
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1.1 Collecting atau Exstract. 

Pada tahapan Collecting Data yang dipakai adalah data Mahasiswa tahun 2015-2021 berdasarkan 

Nilai TA 2015/2021 sebanyak 262489 yang di ambil berdasarkan kurikulum tahun 2015/2021 

semua prodi, Dari data mahasiswa tersebut di pilih mata kuliah peminatan dengan atribut yaitu : 

Nama, Npm, Jurusan, KDTA, Semester, KODEMK, Nama Mata Kuliah. Tabel 4.1 adalah data 

yang diperoleh dari BAAK DARMAJAYA sebagai berikut: 

 

   Tabel 4.3  Data set Mahasiswa tahun 2015-2021 

 

 

Data tersebut akan dilakukan pengabungan data dari tahun 2015 – 2021 Sebelum melanjutkan ke 

langkah selanjut nya yaitu procesing data dengan memilih atribut yang akan di gunakan untuk 

perhitungan dalam K-Means. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.2. Selection atau Transform. 

 

Pada selection dilakukan Penggabungan data mahasiswa dari tahun 2015 - 2021. untuk 

menggambil atribut yang akan di gunakan dalam perhitungan dengan versi Ms.Exel Untuk 

memilih berdasarkan Mata kuliah peminatan dan Prodi. 

Seperti keterangan sebelumnya bahwa jurusan yang memiliki mata kuliah peminatan terdiri 

dari tiga prodi saja maka data di pilih berdasarkan data pe jurusan sebanyak 22.439. 

Tabel 4.6  Data set Mahasiswa per tiga prodi . 

 

 
 

 4.2.1 Sample Data. 

 

Setelah melakukan proses pengambilan data perprodi Diperoleh data sebanyak 22.439 

Record. 

Pada tahap clustering yang memakai metode K-Means diperlukan penentuan sampling 

data. Dalam menentukan sampling data dipilih secara Proportionate Stratified Random 

dari objek data yang dipakai. Hasil pemilihan pengambilan sampling data dengan 

menggunakan metode Slovin dengan perhitungan sebagai berikut: 
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22.439
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n =
22.439

3.2439
= 6.917 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑 

 

 

Setelah di dapatkan hasil dari perhitungan sample dari tiga prodi per mata kuliah konsentrasi 

sebagai berikut : 

Peminatan Konsentrasi Jurusan SI 

- BI (611 / 22.439) x 6917  =   188  sampel 

- IS (2046 / 22.439) x 6917 =  630   sampel 

 

Peminatan Konsentrasi Jurusan MA 

- Manajeman Hospitaly (68 / 22.439) x 6917  =  9   sampel 

- Manajeman Keuangan (7003/22.439) x 6917 =  2156   sampel 

- Manajeman Operasi (78/22.439) x 6917  =  24   sampel 

- Manajeman Pemasaran (4296/22.439) x 6917 =  1.324   sampel 

- Manajeman SDM (5304 / 22.439) x 6917   =  1.635   sampel 

 

Peminatan Konsentrasi Jurusan AK 

- Akuntansi Keuangan (608 / 22.439) x 6917  =  187   sampel 

- Akuntansi Manajeman (2139 / 22.439) x 6917  =  660   sampel 

- Akuntansi Publik (168 / 22.439) x 6917  =  52   sampel 



- Akuntansi Syariah (42 / 22.439) x 6917  =  13   sampel 

- Sistem Informasi Akuntansi (116 / 22.439) x 6917  =  36   sampel 

 

Total populasi  = 22.439 

Sample  = 6917 

 

Jumlah sample mata kuliah konsentrasi yang memiliki data terbanyak adalah (Informasi 

Sistem, Manajeman Pemasaran, Manajeman SDM, Manajeman Keuangan, Akuntansi 

Manajeman) sehingga data lima mata kuliah konsentrasi tersebut saja yang mewakili data 

untuk di kurangi, dengan perhitungan sebagai berikut:  

 

Rumus = Sample – 5000 

 = 6917 – 5000 

 = 1917 / 5 (Sample MK data terbanyak) 

 = 384  

 

Table hasil perhitungan semua mata kuliah konsentrasi. 

No Nama Mata Kuliah Total Sample Tolal yang Di Olah 

1 Informasi Sistem 630 247 

2 Manajeman Pemasaran 1324 940 

3 Manajeman SDM 1635 1251 

4 Akuntansi Manajeman 660 277 

5 Manajeman keuangan 2156 1776 

6 Busines Intelegence 188 188 

7 Manajeman Hospitality 9 9 

8 Manajeman Operasi 24 24 

9 Akuntansi Keuangan 187 187 

10 Akuntansi Publik 52 52 

11 Akuntansi Syariah 13 13 

12 Sistem Informasi Akuntansi 36 36 



  Total 5000 

 

 

Tabel 4.5. Data setelah melakukan proses slovin. 

 

4.3 K-Means  

Setelah melakukan procesing data kemudian dilakukan proses K-Means dengan 

menggunakan Aplikasi Orange. Pada halaman utama Aplikasi Orange terdapat beberapa 



widget dan lembar kerja di dalam nya, yang akan membantu dalam mengolah data 

mahasisswa TA.2015-2021 Pada Gambar 4.2.1 berikut ini. 

 

Gambar 4.2.1. Lembar halaman Aplikasi Orange 

 

Untuk memasuk kan data digunakan widget file seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.2.2. Widget file Aplikasi Orange 

 

Widget File untuk membaca file data mahasiswa TA.2015-2021 dan mengirimkan kumpulan 

data ke saluran outputnya. Widget ini juga menyertakan direktori dengan kumpulan data sampel 

mahasiswa yang sudah diinstal sebelumnya dengan Orange. Widget membaca data mahasiswa 

2015-2021 pada komputer dengan versi file exel seperti pada gambar 4.2.3 sebagai berikut:  



 

   Gambar.4.2.3 Lembar Halaman masukan File. 

 

Data yang di gunakan yaitu data mahasiswa dengan Pilih kolom file data mahasiswa yang 

sudah di kelompokkan kemudian tarik file ke dalam lembar kerja, atau bisa juga dengan cara 

lain yaitu klik kiri pada mouse kemudian pilih file. Kemudian Klik Data Table lalu 

hubungkan dengan file dengan tampilan sebagai berikut: 

Gambar.4.2.4 Aplikasi Orange Telusuri file data. 



  

  

 Gambar.4.2.4 

Lembar Halaman metode prapemrosesan. 

 

Data mahasiswa akan diproses sebelumnya yaitu pra-pemrosesan untuk mencapai hasil 

analisis yang lebih baik. 

Gambar.4.2.5 Widget  Preprocess 

 



Dapat di lakukan Dengan klik widget Preprocess lalu pilih Menghilangkan Value yang 

hilang, Berdasarkan data yang ada dilakukan proses untuk Impute missing values kemudian 

akan muncul tiga pemberitahuan . 

 

Gambar Impute Missing Values 

 

Keterangan : 

1. Avarage/Most frequent : Rata-Rata / Paling sering 

2. Replace with random value : Mengganti nilai value yg lain 

3. Remove rows with missing values : Menghapus baris dengan menghilangkan nilai value 

Kemudian memilih avarage / most frequent (Rata-Rata/Paling sering), dan kemudian data 

akan di proses oleh orange. 

 

 

Gambar.4.2.6 Widget data table. 



Untuk memastikan data yang di masukkan sudah tidak ada data value, dengan menampilkan 

data table kemudian bisa doble klik, maka akan terlihat apakah data value mash ada atau tidak 

dalam data table, Setelah melakukan proses tersebut maka akan menghasilkan data sebagai 

berikut: 

Gambar.4.2.7 Lembar Halaman Data Table 

 

Kemudian di perlukan proses pemilihan atribut data dan komposisi domain data, oleh karena 

itu dapat di gunakan widget select collums. 

 

Gambar.4.2.8 Lembar Halaman Select Columns 



 

 

Gambar.4.2.9 Isi Lembar Halaman Select Collums. 

 

Di orange akan memisahkan sendri atribut yang tidak berpengaruh terhadap analisis, Oranye 

membedakan antara Ignored yaitu data yang tidak di ambil atau di gunakan di antaranya: 

KDTA, Semester, Total, Fitures menampilkan field yang ada pada data mahasiswa di 

antaranya: jurusan, namamk, mata kuliah peminatan, huruf dan Metas Atribut meta dari file 

data baru. Atribut-atribut ini termasuk dalam kumpulan data tetapi, untuk sebagian besar 

metode, tidak dipertimbangkan dalam analisis diantara nya : Nama, NPM, Kodemk. dapat 

menggunakannya sebagai label instan dan akan ada pada komponen claster. 

 



 

Gambar.4.2.7 Lembar Halaman K-Means 

Pertama, kita memuat Widget k-Means dan kemudan doble klik pada widget K-Means maka 

akan tampil sebagai berikut :  

 

Penjelasan dari tiap fiture pasa gambar sebagai berikut:  

Number of clusters: jumlah cluster, Fixed: mengelompokkan data ke sejumlah klaster tertentu, 

Prapemrosesan: Jika opsi dipilih, kolom dinormalisasi, Metode inisialisasi: cara algoritme 

memulai pengelompokan, k-Means++ : pusat pertama dipilih secara acak, selanjutnya dipilih 



dari titik-titik yang tersisa dengan probabilitas sebanding dengan kuadrat jarak dari pusat 

terdekat, Re-runs: berapa kali algoritme dijalankan dari posisi awal acak; hasil dengan jumlah 

kuadrat terkecil dalam cluster. Iterasi maksimum: jumlah maksimum iterasi dalam setiap 

algoritma yang dijalankan. 

 

4.5 Load 

Setelah di setup pada widget K-Means, dapat dilakukan proses untuk menampilkan visualisasi 

data menggunakan widget scatter plot. 

 

Gambar.4.2.10 Lembar Halaman Scatter plot 

Keterangan gambar Scater plot dari gambar di bawah ini, dapat merekomendasikan ke prodi 

banyak mahaisiswa yang mengambil mata kuliah konsentrasi / peminatan dari total populasi 

sample data setiap prodi. Dengan cara lakukan doble klik pada widget scatter plot akan muncul 

tampilan sebagai berikut :  



 

Gambar.4.2.11 Lembar Halaman Scatter plot Clastering. 

Langkah selanjutnya dengan Visualisasi Scatter plot akan ada bentuk visualisasi yang di tampilkan 

di antaranya terdiri dari nilai mahasiswa sumbu x Prodi dan sumbu y mata kuliah peminatan dengan 

analisis eksplorasi dan peningkatan visualisasi data cerdas. Inputs (masukan Data) masukan 

kumpulan data, Subset Data: subset dari instance, Fitur: daftar atribut Keluaran. Data yang Dipilih 

dari Scatter plot, Data dengan kolom tambahan yang menunjukkan apakah suatu titik dipilih. 

Widget Scatter Plot menyediakan visualisasi scatter plot 2 dimensi. Data ditampilkan sebagai 

kumpulan titik yang masing-masing memiliki nilai atribut sumbu x yang menentukan posisi pada 

sumbu horizontal dimana sumbu x sebagai prodi dan nilai atribut sumbu y yang menentukan posisi 

pada sumbu vertikal sebagai sumbu mata kuliah peminatan. Berbagai properti grafik, seperti 

warna, ukuran dan bentuk titik, judul sumbu, ukuran titik maksimum, dan jittering dapat 

disesuaikan di sisi kiri widget. berbagai macam warna sebagai tampilan nya antara lain : 

1. Biru dengan Nilai A,  

2. Merah dengan Nilai A-,  

3. Hijau dengan nilai B,  

4. Orange dengan nilai B+,  

5. Kuning dengan nilai C,  

6. Ungu dengan nilai D,  

7. dan Biru muda dengan nilai E.  

Dan berikut lambang-lambang pada cluster menjukkan C1, C2, C3 diantaranya : 



1. C1 menunjukkan mahasiswa yang paling sedikit menggambil mata kuliah 

peminatan, tanda bulat pada cluster. 

2. C2 menunjukkan mahasiswa dengan jumlah sedang pada mata kuliah peminatan, 

dan lambang silang pada cluster. 

3. C3 menunjukkan mahasiswa yang paling banyak menggambil mata kuliah 

peminatan dengan lambang segitiga pada cluster. 

 

 

 

   Gambar.4.2.16 Lembar Halaman Distribution 



 

 

    Gambar.4.2.17 Lembar Halaman Distribution 

 

Langkah berikutnya dengan Visualisasi Distribution akan ada bentuk Grafik yang di tampilkan di 

antaranya terdiri dari daftar mata kuliah peminatan konsentrasi dimana grafik tertinggi sampai 

terendah mata kuliah Manajeman keuangan, Manajeman SDM, Manajeman pemasaran, Akuntansi 

Manajeman, Informasi Manajeman, Busines Intellegence, Akuntansi Keuangan, Akuntansi 

Publik, Sistem Informasi Akuntansi, Manajeman Operasi, Akuntansi Syariah, Manajeman 

Hospitality. 



 

 

Gambar.4.2.19 Lembar Halaman Silhouette Plot 

 

 

Gambar.4.2.20 Lembar Halaman Silhouette Plot 

 

 

Widget Silhouette Plot menawarkan representasi grafis dari konsistensi dalam klaster data dan 

memberi pengguna sarana untuk menilai kualitas klaster secara visual. Skor siluet adalah ukuran 



seberapa mirip suatu objek dengan clusternya sendiri dibandingkan dengan cluster lain dan sangat 

penting dalam pembuatan plot siluet. Skor siluet mendekati 1 menunjukkan bahwa instance data 

dekat dengan pusat cluster dan instance yang memiliki skor siluet mendekati 0 berada di 

perbatasan antara dua cluster. Dimana Akuntansi Keuangan 0,4 Akuntansi Manajeman 0.39 

Akuntansi Publik 0,45 Akuntansi Syariah 0,62  Busines Intelegence 0,3  Informasi Sistem 0,4 

Manajeman Hospitality 0,32  Manajeman Keuangan 0,3  Manajeman Operasi 0,4 Manajeman 

Pemasaran 0,3  Manajeman SDM 0,31 Sistem Informasi Akuntansi 0,3. 

 


