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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Bantuan Bidikmisi merupakan program pemerintah melalui Kementerian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang bertujuan untuk 

meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi bagi peserta didik 

yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki prestasi akademik yang baik.  

Bidikmisi adalah bantuan biaya pendidikan yang memberikan fasilitas pembebasan 

biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup. Bidikmisi diberikan kepada penerima 

beasiswa selama 8 (delapan) semester untuk S1/D4, 6 (enam) semester untuk D3, 4 

(empat) semester untuk D2, dan 2 (dua) semester untuk D1. Sampai dengan tahun 

2017 ini tercatat lebih dari 432.409 mahasiswa yang telah memperoleh bantuan 

biaya pendidikan Bidikmisi, dari jumlah tersebut sebanyak 145.000 telah 

menyelesaikan pendidikannya. Jumlah peminat Program Bidikmisi menunjukkan 

peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun, untuk 2017 tercatat 

sebanyak 520.688 pelamar tetapi hanya sekitar 80.000 saja yang bisa diakomodir 

karena keterbatasan anggaran pemerintah (Pedoman Bidikmisi, 2018). 

Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang 

menawarkan Bantuan Bidikmisi dari Kemenristekdikti dengan kuota lebih dari 

1000 penerima bantuan setiap tahunnya. Penerima Bantuan Bidikmisi pada setiap 

semester terdapat kurang lebih 50 mahasiswa dari berbagai angkatan yang 

mengundurkan diri dari penerima Bantuan Bidikmisi dengan berbagai alasan. 
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Hal tersebut akan memberikan kekosongan kuota yang ditetapkan sehingga 

dibutuhkan penerima Bantuan Bidikmisi Pengganti. Penerima Bantuan Bidikmisi 

Penggati akan menerima biaya pendidikan dan subsidi biaya hidup sisa dari jangka 

waktu penerima sebelumnya. Angkatan dan jenjang pendidikan penerima Bantuan 

Bidikmisi Pengganti harus sesuai dengan pendaftar awal, sehingga sifat penerimaan 

Bantuan Bidikmisi Pengganti ini adalah meneruskan dari penerima awal Bantuan 

Bidikmisi. 

Proses penerimaan Bantuan Bidikmisi Pengganti berawal dari proses 

penawaran kepada calon pendaftar dengan mengirimkan syarat pendaftaran berupa 

berkas surat rekomendasi dari Fakultas, transkrip akademik, surat penghasilan 

orang tua atau slip gaji, SKTM/BSM/KIP atau surat sejenis. Selanjutnya staf 

pengelola Bantuan Bidikmisi akan melakukan rekap data dari berkas menggunakan 

Microsoft Excel dan dilakukan proses seleksi secara manual berdasarkan ketentuan 

penerimaan Bantuan Bidikmisi Pengganti.  

Proses seleksi calon penerima Bantuan Bidikmisi Pengganti saat ini masih 

dilakukan secara manual sehingga proses seleksi dianggap kurang efektif, baik 

dalam mencapai tujuan maupun dalam waktu penyelesaiannya. Hal tersebut juga 

akan menimbulkan penilaian secara subjektif, sehingga bisa terjadi penyaluran 

Bantuan Bidikmisi yang tidak tepat sasaran.  

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka akan dibuat sistem untuk 

membantu memprediksi kelayakan calon penerima Bantuan Bidikmisi Pengganti di 

Universitas Gadjah Mada. Sistem yang akan dibuat menggunakan teknologi data 

mining dengan menggunakan algoritma Naïve Bayes. Penelitian ini menggunakan 



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

metode Naïve Bayes karena berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah 

dilakukan oleh Diasrina Dahri, “Penelitian ini menghasilkan sebuah aplikasi sistem 

pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan calon penerima Bantuan 

Bidikmisi di Universitas Mulawarman dengan tingkat akurasi sebesar 85.56%”. 

Dengan demikian algoritma Naïve Bayes tersebut diharapkan menjadi alat yang 

dapat membantu memprediksi kelayakan calon penerima Bantuan Bidikmisi 

Pengganti di Universitas Gadjah Mada.  

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang dan membangun sistem yang dapat digunakan untuk 

memprediksi kelayakan calon penerima Bantuan Bidikmisi Pengganti 

menggunakan algoritma Naïve Bayes Classification di Universitas Gadjah Mada? 

1.3. Ruang Lingkup 

Penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut: 

1. Studi kasus dalam penelitian ini adalah prediksi kelayakan calon penerima 

Bantuan Bidikmisi Pengganti di Universitas Gadjah Mada. 

2. Aplikasi ini berbasis web dan digunakan untuk prediksi kelayakan calon 

penerima Bantuan Bidikmisi Pengganti di Universitas Gadjah Mada. 

3. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penghasilan Orang Tua, 

Jumlah Tanggungan Orang Tua, IPK dan Status Penerimaan Beasiswa. 

4. Data yang digunakan sejumlah 1000 data calon penerima Bantuan 

Bidikmisi Universitas Gadjah Mada terdiri dari 800 data latih (training) dan 

200 data uji (testing). 

5. Penghitungan akurasi berasal dari 200 data uji (testing). 
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6. Dilakukan preprocessing terhadap data berupa data reduction dan data 

transformation.  

7. Proses pelatihan dan pengujian menggunakan metode Naïve Bayes. 

8. Aplikasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan 

database yang digunakan adalah MySQL. 

9. Pengguna sistem adalah admin, staf dan pimpinan pengelola Bantuan 

Bidikmisi di Universitas Gadjah Mada.  

10. Output sistem adalah prediksi kelayakan dengan kategori layak atau tidak 

layak calon penerima Bantuan Bidikmisi Pengganti dan nilai akurasi 

prediksi.  

11. Aplikasi yang dibuat tidak mencakup mengenai keamanan sistem dan data. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengimplementasikan metode Naïve Bayes untuk membangun sistem yang 

dapat memprediksi kelayakan calon penerima Bantuan Bidikmisi 

Pengganti. 

2. Mengukur tingkat akurasi sistem dan melakukan analisis terhadap hasil 

yang diperoleh. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah membantu staf 

pengelola Bantuan Bidikmisi di Universitas Gadjah Mada untuk mempercepat 

proses penyeleksian calon penerima Bantuan Bidikmisi Pengganti serta 

memberikan hasil analisis terhadap pengguna metode Naïve Bayes. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penyusunan praskripsi ini terdiri dari beberapa Bab atau 

sub pokok pembahasan permasalahan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka membahas 

tentang kajian berbagai pustaka yang dihubungkan dengan masalah yang sedang 

diteliti. Sedangkan dasar teori menjelaskan definisi-definisi dan teori yang 

digunakan di dalam penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem yang akan dibangun, meliputi 

analisis kebutuhan sistem, arsitektur sistem, algoritma, diagram konteks, diagram 

alir data, dan rancangan antarmuka. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan Sistem 

Bab ini mencakup pembahasan implementasi, pembahasan dan uji coba sistem.  

BAB V Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. 

Daftar Pustaka 

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam penelitian 

dan penyusunan naskah skripsi.   


