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Abstrak—Sistem informasi merupakan salah satu sumber daya yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan menyediakan data yang 

akurat untuk kepentingan para pengambil kebijakan dalam menentukan rencana 

strategis dan memprediksikan kualitas input dan output Perguruan Tinggi. Universitas 

Negeri Yogyakarta menerima mahasiswa baru dari berbagai daerah, dari sabang 

sampai merauke yang mempunyai latar belakang penguasaan ICT yang berbeda. 

Dengan memanfaatkan data penguasaan ICT mahasiswa baru dan data pencapaian 

prestasi akademik mahasiswa, dicari aturan asosiasi dengan menggunakan algoritma 

Apriori. Data diperoleh dari 547 mahasiswa baru FMIPA tahun 2015 dan IPK 

semester 2. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak terlihat adanya asosiasi terkait 

pencapaian IPK dengan penguasaan ICT mahasiswa baru, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa penguasaan ICT mahasiswa baru tidak dapat dugunakan untuk 

memprediksikan pencapaian prestasi akademik(IPK). 

 

 
Kata Kunci : penguasaan ICT, prestasi akademik, Asosiasi, Algoritma Apriori 

I. PENDAHULUAN 

 

 Perkembangan teknologi informasi telah menyediakan kemudahan dalam penyimpanan data, tak 

terkecuali pada institusi perguruan tinggi. Sebagai akibatnya jumlah data yang tersimpan menjadi 

semakin banyak dan berlimpah. Banyaknya data yang tersedia selayaknya dapat dikelola, dieksplorasi 

dan dimanfaatkan untuk  mendapatkan informasi yang tependam. Dalam suatu organisasi sebuah basis 

data digunakan untuk menyimpan data penting yang ada dan merupakan bahan baku informasi yang 

selanjutnya diolah dan disajikan sebagai dasar pengambilan keputusan kepada pihak-pihak yang 

membutuhkan. Perguruan tinggi perlu mengetahui prediksi tentang potensi yang dimiliki termasuk 

kualitas input dan outputnya.  Untuk dapat memprediksikan kualitas input dan output, dapat dengan 

memanfaatkan gudang data yang dimiliki dan mengolahnya menjadi informasi yang bermanfaat. 

Salah satu bentuk basis data yang digunakan oleh organisasi yang memiliki data berskala besar 

adalah data warehouse. Informasi penting dan potensial di dalam data warehouse dapat dianalisis 

menggunakan teknik yang dikenal dengan istilah data mining. Data mining dapat membantu organisasi 

dalam mencari dan memahami pola tersembunyi (hidden pattern) dari data yang dimiliki. Informasi yang 

dihasilkan dari penerapan teknik data mining digunakan untuk menggali dan memprediksi potensi-potensi 

yang ada dalam suatu organisasi. Data mining merupakan sebuah proses untuk menemukan hubungan, 

pola dan trend baru yang bermakna dengan menyaring data yang sangat besar, yang tersimpan dalam 

penyimpanan, menggunakan teknik pengenalan pola seperti teknik statistik dan matematika [1].  

Data Mining menggunakan bermacam-macam teknik, seperti Decision Trees, Neural Networks, 

Naïve Bayes, K-Neaerest Neigbor dan sebagainya. Dengan menggunakan bermacam-macam teknik 

tersebut, pola pengetahuan atau informasi dapat ditemukan seperti aturan asosiatif (association rules), 

klasifikasi (classification), dan pengelompokkan (clustering). Association rule (aturan asosiatif) adalah 

salah satu teknik utama dalam data mining dan merupakan bentuk yang paling umum dipakai dalam 

menemukan pattern atau pola dari suatu kumpulan data [2]. Association rule (aturan asosiatif) berusaha 

menemukan aturan-aturan tertentu yang mengasosiasikan data yang satu dengan data yang lain. Salah 

satu algoritma yang dapat digunakan untuk menemukan association rule adalah algoritma Apriori [3]. 

WEKA merupakan tool untuk algoritma machine learning dan data preprocessing. Dengan tool ini dapat 

dilakukan preprocessing dataset, memberikan masukan pada skema pembelajaran, menganalisa  
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classifier yang dihasilkan.  Area kerja WEKA meliputi  metode standar untuk data mining, yaitu regresi, 

klasifikasi, clustering, association rule mining, dan attribute selection.  

Universitas Negeri Yogyakarta menerima mahasiswa baru dengan rata-rata lebih kurang 6.000 

orang setiap tahunnya dari berbagai daerah, dari sabang sampai merauke yang mempunyai latar belakang 

penguasaan ICT yang berbeda. Dengan memanfaatkan data penguasaan ICT mahasiswa baru dan 

pencapaian prestasi akademik mahasiswa, diperoleh aturan asosiasi dengan menggunakan algoritma 

Apriori. Data yang diolah adalah data mahasiswa baru fakultas MIPA tahun 2015 yang terdiri dari 547 

mahasiswa. 

Dengan hasil yang diperoleh, diharapkan Perguruan Tinggi dapat memprediksikan capaian prestasi 

akademik mahasiswa dari data penguasaan ICT mahasiswa baru yang meliputi penguasaan aplikasi 

office, internet, pemakaian sosial media, blog, email, elearning, ejournal/perpustakaan digital dan 

frekuensi penggunaan dari masing-masing aplikasi tersebut.  

 

II. LANDASAN TEORI 

A. Data Mining 

Data mining adalah analisis data yang biasanya sangat besar untuk menemukan pola hubungan tak 

terduga dan untuk meringkas data dalam bentuk baru yang dapat dimengerti dan berguna untuk pemilik 

data. Hubungan dan ringkasan diperoleh melalui  pengolahan data dengan data mining yang  sering 

disebut sebagai model atau pola, misalnya dalam bentuk persamaan linear, aturan, cluster, grafik, struktur 

pohon, dan pola berulang dalam time series [4]. 

Menurut [5] data mining adalah suatu konsep yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang 

tersembunyi di dalam database. Data mining merupakan proses semi otomatik yang menggunakan teknik 

statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi 

informasi pengetahuan potensial dan berguna yang tersimpan di dalam database besar. 

Istilah data mining merujuk pada ekstraksi atau penambangan pengetahuan dari sejumlah besar data 

[6]. Data Mining, juga dikenal sebagai Knowledge Discovery in Database (KDD), mengacu pada 

ekstraksi implisit informasi dari data dalam database yang sebelumnya tidak diketahui dan  potensial 

dalam penemuan pengetahuan. Langkah penemuan pengetahuan dalam data mining disajikan dalam 

Gambar 1. [7]   

 

GAMBAR 1 PROSES PENEMUAN PENGETAHUAN DALAM DATA MINING 

Proses KDD terdiri dari beberapa langkah yang mengarah dari koleksi data mentah ke beberapa 

bentuk pengetahuan baru. Proses berulang terdiri dari langkah-langkah berikut:  

1. Data cleaning / pembersihan data adalah fase di mana noise data dan data yang tidak relevan akan 

dihapus dari koleksi.  

2. Data Integration/Integrasi data, mengintegrasikan data dari berbagai sumber yang heterogen.  

3. Data selection /Pemilihan Data, memilih data yang relevan untuk dan dipisahkan  dari kumpulan 

data.  

4. Data transformation /transformasi data, mentransformasikan data ke dalam bentuk yang sesuai 

untuk prosedur penambangan.  

5. Data mining, menerapkan teknik yang sesuai untuk menghasilkan  pola yang berguna.  

6. Pattern evaluation /Evaluasi pola, mengidentifikasi pola yang ditemukan pada langkah sebelumnya 

berdasarkan langkah-langkah yang diberikan.  

7. Knowledge representation /representasi pengetahuan, memvisualisasikan penemuan pengetahuan  

kepada pengguna, untuk membantu pengguna memahami dan menginterpretasikan hasil data 

mining. [7]   
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B. Association rules  

 

Menurut [7] dalam [8] Association rule learning adalah metode dalam data mining untuk 

menemukan hubungan antara variabel dalam database yang besar. Aturan asosiasi merupakan implikasi 

dari bentuk X → Y, dimana X dan Y adalah itemset (koleksi dari satu atau lebih item), X menjadi aturan 

antecedent dan Y menjadi aturan consequent. Aturan antecedent adalah bagian dari aturan bersyarat yang 

perlu dipenuhi agar aturan consequent benar. Analisis ini banyak digunakan pada analisis keranjang 

pasar. Analisis keranjang pasar mencoba untuk mengidentifikasi pelanggan, pembelian barang-barang 

kelompok tertentu, memberikan wawasan kombinasi produk yang dibeli  pelanggan. Dengan 

menggunakan informasi bar-code scanner, database supermarket terdiri dari catatan transaksi, daftar 

barang yang dibeli oleh pelanggan pada sebuah transaksi pembelian. Berdasarkan Association Rule 

Mining, manajer bisa menggunakan aturan yang ditemukan dalam database tersebut untuk menyesuaikan 

tata letak barang di toko, untuk cross-selling, promosi, mendesain katalog, mengidentifikasi segmen 

pelanggan berdasarkan pola pembelian mereka. [9]. 

 Menurut Zaki dalam [10] association rule  menghasilkan rules yang menentukan seberapa besar 

hubungan antar X dan Y, dan diperlukan dua ukuran untuk rules ini, yakni support dan confidence. 

Support merupakan kemungkinan X dan Y muncul bersamaan yang dinotasikan: 

 

               
                                        

                
 

 

Sedangkan confidence  merupakan kemungkinan munculnya Y ketika X juga muncul, dinotasikan : 

                  
                                        

                                  
 

Ada beberapa algoritma yang sudah dikembangkan mengenai aturan asosiasi, namun ada satu 

algoritma klasik yang sering dipakai yaitu algoritma apriori. Ide dasar dari algoritma ini adalah dengan 

mengembangkan frequent itemset. Dengan menggunakan satu item dan secara rekursif mengembangkan 

frequent itemset dengan dua item, tiga item dan seterusnya hingga frequent itemset dengan semua ukuran. 

Untuk mengembangkan frequent set dengan dua item, dapat menggunakan frequent set item. [11] 

 

C. Algoritma Apriori 

 

Algoritma Apriori adalah algoritma untuk menemukan pola frekuensi tinggi. Algoritma ini 

mengontrol berkembangnya kandidat itemset dari hasil frequent itemset dengan support-based pruning 

untuk mengeliminasi itemset yang tidak memenuhi dengan menetapkan minsup. Prinsip dari apriori ini 

adalah bila itemset digolongkan sebagai frequent itemset, yang memiliki support lebih dari yang 

ditetapkan sebelumnya, maka semua subsetnya juga termasuk golongan frequent itemset, dan sebaliknya. 

Cara algoritma ini bekerja adalah algoritma akan menghasilkan kandidat baru dari k-itemset dari frequent 

itemset pada langkah sebelumnya dan menghitung nilai support k-itemset tersebut. Itemset yang memiliki 

nilai support di bawah  minsup akan dieliminasi. Algoritma berhenti ketika tidak ada lagi frequent itemset 

baru yang dihasilkan. [10] 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Proses mining dalam artikel ini digunakan untuk mengetahui pola hubungan penguasaan ICT 

mahasiswa baru  dengan Indeks Prestasi Mahasiswa (IPK).  

Penguasaan ICT mahasiswa baru meliputi penguasaan aplikasi office, internet, pemakaian sosial media, 

blog, email, elearning, ejournal/perpustakaan digital dan frekuensi penggunaan dari masing-masing 

aplikasi tersebut. Tahap awal dari proses data mining ini adalah pembersihan data, yaitu data-yang yang 

tidak lengkap dihapus yaitu dari semula sebanyak 563 menjadi 547. Tahap selanjutnya adalah tahap 

integrasi data yaitu menggabungkan antara data penguasaan ICT dengan data IPK mahasiswa FMIPA 

UNY angkatan 2015. Selanjutnya dilakukan tahapan transformasi data  sebagai berikut. 

 Frekuensi pemakaian aplikasi perkantoran/office, Email, Blog, Elearning, Online Jurnal/perpustakaan 

online, Media Sosial, dan  Instant Messaging dikategorikan menjadi 6 kategori, yang disajikan dalam 

tabel 1 berikut. 

TABEL 1. FREKUENSI PEMAKAIAN APLIKASI 

Frekuensi Pemakaian Kode 

Tidak pernah K1 
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Kurang dari sekali sebulan K2 

Sekitar sekali sebulan K3 

Sekitar sekali seminggu K4 

2-6 kali seminggu K5 

Tiap hari K6 
 

 Penguasaan penggunakan Internet, Email, blog, elearning, ejournal terdiri dari 4 kategori, yaitu 

Mahir(M), Bisa(B), Cukup Bisa(CB),  Belum Bisa(BB) 

 IPK dikelompokkan dalam 4 kategori. Pengelompokan ini didasarkan pada predikat IPK 

menurut peraturan akademik yang berlaku di UNY, yang disajikan pada Tabel 2 

TABEL 2 KATEGORI IPK 

IPK Predikat Kategori 

IPK > 3,5 Dengan Pujian (Cumlaude) A 

3<IPK≤3,5 Sangat Memuaskan B 

2,5≤IPK≤3 Memuaskan C 

Sedangkan untuk IPK yang kurang dari 2,5 dikategorikan sebagai D.  

Data yang digunakan sejumlah 547 mahasiwa MIPA angkatan 2015. Data IPK yang digunakan adalah 

IPK semester 2. Contoh data  asli yang diperoleh disajikan pada Tabel 3 sebagai berikut. 
TABEL 3 DATA IPK MAHASIWA & PENGUASAAN ICT 

Maha-

siswa 

Frekuensi Penguasaan 

Aplikasi 

Office 
Internet Email Blog Elearning 

Sosial 

Media 
Internet Email Elearning Blog 

E-

journal 
IPK 

1 

Sekitar 

sekali 
sebulan 

Tiap hari 
Sekitar sekali 

sebulan 
Tidak pernah Tidak pernah 

Tiap 

hari 
Bisa 

Cukup 

Bisa 

Cukup 

Bisa 
Bisa 

Belum 

Bisa 
3.79 

2 
2-6 kali 

seminggu 
Tiap hari 

Sekitar sekali 

sebulan 

Kurang dari 

sekali sebulan 

Sekitar sekali 

sebulan 

Tiap 

hari 
Bisa Bisa Bisa 

Belum 

Bisa 

Belum 

Bisa 
3.78 

3 
2-6 kali 

seminggu 

2-6 kali 

seminggu 

2-6 kali 

seminggu 

Sekitar sekali 

sebulan 

Sekitar sekali 

sebulan 

Tiap 

hari 
Bisa Bisa 

Cukup 

Bisa 

Belum 

Bisa 

Cukup 

Bisa 
3.72 

4 
2-6 kali 

seminggu 
Tiap hari 

Sekitar sekali 

seminggu 

Kurang dari 

sekali sebulan 

2-6 kali 

seminggu 

Tiap 

hari 
Bisa Mahir 

Belum 

Bisa 
Bisa 

Cukup 

Bisa 
3.67 

. .  

. 
. .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 

546 
2-6 kali 
seminggu 

Tiap hari 
Sekitar sekali 
seminggu 

Kurang dari 
sekali sebulan 

Sekitar sekali 
sebulan 

Tiap 
hari 

Bisa Bisa 
Cukup 
Bisa 

Cukup 
Bisa 

Belum 
Bisa 

2.83 

547 

Sekitar 

sekali 
seminggu 

Tiap hari 
Sekitar sekali 

sebulan 

Kurang dari 

sekali sebulan 

Tidak 

pernah 

Tiap 

hari 
Bisa Bisa 

Belum 

Bisa 
Bisa 

Belum 

Bisa 
2.73 

Selanjutnya,  data dianalisis dengan menggunakan software WEKA. Data diubah dalam format .arff, 

sebagai berikut 
@relation ictmaba 

 

@attribute FREK_OFFICE {K1 , K2 , K3 , K4 , K5 , K6} 

@attribute FREK_INTERNET {K1 , K2 , K3 , K4 , K5 , K6} 

@attribute FREK_EMAIL {K1 , K2 , K3 , K4 , K5 , K6} 

@attribute FREK_BLOG {K1, K2 , K3 , K4 , K5 , K6} 

@attribute FREK_ELEARNING {K1, K2, K3 , K4 , K5 , K6} 

@attribute FREK_SOSMED {K1 , K2, K3, K4 , K5 , K6} 

@attribute KEMAMPUAN_INTERNET {M , B , CB , BB} 

@attribute KEMAMPUAN_EMAIL {M , B , CB , BB} 

@attribute KEMAMPUAN_ELEARNING {M , B , CB , BB} 

@attribute KEMAMPUAN_BLOG {M , B , CB , BB} 

@attribute KEMAMPUAN_EJOURNAL {M , B , CB , BB} 

@attribute IPK { A, B, C , D } 

 

@data 

K5 , K6 , K3 , K1 , K1 , K6 , B , B , CB , B , B , A 

K5 , K6 , K5 , K1 , K5 , K6 , B , B , CB , CB , CB , A 

K4 , K5 , K5 , K2 , K2 , K5 , M , M , B , B , B , A 

K5 , K6 , K5 , K2 , K2 , K6 , B , M , M , B , B , A 

K5 , K6 , K5 , K3 , K4 , K6 , B , B , B , CB , BB , A 

K5 , K6 , K3 , K3 , K3 , K5 , M , M , B , B , B , A 
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... 

Selanjutnya file dipanggil dalam area kerja WEKA, dan diolah untuk mendapatkan aturan asosiasi . 

Dengan mengambil minimum Support 10%, artinya bahwa itemset yang nilainya kurang dari 10% (53)  

akan dieliminasi. Konfigurasi minimum support 10%, dan minimum confidence = 90% pada software 

WEKA disajikan pada Gambar 2. 

 

GAMBAR 2 KONFIGURASI SUPPORT & CONFIDENCE 

 
Scheme:       weka.associations.Apriori -N 20 -T 0 -C 0.9 -D 0.05 -U 1.0 -M 0.1 -S -1.0 

-c -1 

Relation:     ictmaba 

Instances:    547 

Attributes:   12 

              FREK_OFFICE 

              FREK_INTERNET 

              FREK_EMAIL 

              FREK_BLOG 

              FREK_ELEARNING 

              FREK_SOSMED 

              KEMAMPUAN_INTERNET 

              KEMAMPUAN_EMAIL 

              KEMAMPUAN_ELEARNING 

              KEMAMPUAN_BLOG 

              KEMAMPUAN_EJOURNAL 

              IPK 

=== Associator model (full training set) === 

 

Apriori 

======= 

 

Minimum support: 0.25 (137 instances) 

Minimum metric <confidence>: 0.9 

Number of cycles performed: 15 

 

Generated sets of large itemsets: 

Size of set of large itemsets L(1): 15 

Size of set of large itemsets L(2): 42 

Size of set of large itemsets L(3): 58 

Size of set of large itemsets L(4): 22 

Size of set of large itemsets L(5): 1 

 

Best rules found: 
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 1. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_ELEARNING=B KEMAMPUAN_BLOG=B 161 ==> FREK_SOSMED=K6 155    conf:(0.96) 

 2. FREK_OFFICE=K5 FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_INTERNET=B 155 ==> FREK_SOSMED=K6 149    conf:(0.96) 

 3. FREK_OFFICE=K5 FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_BLOG=B 145 ==> FREK_SOSMED=K6 139    conf:(0.96) 

 4. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_EMAIL=B KEMAMPUAN_ELEARNING=B 159 ==> FREK_SOSMED=K6 152    

conf:(0.96) 

 5. FREK_OFFICE=K5 FREK_INTERNET=K6 214 ==> FREK_SOSMED=K6 204    conf:(0.95) 

 6. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_INTERNET=B KEMAMPUAN_ELEARNING=B 149 ==> FREK_SOSMED=K6 142    

conf:(0.95) 

 7. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_BLOG=B 264 ==> FREK_SOSMED=K6 251    conf:(0.95) 

 8. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_ELEARNING=B KEMAMPUAN_EJOURNAL=B 156 ==> FREK_SOSMED=K6 148    

conf:(0.95) 

 9. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_ELEARNING=B 214 ==> FREK_SOSMED=K6 203    conf:(0.95) 

10. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_BLOG=B IPK=B 155 ==> FREK_SOSMED=K6 147    conf:(0.95) 

11. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_INTERNET=B KEMAMPUAN_BLOG=B 193 ==> FREK_SOSMED=K6 183    conf:(0.95) 

12. FREK_INTERNET=K6 418 ==> FREK_SOSMED=K6 396    conf:(0.95) 

13. FREK_INTERNET=K6 IPK=B 245 ==> FREK_SOSMED=K6 232    conf:(0.95) 

14. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_EMAIL=B KEMAMPUAN_BLOG=B 188 ==> FREK_SOSMED=K6 178    conf:(0.95) 

15. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_EJOURNAL=B IPK=B 149 ==> FREK_SOSMED=K6 141    conf:(0.95) 

16. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_EJOURNAL=B 241 ==> FREK_SOSMED=K6 228    conf:(0.95) 

17. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_EMAIL=B 274 ==> FREK_SOSMED=K6 259    conf:(0.95) 

18. FREK_INTERNET=K6 FREK_BLOG=K1 146 ==> FREK_SOSMED=K6 138    conf:(0.95) 

19. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_BLOG=B KEMAMPUAN_EJOURNAL=B 181 ==> FREK_SOSMED=K6 171    conf:(0.94) 

20. FREK_INTERNET=K6 KEMAMPUAN_EMAIL=B KEMAMPUAN_EJOURNAL=B 160 ==> FREK_SOSMED=K6 151    conf:(0.94) 

 

Dari rule yang diperoleh diatas,  tidak terlihat adanya asosiasi/hubungan terkait pencapaian IPK dengan 

penguasaan ICT mahasiswa baru, sehingga dapat disimpulkan bahwa penguasaan ICT mahasiswa tidak 

berpengaruh secara langsung terhadap pencapaian prestasi akademik. Dari aturan asosiasi tersebut, yang 

dapat jelas terlihat adalah frekuensi pemakaian internet yang dilakukan setiap hari, berbanding lurus 

dengan frekuensi akses sosial media yang juga dilakukan setiap hari.  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa data 

penguasaan ICT mahasiswa baru tidak dapat digunakan untuk memprediksikan pencapaian IPK 

mahasiswa. Hal ini diperoleh dari adanya hasil analisis asosiasi, yang tidak menunjukkan adanya aturan 

asiosiasi yang menghubungkan antara penguasaan ICT dengan prestasi akademik mahasiswa. Analisis  

selanjutnya dapat menggunakan data yang lebih besar lagi, misalnya dengan mengambil data mahasiswa 

dari semua fakultas, dan mencari data yang lain yang dapat digunakan untuk memprediksikan output 

perguruan tinggi dalam hal ini mahasiswa lulusan.  
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