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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mahasiswa memiliki peran terpenting dalam sebuah perguruan tinggi,

yang selanjutnya kinerja mereka akan memengaruhi pertumbuhan sosial dan

ekonomi secara luas (Yadav, 2011). Menurut Roth (1996) terdapat hubungan

antara performa akademik mahasiswa dan prospek serta performa mereka di dunia

kerja. Namun pada praktiknya beberapa mahasiswa memerlukan waktu yang lebih

lama dalam memahami sebuah pembelajaran di perguruan tinggi yang disebabkan

oleh metode pengajaran yang kurang sesuai dengan pemahaman mahasiswa

(Mejia, 2017) sehingga mengurangi tingkat performa akademik dari mahasiswa

tersebut. Hal tersebut menjadi penyebab putusnya mahasiswa dari sebuah

perguruan tinggi. Berdasarkan statistik Ristekdikti tahun 2018, 5% dari seluruh

mahasiswa di Indonesia mengalami drop out yang disebabkan oleh pengunduran

diri, putus kuliah, maupun dikeluarkan (Ristekdikti, 2018).

Berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang bisa

memengaruhi tingkat performa akademik mahasiswa. Menurut Bhardwaj (2011)

performa mahasiswa bergantung pada faktor personal, sosial, ekonomi, dan

lingkungan. Selain itu maraknya penggunaan sosial media juga memengaruhi

performa mahasiswa. Mahasiswa yang lebih sering menggunakan sosial media

sosial dalam kesehariannya cenderung mengalami gangguan fokus belajar

(Alwagait, 2015). Feng dkk (2019), melakukan penelitian mengenai pengaruh

penggunaan sosial media terhadap performa akademik pada 100 mahasiswa di

Universitas di Hong Kong. Dengan menggunakan analisis ANOVA, hasilnya

menunjukkan hubungan positif antara tingginya penggunaan sosial media

terhadap rendahnya tingkat performa akademik mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Hijazi dan Naqvi (2006) pada 300

mahasiswa Punjab University of Pakistan, menarik kesimpulan bahwa faktor
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ekonomi dari orangtua mahasiswa serta tingkat pendidikan orang tua sangat

memengaruhi performa mahasiswa di institusi. Deepika (2018) pada penelitiannya

memprediksi performa akademik siswa mendapatkan hasil bahwa variabel yang

berpengaruh penting yaitu jarak dan waktu tempuh ke sekolah.

Untuk klasifikasi data mahasiswa dalam jumlah besar diperlukan

algoritma yang efektif. Pada penelitian yang dilakukan Deepika (2018) metode

yang diajukan yaitu RFBT-RF (Relief-F and Based Tree Random Forest). Didapat

hasil bahwa algoritma yang diajukan tersebut lebih unggul dibandingkan SVM,

KNN, NBC, dan DT. Strecht (2015) pada penelitiannya membandingkan tingkat

akurasi algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi performa

akademik siswa, hasilnya menyatakan bahwa algoritma Decision Tree dan SVM

sebagai algoritma klasifikasi terbaik. Pada literature survey yang dilakukan oleh

Kumar (2017), berbagai penelitian prediksi performa akademik yang didasarkan

pada faktor demografik, histori akademik, dan keluarga menggunakan algoritma

Decision Tree, Naïve Bayes, dan Rule Based. Akurasi terbaik diperoleh Decision

Tree dengan tingkat akurasi rata-rata 84%, Decision Tree lebih unggul

dibandingkan Naïve Bayes dan Rule Based yang masing-masing memiliki tingkat

akurasi 81% dan 76%.

Salah satu keuntungan menggunakan metode Decision Tree yaitu apabila

terdapat missing value pada data, maka akan diganti dengan nilai rata-rata dari

variabel yang bersangkutan.. Namun penggunaan Decision Tree dapat

menimbulkan overlap terutama saat kelas dan variabel yang digunakan berjumlah

sangat banyak. Hal tersebut dapat menghabiskan banyak memori dan

memperlambat waktu pengambilan keputusan (Dicky, 2015). Random Forest

merupakan pengembangan dari metode Decision Tree, yaitu gabungan dari

banyak pohon keputusan kemudian dicari nilai rata-rata dari keputusan yang telah

didapat untuk mencari tingkat akurasi yang tinggi. Metode Random Forest ini

dapat mengurangi risiko overfitting, bias, dan varians pada jumlah data yang

besar (Dekker, 2009). Hussain (2018) pada penelitian nya mengenai prediksi

performa siswa, dengan 300 data dan 24 variabel. Hasil penelitian menunjukkan
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metode Random Forest memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi yaitu 99%

dibandingkan Decision Tree yang hanya 74%. Pada penelitian lain oleh Zhou

(2020) mengenai prediksi kecelakaan palang kereta, menyatakan bahwa Random

Forest dapat meningkatkan akurasi prediksi terutama mengurangi false alarm.

Random Forest bisa mengolah data yang tidak seimbang dan menangani

overfitting dengan lebih efektif.

Data yang diolah dalam penelitian di bidang akademik ini terdiri atas

banyak data dengan banyak variabel/fitur, di mana hal tersebut memengaruhi

kinerja algoritma dalam melakukan proses klasifikasi. Diperlukan penggunaan

metode seleksi fitur untuk mempercepat komputasi serta meningkatkan akurasi

hasil (Hussain, 2018). Pada penelitian Karabuluta (2012) mengenai perbandingan

performa metode seleksi fitur Information Gain, Gain Ratio, Relief-F, dan Chi-

square yang digunakan bersamaan dengan metode klasifikasi Decision Tree. Hasil

penelitian menunjukkan seleksi fitur Information Gain meningkatkan akurasi

Decision Tree sebanyak 1.93%. Pada studi perbandingan oleh Sharma (2012)

menunjukkan bahwa metode seleksi fitur Information Gain lebih stabil serta

performanya tidak terpengaruh oleh banyaknya data yang digunakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

mengklasifikasikan performa akademik mahasiswa berdasarkan tiga kategori

faktor yaitu faktor sosial, ekonomi, dan akademik, dengan menggunakan seleksi

fitur Information Gain dan algoritma klasifikasi Random Forest.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan, dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja faktor yang paling berpengaruh terhadap performa akademik

mahasiswa di Universitas Sebelas Maret?

2. Bagaimana tingkat akurasi dari klasifikasi menggunakan metode Random

Forest?
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1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data survey pada

mahasiswa aktif di 12 fakultas Universitas Sebelas Maret.

2. Pada variabel status pernikahan seluruh data hasil survey bernilai sama

yaitu “belum menikah”.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk

1. Mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap performa akademik

mahasiswa Universitas Sebelas Maret.

2. Mengetahui tingkat akurasi dari metode Random Forest pada klasifikasi

performa akademik mahasiswa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh yaitu dapat menjadi tambahan referensi

dalam penelitian mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi

performa mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diperoleh yaitu hasil dari klasifikasi dapat

digunakan oleh universitas untuk melakukan evaluasi terhadap performa

mahasiswa yang ada, serta memberikan pertimbangan terhadap

penerimaan mahasiswa berdasarkan faktor-faktor yang telah ditetapkan.
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari bab I,

bab II, bab III, bab IV dan bab V. Bab I terdiri dari pendahuluan yang membahas

mengenai latar belakang masalah yang diangkat dalam penelitian ini, rumusan

masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, batasan masalah

terkait batasan penelitian, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian

yang ingin diberikan dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan yang

menjelaskan sistematika penulisan yang ada di dalam skripsi ini. Pada bab II

terdiri dari tinjauan pustaka, yang berisi tentang landasan teori yang digunakan

sebagai dasar landasan dalam skripsi ini. Pada bab III berisi tentang metodologi

penelitian, yang membahas mengenai proses menyelesaikan masalah yang

diangkat dalam penelitian ini, meliputi: pengumpulan dataset, data preprocessing,

klasifikasi menggunakan metode Random Forest dan yang terakhir evaluasi. Bab

IV berisi tentang hasil penelitian yang berisi langkah dan hasil evaluasi serta

pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilaksanakan dari hasil tersebut.

Pada bab V adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran

atau masukan untuk penelitian selanjutnya.
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