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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan EU Commission, Corporate Social Responsibility (CSR) 

merupakan konsep dimana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan 

lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan 

stakeholder secara sukarela [1]. Bank Indonesia dalam pertanggung jawaban 

sosialnya memiliki sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

mahasiswa. Adapun program tersebut yaitu memberikan bantuan dana pendidikan 

selama 1 tahun ajaran atau 2 semester.  

Untuk menentukan mahasiswa yang memenuhi kualifikasi mendapatkan 

beasiswa dengan mempertimbangkan beberapa kriteria. Merujuk pada edaran 

perguruan tinggi [2] tentang beasiswa bank Indonesia tahun 2019 dan edaran 

perguruan tinggi [3] tentang beasiswa bank Indonesia tahun 2020 yang mana 

menjelaskan persyaratan mahasiswa yang berhak menerima beasiswa, yaitu:  

1.  Mahasiswa semester 3 - 7 

2.  IPK minimal 3.00 

3.  Usia maksimal 23 tahun pertanggal 1 Januari 

4.  Slip gaji orangtua/surat keterangan penghasilan orangtua 

5.  Memiliki prestasi yang dapat dibuktikan 

6.  Tidak sedang menerima beasiswa lain 

Pihak institut teknologi sumatera melakukan penyeleksian administrasi masih 

menggunakan metode konvensional. Tahap administrasi merupakan tahap yang 

penting serta paling awal dilakukan. Jika seleksi tahap administrasi tidak dilakukan 

maka semua mahasiswa akan langsung masuk tahap wawancara yang akan 

menyebabkan bertambahnya waktu seleksi. Sebaliknya jika seleksi tahap 

administrasi dilakukan akan menambah pekerjaan yaitu pengumpulan berkas, 

kemudian memilah-milah maka akan mengurangi calon penerima beasiswa yang 

akan diwawancara. Berdasarkan revolusi industri 4.0 yaitu sebuah konsep 

perkembangan teknologi yang serba otomatisasi. ketika penyeleksian administrasi 
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dilakukan secara konvensional kemungkinan terjadinya human error cukup besar. 

Human error merupakan suatu kesalahan yang terjadi akibat kelalaian, ketidak 

sengajaan atau kurangnya ketelitian dari manusia itu sendiri. Maka tahap 

administrasi menjadi suatu hal yang harus diperhatikan. Kemungkinan terjadinya 

human-error seharusnya dapat dikurangi sehingga dapat meningkatkan ke 

objektivitasan dalam penyeleksian oleh pihak penyeleksi beasiswa.  

Berdasarkan buku [4] Data mining adalah proses menemukan pola dan 

pengetahuan yang menarik dari sekumpulan data. Sumber data dapat mencakup 

database, data warehouse, Web, repositori informasi lain, atau data yang dialirkan 

ke dalam sistem secara dinamis. Klasifikasi merupakan satu dari beberapa fungsi 

Data Mining. Adapun proses klasifikasi adalah menemukan model yang 

menggambarkan dan membedakan kelas dari data. Model diturunkan berdasarkan 

analisis sekumpulan data training (yaitu, objek data yang label kelasnya diketahui). 

Model ini digunakan untuk memprediksi label kelas dari objek yang label kelasnya 

tidak diketahui. 

Decision tree C4.5 merupakan algoritma klasifikasi untuk membuat pohon 

keputusan. decision tree C4.5 memiliki beberapa keuntungan yaitu dapat 

menangani atribut dengan tipe  yang berbeda, menangani nilai yang hilang (missing 

value), menangani atribut kontinyu dan diskrit, serta melakukan pemangkasan 

sebelum pohon dibuat [5]. Walaupun decision tree C4.5 memiliki model yang 

akurat dan efisien sering terjadi overfitting [6]. Overfitting terjadi akibat pohon 

keputusan yang besar serta terjadinya misklasfikikasi saat proses pembelajaran [7]. 

Pruning merupakan sebuah metode pemangkasan untuk memangkas cabang 

yang tidak perlu ditelusuri pada decision tree. Reduced Error Pruning (REP) 

merupakan salah satu metode post-pruning yang mana akan memangkas model 

dengan inputan Decision Tree. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penyusunan ini, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana model terbaik yang dihasilkan? 

2. Bagaimana perbandingan akurasi dari sistem yang dikembangkan antara 
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decision tree dengan REP dan tanpa REP? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Membangun model terbaik. 

2. Mengetahui perbandingan akurasi dari sistem dengan 

mengimplementasikan REP pada Algoritma decision tree C4.5 dan tanpa 

REP.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Beasiswa yang menjadi objek penelitian adalah beasiswa Bank Indonesia 

2. Dalam pembuatan model akan menggunakan bahasa pemrogramman 

Python dan Jupyter Notebook. 

3. Atribut yang digunakan yaitu nilai rata-rata tiap semester, indeks prestasi, 

penghasilan orang tua, tanggungan, tahun masuk, usia. 

4. Target dari model ada 2 kelas yaitu diterima dan ditolak. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Berikut ini merupakan manfaat yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan:  

1. Dapat membangun sebuah sistem yang mampu menyeleksi mahasiswa 

yang memiliki kriteria sesuai dengan persyaratan.  

2. Mengetahui atribut atribut yang berpengaruh dalam penyeleksian.  

3. Dengan adanya implementasi dari klasifikasi ini dapat mengurangi 

terjadinya human error 

 

1.6 Metode Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini akan digunakan metodologi sebagai berikut: 

1. Studi literatur 

Tahap studi literatur digunakan untuk membantu peneliti sebagai 
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pembelajaran teori-teori yang mendukung dalam penelitian dengan cara 

pengumpulan jurnal, buku, paper, maupun sumber informasi lainnya. 

2. Analisis dan rancangan penelitian 

Pada tahap ini dilakukan analisis masalah serta merancang penelitian yang 

akan dijalankan kedepannya. Serta menentukan apa tujuan akhir dari 

percobaan penelitian yang dilakukan. 

3. Pembuatan Model 

Pada tahap ini dilakukan proses pembuatan model dari training dataset 

berdasarkan rancangan penelitian yang telah dirancang sebelumnya. 

4. Evaluasi Model 

Pada tahap ini dilakukan pengujian menggunakan motede confusion matrix 

dengan data tes untuk melihat performa dari model yang telah dibuat. 

  


