     adalah jumlah sampel 

pada kelas i dan j dari atribut A. 

4. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini algoritme C5.0 diterapkan untuk menentukan 

penerima beasiswa PPA. Data yang digunakan adalah data pendaftar beasiswa 

PPA tahun 2014 sampai 2017 yang berjumlah 1234. Adapun langkah awal yang 

dilakukan adalah membagi setiap atribut ke dalam beberapa kategori, dilanjutkan 

dengan menghitung jumlah kasus diterima dan ditolak untuk setiap kategori pada 

atribut. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai information gain 

menggunakan Persamaan 3.1. Atribut dengan nilai information gain tertinggi 

ditetapkan sebagai akar, kemudian dibuat cabang untuk tiap-tiap nilai atribut 

dengan menghapus atribut yang telah terpilih sebagai akar. Proses tersebut 

dilakukan hingga semua kasus pada cabang memiliki kelas. Hasil akhir pada 

penelitian ini berupa pohon keputusan dan aturan klasifikasi yang 

menginterpretasikan pohon keputusan yang didapatkan.  

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Deskripsi Atribut Data. Atribut yang digunakan dalam penentuan penerima 

beasiswa PPA meliputi data Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), jumlah tanggungan, 

penghasilan orang tua, orang tua yang bekerja, pekerjaan ayah dan pekerjaan ibu. 

(3.1) 
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Data tersebut digunakan untuk menentukan diterima dan ditolaknya pendaftar 

beasiswa PPA. Setiap atribut yang terpilih dibagi menjadi beberapa kategori. 

Berikut diberikan dua contoh pembagian kategori untuk IPK dan penghasilan 

orang tua.  

1. IPK 

Pembagian kategori untuk atribut IPK ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kategori Atribut IPK 

Kategori Keterangan Kategori Keterangan 

1 3.91-4.00 6 3.41-3.50 

2 3.81-3.90 7 3.31-3.40 

3 3.71-3.80 8 3.21-3.30 

4 3.61-3.70 9 3.11-3.20 

5 3.51-3.60 10 3.00-3.10 

2. Penghasilan orang tua 

Pembagian kategori untuk atribut penghasilan orang tua ditunjukkan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. Kategori Atribut Penghasilan Orang Tua 

Kategori Keterangan 

1 > Rp 10.000.000,00 

2 Rp 7.500.001,00 – Rp 10.000.000,00 

   3 Rp 5.000.001,00 – Rp 7.500.000,00 

4 Rp 2.500.001,00 – Rp 5.000.000,00 

5 Rp 1.000.001,00 – Rp 2.500.000,00 

6 Rp 500.000,00 – Rp 1.000.000,00 

7 < Rp 500.000,00 

Adapun pembagian kategori untuk atribut yang lain dapat dilakukan 

dengan cara yang sama. 

5.2 Algoritme C5.0. Berikut adalah langkah-langkah dalam pembentukan pohon 

keputusan menggunakan algoritme C5.0. 
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1. Menentukan simpul akar. Langkah awal yang dilakukan dengan 

menghitung nilai information gain dari atribut data. Contoh perhitungan 

nilai information gain untuk atribut IPK diberikan dibawah ini.  

     ( )   (          )    ( )   
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 (         )
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Adapun hasil perhitungan nilai information gain untuk setiap atribut 

ditunjukkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Penentuan Simpul Akar 

Atribut Information Gain 

IPK 0,1012 

Jumlah tanggungan 0,0036 

Penghasilan orang tua 0,0081 

Orang tua yang bekerja 0,0013 

Pekerjaan ayah 0,0106 

Pekerjaan ibu 0,0049 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa atribut IPK menjadi 

simpul akar karena memiliki nilai information gain tertinggi yaitu 0,1012. 

Setelah diperoleh simpul akar, dilihat nilai entropy untuk masing-masing 

kategori dimana entropy menyatakan impurity suatu kumpulan obyek [7]. 

Langkah selanjutnya adalah menentukan simpul cabang. 

2. Menentukan simpul cabang. Simpul cabang dipilih berdasarkan nilai 

information gain tertinggi setelah melakukan penghapusan terhadap 

atribut yang menjadi simpul akar. Berikut contoh perhitungan untuk IPK 

kategori 2. 
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a. Iterasi pertama. 

Nilai information gain tertinggi pada simpul IPK kategori 8 adalah 

atribut penghasilan orang tua yaitu 0,0612. 

b. Iterasi kedua. 

Atribut penghasilan orang tua terbagi menjadi tujuh kategori. 

Berikut contoh perhitungan pada simpul penghasilan orang tua 

kategori 5. Nilai information gain tertinggi pada atribut orang tua 

yang bekerja sebesar 0,0905. 

Atribut orang tua yang bekerja terbagi menjadi empat kategori. 

Untuk kategori 1 sudah mengklasifikasikan pada kelas ditolak. 

Sementara itu, untuk kategori 2, dan 3 belum mengklasifikasikan 

pada suatu kelas, sehingga diperlukan perhitungan lebih lanjut.  

c. Iterasi ketiga. 

Nilai information gain tertinggi pada orang tua yang bekerja 

kategori 2 adalah atribut pekerjaan ayah sebesar 0,1434. Terdapat 

enam kategori untuk atribut pekerjaan ayah. Untuk pekerjaan ayah 

kategori 1, 2, 5 dan 6 sudah mengklasifikasikan pada kelas ditolak. 

Sedangkan untuk pekerjaan ayah kategori 3 belum 

mengklasifikasikan pada suatu kelas, sehingga diperlukan 

perhitungan lebih lanjut.  

Nilai information gain tertinggi pada orang tua yang bekerja 

kategori 3 adalah jumlah tanggungan sebesar 0,9183. Terdapat 

lima kategori untuk atribut jumlah tanggungan. Untuk jumlah 

tanggungan kategori 4 dan 5, mengklasifikasikan pada kelas 

ditolak. Sedangkan untuk jumlah tanggungan kategori 2 

mengklasifikasikan pada kelas diterima. 

d. Iterasi keempat. 

Nilai information gain tertinggi pada pekerjaan ayah kategori 3 

adalah atribut jumlah tanggungan sebesar 0,8113. Terdapat lima 

kategori untuk atribut jumlah tanggungan. Untuk jumlah 

tanggungan kategori 2, 4 dan 5 mengklasifikasikan pada kelas 
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ditolak. Sedangkan untuk pekerjaan ayah kategori 3 

mengklasifikasikan pada kelas diterima 

  Karena semua kasus sudah masuk ke dalam kelas, maka iterasi 

berhenti. Untuk perhitungan kategori lain, dapat dilakukan dengan 

langkah-langkah yang sama seperti di atas. Pohon keputusan yang 

terbentuk ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Pohon Keputusan IPK Kategori 2 dan Penghasilan Orang Tua 

Kategori 5 

5.3 Interpretasi Pohon Keputusan. Berikut contoh interpretasi pohon keputusan 

sesuai pada Gambar 1. 

1. Jika IPK kategori 2, penghasilan orang tua kategori 5, orang tua yang 

bekerja kategori 1, maka pendaftar ditolak. 

2. Jika IPK kategori 2, penghasilan orang tua kategori 5, orang tua yang 

bekerja kategori 2, pekerjaan ayah kategori 5, maka pendaftar  ditolak. 

3. Jika IPK kategori 2, penghasilan orang tua kategori 5, orang tua yang 

bekerja kategori 3, jumlah tanggungan  kategori 4, maka pendaftar 

diterima. 
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4. Jika IPK kategori 2, penghasilan orang tua kategori 5, orang tua yang 

bekerja kategori 2, pekerjaan ayah kategori 3, jumlah tanggungan kategori 

3, maka pendaftar ditolak. 

Adapun interpretasi pohon keputusan untuk simpul cabang yang lain, dapat 

dilakukan dengan langkah-langkah yang sama seperti di atas. 

6. KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pohon 

keputusan dengan algoritme C5.0 dapat digunakan dalam penentuan penerima 

beasiswa PPA. Atribut yang menjadi akar adalah atribut IPK. Sedangkan atribut 

penghasilan orang tua, jumlah tanggungan, orang tua yang bekerja, pekerjaan 

ayah dan pekerjaan ibu menjadi simpul cabang.  
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