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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Tugas akhir atau skripsi merupakan hasil karya tulis ilmiah mahasiswa dari 

hasil penelitian mandiri sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana. Sebelum 

melakukan penelitian mahasiswa diwajibkan untuk mengajukan usulan topik 

berupa proposal terkait penelitian yang akan dilakukan. Dalam mengajukan 

penelitian tugas akhir sudah seharusnya penelitian tersebut berhubungan dengan 

ilmu yang telah didapat oleh mahasiswa selama di perguruan tinggi untuk kemudian 

dikembangkan. Pemilihan topik ini juga berhubungan dengan konsentrasi atau 

kelompok keilmuan (KK) yang ada pada prodi perguruan tinggi tempat mahasiswa 

tersebut belajar. Konsentrasi/KK dalam pengerjaan tugas akhir sebaiknya dipilih 

dengan baik dan tepat berdasarkan kemampuan dan ketertarikan setiap mahasiswa. 

Untuk mengetahui kelompok keilmuan yang sesuai dengan mahasiswa dapat dilihat 

pada nilai-nilai setiap mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa, karena mata 

kuliah yang ada pada program studi mengacu/mengarah ke suatu kelompok 

keilmuan .  

Dari hasil wawancara dengan Bapak Amirul Iqbal, S.Kom,. M.Eng selaku 

sekretaris prodi teknik informatika, berdasarkan kurikulum tahun 2020, program 

studi teknik informatika Institut Teknologi Sumatera, memiliki tiga kelompok 

keilmuaan. Pertama yaitu keamanan siber dan pervasif, kedua yaitu artificial 

intelegence dan data engineering, dan ketiga yaitu rekayasa perangkat lunak dan 

sistem informasi. Setiap kelompok keilmuan memiliki mata kuliah yang wajib 

diperlajari, serta mata kuliah pilihan terarah yang dapat diambil pada semester 

tertentu. Kelompok keilmuan sangat berkaitan dengan jenis topik tugas akhir yang 

diambil mahasiswa, diharapkan ketika mahasiswa telah mempelajari mata kuliah 

dasar/wajib mahasiswa dapat gambaran/rancangan terkait penelitian tugas akhir 

yang akan dilakukan sehingga dapat menentukan fokus kelompok keilmuannya 

yang akan membantu mereka untuk menyelesaikan penelitian.  

Permasalahan yang terjadi saat ini kebanyakan mahasiswa kurang menguasai 

materi yang menjadi pendukung tugas akhir yang dikerjakan karena mata kuliah 

pilihan yang telah diambil sebelumnya tidak mendukung/berkaitan dengan 
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kelompok keilmuan tugas akhir yang dipilih. Hal ini dapat disebabkan karena 

kurangnya konsistensi mahasiswa dalam memilih mata kuliah pilihan kelompok 

keilmuan sehingga mengakibatkan kebingungan dalam mengerjakan topik tugas 

akhir yang diteliti. Tidak dipungkiri, pemilihan mata kuliah pilihan terarah yang 

dipilih sebagian mahasiswa sering dipengaruhi faktor lingkungan seperti teman 

ataupun dosen. Minimnya pengetahuan mengenai ilmu dari kelompok keilmuan 

dalam pengerjaan tugas akhir mengakibatkan mahasiswa akan mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan tugas akhir, kemunduran progres penyelesaian tugas akhir, 

serta tingkat kelulusan yang rendah.  

Prodi Teknik Informatika ITERA saat ini membebaskan mahasiswa untuk 

memilih mata kuliah pilihan terarah kelompok keilmuan. Pengambilan suatu mata 

kuliah pilihan tidak terikat pada nilai akademik, namun sebagai ketentuannya yaitu 

mahasiswa telah mengambil mata kuliah wajib/prasyarat. Hal ini disebabkan belum 

adanya pedoman khusus mengenai rekomendasi kelompok keilmuan yang sesuai 

dengan kemampuan dan keminatan mahasiswa. Oleh sebab itu diperlukan sebuah 

sistem untuk dapat memprediksi kelompok keilmuan tugas akhir yang cocok untuk 

seorang mahasiswa menggunakan rekam nilai mata kuliah wajib serta riwayat mata 

kuliah pilihan yang diambil mahasiswa.  

Penelitian sebelumnya mengenai perekomendasian dalam bidang pendidikan 

telah dilakukan, beberapa diantaranya yaitu penerapan metode K-nearest neighbor 

yang dikombinasikan dengan case based resoning (CBR) untuk menentukan 

peminatan untuk mahasiswa STMIK Amik Riau (Lizarti,2019) [1]. Peneliti 

menggunakan nilai UAS SMA, jurusan SMA, nilai PMB serta rerata semester untuk 

prediksi minat antara dua konsentrasi. Selain itu penelitian lain yaitu implementasi 

metode K-nearest neighbor untuk rekomendasi keminatan studi (Luthfi,2017) [2]. 

Hasil akurasi dari penelitian ini sebesar 76,66%, ketidaksesuain yang terjadi 

disebabkan oleh kelemahan metode dan faktor external yang tidak dapat 

diperhitungan sistem seperti faktor lingkungan. 

Berdasarkan permasalahan diatas dan penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memilih metode improved k-nearest neighbor KNN+ untuk melakukan prediksi 

kelompok keilmuan dengan metode klasifikasi melalui data nilai mahasiswa dan 

mata kuliah pilihan prodi teknik informatika. Klasifikasi merupakan sebuah konsep 
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untuk menunjukan atau memisahkan kelas data yang bertujuan untuk memprediksi 

suatu data yang belum diketahui labelnya. Berbagai metode yang dapat digunakan 

untuk mengklasifikasikan suatu data yaitu naive bayes, neural network, fuzzy, case-

based reasoning, dan k-nearest neighbor. Metode klasifikasi dengan metode k-

nearest neighbor(knn) merupakan metode pembelajaran terarah, dimana hasil dari 

sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori data 

latih. Penelitian tahun 2004 dilakukan oleh Wei Yuan mengenai klasifikasi pada 

diagnosis penyakit tumor dengan metode improved k-nearest neighbor (KNN+), 

metode ini berbeda dengan K-NN biasanya dimana klasifikasi dilakukan menurut 

kelas mayoritas k tetangga terdekat sedangkan klasifikasi KNN+ dilakukan dengan 

menghitung nilai voting dari kelas data uji[3].  

Dengan menggunakan metode improved k-nearest neighbor KNN+ 

diharapkan akan menghasilkan hasil akurasi yang sangat baik pada data yang akan 

digunakan dalam penelitian ini. Dataset yang digunakan yaitu data mahasiswa yang 

melakukan penelitian tugas akhir berupa data nilai mata kuliah wajib teknik 

informatika berkode ‘IFxxxx’ dan mata kuliah pilihan yang menjadi 

pendukung/berkaitan dengan tugas akhir yang sedang dikerjakan. Hasil akhir dari 

penelitian ini yaitu hasil prediksi dan tingkat akurasi algoritma improved k-nearest 

neighbor dalam memprediksi kelompok keilmuan mahasiswa.  

 

 Rumusan Masalah 

Adapun rumuskan masalahnnya sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara menerapkan metode KNN+ untuk memprediksi kelompok 

keilmuan tugas akhir mahasiswa? 

2. Bagaimana hasil akurasi prediksi kelompok keilmuan tugas akhir 

menggunakan metode KNN+ serta nilai k yang menghasilkan nilai akurasi 

paling tinggi terhadap dataset dan atribut yang digunakan? 

 

 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Kelompok keilmuan yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan 

kurikulum 2020. 



 

4 

 

2. Setiap mata kuliah yang digunakan pada penelitian ini dikelompokkan 

ke dalam satu kelompok keilmuan berdasarkan kurikulum 2020 prodi 

Teknik Informatika ITERA 

3. Data yang digunakan untuk penelitian ini yaitu mahasiswa angkatan 

2016 teknik informatika Institut Teknologi Sumatera yang telah 

melaksanakan sempro (TA1) ataupun TA2. 

4. Konversi nilai huruf menjadi angka pada setiap mata kuliah berdasarkan 

ketentuan akademik Institut Teknologi Sumatera. 

5. Atribut yang digunakan untuk melakukan prediksi yaitu nilai mata 

kuliah wajib teknik informatika semester 1 sampai 5 dan mata kuliah 

pilihan prodi teknik informatika. 

6. Output dari sistem yaitu prediksi kelompok keilmuan tugas akhir 

mahasiswa dan nilai akurasi. 

 

 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalah diatas, maka penulis melakukan penelitian ini dengan 

tujuan sebagai berikut: 

1. Menerapkan metode improved k-nearest neighbor (KNN+) dalam 

memprediksi kelompok keilmuan tugas akhir mahasiswa prodi teknik 

informatika ITERA. 

2. Mengetahui nilai k yang memiliki akurasi paling tinggi dalam memprediksi 

kelompok keilmuan tugas akhir menggunakan metode improved k-nearest 

neighbor (KNN+) terhadap dataset yang digunakan melalui pengujian 

validasi. 

 

 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Salah satu bentuk kontribusi dibidang klasifikasi dengan metode KNN+. 

2. Membantu memberikan pandangan/arahan kepada mahasiswa dan pihak 

prodi sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelompok keilmuan 

tugas akhir. 


