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Abstrak  

Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan di STAI Miftahul Ulum 

Tanjungpinang, diketehui bahwa jumlah kelulusan mahasiswa angkatan 2006, 2007, 2008 dan 

2009 berjumlah 1064 mahasiswa yang menempuh lama studi kurang dari 8 semester dan lebih 

dari 8 semester, memiliki prestasi akademik yaitu IPK (indeks prestasi akademik) memuaskan, 

sangat memuaskan dan dengan pujian. Dari hal ini belum diketahui apakah yang mempengaruhi 

tinggi atau rendah lama studi dan IPK mahasiswa, oleh karena itu akan dicari keterhubungan 

antara data awal masuk mahasiswa dengan prestasi akademik mahasiswa. Penerapan 

menggunakan algoritma Apriori dari metode Data Mining. Algoritma Apriori digunakan karena 

algoritma ini mencari nilai frekuensi tertinggi dengan cara pengkombinasian item dengan item 

yang lainya hingga tidak terbentuk kombinasi lagi. Hasil dari proses algoritma Apriori berupa 

nilai support dan confidence. Penerapan algoritma Apriori ini menggunakan java netbeans 

sebagai bahasa pemogramannya. Hasil yang mempengaruhi tingginya prestasi akademik 

berdasarkan data awal masuk mahasiswa yaitu dengan meilhat nilai confidence tertinggi dimilik 

oleh mahasiswa yang berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam dengan nilai 

confidence 45,98% memiliki lama studi kurang dari 4 tahun dan IPK 3.50 – 4.00. 

Kata Kunci  :  Data Mining, Algoritma Apriori, Data Awal Masuk Mahasiswa, Data   Prestasi 

Akademik 

Abstract  

Based on direct observation committed in STAI Miftahul Ulum tanjungpinang, 

diketehaui that the graduation number student the 2006, 2007, 2008 and 2009 were 1064 

students doing the long study less than 8 semester and more than 8 of the first having academic 

achievement namely ipk ( index academic achievement ) satisfactorily, deeply satisfying and 

with praise.Of this has known whether that affects of high or low long study and ipk students, by 

because it will be sought connectedness between preliminary data entrance student academic 

achievement with student.The application of using algorithms a priori of a method of data 

mining.A priori algorithms used for being algorithms this particular value frequency highest by 

means pengkombinasian items with other items until not formed combination again. The result 

of the process of algorithms an a priori in the form of the value of support and confidence.The 

application of algorithms an a priori is using the java netbeans as a language of. The result that 

affects the high academic achievement based on data from the beginning in namely by the value 

of confidence highest dimilik by college students derived from a course of study for islamic 

education with the value of confidence 45,98 % having long study less than 4 years and ipk 3.50 

- 4.00. 

Keywords: Data Mining, Apriori Algorithm, Initial Data Entry Data, Student Academic 

Achievement 
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I. PENDAHULUAN 

Pemanfaatan data yang ada di dalam 

sistem informasi untuk menunjang kegiatan 

pengambilan keputusan, tidak cukup hanya 

mengandalkan data operasional saja, 

diperlukan suatu analisis data untuk 

menggali potensi - potensi informasi yang 

ada. Para pengambil keputusan berusaha 

untuk memanfaatkan gudang data yang 

sudah dimiliki untuk menggali informasi 

yang berguna  membantu mengambil 

keputusan, hal ini mendorong munculnya 

cabang ilmu baru untuk mengatasi masalah 

penggalian informasi atau pola yang 

penting atau menarik dari data dalam 

jumlah besar, yang disebut dengan data 

mining. Penggunaan teknik data mining 

diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya 

tersembunyi di dalam gudang data sehingga 

menjadi informasi yang berharga. 

 

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. (Turban, dkk. 2005 ). 

Menurut Gartner Group data mining adalah 

suatu proses  menemukan hubungan yang 

berarti, pola, dan kecenderungan dengan 

memeriksa dalam sekumpulan besar data 

yang tersimpan dalam penyampaian dengan 

menggunakan teknik pengenalan pola 

seperti teknik statistic dan matematika 

(Larose, 2005). 

 

 

Di dalam peraturan akademik 

Sekolah Tinggi Agama Islam 

Tanjungpinang bidang pendidikan tahun 

2009 pada BAB I pasal 1 ayat 2 di sebutkan 

bahwa “Program Sarjana (S1) reguler 

adalah program pendidikan akademik 

setelah pendidikan menengah, yang 

memiliki beban studi sekurang-kurangnya 

144 (seratus empat puluh empat) sks 

(satuan kredit semester) dan sebanyak-

banyaknya 160 (seratus enam puluh ) sks 

yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) 

semester dan dapat ditempuh dalam waktu 

kurang dari 8 (delapan) semester dan paling 

lama 14 (empat belas) semester” (Peraturan 

Akademik, 2009).  

Berdasarkan jumlah peserta wisuda 

Program Sarjana (S1) reguler di Sekolah 

Tinggi Agama Islam (STAI) menempuh 

masa studi lebih dari 8 semester. Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak 

mahasiswa Program Sarjana (S1) reguler di 

Sekolah Tinggi Agama Islam 

Tanjungpinang yang menempuh lama studi 

lebih dari 8 semester dari yang dijadwalkan 

8 semester. Oleh karena itu, dengan 

memanfaatkan data mahasiswa dan data 

prestasi akademik, dapat diketahui 

informasi tingkat kelulusan mahasiswa 

melalui teknik data mining. 

Penggunaan metode data mining 

diharapkan dapat menemukan hubungan 

antara antara data mahasiswa dengan 

prestasi akademik yang dimana sebelumnya 

data tersebut selama ini tersembunyi di 

gudang data sehingga menjadi informasi 

yang berharga dan bermanfaat bagi pihak 

STAI Miftahul Ulum Tanjungpinang 

Kepulauan Riau.  

 

 

 



II. METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Objek Penelitian 

Fokus dan lokasi penelitian 

adalah membuat sistem yang bisa 

mengetahui tingkat prestasi akademik 

mahasiswa/mahasiswi STAI Miftahul 

Ulum dan hubungan kelulusan 

mahasiswa/mahasiswi dengan data 

awal masuk. Dengan tujuan untuk 

membantu pihak STAI Miftahul Ulum 

untuk mengetahui pengaruh prestasi 

akademik dari mahasiswa/mahasiswi 

yang memiliki nilai kelulusan terbaik 

lebih cendrung pada awal masuk. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang 

dikumpulkan langsung oleh peneliti 

dari para responden, dan bukan 

berasal dari pengumpulan data yang 

pernah dilakukan sebelumnya.  

Teknik pengumpulan data primer 

yang dilakukan terdiri dari beberapa 

cara, yaitu wawancara.  

Wawancara dilakukan kepada : 

1. Ketua dari Sekolah Tinggi Agama 

Islam Tanjungpinang untuk 

menanyakan yang berhubungan 

dengan Sekolah Tinggi Agama 

Islam Tanjungpinang, total 

mahasiswa dan meminta izin 

melakukan riset di Sekolah Tinggi 

Agama Islam Tanjungpinang. 

2. Sekretariat dari Sekolah Tinggi 

Agama Islam Tanjungpinang yaitu 

menanyakan tentang kelengkapan 

data yang ada, yaitu data 

mahasiswa dan prestasi akademik 

mahasiswa. 

3. Mahasiswa, menanyakan tentang 

seputaran mahasiswa. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah merupakan 

data yang sudah tersedia sehingga kita 

tinggal mencari dan mengumpulkan 

data sekunder yang dapat dari staf 

Sekolah Tinggi Agama Islam 

Tanjungpinang dalam bentuk soft 

seperti data dalam bentuk excel, word 

dan hard yaitu seperti masih didalam 

pembukuan. Data yang didapat dari staf 

yaitu dalam format excel. 

 

C. Pengembangan Model 

- Sistem / Information Engineering 

Menyangkut pengumpulan kebutuhan 

(requirement gethring) pada level sistem 

dengan sejumlah kecil analisis serta top 

desain. 

- Planning 
Planning dilakukan untuk membuat 

rancangan sistem aplikasi data mining 

mengetahui hubungan tingkat kelulusan 

mahasiswa denngan data awal masuk 

mahasiswa dari mulai kebutuhan data 

hingga bentuk proses dari sistem 

aplikasi data mining mengetahui 

hubungan tingkat kelulusan mahasiswa 

denngan data awal masuk mahasiswa 

menggunakan algortima apriori. 

 

- Analysis 
Analysis dilakukan untuk menentukan 

variabel dan alur kerja sistem aplikasi 

data mining mengetahui hubungan 

tingkat kelulusan mahasiswa denngan 

data awal masuk mahasiswa 

menggunakan algortima apriori. 

 

- Design 
Design membuat rancangan form 

tampilan atau designinterface dari 

sistem aplikasi data mining mengetahui 

hubungan tingkat kelulusan mahasiswa 



dengan data awal masuk mahasiswa 

menggunakan algortima apriori. 

 

- Implementation 
Implementation ini membuat coding 

program aplikasi data mining 

mengetahui hubungan tingkat kelulusan 

mahasiswa denngan data awal masuk 

mahasiswa menggunakan algortima 

apriori dan menggabungkan dengan 

design interface. 

 

- Maintance  
Maintenance dilakukan terhadap 

program aplikasi data mining 

mengetahui hubungan tingkat kelulusan 

mahasiswa denngan data awal masuk 

mahasiswa menggunakan algortima 

apriori untuk menyempurnakan 

program. Maka perlu dilakukan testing 

dan apabila ditemui kesalahan program 

yang tidak sesuai dengan konsep atau 

planning awal maka perlu dilakukan 

perbaikan atau  maintenance system. 

 

D. Data Mining 

Data mining adalah suatu istilah 

yang digunakan untuk menemukan 

pengetahuan yang tersembunyi di 

dalam database. (Turban et al, 2005 

). 

Istilah data mining dan 

Knowledge Discovery in Database 

(KDD) sering kali digunakan secara 

bergantian untuk menjelaskan 

proses penggalian informasi 

tersembunyi dalam suatu basis data 

yang besar. Sebenarnya kedua 

istilah tersebut memiliki konsep 

yang berbeda, tetapi berkaitan satu 

sama lain. Dan salah satu tahapan 

dalam keseluruhan proses KDD 

adalah data mining. Proses KDD 

secara garis besar dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Fayyad, 1996). 

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 

dalam suatu berkas, terpisah dari basis 

data operasional.  

 

2. Pre-processing/Cleaning 

Sebelum proses data mining dapat 

dilaksanakan, perlu dilakukan proses 

cleaning / pembersihan pada data 

yang menjadi fokus KDD.  

 

3. Transformation 

Coding adalah proses transformasi 

pada data yang telah dipilih, sehingga 

data tersebut sesuai untuk proses data 

mining.  

 

4. Data Mining 

Data mining adalah proses mencari 

pola atau informasi menarik dalam 

data terpilih dengan menggunakan 

teknik atau metode tertentu.  

 

5. Interpretation / Evaluation 

Pola informasi yang dihasilkan dari 

proses data mining perlu ditampilkan 

dalam bentuk yang mudah dimengerti 

oleh pihak yang berkepentingan.  

 

E. Algoritma Apriori 

Algoritma Apriori adalah salah 

satu algoritma yang melakukan 

pencarian frequent itemset dengan 

menggunakan teknik association 

rule (Erwin, 2009). Algoritma 

Apriori menggunakan pengetahuan 

frekuensi atribut yang telah 

diketahui sebelumnya untuk 

memproses informasi selanjutnya. 

Pada algoritma Apriori  menentukan 

kandidat yang mungkin muncul 



dengan cara memperhatikan 

minimum support dan minimum 

confidence. Support adalah nilai 

pengunjung atau persentase 

kombinasi sebuah item dalam 

database. 

Rumus support adalah sebagai berikut : 

 

Support              

 

Support      

 
                             

                
 x 100 

%  

Sedangkan confidence adalah nilai 

kepercayaan yaitu kuatnya hubungan 

antar item dalam sebuah Apriori. 

Confidence dapat dicari setelah pola 

frekuensi munculnya sebuah item 

ditemukan. Berikut rumus confidence : 

 

Confidence          

 
                             

                     
x 100% 

 

secara garis besar cara kerja algoritma 

apriori adalah: 

1. Pembentukan kandidat itemset, 

Kandidat k-itemset dibentuk dari 

kombinasi (k-1)-itemset yang 

didapat dari iterasi sebelumnya. 

Satu ciri dari algoritma Apriori 

adalah adanya pemangkasan 

kandidat k-itemset yang subset-nya 

yang berisi k-1 item tidak 

termasuk dalam pola frekuensi 

tinggi dengan panjang k-1. 

2. Penghitungan support dari tiap 

kandidat k-itemset. Support dari 

tiap kandidat k-itemset didapat 

dengan men-scan database untuk 

menghitung jumlah transaksi yang 

memuat semua item di dalam 

kandidat k-itemset tsb. Ini adalah 

juga ciri dari algoritme Apriori 

dimana diperlukan penghitungan 

dengan scan seluruh database 

sebanyak k-itemset terpanjang. 

3. Tetapkan pola frekuensi tinggi. 

Pola frekuensi tinggi yang memuat 

k item atau k-itemset ditetapkan 

dari kandidat k-itemset yang 

support-nya lebih besar dari 

minimum support. 

4. Bila tidak didapat pola frekuensi 

tinggi baru maka seluruh proses 

dihentikan. Bila tidak, maka k 

ditambah satu dan kembali ke 

bagian 1. 

 

a. Kelebihan dari algoritma apriori ini adalah 

lebih sederhana dan dapat menangani data 

yang besar. Sedangkan algoritma lainnya 

memiliki kelemahan dalam penggunaan 

memori saat jumlah data besar, tentunya 

berpengaruh terhadap banyaknya item 

yang diproses serta mudah di pahami 

struktur kerja dan implementasinya. 

b. Apriori memiliki kelemahan karena harus 

melakukan scan database setiap kali iterasi, 

sehingga waktu yang diperlukan 

bertambah dengan makin banyak iterasi. 

F. Flowchart Diagram (Proses Secara 

Umum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PEMBAHASAN  

Berikut contoh proses algoritma 

apriori data mining untuk mengetahui 

hubungan itemset data awal 



mahasiswa dengan itemset data 

prestasi akademik sesuai dengan 

itemset yang digunakan. Berikut 

itemset yang digunakan : 

ITEMSET  

DATA AWAL 

MAHASISWA 

ITEMSET   

DATA PRESTASI 

AKADEMIK 

Data Gelombang Masuk IPK 

Data Program Studi Data Lama Studi Pertahun 

Data Asal SMA  

Data Kabupaten/Kota  

Data Tahun Lahir  

 

Berikut contoh data yang akan 

diproses dengan algoritma apriori 

dengan jumlah 10 data dan itemset  

yang digunakan Gelombang Masuk, 

Program Studi, IPK dan Lama studi : 

No 
Gelombang 

Masuk 

Program 

Studi 
IPK 

Lama 

Studi 

1 
Gelombang 

3 
EKONOMI 

ISLAM 
2.80 

< =4 
Tahun 

2 
Gelombang 

1 
PAI 3.00 

< =4 

Tahun 

3 
Gelombang 

3 
EKONOMI 

ISLAM 
3.06 

< =4 
Tahun 

4 
Gelombang 

1 
PAI 2.90 

> 4 

Tahun 

5 
Gelombang 

2 

BAHASA 

INGGRIS 
2.60 

<= 4 

Tahun 

6 
Gelombang 

2 

BAHASA 

INGGRIS 
2.00 

< =4 

Tahun 

7 
Gelombang 

3 

EKONOMI 

ISLAM 
2.91 

< =4 

Tahun 

8 
Gelombang 

3 

EKONOMI 

ISLAM 
3.40 

< =4 

Tahun 

9 
Gelombang 

2 

BAHASA 

INGGRIS 
2.67 

< =4 

Tahun 

 

Proses dilakukan dimulai dari iterasi pertama 

sampai kedua : 

a. Gelombang masuk dengan IPK dan Lama 

Studi.  

No Gelombang Masuk 
IPK Lama Studi 

1 Gelombang 3 2.80 < 4 Tahun 

2 Gelombang 1 3.00 < 4 Tahun 

3 Gelombang 3 3.06 < =4 Tahun 

4 Gelombang 1 2.90 > 4 Tahun 

5 Gelombang 2 2.60 <= 4 Tahun 

6 Gelombang 2 2.00 <=4 Tahun 

7 Gelombang 3 2.91 <= 4 Tahun 

8 Gelombang 3 3.40 <= 4 Tahun 

9 Gelombang 2 2.67 <= 4 Tahun 

10 Gelombang 2 3.24 > 4 Tahun 

Dari data awal tersebut didapat kandidat 

pertama (C1) seperti pada tabel dibawah ini : 

 
Itemset  Count  

Gelombang 1 2 

Gelombang 2 4 

Gelombang 3 4 

A1 0 

A2 7 

A3 1 

B1 2 

B2 8 

C1 0 

C2 2 

C3 0 

D1 0 

D2 6 

D3 2 

 

Dari tabel diatas didapat kandidat kedua (C2) 

seperti pada tabel berikut: 

Itemset  Count  

Gelombang 1, A1 1 

Gelombang 1, A2 1 

Gelombang 1, A3 0 

Gelombang 1, B1  1 

Gelombang 1, B2 1 

Gelombang 1, C1 0 

Gelombang 1, C2 1 

Gelombang 1, C3 0 

Gelombang 1, D1 0 

Gelombang 1, D2 1 

Gelombang 1, D3 0 

Gelombang 2, A1 0 

Gelombang 2, A2 1 

Gelombang 2, A3 3 

Hasil tabel diatas akan didapat nilai support dan 

confidence seperti tabel berikut sebagai berikut : 

Itemset  Nilai Support Nilai 

Confidence 

Count  

Gelombang 1, A1 1/10 = 0.1  1/2 = 0.5  1 

Gelombang 1, A2 1/10 = 0.1 1/2 = 0.5 1 

Gelombang 1, A3 0/10 = 0 0/2 = 0 0 



Gelombang 1, B1  1/10 =  0.1 1/2 = 0.5 1 

Gelombang 1, B2 1/10 = 0.1 1/2 = 0.5 1 

Gelombang 1, C1 0/10 = 0 0/2 = 0  0 

Gelombang 1, C2 1/10 = 0.1 1/2 = 0.5 1 

Gelombang 1, C3 0/10 = 0 0/2 = 0  0 

Gelombang 1, D1 0/10 = 0 0/2 = 0  0 

Gelombang 1, D2 1/10 = 0.1 1/2 = 0.5 1 

Gelombang 1, D3 0/10 = 0 0/2 = 0 0 

Gelombang 2, A1 0/10 = 0 0/4 = 0 0 

Gelombang 2, A2 1/10 = 0.1 1/4 = 0.25 1 

Gelombang 2, A3 3/10 = 0.3 3/4 = 0.75 3 

 

IV. IMPLEMENTASI 

A. Halaman Login 

Halaman ini digunakan untuk login 

karna program diberi hak akses, tidak 

semua orang bisa memakai program 

ini. 

 

B. Halaman Utama 

Halaman ini adalah halaman utama 

setelah pengguna berhasil login. 

 

C. Halaman Data Awal Dan Data Proses 

Halaman ini berisi data awal yang 

akan dibersihkan dan lalu akan 

diproses dengan algoritma apriori. 

 

D. Halaman Tabulasi 

Halaman tabel hasil dari proses yang 

dilakukan. 

 

E. Halaman Tambah Dan Gantti 

Password 

Halaman untuk menambah pengguna 

program dan mengganti kata sandi / 

password dari pengguna yang sudah 

ada. 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil 

dalam penelitian berdasarkan nilai 

confidence tertinggi dari item yang 

dikombinasikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan dari tabel hasil 

keterhubungan antara gelombang 

masuk mahasiswa dengan prestasi 

akademik yang memiliki pengaruh 

tinggi dalam prestasi akademik 

berdasarkan nilai confidence tertinggi, 

yaitu terdapat pada gelombang masuk 



2 dengan nilai confidence 40,62% 

menempuh lama studi lebih dari 4 

tahun dan memiliki IPK 3,50 – 4.00. 

2. Berdasarkan dari tabel hasil 

keterhubungan antara program studi 

mahasiswa dengan prestasi akademik 

yang memiliki pengaruh tinggi dalam 

prestasi akademik berdasarkan nilai 

confidence tertinggi, yaitu terdapat 

pada program studi Pendidikan 

Agama Islam dengan nilai confidence 

45,98% menempuh lama studi lebih 

dari 4 tahun dan memiliki IPK 3,50 – 

4.00. 

3. Berdasarkan dari tabel hasil 

keterhubungan antara kabupaten/kota 

asal  mahasiswa didalam provinsi 

Kepulauan Riau dengan prestasi 

akademik yang memiliki pengaruh 

tinggi dalam prestasi akademik 

berdasarkan nilai confidence tertinggi, 

yaitu terdapat pada pada kota 

Tanjungpinang dengan nilai 

confidence 28,83% menempuh lama 

studi lebih dari 4 tahun dan memiliki 

IPK 2,00 – 2,75. 

4. Berdasarkan dari tabel hasil 

keterhubungan antara kabupaten/kota 

asal  mahasiswa diluar provinsi 

Kepulauan Riau dengan prestasi 

akademik yang memiliki pengaruh 

tinggi dalam prestasi akademik 

berdasarkan nilai confidence tertinggi, 

yaitu terdapat pada pada kota Padang 

dengan nilai confidence 10,52% 

menempuh lama studi kurang dari 4 

tahun dan memiliki IPK 2,00 – 2,75. 
 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa 

saran yang sebaiknya dilakukan guna 

pengembangan sistem ini menjadi lebih 

baik. Diantaranya sebagai berikut : 
1. Penambahan variabel/itemset. 

2. Membuat program agar semua data 

bisa diproses tanpa harus memilih / 

menentukan variabel/itemset yang 

akan diproses. 

3. Untuk pengembangan program Data 

Mining lebih lanjut, dapat 

menggunakan algoritma lain, misal 

algoritma FP-Growth. Perbedaannya 

adalah algoritma apriori harus 

melakukan scan database setiap kali 

iterasi, sedangkan algoritma FP-

Growth hanya melakukan satu kali 

scan database diawal. 
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