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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang   

Teknik Informatika sebagai salah satu Program Studi (Prodi) di 

STMIK AKAKOM memiliki visi sebagai wadah pembentukan dan 

pengembangan  SDM yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat lunak 

berbasis cloud computing, mobile dan sistem cerdas yang bertumpu pada 

nilai-nilai  dan etika kehidupan yang baik, benar dan universal. 

Untuk mewujudkan visi tersebut Prodi Teknik Informatika 

menawarkan tiga peminatan dalam perkuliahan yaitu peminatan cloud 

computing, mobile dan sistem cerdas yang dapat dipilih pada semester 5. 

Setiap peminatan tersebut ditunjang dengan beberapa mata kuliah yang 

wajib diambil pada semester sebelumnya. Matakuliah - matakuliah tersebut 

menjadi pengantar untuk ketiga peminatan yang ada. Jika nilai-nilai mata 

kuliah yang menjadi pengantar/prasyarat untuk suatu peminatan, sistem 

cerdas misalnya, lebih menonjol dari pada nilai-nilai mata kuliah untuk 

peminatan lain maka dapat dikatakan mahasiswa tersebut cocok mengambil 

peminatan sistem cerdas. 

Namun pada kenyataannya, terkadang mahasiswa tidak memiliki 

nilai yang menonjol pada salah satu peminatan, atau sebaliknya, seorang 

mahasiswa memiliki nilai yang menonjol pada lebih dari satu peminatan. 

Hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi mahasiswa. Oleh karenanya 
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dengan melihat kedekatan nilai-nilai matakuliah yang berhubungan dengan 

setiap peminatan dapat dilihat peminatan manakah yang lebih cocok untuk 

mahasiswa tersebut. 

Kedekatan nilai-nilai mata kuliah dapat dilihat dengan teknik 

clustering. Dengan teknik ini objek-objek yang mirip dikelompokkan ke 

dalam satu klaster. Tingkat kemiripan suatu objek diukur dengan 

membandingkan jarak objek ke centroid satu dengan centroid lainnya. 

Semakin pendek jarak suatu objek ke centroid tersebut maka semakin mirip 

objek tersebut dengan klasternya. 

Salah satu metode clustering yang sering digunakan adalah Metode 

K-Means. Umam (2015) menyebutkan bahwa metode K-Means mudah 

untuk diimplementasikan, relatif cepat dalam pengelompokan data, serta 

mampu dikombinasikan dengan komputasi tambahan lain. Disisi lain 

metode K-Means sangat sensitif terhadap penentuan centroid awal. 

Penentuan centroid awal secara acak (random) dapat memberikan hasil 

yang berbeda pada data yang sama (hasil clustering tidak unik). Oleh 

karenanya dibutuhkan suatu metode optimasi untuk mengoptimalkan 

inisialisasi centroid.  

Salah satu teknik optimasi yang dapat digunakan adalah algoritma 

genetika. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kuntjoro, dkk (2018) 

algoritma genetika terbukti dapat digunakan sebagai metode inisialisasi 

centroid awal dalam pengelompokan data tsunami. Algoritma ini memiliki 
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fleksibilitas tinggi sehingga dapat dikombinasikan dengan algoritma/metode 

lainnya. Operator-operator evolusinya (rekombinasi dan mutasi) membuat 

algoritma genetika sangat efektif pada pencarian global karena dapat 

mengeksplorasi dan mengeksploitasi kemungkinan-kemungkinan solusi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diusulkan penelitian 

mengenai implementasi Genetic Algorithm K-Means (GA-K Means) untuk 

mengelompokkan peminatan mahasiswa Teknik Informatika STMIK 

AKAKOM. Selanjutnya kualitas klaster yang dihasilkan akan diukur dengan 

metode silhouette coeffisient.  

1.2.   Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah yaitu 

“Bagaimana membangun suatu aplikasi yang dapat mengimplementasikan 

GA-K Means agar dapat mengelompokkan peminatan mahasiswa Teknik 

Informatika STMIK AKAKOM?” 

1.3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

a. Input yang digunakan adalah data nilai mutu mahasiswa, 

jumlah populasi, crossover rate, mutation rate dan jumlah 

generasi. 

b. Metode clustering yang digunakan adalah metode K-Means. 

c. Metode optimasi yang digunakan adalah Algoritma Genetika. 
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d. Pada Metode GA-K Means representasi kromosom dari tiap 

populasi yang akan digunakan adalah integer, metode 

rekombinasi yang digunakan adalah n-point crossover, 

metode mutasi yang digunakan adalah random mutation, dan 

metode seleksi yang digunakan adalah elitism. 

e. Terdapat 3 klaster yang dihasilkan untuk merepresentasikan 

tiap-tiap peminatan. 

f. Kualitas klaster dihitung dengan menggunakan metode 

silhouette coefficient. 

g. Data yang digunakan adalah nilai mahasiswa Prodi Teknik 

Informatika angkatan 2015/2016 sebanyak 70 mahasiswa. 

h. Terdapat 12 nilai matakuliah yang digunakan yaitu 

Algoritma dan Pemrograman, Praktikum Algoritma dan 

Pemrograman, Logika Informatika, Matematika Dasar, 

Pengembangan Konten Web, Jaringan Komputer, Sistem 

Operasi, Konsep Cloud Computing, Jaringan Nirkabel, 

Praktik Jaringan Nirkabel, Kecerdasan Buatan, serta 

Praktikum Kecerdasan Buatan. 

i. Aplikasi yang dibuat dapat menampilkan output berupa 

centroid awal hasil perhitungan dengan algoritma genetika, 

clustering data mahasiswa serta menampilkan nilai silhouette 

coeffisient klaster-klasternya. 
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j. Aplikasi yang dibuat berbasis desktop. 

k. Aktor yang dapat menjalankan sistem hanya pihak Prodi TI. 

1.4.  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membangun aplikasi yang 

dapat mengimplementasikan metode GA-K Means agar dapat 

mengelompokkan peminatan mahasiswa TI  STMIK AKAKOM.  

1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut maupun dijadikan 

sebagai referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Bab 1 Pendahuluan,bab ini menjelaskan tentang latar belakang 

diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab 2 Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori, bab ini berisi tinjauan 

pustaka yang digunakan sebagai pembanding dan dasar-dasar teorinya. 

Bab 3 Metode Penelitian,bab ini mencakup bahan/data yang 

digunakan dalam penelitian,analisis kebutuhan dan perancangan system. 

Bab 4 Implementasi dan Pembahasan Sistem, bab ini memaparkan 

implementasi dan uji coba implementasi GA-K Means dalam menentukan 

peminatan mahasiswa Teknik Informatika STMIK AKAKOM 

Bab 5 Penutup, bab ini berisi kesimpulan jawaban dari rumusan 

masalah dan saran yang perlu dtambahkan untuk penelitian selanjutnya.  


