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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring berkembangnya teknologi informasi membawa 

pengaruh terhadap dunia pendidikan, karena semakin banyak 

teknologi-teknologi yang bermunculan membuat banyak orang 

kini tergantung pada teknologi tidak terkecuali mahasiswa. 

Sehingga, mengakibatkan banyak mahasiswa malas untuk 

belajar dan merasa semuanya sudah ada di internet. Setiap   

tahun ajaran baru banyak mahasiswa yang masuk ke suatu 

perguruan tinggi tidak berdasarkan kemampuan, bakat dan 

minat yang dimiliki sehingga, semaunya sendiri dalam 

menentukan jurusan. STMIK Akakom merupakan salah satu 

perguruan tinggi swasta dibidang komputer. Akakom juga masih 

memiliki kekurangan dalam penentuan jurusan untuk mahasiswa 

baru. 

Saat ini, dalam teknik informatika data mining semakin 

dikenal sebagai tools penting karena adanya jumlah informasi 

yang semakin banyak. Data mining sebagai proses untuk 

mendapatkan informasi yang berguna dari gudang data yang 

besar. Data mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan 
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informasi baru yang diambil dari bongkahan data besar yang 

membantu  dalam pengambilan keputusan. Istilah data mining 

sering disebut juga KDD (Knowledge Discovery in Database) 

(eko prasetyo 2012). 

Salah satu metode yang dikenal dalam data mining adalah 

K-Nearest Neighbor (KNN). K-Nearest Neighbor merupakan 

pencarian jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi 

dengan K tetangga terdekatnya dalam data pelatihan. 

Perhitungan jarak dilakukan dengan konsep Euclidian. Jumlah 

kelas yang paling banyak dengan jarak terdekat akan menjadi 

kelas dimana data evaluasi tersebut berada. 

Data mining ini sendiri bisa digunakan untuk menentukan 

jurusan bagi mahasiwsa baru. Sehingga, kiranya diperlukan 

suatu sistem yang bisa membantu mahasiswa menentukan 

jurusan apa yang cocok untuk mereka tetapi tetap 

mengedepankan minat, bakat dan kemampuan yang dimiliki 

para mahasiswa baru. Sehingga disini penulis mencoba untuk 

membuat suatu sistem yang berhubungan dengan penentuan 

jurusan bagi mahasiswa baru. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi 

rumusan masalah yaitu : 

 Bagaimana mengaplikasikan metode K-Nearest Neighbor 

dengan data mahasiswa untuk penentuan jurusan. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar dapat mencapai sasaran dan tujuan penulis 

memberikan ruang lingkup sebagai berikut : 

 Staf admisi membantu dalam penentuan jurusan. 

 Sistem ini berbasis dekstop. 

 Sistem ini menggunakan database mySQL. 

 Data training yang digunakan adalah data nilai UN 

mahasiswa SMA dan SMK tahun angkatan 2012 dan 2013 

STMIK Akakom. Untuk SMA terdapat jurusan IPA dan IPS 

yang memiliki 6 variabel yaitu nilai bahasa indonesia, 

matematika, bahasa inggris, fisika, kimia dan biologi untuk 

jurusan IPA, sedangkan jurusan IPS memiliki nilai bahasa 

indonesia, matematika, bahasa inggris, ekonomi, sosiologi 

dan geografi. Untuk SMK memiliki 4 variabel yaitu nilai 

bahasa indonesia, matematika, bahasa inggris dan 

kemampuan kompetensi. 
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 Hasil dari sistem ini adalah penentuan jurusan. 

 Menggunakan metode K-Nearest Neighbor yang ada pada 

data mining.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dibuat sistem ini adalah : 

 Untuk memberikan saran dalam penentuan jurusan yang 

cocok bagi calon mahasiswa.  

 

 

 

 

 

 


