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ABSTRACT

DESIGN OF DATA MINING TO DETERMINE IIB DARMAJAYA SCHOLARSHIP
THROUGH WEB-BASED USING K-MEANS CLUSTER METHOD

By:
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IIB Darmajaya is a higher education that annually provides scholarships to students. The type of
scholarship is the cost of improving academic achievement by the determined regulations from
the Head of Student Affairs in IIB Darmajaya. However, the institution acquires difficulties in
determining the scholarship recipients because the process was still one per one at a time. It will
be accumulated by increasing the students every year.

Design the scholarship selection application using the K-Means method was to help the
scholarship selection process and determine the eligibility scholarship candidate using the kmeans cluster method. So, the results of the selection were able to be used as a reference to
determine the selection of prospective scholarship recipients.

Using data mining for scholarship acceptance to conduct the selection was able to be conducted
by the system and produce the students who are entitled to receive scholarships. Data mining
helped the process of receiving scholarships and eased for users to determine the acceptance of
scholarships.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Beasiswa merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa guna
membantu biaya belajarnya. Pembagian beasiswa dilakukan oleh beberapa
lembaga untuk membantu seseorang yang kurang mampu ataupun berprestasi
selama menempuh studinya. Hal ini dilakukan tentu dengan tujuan untuk
meringankan beban biaya pendidikan mahasiswa. Pemberian beasiswa dapat
diketegorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja
(ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda,
tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut.
IIB Darmajaya merupakan Instansi Perguruan Tinggi yang setiap tahun
memberikan beasiswa kepada mahasiswanya. Jenis beasiswa yang diberikan
berupa beasiswa bantuan biaya pendidikan peningkatan prestasi akademik (BPP)
dengan peraturan yang sudah ditentukan oleh Kepala Kemahasiswaan IIB
Darmajaya. Namun pada proses penyeleksian calon penerima beasiswa pihak
lembaga mengalami kesulitan dalam menentukan calon penerima beasiswa yang
berhak mendapatkan beasiswa karena proses penyeleksian berkas calon penerima
beasiswa masih satu persatu apalagi dengan bertambahnya jumlah mahasiswa IIB
Darmajaya setiap tahunnya maka akan semakin bertambah pula jumlah pendaftar
calon penerima beasiswa.
IIB Darmajaya dalam menentukan calon penerima beasiswa pihak lembaga
merasa kesulitan menentukan calon penerima mahasiswa yang berhak
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mendapatkan beasiswa, maka dari itu dibutuhkan suatu sistem yang memudahkan
dalam menentukan penerima beasiswa PPA, bertujuan membantu mempermudah
proses penentuan beasiswa untuk calon penerima beasiswa yang berhak di IIB
Darmajaya
Penerapan data mining dapat membantu menganalisa data yang diperoleh dari
kondisi mahasiswa. Teknik data mining yang digunakan adalah dengan
menggunakan teknik clustering. Algoritma K-Means merupakan algoritma non
hirarki yang berasal dari metode data clustering, Menurut Mardalius (2018)
mengatakan bahwa metode K-Means ini mempartisi data kedalam kelompok
sehingga data berkarakteristik sama dimasukan kedalam sat kelompok yang sama
dan data yang berkarakteristik berbeda dikelompokkan kedalam kelompok yang
lain. Adapun tujuan dari pengelompokan data ini adalah untuk meminimalkan
fungsi objektif yang diset dalam proses pengelompokan, yang pada umumnya
berusaha meminimalkan variasi didalam suatu kelompok dan memaksimalkan
variasi antar kelompok. Kriteria yang digunakan untuk mengelompokan beasiswa
dengan K-Means adalah indek kumulatif prestasi, prestasi, dan hapalan jus AlQur’an.
Berdasarkan permasalahan diatas, memunculkan gagasan untuk

penulis

mengangkat judul “PENERAPAN DATA MINING DALAM MENENTUKAN
PENERIMAAN BEASISWA IIB DARMAJAYA MENGGUNAKAN METODE
K-MEANS CLUSTER” untuk membantu dan memudahkan perguruan tinggi
dalam menetukan siswa yang layak.
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1.2

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, makadapat di peroleh
permasalahan sebagai berikut :
1.

Bagaimana merancang aplikasi penentuan seleksi penerimaan beasiswa tidak
mampu menggunakan metode k-means cluster.

2.
1.3

Apakah rumus k-means cluster bisa dipakai untuk menyeleksi beasiswa.
Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :
1.

Sistem yang dibuat adalah proses kelayakan penerimaan beasiswa.

2.

Metode yang di gunakan adalah k-means cluster.

3.

Kriteria indek kumulatif prestasi, prestasi, minimal semester 3, dan hapalan
jus Al-Qur’an.

1.4

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:
1.

Membangun sebuah aplikasi penyeleksian beasiswa.

2.

Menentukan kelayakan calon penerima beasiswa dengan menggunakan
metode k-means cluster

1.5

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:
1.

Dapat membantu pihak sekolah atau instansi untuk menentukan pemberian
beasiawa secara tepat.

2.

Memudahkan instansi atau perguruan tinggi memberikan beasiswa dengan
tepat berdasarkan kriteria yang telah di sepakati.
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3.

Menghindari atau mengurangi tindak kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)
dalam pelaksanan pemberian beasiswa.

4.

Mengurangi nilai yang subjektif, sehingga pada tahap-tahap pengambilan
keputusan sesuai dengan kriteria yang telah di tentukan sebelumnya.

1.6

Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa
pokok bahasan, yaitu :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan latar belakang pemilihan judul skripsi, perumusan masalah,
ruang lingkup penelitian, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan
yang diterapkan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini menerangkan dan menjelaskan landasan-landasan teori yang digunakan
dan berhubungan dengan aplikasi yang dibangun.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan serta langkah-langkah
yang digunakan terkait dengan penelitian yang dilakukan.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis dan pembahasan yang diperoleh
berkaitan dengan landasan teori yang relevan dan memberikan gambaran tentang
desain aplikasi yang dibangun.
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN
Bab inimerupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran yang dapat
membantu pengembangan aplikasi ini di masa yang akan datang.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka
Sebagai bahan perbandingan dan referensi, penulis melakukan tinjauan pustaka
terhadap beberapa buku serta jurnal-jurnal penelitian lainnya yang berkaitan
dengan teori serta objek penelitian yang akan dilakukan. Teori yang berhubungan
dengan sistem meliputi data, sistem, informasi dan sistem informasi, tinjauan
pustaka dapat dituangkan dalam tabel 2.1 sebagai berikut:
Tabel 2.1. Tabel Tinjauan Pustaka
No
1

Nama Penulis
(Tahun)

Judul

Wicaksono

Implementasi

(2016)

Mining

Hasil
Data Membantu guru dalam
Dalam melakukan seleksi data

Pengelompokan
Peserta

Data peserta

Didik

didik

dalam

Di memprediksi

calon

Sekolah

Untuk penerima beasiswa, hal

Memprediksi

Calon ini ditunjukan dengan

Penerima

Beasiswa hasil

dari

User

Dengan Menggunakan Acceptance Test yang
Algoritma

Kmeans menghasilkan

(Studi Kasus Sman 16 guru
Bekasi)
2

Kartini (2016)

Rancang
Aplikasi
untuk
Kelulusan
Sekolah

sikap

sangat

positif

terhadap aplikasi ini.
Bangun Algoritma

K-Means

K-Means dapat dilakukan analisis
Klasifikasi dalam

menentukan

Siswa klasifikasi
Kepolisian nilai

rekapitulasi

kelulusan

siswa

No

Nama Penulis
(Tahun)

Judul
Negara

Hasil
Daerah DIKTUK

Kalimantan Selatan

TA

BRIGADIR

2014

dengan

menggunakan parameter
nilai

intelek,

nilai

kepribadian, dan nilai
kesehatan jasmani yang
didapatkan 3 kelompok
yaitu:

kelompok

rekapitulasi nilai lulusan
sedang sebanyak 45%,
kelompok
nilai

rekapitulasi

lulusan

tinggi

sebanyak 35% dan
kelompok

dengan

rekapitulasi nilai lulusan
rendah sebanyak 20%.
3

Nurjaya (2017)

Penerapan Data Mining Penggunaan

metode

Dalam

Pemilihan clustering algoritma K-

Penerima

Beasiswa Means

Berprestasi

di mengelompokan

Politeknik dan STMIK penerima
LPKIA

memampu
calon

beasiswa

dengan kedalam 3 kelompok,

menerapkan Metode K- yang mana kelompok
Means Clustering

pertama

berarti

memberikan
rekomendasi data yang
dapat direkomendasikan

No

Nama Penulis
(Tahun)

Judul

Hasil
mendapatkan beasiswa.
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Hendayanti et al. Ketepatan
(2018)

Klasifikasi Algoritma K-mean dan

Penerima
Stmik

Beasiswa metode

Stikom

Dengan

SOM

adalah

Bali beberapa metode pada

Hybrid

Self analisis

data

Organizing Maps Dan bertujuan
Algoritma K-Means

untuk

klasifikasi
obyek

yang

terhadap
berdasarkan

variabelnya
5

(Lhorend Mutiara Penerapan
Pratiwi,

k-means Dengan

Diana, clustering

2017)

untuk penelitian

memprediksi
nasabah

minat membantu

pada

ini

dapat
pihak

pt. marketing PT. Asuransi

Asuransi jiwa bersama Jiwa
1912

adanya

Bersama

bumiputera Bumiputera

1912

Prabumulih

dalam

prabumulih

pengambilan keputusan
untuk
promosi
masyarakat.

2.2.

Konsep Dasar Sistem

2.2.1. Pengertian Sistem
Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa:

melakukan
kepada

“Sistem merupakan sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang
lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Unsur-unsur
tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem yang bersangkutan.
Unsur-unsur sistem berhubungan erat satu sama lain dimana sifat serta kerja sama
antar unsur dalam sistem tersebut mempunyai bentuk tertentu”
Menurut Romney, (2017) menyatakan bahwa:
“Sistem adalah suatu rangkaian yang terdiri dari dua atau lebih komponen yang
saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan
dimana sistem biasanya terbagi dalam sub sistem yang lebih kecil yang
mendukung sistem yang lebih besar”
Bedasarkan teori diatas mengenai definisi sistem penulis dapat simpulkan yaitu:
Sistem merupakan sekelompok unsur yang memiliki dua atau lebih komponen
yang saling terhubung antara satu dengan lainnya yang memiliki satu tujuan yang
sama yang dimana unsur merupakan bagian yang terpisahkan dari sistem itu
sendiri.
2.2.2.

Karakteristik Sistem

Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa, karakteristik sistem terdiri dari 8
karakteristik yaitu:
1.

Komponen Sistem (Components)

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang
bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-komponen tersebut dapat
berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang
menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara
keseluruhan.

2.

Batasan Sistem (Boundary)

Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan
sistem lainnya atau sistem dengan lingkungan luarnya. Batasan sistem ini
memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisah-pisahkan.
3.

Lingkungan Luar Sistem (Environment)

Bentuk apapun yang ada di luar ruang lingkup atau batasan sistem yang
mempengaruhi operasi sistem tersebut disebut dengan lingkungan luar sistem.
Lingkungan luar sistem ini dapat menguntungkan dan dapat merugikan.
4.

Penghubung Sistem (Interface)

Media yang menghubungkan sistem dengan subsistem yang lain disebut dengan
penghubung sistem atau interface. Penghubung ini memungkinkan sumbersumber daya mengalir dari satu subsistem ke subsistem yang lain.
5.

Masukan Sistem (Input)

Energi yang dimasukkan kedalam sistem disebut masukan sistem, yang dapat
berupa pemeliharaan (maintenance input) dan sinyal (signal input).
6.

Keluaran Sistem (Output)

Hasil dari energy yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang
berguna. Keluaran ini merupakan masukan bagi subsistem yang lain.
7.

Pengolah Sistem (Process)

Suatu sistem dapat mempunyai suatu proses yang akan mengubah masukan
menjadi keluaran.
8.

Sasaran Sistem (Objective)

Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministic.
Kalau suatu sistem tidak memiliki sasaran, maka operasi sistem tidak ada
gunanya.

2.2.3.

Klasifikasi Sistem

Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dengan
komponen lainnya, karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap
kasus yang terjadi yang ada didalam sistem tersebut. Oleh Karena itu, sistem
dapat diklasifikasikan kedalam beberapa sudut pandang, seperti sistem yang
bersifat abstrak dan fisik, sistem alamiah dan buatan manusia, sistem tertentu dan
tak tentu, sistem yang bersifat terbuka dan tertutup, adapun penjelasan lebih detail
dan rinci akan dipaparkan dibawah ini:
1.

SistemAbstrak dan Sistem Fisik

Sistem abstrak adalah sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak
tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik adalah sistem yang ada secara fisik.
2.

Sistem Alamiah dan Sistem Buatan Manusia

Sistem Alamiah merupakan sistem yang terjadi karena proses alam tidak dibuat
oleh manusia (ditentukan dan dan tunduk kepada kehendak sang pencipta alam),
sedangkan sistem buatan manusia adalah sistem yang dirancang oleh manusia.
3.

Sistem Tertentu dan Sistem Tak Tentu

Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi.
Sitem tertentu relative stabil atau konstan dalam jangka waktu yang lama,

sedangkan sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depan nya tidak
dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas.
4.

Sistem Tertutup dan Sistem Terbuka

Sistem Tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh
dengan lingkungan luarnya. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa adanya turut
campur tangan dari pihak luarnya, sedangkan sistem terbuka adalah sistem yang
berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima
masukan dan menghasilkan keluaran untuk lingkungan luar atau subsistem yang
lain.
2.3.

Konsep Dasar Informasi

2.3.1.

Pengertian Informasi

Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa:
“Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau
diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Sistem
pengolahan informasi akan akan mengolah data data menjadi informasi atau
mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi yang menerimanya”.
Menurut Romney, (2017) menyatakan bahwa:
“Informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti
dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Sebagaimana perannya,
pengguna membuat keputusan yang lebih baik sebagai kuantitas dan kualitas dari
peningkatan informasi”.
Kesimpulan

dari

pengertian

informasi

adalah

data

yang

telah

diklasifikasikan atau diolah atau diinterprestasikan untuk digunakan dalam proses
pengambilan keputusan. Sistem pengolahan informasi akan akan mengolah data
data menjadi informasi atau mengolah data dari bentuk tak berguna menjadi
berguna bagi yang menerimanya

2.4.

Konsep Dasar Sistem Informasi

2.4.1.

Pengertian Sistem Informasi

Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa:
“Sistem informasi adalah Suatu Sistem didalam suatu organisasi yang
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu
organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak
luar tertentu”.
Menurut Satzinger, (2017) menyatakan bahwa:
“Sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen-komponen yang
mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyediakan output dari setiap
informasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis serta aplikasi yang digunakan
melalui perangkat lunak, database dan bahkan proses manual yang terkait”.
Kesimpulannya

adalah

Suatu

Sistem

didalam

suatu

organisasi

yang

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi
operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu
organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak
luar tertentu
2.4.2.

Komponen Sistem Informasi

Adanya komponen sistem informasi yaitu :
1.

Blok Masukan (Input Block)

Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Yang dimaksud
dengan input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan
dimasukkan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.
2.

Blok Model (Model Block)

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan
memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang
sudah tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.
3.

Blok Keluaran (Output Block)

Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang
berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatkan manajemen
serta semua pemakai sistem.

4.

Blok Teknologi (Technology Block)

Teknologi merupakan tool box dalam sistem informasi. Teknologi digunakan
untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data,
menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu pengendalian sistem
secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu teknisi
(Brainware), Perangkat Lunak (Software), dan Perangkat Keras (Hardware).
5.

Blok Basis Data (Database Block)

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu
dengan yang lainnya, tersimpan diperangkat keras computer dan perangkat lunak
digunakan untuk memanipulasinya.
6.

Blok Kendali (Control Block)

Banyak hal yang dapat merusak sistem informasi, seperti becana alam, api,
temperature, air, debu, kecurangan-kecurangan, kegagalan pada sistem itu sendiri,
ketidakefisienan, sabotase, dan lain sebagainya.
2.4.3. Tipe Sistem Informasi

Adanya tipe sistem informasi yaitu :
1.

Sistem Informasi Akutansi

2.

Sistem Informasi Pemasaran

3.

Sistem Informasi Manajemen Persediaan

4.

Sistem Informasi Personalia

5.

Sistem Informasi Distribusi

6.

Sistem Informasi Pembelian

7.

Sistem Informasi Kekayaan

8.

Sistem Informasi Analisis Kredit

9.

Sistem Informasi Penelitian dan Pengembangan

10. Sistem Informasi Teknik
2.5. Pengertian Data Mining
Menurut Suyanto, (2017) Data mining (DM) adalah gabungan sejumlah disiplin
ilmu computer, yang mendefinisikan sebagai proses penemuan pola-pola baru dari
kumpulan-kumpulan data sangat besar, meliputi metode-metode yang merupakan
irisan dari artificial intelligence, machine learning, statistics, dan database
systems.
Data mining atau penambahan kata adalah teknik yang relatif cepat dan mudah
untuk menemukan pola dan/atau relasi antar data, secara otomatis. Dengan
menggabungkan empat disiplin ilmu komputer seperti definisi diatas, pengetahuan
bisa ditemukan dalam lima proses berurutan: seleksi, pemprosesan, transformasi,
data mining, dan interprestasi/evaluasi. (Muzakir & Wulandari, 2016)

mendefinisikan Data Mining adalah Suatu metode pengolahan data untuk
menemukan pola yang tersembunyi dari data tersebut. Hasil dari pengolahan data
dengan metode data mining ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan di
masa depan.
Data mining ini juga dikenal dengan istilah pattern recognition. Data mining
merupakan metode pengolahan data berskala besar oleh karena itu data mining ini
memiliki peranan penting dalam bidang industri, keuangan, cuaca, ilmu dan
teknologi. Secara umum kajian data mining membahas metode-metode seperti
clustering, klasifikasi, regresi, seleksi variable dan market basket analisis. Dari
definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum data mining
adalah suatu kegiatan analisa data untuk mencari suatu pola tertentu, dengan
jumlah data yang besar dan bertujuan utuk menghasilkan informasi yang dapat
digunakan dan dikembangkan lebih lanjut
2.5.1. Tahapan Data Mining
Data mining merupakan inti dari proses Knowledge Discovery Databases (KDD),
meliputi dugaan algoritma yang mengeksplor data, membangun model dan
menemukan pola yang belum diketahui. KDD merupakan penyelesaian masalah
dengan menganalisa data yang ada pada database dengan data tersimpan secara
elektronik dan pencariannya dilakukan otomatis seperti pada computer. Tahapan
pada proses KDD pada database menurut (Muzakir & Wulandari, 2016) seperti
pada Gambar 2.1, sebagai berikut:

Gambar 2.1. Tahapan Proses KDD
1.

Data Selection Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional
perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai.
Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining, disimpan
suatu berkas, terpisah dari basis data operasional.

2.

Pre-processing/Cleaning Sebelum prses data mining dapat dilaksanakan,
perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses
cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data
yang inkonsisten, memperbaiki kesalahan pada data, seperti kesalahan cetak
(tipografi). Juga dilakuakan proses enrichment, yaitu proses “memperkaya”
data yang sudah ada dengan data atau informasi yang relevan dan diperlukan
untuk KDD, seperti data atau informasi eksternal.

3.

Transformation Coding adalah proses transformasi pada data yang telah
dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding
dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau
pola informasi yang akan dicari dalam basis data.

4.

Data mining Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik
dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik,
metode, atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi pemilihan
metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses
KDD secara keseluruhan.

5.

Interpretation/ Evaluation Pola informasi yang dihasilkan dari proses data
mining, perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak
yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang
disebut interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau
informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesa yang ada
sebelumnya. Langkah terakhir KDD adalah mempresentasikan pengetahuan
dalam bentuk yang mudah dipahami pengguna.

2.5.2. Teknik-Teknik Data Mining
Dengan definisi DM yang luas, ada banyak jenis teknik analisa yang dapat
digolongkan dalam DM. Karena keterbatasan tempat, disini penulis akan
memberikan sedikit gambaran tentang tiga teknik DM yang paling populer
(Muzakir & Wulandari, 2016).
1.

Association Rule Mining
Association rules (aturan asosiasi) atau affinity analysis (analisis afinitas)
berkenaan dengan studi tentang “apa bersama apa”. Sebagai contoh dapat
berupa berupa studi transaksi di supermarket, misalnya seseorang yang
membeli susu bayi juga membeli sabun mandi. Pada kasus ini berarti susu
bayi bersama dengan sabun mandi. Karena awalnya berasal dari studi tentang
database transaksi pelanggan untuk menentukan kebiasaan suatu produk
dibeli bersama produk apa, maka aturan asosiasi juga sering dinamakan
market basket analysis. “if-then” atau “jika-maka”. Aturan ini dihitung dari
data yang sifatnya probabilistic. Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah
satu metode data mining yang menjadi dasar dari berbagai metode data
mining lainnya. Khususnya salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut
analisis pola frekuensi tinggi (frequent pattern mining) menarik perhatian
banyak peneliti untuk menghasilkan algoritma yang efisien. Penting tidaknya
suatu aturan assosiatif dapat diketahui dengan dua parameter, support (nilai
penunjang) yaitu prosentase kombinasi item tersebut. dalam database dan
confidence (nilai kepastian) yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan
assosiatif. Analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menemukan

semua aturan assosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support
(minimum support) dan syarat minimum untuk confidence.
2.

Classification Dalam klasifikasi
Terdapat target variable kategori. Sebagai contoh, penggolongan pendapatan
dapat dipisahkan dalam tiga kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan
sedang, dan pendapatan rendah. Dalam decision tree tidak menggunakan
vector jarak untuk mengklasifikasikan obyek. Seringkali data observasi
mempunyai atributatribut yang bernilai nominal. Seperti yang diilustrasikan
pada gambar II.3, misalkan obyeknya adalah sekumpulan buah-buahan yang
bisa dibedakan berdasarkan atribut bentuk, warna, ukuran dan rasa. Bentuk,
warna, ukuran dan rasa adalah besaran nominal, yaitu bersifat categoris dan
tiap nilai tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Dalam atribut warna ada
beberapa nilai yang mungkin yaitu hijau, kuning, merah. Dalam atribut
ukuran ada nilai besar, sedang dan kecil. Dengan nilai-nilai atribut ini,
kemudian dibuat decision tree untuk menentukan suatu obyek termasuk jenis
buah apa jika nilai tiap-tiap atribut diberikan.

3.

Clustering
Analisa “Cluster yaitu menemukan kumpulan objek hingga objek-objek
dalam satu kelompok sama (atau punya hubungan) dengan yang lain dan
berbeda (atau tidak berhubungan) dengan objek-objek dalam kelompok lain”.
Clustering termasuk metode yang sudah cukup dikenal dan banyak dipakai
dalam data mining. Sampai sekarang para ilmuwan dalam bidang data mining
masih melakukan berbagai usaha untuk melakukan perbaikan model

clustering karena metode yang dikembangkan sekarang masih bersifat
heuristic. Usahausaha untuk menghitung jumlah cluster yang optimal dan
pengklasteran yang paling baik masih terus dilakukan. Dengan demikian
menggunakan metode yang sekarang, tidak bisa menjamin hasil pengklasteran sudah merupakan hasil yang optimal. Namun, hasil yang dicapai
biasanya sudah cukup bagus dari segi praktis. Tujuan utama dari metode
clustering adalah pengelompokan sejumlah data/objek ke dalam cluster (grup)
sehingga dalam setiap cluster akan berisi data yang semirip mungkin. Dalam
clustering metode ini berusaha untuk menempatkan obyek yang mirip
(jaraknya dekat) dalam satu klaster dan membuat jarak antar klaster sejauh
mungkin. Ini berarti obyek dalam satu cluster sangat mirip satu sama lain dan
berbeda dengan obyek dalam cluster-cluster yang lain. Dalam metode ini
tidak diketahui sebelumnya berapa jumlah cluster dan bagaimana
pengelompokannya.
2.6. Algoritma K-Means
Pengelompokan objek (objek clustering) adalah salah satu proses dari objek
mining yang bertujuan untuk mempartisi objek yang ada kedalam satu atau lebih
cluster objek berdasarkan karakteristiknya. Objek dengan karakteristik yang sama
dikelompokkan dalam satu cluster dan objek dengan karakteristik berbeda
dikelompokkan kedalam cluster yang lain. Algoritma K-Means Cluster Analysis
termasuk dalam kelompok metode cluster analysis non hirarki, dimana jumlah
kelompok yang akan dibentuk sudah terlebih dahulu diketahui atau ditetapkan
jumlahnya. Algoritma K-Means Cluster Analysis menggunakan metode

perhitungan jarak (distance) untuk mengukur tingkat kedekatan antara objek
dengan titik tengah (centroid). Algoritma K-Means tidak terpengaruh terhadap
urutan objek yang digunakan, hal ini dibuktikan ketika penulis mencoba
menentukan secara acak titik awal pusat cluster dari salah satu objek pada
permulaan perhitungan. Jumlah keanggotaan cluster yang dihasilkan berjumlah
sama ketika menggunakan objek yang lain sebagai titik awal pusat cluster
tersebut. Namun, hal ini hanya berpengaruh pada jumlah iterasi yang dilakukan.
Algoritma K-Means Cluster Analysis pada dasarnya dapat diterapkan pada
permasalahan dalam memahami perilaku konsumen, mengidentifikasi peluang
produk baru dipasaran dan algoritma K-Means ini juga dapat digunakan untuk
meringkas objek dari jumlah besar sehingga lebih memudahkan untuk
mendiskripsikan sifat-sifat atau karakteristik dari masing-masing kelompok
2.6.1. Algoritma K-Means Clustering
K-Means Clustering adalah suatu metode penganalisaan data atau metode Data
Mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi (unsupervised) dan
merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan
sistem partisi. Dasar algoritma K-Means:
1. Pilih K sebagai centorid awal
2. Ulangi
3. Bentuk K cluster dengan menetapkan semua poin ke centroid terdekat.
4. Menghitung berubah centroid setiap cluster
5. Sampai centroid tidak.

Metode K-Means ini mempartisi data kedalam kelompok sehingga data
berkarakteristik sama dimasukan kedalam sat kelompok yang sama dan data yang
berkarakteristik berbeda dikelompokkan kedalam kelompok yang lain. Langkahlangkah melakukan clustering dengan metode K-Means adalah sebagai berikut: 1.
Tentukan nilai k sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. 2. Inisialisasi k pusat
cluster ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun yang paling sering
dilakukan adalah dengan cara random yang di ambil dari data yang ada. 3.
Menghitung jarak setiap data input terhadap masing – masing centroid
menggunakan rumus jarak Euclidean (Euclidean Distance) hingga ditemukan
jarak yang paling dekat dari setiap data dengan centroid. Berikut adalah
persamaan Euclidian Distance:

dij

= Jarak objek antara objek i dan j

P

= Dimensi data

Xik

= Koordinat dari obyek i pada dimensi k

Xjk

= Koordinat dari obyek j pada dimensi k

2.7.

Perancangan Unified Modelling Language (UML)

Menurut Rosa dan Shalahuddin (2016) menyatakan bahwa:
“Bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan
menggunakan diagram dan teks-teks pendukung”.

Berikut ini merupakan penjelasan tentang masing-masing diagram yang ada pada
Unified Modelling Language (UML), macam-macam diagram yang dikelompokan
dalam 3 kategori. Pembagian kategori dan macam-macam diagram tersebut dapat
dilihat pada gambar 2.3. sebagai berikut:
UML Diagram

Structure
Diagrams

Behavior
Diagrams

Intraction
Diagrams

Class Diagrams

Use Case
Diagrams

Squence Diagrams

Object Diagrams

Activity Diagrams

Communication
Diagrams

Component
Diagrams

Stage Machine
Diagrams

Timing
Diagrams

Composite
Structure
Diagrams

Intraction
Overview
Diagrams

Package
Diagrams
Deployment
Diagrams

Gambar 2.3. Diagram UML
Sumber: (Salahuddin, 2016)
2.7.1. Use Case Diagram
Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa:
“Use case diagram atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakuan
(behavior) sistem informasi yang akan dibuat”.
Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan
sistem informasi yang akan dibuat.
Tabel 2.2. Simbol Use Case Diagram
No.

Simbol

Keterangan

No.

Simbol

Keterangan
Use Case
Fungsionalitas

1.

yang

disediakan

sistem

sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan
antara

unit

atau

aktor,

biasanya

menggunakan kata kerja diawal di awa
frase nama use case.
Aktor
Orang, proses, atau sistem lain yang

2.

berinteraksi dengan sistem informasi yang
akan dibuat diluar sistem informasi yang
akan dibuat itu sendiri
Asosiasi/association
Merupakan komunikasi antara aktor dan

3.

use case yang berpartisipasi pada use case
atau use case memiliki interaksi dengan
aktor.
Generalisasi (generalization)
merupakan hupromosin (umum – khusus)

4.

antara dua buah use case dimana fungsi
yang satu adalah fungsi yang lebih umum
dari lainnya.
Include berarti use case yang ditambahkan
5.

<< Include >>

akan dipanggil saat use case tambahan
dijalankan.

No.

Simbol

Keterangan
Ekstensi (extend) merupakan use case

6.
<<Extend>>

tambahan ke sebuah

use case yang

ditambahkan dapat berdiri sendiri walau
tanpa use case tambahan itu.

Sumber:(Salahuddin, 2016)

2.7.2. Activity Diagram
Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa:
“Activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem
atau proses bisnis atau menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan
aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem”.
Tabel 2.3. Simbol Activity Diagram
No.

Simbol

Keterangan
Status awal aktivitas sitem, sebuah diagram
aktivitas memiliki sebuah status awal.

1.

Aktivitas

yang

dilakukan

aktivitas

biasanya diawali dengan kata kerja.

2.

Percabangan

(Decision)

merupakan

asosiasi

percabangan dimana jika ada pilihan aktivitas

3.

lebih dari satu.
Penggapromosin

(Join)

merupakan

asosiasi

penggapromosin dimana lebih dari satu aktivitas

4.

digabungkan menjadi satu.
Nama swimlane

Swimlane
Memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung

5.

jawab terhadap aktivitas.
Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah

6.

diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.
Sumber: (Salahuddin, 2016)

2.7.3.

sistem,

Class Diagram

Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa:

“Class diagram mengembangkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelaskelas yang akan dibuat untuk membangun sistem”.
Tabel 2.4. Simbol Class Diagram
No.

1.

Keterangan

Simbol

Nama_kelas

Kelas pada struktur sistem.

+Atribute

+Operasi
Antar Muka/Interface

Sama

dengan

konsep

interface

dalam

pemrograman berorientasi objek.

2.

Nama_Interface
Asosiasi / Asociation

asosiasi

3.

juga

disertai

dengan

Berarah

/ Relasi antar kelas dengan makna kelas yang

Directed Association

satu digunakan oleh kelas yang lain, asosiasi
biasanya juga disertai dengan multiplicity.

Generalisasi

Relasi antar kelas dengan makna generalisasispesialisasi (umum khusus)

5.

Ketergantungan
6.

biasanya

multiplicity.
Asosiasi

4.

Relasi antar kelas dengan makna umum,

dependency

/ Relasi

antar

kelas

ketergantungan antar kelas.

dengan

makna

No.

Keterangan

Simbol
Agregasi / aggregation

Relasi antar kelas dengan maksna semua
bagian (whole-part)

7.

Sumber: (Salahuddin, 2016)
2.8. Perangkat Lunak
Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa:
“Program komputer yang terasosiasi dengan dokumentasi perangkat lunak seperti
dokumentasi kebutuhan, model desain, dan cara penggunaan (user manual).”
Sebuah program komputer tanpa terasosiasi dengan dokumentasinya maka belum
dapat disebut perangkat lunak (software).

2.9. Pengertian Web
Menurut Abdulloh, (2017) Web adalah “Sekumpulan halaman yang terdiri dari
beberapa halaman yang berisi informasi dalam bentuk data digital baik berupa
text, gambar, video, audio, dan animasi lainnya yang disediakan melalui jalur
koneksi internet.” Internet juga dapat diartikan jaringan yang digunakan untuk
mengirim informasi pada website.
2.10. Bahasa Pemrograman
Menurut Abdulloh, (2017) bahasa pemrograman merupakan bahasa yang dapat
dipahami oleh komputer, ada 4 macam bahasa pemrograman untuk membuat
website yaitu: HTML, CSS, Javascript, dan PHP.
2.10.1. PHP

Menurut Anhar, (2013) PHP Singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor yaitu
bahasa pemrograman web server-side yang bersifat open source. PHP merupakan
script yang terintegrasi dengan HTML dan berada pada server (server side HTML
embedded scripting). PHP adalah script yang digunakan untuk membuat halaman
website yang dinamis. Dinamis berarti yang akan ditampilkan dibuat saat halaman
itu diminta oleh client atau pengguna akhir. Mekanisme ini menyebabkan
informasi yang diterima client atau pengguna akhir selalu yang terbaru/ up to date.
Semua script PHP dieksekusi pada dimana script tersebut dijalankan.
Relational
Database Oracle,
PostgreSQL,
MySQL

Relational
Database Oracle,
PostgreSQL,
MySQL

Relational
Database Oracle,
PostgreSQL,
MySQL

Relational
Database Oracle,
PostgreSQL,
MySQL

Gambar 2.2. Bagan dari Aplikasi Web
Sumber: (Anhar, 2013)
Dari gambar 2.1 terlihat adanya hubungan antara web browser, web server, bahasa
pemrograman PHP, dan Database. Secara teknis, database, menyimpan data yang
diolah oleh bahasa pemrogrman PHP yang ada di web server kemudian data
tersebut ditampilkan dengan web browser dengan cara menuliskan alamat/URL
sesuai nama file yang terdapat pada web server. Sintaks dasar PHP, PHP
merupakan sebuah bahasa pemrograman web yang memiliki sintak atau aturan

dalam menuliskan script atau kode-kodenya. Untuk menjelaskan cara penulisan
kode PHP, bisa kita lihat pada empat macam cara penulisan kode PHP, yaitu:
1.

<? echo (“ini adalah script PHP\n”);?>

2.

<? Php echo (“ini juga script PHP\n”);?>

3.

<script language=”php”>
echo (“Latihan menulis script PHP”);
</script>

4.

<% echo (“kalau yang ini mirip dengan ASP”); %>

Dapat memilih salah satu dari keempat contoh penulisan script PHP diatas, tetapi
yang paling populer dan sering digunakan adalah pada contoh nomor 1 dan 2.
Kode-kode PHP memiliki tata aturan, yaitu diawali dengan tanda <?php dan
diakhiri dengan tanda ?>. tiap akhir baris baris harus selalu diberi tanda titik koma
(;). PHP bersifat case sensitive, artinya penulisan huruf besar dan kecil pada
codePHP sangat berpengaruh.
2.11. Basis Data
Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa:
“Sistem terkomputerisasi yang tujuan umumnya adalah memelihara data yang
sudah diolah atau informasinya dan membuat informasi tersedia saat dibutuhkan
atau media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat”.
2.11.1. DBMS
Menurut Salahuddin, (2016) menyatakan bahwa:
“Suatu sistem aplikasi yang digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan
menampilkan data”

MySQL merupakan salah satu database yang populer dan mendunia. MySQL
bekerja dengan menggunakan SQL Language (Structure Query Language). Dapat
diartikan bahwa MySQL merupakan standar penggunaan database di dunia untuk
pengolahan data karena bahasa SQL adalah bahasa paling umum digunakan untuk
mengakses database.
MySQL adalah system manajemen database relasional yang mampu berjalan di
semua system operasi atau multi-platform. Suatu database relasional menyimpan
data dalam tabel-tabel terpisah. Hal ini memungkinkan kecepatan dan
fleksibelitas. Table-tabel yang dihubungkan dengan relasi yang ditentukan
membuatnya bias mengkombinasikan data dari berapa table pada suatu
permintaan.
Data language MySQL meliputi DDL (Data Definition Language) dan DML
(Data Manipulation Language). DDL merupakan perintah yang digunakan untuk
menciptakan suatu struktur data atau untuk membangun database. Sementara
DML digunakan untuk melakukan modifikasi dan pengolahan data pada suatu
database.
2.12. Kelebihan MySQL
Kelebihan dari MySql antara lain:
1.

Bersifat open source.

2.

Menggunakan bahasa SQL, yang merupakan standar bahasa dalam akses
database.

3.

Super performance dan reliable, pemrosesan databasenya sangat cepat dan
stabil.

4.

Portabilitas di berbagai sistem operasi.

5.

Skalabilitas dan pembatasan, MySQL mampu menangani database dalam
skala besar, dengan jumlah rekaman (records) lebih dari 50 juta dan 60 ribu
tabel serta 5 milyar baris. Selain itu batas indeks yang didapat ditampung
mencapai 32 indeks pada tiap tabelnya.

6.

Multi-user, dimana MySQL dapat digunakan oleh beberapa pengguna
dalam waktu bersamaan tanpa mengalami konflik.

2.13.

Kekurangan MySQL

Kelemahan MySQL yang paling kentara adalah feature-creep, artinya MySQL
berusaha kompatibel dengan beberapa standar serta berusaha memenuhinya. Fiturfitur itu belum lengkap untuk bertindak sesuai standar sehingga performencenya
dalam memenuhi dalam standar tersebut belum cukup baik. Selain itu kelemahan
MySQL yang pantas disorot adalah dari sisi security atau kelemahan yang agak
terlalu sederhana bagi sebuah SQL. Masalah keamanan yang kurang baik
memungkinkan Hacker membobol basisdata sehingga rentan terhadap pencurian
dan penyalahgunaan data.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.Pengumpulan Data
Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:
3.1.1. Studi Literatur (library)
Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari dan
mempergunakan referensi dari buku-buku yang diterbitkan oleh para ahli serta
mempelajari sumber-sumber dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penulisan skripsi ini
3.1.2. Wawancara (Interview)
Metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab atau wawancara kepada pihak yang
berkaitan dengan permasalahan penentuan mahasiswa beasiswa berprestasi IIB
Darmajaya. Dalam melakukan wawancara mengenai tentang penentuan
mahasiswa beasiswa berprestasi IIB Darmajaya
3.1.3. Pengamatan (Observation)
Peneliti menggunakan metode ini, untuk mengamati secara langsung proses
menentukan kriteria, bobot dan menentukan mahasiswa berprestasi. Dengan
tujuan untuk mendapatkan data yang benar dan akurat serta mempermudah dalam
penelitian.
3.2.Pembangunan Perangkat Lunak
Metodologi pengembangan waterfall adalah sebuah metode pengembangan sistem
dimana antar satu fase ke fase yang lain dilakukan secara berurutan. Biasanya

2

sebuah langkah akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan fase
berikutnya keuntungan menggunakan metode ini requirement harus didefinisikan
lebih mendalam sebelum proses coding dilakukan.
Disamping itu metode ini memungkinkan sedikit mungkin perubahan yang
dilakukan oleh proyek berlangsung. Namun metode ini memiliki beberapa
kelemahan diantaranya harus komplit sebelum program dimulai, serta jika terjadi
fase yang dilewati, maka biaya yang akan ditimbulkan lumayan besar
(Alan Dennis, 2012).

Gambar 3.1. Waterfall
3.2.1 Planning (Perencanaan)
Tahap ini merupakan perencanaan untuk prakiraan-prakiraan penjadwalan,
pelacakan. Waktu penelitian ini akan dilakukan selama 3 bulan
3.2.2

Analysis kebutuhan
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Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan untuk mespesifikasikan kebutuhan
perangkat lunak agar dapat dipahami perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan
oleh user. Spesifikasi kebutuhan perangkat lunak pada tahap ini perlu untuk
didokumentasi, untuk perangkat lunak yang dibutuhan yaitu:
1.

Sistem operasi Microsoft Windows 7

2.

Bahasa Pemrograman PHP

3.

MySQL sebagai database.

4.

Aplikasi balsamiq mockup untuk perancangan interface

3.2.3

Design

Desain perangkat lunak adalah proses pembuatan program perangkat lunak
termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antar muka, dan
prosedur pengkodean.
3.2.4

Implementation (pengujian)

Merupakan bagian untuk menerjemahkan data yang telah dirancang ke dalam
bahasa pemrograman komputer yang telah ditentukan. Semua tahap ini desain
perangkat lunak sebagai sebuah program lengkap atau unit program.
3.2.5

Maintenance (pemeliharaan)

Tidak menutup kemungkinan sebuauh perangkat lunak mengalami perubahan
ketika sudah dikirim ke user. Perubahan bisa terjadi karena adanya kesalahan
yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian.
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3.3 Pengujian Perangkat Lunak
Perancangan pengujian adlah rancangan yang akan dibuat pngujian sesuai denga
form yang akan dibuat:
Tabel 3.1. Rancangan Pengujian Black Box
No

Kasus Uji

Hasil yang diharapkan

Form Utama
Daftar Pertanyaan

Input dan output sistem dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut:
Tabel 3.2. Input dan Output Sistem
Input
Data Kriteria

Output
Laporan Perhitungan Clustering

Data Alternatif
Data Mahasiswa
Data Perhitungan Clustering

3.4

Analisis Kebutuhan

Analisi sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam
bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan
mengevaluasi

permasalahan-permasalahan,

beasiswa berprestasi IIB Darmajaya.

dengan

penentuan

mahasiswa
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3.4.1

Analisis Sistem yang Berjalan

Metode yang diajukan untuk menentukan penerima beasiswa terdiri dari beberapa
tahapan. Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari data preprocessing berupa
parsing untuk mendapatkan bagian bagian data yang diinginkan. Lalu cleaning
digunakan untuk memeriksa data yang inkonsisten dan kesalahan cetak (tipografi)
serta mengisi missing value. Tahapan selanjutnya yaitu clustering, di dalam tahap
pengelompokkan ini diawali dengan menentukan jumlah cluster setelah itu
tentukan titik pusat cluster (centroid) lalu hitung jarak antar data ke titik pusat
cluster dengan persamaan euclidean distance. Kemudian alokasikan data-data
tersebut ke cluster terdekat sehingga diketahui di kelompok mana data tersebut
berada. Tahap selanjutnya yaitu decision making, dimana data yang telah
dikelompokkan akan dirangkingkan. Dari data tersebut dibuat matriks keputusan
berdasarkan kriteria dan alternatif yang dimiliki yang setelah itu dinormalisasikan.
Selanjutnya tentukanlah solusi ideal positif dan negatifnya yang diikuti dengan
menghitung utility measures. Kemudian rangkingkan semua alternatif sehingga
didapatilah hasil perangkingan untuk hasil rekomendasi yang berhak menerima
beasiswa. Adapun tahapan-tahapan diatas dapat dilihat dalam bentuk arsitektur
umum pada Gambar 3.1.
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Gambar 3.2. Arsitektur Umum

3.5.

Analisis K-Means Clustering

Pada tahap ini dilakukan analisis dengan K-Means Clustering. Tahapan analisis
yang akan dilakukan yaitu:
3.5.1. Menentukan Jumlah Cluster
Tahap awal dalam proses clustering adalah menentukan berapa jumlah cluster
yang diinginkan. Pada sistem penentuan penerima beasiswa akan digunakan 3
cluster yaitu cluster pertama (C1), cluster kedua (C2) dan cluster ketiga (C3).
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3.5.2. Menentukan Pusat Cluster (centroid)
Pada tahap ini ditentukan nilai pusat cluster (centroid) awal secara random dari
data yang telah diinputkan. indek kumulatif prestasi, prestasi dan minimal
semester 3. Maka diperoleh:
C1= (6.885.571; 50.118; 40.064)
C2= (1.315.133; 47.680; 40.768)
C3= (1.294.884; 64.976; 34.801)

3.5.3. Hitung Jarak Data dengan Euclidean Distance
Kemudian akan dihitung jarak dari setiap data ke setiap pusat cluster yang ada
dengan euclidean distance sehingga ditemukan jarak terdekat dari tiap data ke
centroid. Perhitungan dengan euclidean distance dapat digunakan dengan
persamaan 3.1:
𝑑(𝑥𝑖, 𝜇𝑗) = √(𝑥𝑖𝑎 − 𝜇𝑗𝑎)2 + (𝑥𝑖𝑏 − 𝜇𝑗𝑏)2

(3.1)

Dengan ketentuan sebagai berikut:
xi

: data kriteria

µj

: centroid pada cluster ke-j

Jarak data pertama ke pusat cluster pertama
d

Jarak data pertama ke pusat cluster kedua
d12=√(2.603.310– 1.315.133)2 + (60.791– 47.680)2 + (46.490– 40.768)2 =
1.28825643
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Jarak data pertama ke pusat cluster ketiga
d13= √(2.603.310– 1.294.884)2 + (60.791– 64.976)2 + (46.490– 34.801)2 =
1.3084849
Jarak data kedua ke pusat cluster pertama
d21= √(2.000.000– 6.885.571)2 + (60.973– 50.118)2 + (43.189– 40.064)2 =
1.54495733
Jarak data kedua ke pusat cluster kedua
d22= √(2.000.000– 1.315.133)2 + (60.973– 47.680)2 + (43.189– 40.768)2 =
2.16616106
Jarak data kedua ke pusat cluster ketiga
d
Jarak data ketiga ke pusat cluster pertama
d31=√(2.000.000 − 6.885.571)2 + (68.267 − 50.118)2 + (35.516 − 40.064)2 =
1.54496453
Jarak data ketiga ke pusat cluster kedua
d32= √(2.000.000 − 1.315.133)2 + (68.267 − 47.680)2 + (35.516 − 40.768)2 =
2.16678152
Jarak data ketiga ke pusat cluster ketiga
d32= √(2.000.000 − 1.294.884)2 + (68.267 − 64.976)2 + (35.516 − 34.801)2 =
1.04193435
Hasil perhitungan jarak awal pada iterasi-1 dapat dilihat pada Tabel 3.3.
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Tabel 3.3. Pusat cluster iterasi 1
Nama

Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Pendaftar 1

1.35417556

1.28825643

1.3084849

Pendaftar 2

1.54495733

2.16616106

2.22996627

Pendaftar 3

1.54496453

2.16678152

1.04193435

Pendaftar 21.614

1.61278855

1.0499382

2.9001268

3.5.4. Kelompokkan Data pada Cluster Terdekat
Dari hasil hitungan pada Tabel 3.10, setiap data akan dialokasikan ke suatu cluster
berdasarkan jarak terdekat dari pusat clusternya. Pada data pertama diperoleh
jarak terdekat dengan pusat cluster kedua, maka data tersebut akan menjadi
anggota cluster kedua. Hasil cluster pada iterasi 1 dapat dilihat pada Tabel 3.11:
Tabel 3.4. Hasil cluster iterasi 1
Nama

Cluster 1

Pendaftar 1
Pendaftar 2

Cluster 2
*

*

Pendaftar 3

Pendaftar 21.614

Cluster 3

*

*

3.5.5. Hasil Clustering
Proses iterasi berakhir pada iterasi ke 1 dan menghasilkan 13.423 data untuk
cluster pertama, 7.030 data pada cluster kedua dan 1.161 data pada cluster ketiga
yang dapat dilihat di Tabel 3.14, Tabel 3.15 dan Tabel 3.16.
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Tabel 3.5. Hasil Cluster Pertama
No

Nama

Cluster

1

Pendaftar 2

Cluster 1

2

Pendaftar 6

Cluster 1

3

Pendaftar 10

Cluster 1

4

Pendaftar 11

Cluster 1

5

Pendaftar 12

Cluster 1

13.423 Pendaftar 21.240

No

Tabel 3.6. Hasil Cluster Kedua
Nama

Cluster 1

Cluster

1

Pendaftar 1

Cluster 2

2

Pendaftar 5

Cluster 2

3

Pendaftar 8

Cluster 2

4

Pendafta 13

Cluster 2

5

Pendaftar 17

Cluster 2

7.030

Pendaftar 21.614

Cluster 2

No

Tabel 3.7. Hasil Cluster Ketiga
Nama

Cluster

1

Pendaftar 3

Cluster 3

2

Pendaftar 4

Cluster 3

3

Pendaftar 7

Cluster 3

4

Pendaftar 9

Cluster 3

5

Pendaftar 14

Cluster 3

11

1.161

3.6

Pendaftar 17.832

Cluster 3

Usecase Diagram

Usecase atau diagram usecase merupakan pemodelan untuk kegiatan pada sistem
yang akan dibuat. Sistem memiliki 3 aktor yaitu admin, pimpinan, dan mahasiswa
kejaksaan. Rancangan usecase diagram dapat dilihat pada Gambar 3.3 sebagai
berikut:

Gambar 3.3. Usecase Diagram
3.7

Analisis Aktor

Analisis aktor merupakan penjelasan suatu aktor atau penguna dalam penentuan
mahasiswa beasiswa berprestasi IIB Darmajaya, untuk penjelasan dapat dilihat
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pada tabel 3.4 sebagai berikut:
Tabel 3.8. Analisis Aktor (Pengguna)
Nama Aktor
Admin

Keterangan
Admin adalah orang yang mengolah semua data yang
ada

disistem

penentuan

mahasiswa

beasiswa

berprestasi IIB Darmajaya
Pimpinan

Adalah orang yang melihat laporan hasil perhitungan
cluster

Mahasiswa

Mahasiswa adalah orang yang melihat data hasil
perhitungan berdasarkan perhitungan

3.8

Activity Diagram

3.8.1

Activity Diagram Admin

Activity diagram admin menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah
sistem atau proses bisnis untuk admin kesistem, untuk rancanganya dapat dilihat
pada Gambar 3.4. sebagai berikut:
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Gambar 3.4. Activity Diagram Admin

3.8.2

Activity Diagram Pimpinan

Activity diagram pimpinan menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah
sistem atau proses bisnis untuk melihat laporan hasil perhitungan cluster untuk
rancanganya dapat dilihat pada Gambar 3.5. sebagai berikut:
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Gambar 3.5. Activity Diagram Pimpinan

3.8.3

Activity Diagram Mahasiswa

Activity diagram pimpinan menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah
sistem atau proses bisnis untuk melihat data melihat data hasil perhitungan, untuk
rancanganya dapat dilihat pada Gambar 3.6 sebagai berikut:
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Gambar 3.6. Activity Diagram Pimpinan

3.8.4

Class Diagram

Class diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. kelas
memiliki 3 bagian utama yaitu attribute, operation, dan name. kelas-kelas yang
ada pada struktur sistem harus dapat melakukan fungsi-fungsi sesuai dengan
kebutuhan system. Untuk perancanganya dapat dilihat pada Gambar 3.7. sebagai
berikut:
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Gambar 3.7. Class Diagram

3.9

Rancangan Interface

3.9.1. Rancangan Antar Muka Login Admin
Halaman login admin merupakan proses login yang akan dilakukan oleh
admin saat pertamakali ingin masuk ke dalam sistem datamining penentuan
penerima beasiswa menggunakan datamining clustering. Login ini digunakan
untuk hak akses sebagai administrator yang dapat mengelola informasi yang
terdapat pada website. Admin dapat mengisikan username dan password untuk
dapat melihat datamining clustering. Rancangan antar muka login admin dapat
dilihat pada gambar 3.8 dibawah ini:
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Gambar 3.8. Rancangan Antar Muka Login Admin
3.9.2. Rancangan Antar Muka Informasi Bagian Utama/Dashboard
Halaman Antar Muka Informasi Bagian Utama/Dashboard yaitu tampilan
awal yang terdapat pada sistem datamining penentuan penerima beasiswa
menggunakan datamining clustering pada IIB Darmajaya. Rancangan antar muka
informasi bagian utama/dashboard dilihat pada gambar 3.9 di bawah ini:
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Gambar 3.9. Rancangan Antar Muka Informasi Bagian Utama/Dashboard

3.9.3. Rancangan Antar Muka Kriteria Hafidz Qur’an
Halaman antar muka data kriteria berguna untuk menambahkan data
kriteria hafidz qur’an. Menu ini terdapat tombol tambah data kriteria yang
berfungsi untuk menambah data kriteria dan tombol cari kriteria yang berfungsi
untuk mencari data kriteria. Rancangan antar muka data kriteria dilihat pada
gambar 3.10 di bawah ini:
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Gambar 3.10. Rancangan Antar Muka Data Kriteria Hafidz Qur’an
3.9.4. Rancangan Antar Muka Data Input Data Kriteria Beasiswa Anak
Yatim
Halaman antar muka input data kriteria digunakan admin untuk input data
kriteria beasiswa anak yatim. Pada Halaman ini terdatap tombol cari untuk
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mencari data kriteria beasiswa anak yatim. Rancangan antar muka data kriteria
dilihat pada gambar 3.11 di bawah ini:

Gambar 3.11. Rancangan Antar Muka Data Input Kriteria Beasiswa Anak Yatim
3.9.5. Rancangan Antar Muka Data Input Data Kriteria Beasiswa Tidak
Mampu
Halaman antar muka input data kriteria digunakan admin untuk input data
kriteria beasiswa tidak mampu. Pada Halaman ini terdatap tombol cari untuk
mencari data kriteria beasiswa beasiswa tidak mampu. Rancangan antar muka data
kriteria dilihat pada gambar 3.12 di bawah ini:
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Gambar 3.12. Rancangan Antar Muka Data Input Kriteria Beasiswa Tidak
Mampu
3.9.6. Rancangan Antar Muka Data Input Data Kriteria Beasiswa
Berprestasi
Halaman antar muka input data kriteria digunakan admin untuk input data
kriteria beasiswa berprestasi. Pada Halaman ini terdatap tombol cari untuk
mencari data kriteria beasiswa berprestasi. Rancangan antar muka data kriteria
dilihat pada gambar 3.13 di bawah ini:
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Gambar 3.13. Rancangan Antar Muka Data Input Kriteria Beasiswa Berprestasi
3.9.7. Rancangan Antar Muka Data Input Data Kriteria Beasiswa Bidikmisi
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Halaman antar muka input data kriteria digunakan admin untuk input data
kriteria beasiswa bidikmisi. Pada Halaman ini terdatap tombol cari untuk mencari
data kriteria beasiswa bidikmisi. Rancangan antar muka data kriteria dilihat pada
gambar 3.14 di bawah ini:

Gambar 3.14. Rancangan Antar Muka Data Input Kriteria Beasiswa Bidikmisi
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3.9.8. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Hafidz Qur’an
Halaman antar muka data alternatif berguna untuk menambahkan data
alternatif beasiswa hafidz qur’an. Menu ini terdapat tombol cari mahasiswa yang
berfungsi untuk mencari data alternatif beasiswa hafidz qur’an. Rancangan antar
muka data alternatif beasiswa hafidz qur’an dilihat pada gambar 3.15 di bawah
ini:
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Gambar 3.15. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Hafidz Qur’an
3.9.9. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Anak Yatim
Halaman antar muka data alternatif berguna untuk menambahkan data
alternatif beasiswa anak yatim. Menu ini terdapat tombol cari mahasiswa yang
berfungsi untuk mencari data alternatif beasiswa anak yatim. Rancangan antar
muka data alternatif beasiswa anak yatim dilihat pada gambar 3.16 di bawah ini:
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Gambar 3.16. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Anak Yatim

3.9.10. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Tidak Mampu
Halaman antar muka data alternatif berguna untuk menambahkan data
alternatif beasiswa tidak mampu. Menu ini terdapat tombol cari mahasiswa yang
berfungsi untuk mencari data alternatif beasiswa tidak mampu. Rancangan antar
muka data alternatif beasiswa tidak mampu dilihat pada gambar 3.17 di bawah ini:
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Gambar 3.17. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Tidak Mampu

3.9.11. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Berprestasi
Halaman antar muka data alternatif berguna untuk menambahkan data
alternatif beasiswa berprestasi. Menu ini terdapat tombol cari mahasiswa yang
berfungsi untuk mencari data alternatif beasiswa berprestasi. Rancangan antar
muka data alternatif beasiswa berprestasi dilihat pada gambar 3.18 di bawah ini:
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Gambar 3.18. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Berprestasi

3.9.12. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Bidikmisi
Halaman antar muka data alternatif beasiswa bidikmisi berguna untuk
menambahkan data alternatif beasiswa bidikmisi. Menu ini terdapat tombol cari
mahasiswa yang berfungsi untuk mencari data alternatif beasiswa berprestasi.
Rancangan antar muka data alternatif beasiswa bidikmisi dilihat pada gambar 3.19
di bawah ini:
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Gambar 3.19. Rancangan Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Bidikmisi

3.9.13. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa Hafidz
Qur’an
Halaman antar muka perhitungan digunakan admin untuk input data
perhitungan. Pada Halaman ini terdatap tombol simpan data perhitungan berfungsi
untuk menambahkan perhitungan dan tombol cari nama perhitungan berfungsi
untuk perhitungan K-Means beasiswa hafidz qur’an. Rancangan antar muka data
perhitungan K-Means beasiswa hafidz qur’an dilihat pada gambar 3.20 di bawah
ini:
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Gambar 3.20. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa Hafidz
Qur’an

3.9.14. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa Anak Yatim
Halaman antar muka perhitungan K-Means beasiswa anak yatim
digunakan admin untuk input data perhitungan. Pada Halaman ini terdatap tombol
simpan data perhitungan K-Means beasiswa anak yatim berfungsi untuk
menambahkan perhitungan dan tombol cari nama perhitungan berfungsi untuk
perhitungan K-Means beasiswa anak yatim. Rancangan antar muka data
perhitungan K-Means beasiswa anak yatim dilihat pada gambar 3.21 di bawah ini:
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Gambar 3.21. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa Anak
Yatim

3.9.15. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa Tidak
Mampu
Halaman antar muka perhitungan K-Means beasiswa tidak mampu
digunakan admin untuk input data perhitungan. Pada Halaman ini terdatap tombol
simpan data perhitungan K-Means beasiswa tidak mampu berfungsi untuk
menambahkan perhitungan dan tombol cari nama perhitungan berfungsi untuk
perhitungan K-Means beasiswa tidak mampu. Rancangan antar muka data
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perhitungan K-Means beasiswa tidak mampu dilihat pada gambar 3.22 di bawah
ini:

Gambar 3.22. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa Tidak
Mampu

3.9.16. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa Berprestasi
Halaman antar muka perhitungan K-Means beasiswa berprestasi
digunakan admin untuk input data perhitungan beasiswa berprestasi. Pada
Halaman ini terdatap tombol simpan data perhitungan K-Means beasiswa
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berprestasi berfungsi untuk menambahkan perhitungan dan tombol cari nama
perhitungan berfungsi untuk perhitungan K-Means beasiswa berprestasi.
Rancangan antar muka data perhitungan K-Means beasiswa berprestasi dilihat
pada gambar 3.23 di bawah ini:

Gambar 3.23. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa
Berprestasi

3.9.17. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa Bidikmisi
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Halaman antar muka perhitungan K-Means beasiswa bidikmisi digunakan
admin untuk input data perhitungan beasiswa bidikmisi. Pada Halaman ini
terdatap tombol simpan data perhitungan K-Means beasiswa bidikmisi berfungsi
untuk menambahkan perhitungan dan tombol cari nama perhitungan berfungsi
untuk perhitungan K-Means beasiswa bidikmisi. Rancangan antar muka data
perhitungan K-Means beasiswa bidikmisi dilihat pada gambar 3.24 di bawah ini:

Gambar 3.24. Rancangan Antar Muka Perhitungan K-Means Beasiswa Bidikmisi
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3.9.18. Rancangan Antar Muka Data Password
Halaman antar muka data password berguna untuk melihat data password
yang dilakukan oleh user sehingga admin dapat mengetahui data password.
Rancangan antar muka data password dilihat pada gambar 3.25 di bawah ini:

Gambar 3.25. Rancangan Antar Muka Password

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Implementasi Antar Muka
Setelah melakukan penelitian, analisis, perancangan dan pembuatan aplikasi yang
sudah jadi akan di implementasi-kan pada penerapan data mining dalam
menentukan penerimaan beasiswa IIB darmajaya menggunakan metode k-means
cluster. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pengguna yang akan
menggunakan aplikasi dan pengetahuan yang cukup tentang penggunaan aplikasi
yang dibuat, agar pengolah sistem memahami cara penggunaan aplikasi tersebut,
serta dapat mengurangi kesalahan yang akan timbul, sehingga tujuan penggunaan
penerapan data mining dalam menentukan penerimaan beasiswa IIB darmajaya
menggunakan metode k-means cluster.

4.1.1. Implementasi Antar Muka Admin
Halaman yang dapat di akses oleh admin di kunjungi melalui alamat localhost.
Berikut beberapa menu yang dapat di akses oleh admin yaitu menu login, menu
informasi bagian utama, menu data melihat pengguna, menu data pengajuan.
4.1.1.1 Implementsi Antar Muka Login Admin
Halaman login admin merupakan proses login yang akan dilakukan oleh admin
saat pertamakali ingin masuk ke dalam penerapan data mining dalam menentukan
penerimaan beasiswa IIB darmajaya menggunakan metode k-means cluster. Login
ini digunakan untuk hak akses sebagai administrator yang dapat mengelola
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informasi yang terdapat pada website. Admin dapat mengisikan username dan
password untuk dapat melihat sistem informasi manajemen persetujuan izin
berlayar berbasis web. Implementasi antar muka login admin dapat dilihat pada
gambar 4.1 dibawah ini:

Gambar 4.1. Implementasi Antar Muka Login Admin

4.1.1.2 Implementasi Antar Muka Informasi Bagian Utama/Dashboard
Halaman Antar Muka Informasi Bagian Utama/Dashboard yaitu tampilan awal
yang terdapat pada sistem informasi manajemen persetujuan izin berlayar berbasis
web. Implementasi antar muka informasi bagian utama/dashboard dilihat pada
gambar 4.2 di bawah ini:

3

Gambar 4.2. Implementasi Antar Muka Informasi Bagian Utama/Dashboard

4.1.1.3 Implementasi Antar Muka Data Kriteria Hafidz Qur’an
Halaman antar muka data kriteria hafidz qur’an berguna untuk menambahkan
kriteria hafidz qur’an. Menu ini terdapat tombol tambah data kriteria hafidz qur’an
yang berfungsi untuk menambah kriteria hafidz qur’an dan tombol cari kriteria
hafidz qur’an yang berfungsi untuk mencari kriteria hafidz qur’an. Implementasi
antar muka kriteria hafidz qur’an dilihat pada gambar 4.3 di bawah ini:

Gambar 4.3. Implementasi Antar Muka Kriteria Hafidz Qur’an

4

4.1.1.4 Implementasi Antar Muka Data Kriteria Beasiswa Anak Yatim
Halaman antar muka data kriteria beasiswa anak yatim berguna untuk
menambahkan kriteria beasiswa anak yatim. Menu ini terdapat tombol tambah
data kriteria beasiswa anak yatim yang berfungsi untuk menambah kriteria
beasiswa anak yatim dan tombol cari kriteria beasiswa anak yatim yang berfungsi
untuk mencari kriteria beasiswa anak yatim. Implementasi antar muka kriteria
beasiswa anak yatim dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini:

Gambar 4.4. Implementasi Antar Muka Kriteria Beasiswa Anak Yatim
4.1.1.5 Implementasi Antar Muka Data Kriteria Beasiswa Tidak Mampu
Halaman antar muka data kriteria beasiswa tidak mampu berguna untuk
menambahkan kriteria beasiswa tidak mampu. Menu ini terdapat tombol tambah
data kriteria beasiswa tidak mampu yang berfungsi untuk menambah kriteria
beasiswa tidak mampu dan tombol cari kriteria beasiswa tidak mampu yang
berfungsi untuk mencari kriteria beasiswa tidak mampu. Implementasi antar muka
kriteria beasiswa tidak mampu dilihat pada gambar 4.5 di bawah ini:
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Gambar 4.5. Implementasi Antar Muka Kriteria Beasiswa Tidak Mampu
4.1.1.6 Implementasi Antar Muka Data Kriteria Beasiswa Berprestasi
Halaman antar muka data kriteria beasiswa berprestasi berguna untuk
menambahkan kriteria beasiswa berprestasi. Menu ini terdapat tombol tambah
data kriteria beasiswa berprestasi yang berfungsi untuk menambah kriteria
beasiswa berprestasi dan tombol cari kriteria beasiswa berprestasi yang berfungsi
untuk mencari kriteria beasiswa berprestasi. Implementasi antar muka kriteria
beasiswa berprestasi dilihat pada gambar 4.6 di bawah ini:

Gambar 4.6. Implementasi Antar Muka Kriteria Beasiswa Berprestasi
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4.1.1.7 Implementasi Antar Muka Data Kriteria Beasiswa Bidikmisi
Halaman antar muka data kriteria beasiswa bidikmisi berguna untuk
menambahkan kriteria beasiswa bidikmisi. Menu ini terdapat tombol tambah data
kriteria beasiswa bidikmisi yang berfungsi untuk menambah kriteria beasiswa
bidikmisi dan tombol cari kriteria beasiswa bidikmisi yang berfungsi untuk
mencari kriteria beasiswa bidikmisi. Implementasi antar muka kriteria beasiswa
bidikmisi dilihat pada gambar 4.7 di bawah ini:

Gambar 4.7. Implementasi Antar Muka Kriteria Beasiswa Bidikmisi
4.1.1.8 Implementasi Antar Muka Lihat Alternatif Beasiswa Hafidz Qur’an
Halaman antar muka data lihat alternatif beasiswa hafidz qur’an digunakan admin
untuk melihat data lihat alternatif beasiswa hafidz qur’an. Pada Halaman ini
terdatap tombol cari untuk mencari data lihat alternatif beasiswa hafidz qur’an.
Implementasi antar muka lihat alternatif beasiswa hafidz qur’an dilihat pada
gambar 4.8 di bawah ini:
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Gambar 4.8. Implementasi Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Hafidz Qur’an
4.1.1.9 Implementasi Antar Muka Lihat Alternatif Beasiswa Anak Yatim
Halaman antar muka data lihat alternatif beasiswa anak yatim digunakan admin
untuk melihat data lihat alternatif beasiswa anak yatim. Pada Halaman ini terdatap
tombol cari untuk mencari data lihat alternatif beasiswa anak yatim. Implementasi
antar muka lihat alternatif beasiswa anak yatim dilihat pada gambar 4.9 di bawah
ini:
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Gambar 4.9. Implementasi Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Anak Yatim
4.1.1.10 Implementasi Antar Muka Alternatif Beasiswa Tidak Mampu
Halaman antar muka data alternatif beasiswa tidak mampu digunakan admin
untuk melihat data lihat alternatif beasiswa tidak mampu. Pada Halaman ini
terdatap tombol cari untuk mencari data lihat alternatif beasiswa tidak mampu.
Implementasi antar muka lihat alternatif beasiswa tidak mampu dilihat pada
gambar 4.10 di bawah ini:

9

Gambar 4.10. Implementasi Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Tidak Mampu
4.1.1.11 Implementasi Antar Muka Alternatif Beasiswa Berprestasi
Halaman antar muka data alternatif beasiswa berprestasi digunakan admin untuk
melihat data lihat alternatif beasiswa berprestasi. Pada Halaman ini terdatap
tombol cari untuk mencari data lihat alternatif beasiswa berprestasi. Implementasi
antar muka lihat alternatif beasiswa berprestasi dilihat pada gambar 4.11 di bawah
ini:
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Gambar 4.11. Implementasi Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Berprestasi
4.1.1.12 Implementasi Antar Muka Alternatif Beasiswa Bidikmisi
Halaman antar muka data alternatif beasiswa bidikmisi digunakan admin untuk
melihat data lihat alternatif beasiswa bidikmisi. Pada Halaman ini terdatap tombol
cari untuk mencari data lihat alternatif beasiswa bidikmisi. Implementasi antar
muka lihat alternatif beasiswa bidikmisi dilihat pada gambar 4.12 di bawah ini:
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Gambar 4.12. Implementasi Antar Muka Data Alternatif Beasiswa Bidikmisi
4.1.1.13 Implementasi Antar Perhitungan K-Means Beasiswa Hafidz Qur’an
Halaman antar muka data perhitungan clustering k-means berguna untuk
melihat hasil perhitungan clustering beasiswa hafidz qur’an. Implementasi antar
muka data hasil perhitungan clustering hafidz qur’an dilihat pada gambar 4.13 di
bawah ini:
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Gambar 4.13. Implementasi Antar Muka Data Hasil Perhitungan Hafidz Qur’an
4.1.1.14 Implementasi Antar Perhitungan K-Means Beasiswa Anak Yatim
Halaman antar muka data perhitungan clustering k-means berguna untuk
melihat hasil perhitungan clustering beasiswa anak yatim. Implementasi antar
muka data hasil perhitungan clustering anak yatim dilihat pada gambar 4.14 di
bawah ini:
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Gambar 4.14. Implementasi Antar Muka Data Hasil Perhitungan Anak Yatim
4.1.1.15 Implementasi Antar Perhitungan K-Means Beasiswa Tidak Mampu
Halaman antar muka data perhitungan clustering k-means berguna untuk
melihat hasil perhitungan clustering beasiswa tidak mampu. Implementasi antar
muka data hasil perhitungan clustering tidak mampu dilihat pada gambar 4.15 di
bawah ini:
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Gambar 4.15. Implementasi Antar Muka Data Hasil Perhitungan Tidak Mampu
4.1.1.16 Implementasi Antar Perhitungan K-Means Beasiswa Berprestasi
Halaman antar muka data perhitungan clustering k-means berguna untuk
melihat hasil perhitungan clustering beasiswa berprestasi. Implementasi antar
muka data hasil perhitungan clustering berprestasi dilihat pada gambar 4.16 di
bawah ini:
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Gambar 4.16. Implementasi Antar Muka Data Hasil Perhitungan Berprestasi
4.1.1.17 Implementasi Antar Perhitungan K-Means Beasiswa Bidikmisi
Halaman antar muka data perhitungan clustering k-means berguna untuk
melihat hasil perhitungan clustering beasiswa bidikmisi. Implementasi antar muka
data hasil perhitungan clustering bidikmisi dilihat pada gambar 4.17 di bawah ini:
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Gambar 4.17. Implementasi Antar Muka Data Hasil Perhitungan Bidikmisi
4.1.1.18. Implementasi Antar Muka Password
Antar muka password merupakan tampilan yang digunakan untuk
password terdapat beberapa tampilan atau interface tentang sistem, dan terdapat
informasi seperti password yang telah dilakukan oleh user untuk implementasinya
dapat dilihat pada gambar 4.18. sebagai berikut:
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Gambar 4.18. Implementasi Antar Muka Password

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan

Permasalahan pada Penerapan Data Mining Dalam Menentukan Penerimaan
Beasiswa IIB Darmajaya Menggunakan Metode K-Means Cluster sehingga
membuat penulis untuk melakukan pengembangan web dengan melakukan
impelementasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1.

Hasil perhitungan K-Means cluster mengghasilkan perhitungan data yang
akurat karena pada sistem ditampilkan secara langsung mahasiswa yang
akan mendapatkan beasiswa.

2.

Mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa dengan menggunakan
indikator pada sistem yaitu M1, M1 merupakan nilai paling terbesar pada
proses clustering menggunakan K-Means.

5.2. Saran
Beberapa kesimpulan yang telah diuraian maka saran yang diberikan untuk
pengembangan yang lebih lanjut dari Penerimaan Beasiswa IIB Darmajaya
Menggunakan Metode K-Means Cluster agar menggunakan dapat berbasis mobile
agar dapat digunakan menggunakan handphone, dan dapat direkomendasikan
untuk instansi IIB Darmajaya, dan mahasiswa dapat melihat hasil perhitungan
sehingga dapat transparansi pada saat seleksi.
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