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ABSTRAK 

 

Perguruan tinggi merupakan tempat bagi mahasiswa untuk mendapat pengetahuan sebelum terjun bersaing dalam 

dunia kerja. Perguruan tinggi menjadi sangat berperan untuk menciptakan lulusan terbaik bagi kebutuhan dunia 

kerja. Jumlah kelulusan mahasiswa akan menjadi salah satu indikator keberhasilan suatu perguruan tinggi yang 

berdampak pada akreditasi pemerintah dan penilaian masyarakat. Penelitian tentang prediksi kelulusan mahasiswa 

telah banyak dilakukan untuk mengetahui lulus tepat waktu atau terlambat. Berdasarkan  kondisi tersebut teknik data 

mining yang tepat digunakan adalah klasifikasi. Salah satu teknik klasifikasi data mining adalah C4.5. Dalam 

penelitian ini, membandingkan algoritma C4.5 dengan C4.5 berbasis PSO(Particle Swarm Optimization) yang 

diterapkan pada data kelulusan mahasiswa. Dari hasil pengujian digunakan tes cross validation, confusion matrix 

dan kurva ROC, diketahui bahwa C4.5 berbasis PSO terbukti dapat meningkat akurasi dari prediksi dengan 86.09% 

dan peforma yang ditunjukkan nilai AUC adalah 0.883 sedangkan C4.5 memiliki akurasi prediksi 84.13% dan nilai 

AUC 0.837. Dari penelitian ini, terbukti bahwa PSO dapat meningkatkan akurasi dan performa AUC. 

 

Kata kunci : kelulusan mahasiswa, data mining, teknik klasifikasi data mining, C4.5, C4.5 berbasis PSO. 

 

I. Pendahuluan 

Mahasiswa merupakan salah satu kelompok 

masyarakat elite yang memiliki ciri intelektualitas 

lebih kompleks dibandingkan dengan kelompok lain 

yang bukan mahasiswa seusia ataupun dibawah usia 

mereka. Kemampuan untuk menghadapi kemudian 

mencari pemecahan, menyelesaikan masalah yang 

mereka hadapi secara lebih sitematis merupakan ciri 

dari intelektualitas tersebut [3]. Perguruan tinggi 

merupakan satuan pendidikan yang menjadi terminal 

terakhir bagi seseorang yang berpeluang belajar 

setinggi-tingginya melalui jalur pendidikan sekolah 

[3]. Dalam dunia pendidikan, mahasiswa merupakan 

aset yang penting di institusi pendidikan, maka harus 

diperhatikan tingkat kelulusan tepat waktunya 

berpendapat bahwa wisuda yang tepat waktu 

merupakan isu yang penting karena tingkat kelulusan 

sebagai dasar efektifnya suatu kelembagaan. Jika 

terjadi penurunan tingkat kelulusan secara signifikan 

dan terus berkembang maka akan menjadi 

permasalahan yang serius. Bahkan dapat 

mempengaruhi akreditasi perguruan tinggi tersebut. 

Untuk itu pemantauan dan evaluasi secara berkala 

terhadap kecenderungan tingkat kelulusan mahasiswa 

diperlukan [16]. Beberapa peneliti menggunakan 

teknik data mining untuk menyelesaikan 

permasalahan prediksi kelulusan mahasiswa [3], [19]. 

Beberapa peneliti menggunakan decision tree 

khususnya algoritma C4.5 [3], [5], [13], [19]. 

Dikarenakan Desicion Tree terbukti memiliki akurasi 

dan kecepatan yang tinggi saat diaplikasikan ke 

dalam database yang besar [11]. Untuk meningkatkan 

akurasi dari C4.5 dapat menggunakan berbagai teknik 

optimasi. Salah satu algoritma optimasi yang cukup 

populer adalah PSO (Particle Swarm Optimization). 

PSO banyak digunakan untuk memecahkan masalah 

optimasi, serta sebagai masalah seleksi fitur [14]. 

Algoritma PSO terinspirasi dari sekelompok burung 

yang bergerak secara dinamis kemudian dapat 

bersinergi serta dapat terorganisir. Ketika diterapkan 

dalam beberapa kasus untuk mengoptimalisasi 

algoritma klasifikasi, mampu meningkatkan akurasi 

lebih baik daripada Genetic Algorithm adalah PSO 

[18].Kemudian dari perhitungan algoritma C4.5 di 

validasi untuk mengetahui nilai akurasi dan peforma 



AUC [6]. Dalam paper ini, ditampilkan juga 

pemodelan  yang digunakan dalam penganalisisan 

data dengan menggunakan  algoritma C4.5 dan C4.5 

berbasis PSO, kemudian dibandingkan hasil akurasi 

dan performa AUC. 

Dalam paper ini menggunakan pengelompokan 

proses dari analisis data  pengujian model yaitu 

bagian II. latar belakang yang berisi algoritma C4.5 

dan PSO , III. alur proses data, IV. pengujian model 

dan perbandingan. 

II. Latar Belakang 

A. Algoritma C4.5 

Merupakan salah satu dari Desicion Tree 

menyerupai struktur flowchart, yang masing-masing 

internal node-nya dinyatakan sebagai atribut 

pengujian, setiap cabang mewakili output dari 

pengujian, dan setiap node daun (terminal node) 

menentukan label class. Node paling atas dari sebuah 

pohon adalah node akar [7]. Salah satu metode 

klasifikasi yang menarik melibatkan konstruksi 

pohon keputusan, koleksi node keputusan, terhubung 

oleh cabang-cabang, memperpanjang bawah dari 

simpul akar sampai berakhir di node daun. Dimulai di 

node root, yang oleh konvensi  ditempatkan di bagian 

atas dari diagram pohon keputusan, atribut diuji pada 

node keputusan, dengan setiap hasil yang mungkin 

dihasilkan dalam suatu cabang. Setiap cabang 

kemudian mengarah baik ke node lain keputusan atau 

ke node daun untuk mengakhiri [12]. 

Beberapa tahap dalam membuat sebuah 

pohon keputusan dengan algoritma C4.5 [11], 

yaitu: 

 

1. Menyiapkan data training. Data training 

biasanya diambil dari data histori yang 

pernah terjadi sebelumnya dan sudah 

dikelompokan ke dalam kelas kelas 

tertentu. 

2. Menentukan akar dari pohon. Akar akan 

diambil dari atribut yang terpilih, 

dengan cara menghitung nilai gain dari 

masing-masing atribut, nilai gain yang 

paling tinggi yang akan menjadi akar 

pertama. Sebelum menghitung gain dari 

atribut, hitung dahulu nilai entropy 

yaitu: 

 

 (2.1) 

 

Keterangan: 

S : himpunan kasus 

A : atribut 

N : jumlah partisi S 

Pi : proporsi dari Si terhadap S 

 

3. Kemudian hitung nilai gain dengan 

metode informasi gain: 

(2.2) 

4. Ulangi langkah ke-2 hingga semua tupel 

terpartisi. 

5. Proses partisi pohon keputusan akan 

berhenti saat: 

a.  Semua tupel dalam node N mendapat 

kelas yang sama. 

b. Tidak ada atribut di dalam tupel yang 

dipartisi lagi. 

c. Tidak ada tupel di dalam cabang yang 

kosong. 

 

Langkah-langkah diatas digunakan untuk 

menangani atribut nominal. Perhitungan dengan 

metode Entropy Based Discretization di gunakan 

untuk menangani atribut yang bersifat kontinu. 

Metode ini menggunakan entropy sebagai bagian dari 

proses pemisahan selang data selang kontinu [7]. 

Untuk menemukan nilai pemisah yang terbaik maka 

harus dihitung nilai split ploint, nilai informasi dari 

entropi antara 2 sample dengan rumus : 

 

1. Urutkan data subset dari yang terkecil sampai 

yang terbesar. 

2. Hitung rataan nilai per 2 data yang bersebelahan 

yang digunakan untuk split point dengan formula 

2.3. Setiap nilai rata-rata merupakan titik nilai 

yang mungkin menjadi titik perpecahan 

(split_point) untuk memilih titik terbaik, data 

akan dipecah menurut titik yang diuji. 

3. Hitung nilai informasi dari kedua sampel(Sₐ) 

dengan formula 2.5. Kemudian T(split point) 

yang memilki nilai informasi terkecil diambil 

sebagai batas node.   

 

(2.3) 

(2.4) 

 (2.5) 

 

Dimana, T merupakan nilai batas (split point) 

a. Pruning dalam pohon keputusan 

Untuk mendapatkan data yang benar 

benar sejenis, maka akan terbentuk banyak sekali 

cabang dalam pohon keputusan. Data yang 



terlalu beragam ataupun data acak akan membuat 

struktur pohon keputusan menjadi terlalu rumit 

[2]. Di dalam pohon keputusan dikenal istilah 

pruning yaitu memangkas cabang yang tidak 

terlalu besar pengaruhnya agar diagram 

dihasilkan lebih akurat dan simple. 

Ada dua pendekatan pruning yang 

digunakan :  

i. Prepruning menghentikan proses pembuatan 

cabang pada titik tertentu. Semakin besar 

perulangan pembuatan cabang yang 

diperbolehkan, semakin besar pula 

kompleksitas dari pohon keputusan yang 

didapat jika data beragam, namun jika 

jumlah perulangan terlalu kecil, diagram 

pohon yang dihasilkan menjadi kurang 

akurat. 

ii. Postpruning memotong cabang pohon yang 

kurang mereprensentasikan data setelah 

sebuah pohon keputusan terbentuk. Kelas 

yang diberikan akan diukur dari jumlah 

persebaran label yang ada pada cabang 

tersebut. 

 

Algoritma C4.5 menggunakan pessimistic 

pruning yang mampu mengkalkulasi tingkat 

error yang digunakan sebagai acuan dalam 

pemangkasan cabang pohon keputusan. Baik 

postpruning dan prepruning dapat 

dikombinasikan karena tidakada teknik yang 

lebih baik antara keduanya. Walaupun 

pohonkeputusan yang muncul setelah pruning 

akan lebih singkat, namun terkadang masih 

muncul repetisi dan replikasi cabang. 

 

B. Particle Swarm Optimization 

PSO adalah algoritma pencarian berbasis 

populasi yang diinisialisasi dengan populasi solusi 

acak dan digunakan untuk memecahkan masalah 

optimasi [1].  PSO adalah metode optimasi heuristic 

global yang diperkenalkan oleh Dokter Kennedy dan 

Eberhart pada tahun 1995 berdasarkan penelitian 

terhadap perilaku kawanan burung dan ikan (Bai, 

2010).  

Setiap partikel dalam PSO juga dikaitkan dengan 

kecepatan partikel terbang melalui ruang pencarian 

dengan kecepatan yang dinamis disesuaikan untuk 

perilaku historis mereka.  Oleh karena itu, partikel 

memiliki kecenderungan untuk terbang menuju 

daerah pencarian yang lebih baik dan lebih baik 

selama proses pencarian [1]. 

Rumus untuk menghitung perpindahan posisi dan 

kecepatan partikel yaitu : 

   (2.6) 

    (2.7) 

 Dimana : 

· Vi (t) = kecepatan partikel i saat iterasi t 

· Xi (t) = posisi partikel i saat iterasi t 

· c1 dan c2 = learning rates untuk kemampuan 

individu (cognitive) dan pengaruh sosial 

(group) 

· r1 dan r2 = bilangan random yang 

berdistribusi uniformal dalam interval 0 dan 

1 

· XPbesti = posisi terbaik partikel i 

· XGbest = posisi terbaik global 

 

 

C. CRISP-DM 

Cross-Industry Standart Proses for Data 

Mining (CRISP-DM) dikembangkan pada tahun 1996 

oleh analis dari beberapa industri. CRISP-DM 

menyediakan standart proses data mining sebagai 

pemecahan masalah secara umum dari bisnis atau 

unit penelitian. CRISP-DM memiliki siklus hidup 

yang terbagi dalam enam fase, yaitu [12] : 

 

Gambar 2.1 Siklus CRISP-DM [12] 

a. Pemahaman Bisnis(Business 

Understanding) 

Merupakan tahap awal yaitu pemahaman 

penelitian, penentuan tujuan dan rumusan 

masalah data mining. 



b. Pemahaman Data(Data Understanding) 

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan 

data, mengenali lebih lanjut data yang akan 

digunakan. 

c. Pengolahan Data(Data Preparation) 

Tahap ini adalah pekerjaan berat yang 

perlu dilaksanakan secara intensif.  Memilih 

kasus atau variable yang ingin dianalisis, 

melakukan perubahan pada beberapa variable 

jika diperlukan sehingga data siap untuk 

dimodelkan. 

d. Pemodelan(Modeling) 

Memilih teknik pemodelan yang sesuai 

dan sesuaikan aturan model untuk hasil yang 

maksimal.  Dapat kembali ke tahap pengolahan 

untuk menjadikan data ke dalam bentuk yang 

sesuai dengan model tertentu. 

e. Evaluasi (Evaluation) 

Mengevaluasi satu atau model yang 

digunakan dan menetapkan apakah terdapat 

model yang memenuhi tujuan pada tahap awal.  

Kemudian menentukan apakah ada 

permasalahan yang tidak dapat tertangani 

dengan baik serta mengambil keputusan hasil 

penelitian. 

f. Penyebaran (Deployment) 

Menggunakan model yang dihasilkan 

seperti pembuatan laporan atau penerapan 

proses data mining pada instansi lain. 

 

D. Confusion Matrix dan  Kurva ROC 

a. Confusion Matrix 

Untuk melakukan evaluasi terhadap model 

klasifikasi berdasarkan perhitungan objek testing 

mana yang diprediksi benar dan tidak benar.  

Perhitungan ini ditabulasikan kedalam tabel yang 

disebut confusion matrix [6].  Confusion matrix 

merupakan data set hanya memiliki dua kelas, 

kelas yang satu sebagai positif dan kelas yang 

lain sebagai negatif.  Terdiri dari empat sel yaitu 

True Positives (TP), False Positives (FP), True 

Negatives (TN) dan False Negatives (FN) [5]. 

 

Gambar 2.2 Confusion matrix untuk 2 model kelas [6] 

Untuk menghitung akurasi menggunakan 

rumus [6]: 

      (2.8) 

 

b. Kurva ROC 

Kurva ROC menunjukan visualisasi dari 

akurasi model dan perbandingkan perbedaan antar 

model klasifikasi. ROC mengekspresikan confusion 

matrix [21].  ROC adalah grafik dua dimensi 

dengan false positives sebagai garis horizontal dan 

true positives untuk mengukur perbedaaan 

performasi metode yang digunakan.  Kurva ROC 

adalah teknik untuk memvisualisasi dan menguji 

kinerja pengklasifikasian berdasarkan performanya 

[6]. Model klasifikasi yang lebih baik adalah yang 

mempunyai kurva ROC lebih besar [21].  Performa 

keakurasian AUC dapat diklasifikasikan menjadi 

lima kelompok yaitu [6]:  

a. 0.90 – 1.00 = Unggul 

b. 0.80 – 0.90 = Baik 

c. 0.70 – 0.80 = Cukup 

d. 0.60 – 0.70 = Kurang  

e. 0.50 – 0.60 = Gagal 

III. Alur Proses Data 

A. Perhitungan C4.5 

a. Pemahaman bisnis (Bussiness 

understanding) 

Berbagai perguruan tinggi  bersaing untuk 

meningkatkan tingkat kelulusan sesuai dengan 

misi masing-masing pergururuan tinggi dalam 

mendidik mahasiswa (yaitu menghasilkan 

lulusan) yang akan menjadi anggota produktif 

masyarakat dan berkontribusi terhadap 

kesejahteraan ekonomi bangsa. Selain itu, 

masing-masing perguruan tinggi mengetahui 

bahwa jumlah siswa yang putus diterjemahkan 

sebagai hilangnya pendapatan bagi lembaga 

pendidikan tersebut [10]. 

b. Pemahaman data (Data understanding) 

Quadri et al [16] berpendapat bahwa wisuda 

yang tepat waktu merupakan isu yang penting 



karena tingkat kelulusan sebagai dasar efektifnya 

suatu kelembagaan. Jika terjadi penurunan 

tingkat kelulusan secara signifikan dan terus 

berkembang maka akan menjadi permasalahan 

yang serius. Bahkan dapat mempengaruhi 

akreditasi perguruan tinggi tersebut. Untuk itu 

pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap 

kecenderungan tingkat kelulusan mahasiswa 

diperlukan. Jadi, prediksi untuk kelulusan sangat 

diperlukan untuk dapat memberikan 

pertimbangan kebijakan yang akan diambil oleh 

lembaga pendidikan setelah mengetahui 

kemungkinan aset mereka berupa mahasiswa 

akan telat untuk kelulusannya. 

Data yang digunakan pada pemodelan ini 

berupa data kelulusan mahasiswa berjumlah 

1632 record dan terdiri dari 14 atribut, dengan 9 

atribut bertipe numerik dan 5 bertipe kategorikal.   

 

 

Gambar 3.1 Data set dalam bentuk excel 

 

c. Pengolahan Data (Data preparation) 

Dalam tahap ini, data yang akan 

dipergunakan adalah sebagai berikut : 

Table 3.1 Kedudukan atribut yang akan digunakan 

                 Atribut Kegunaan  

NIP √  ID 

NAMA X No 

FALKULTAS √ regular(nilai model) 

Jeniskelamin √ regular(nilai model) 

Umur √ regular(nilai model) 

IPS1 √ regular(nilai model) 

IPS2 √ regular(nilai model) 

IPS3 √ regular(nilai model) 

IPS4 √ regular(nilai model) 

IPS5 X No 

IPS6 X No 

IPS7 X No 

IPS8 X No 

STATUS √ Label (hasil) 

 

 

 

 

 

d. Pemodelan (Modelling) 

  

Modelling

             C4.5

Modelling

             C4.5 + PSO

Data set

Preprocesing

             Replace Missing value

New data set

Traning Data

Traning Data

Evaluation

           Confusion Matrix

           

           Kurva ROC

Data testing Data testing

Compare

-  Accuracy

-  AUC Perform

 
Gambar 3.2 Model yang diusulkan 

 

e. Evaluasi 

Dalam tahap ini dilakukan validasi dan 

pengukuran keakuratan hasil yang dicapai oleh 

model menggunakan beberapa teknik 

confusion matrix dan kurva ROC untuk 

pengukuran akurasi model, dan cross-

validation untuk validasi. 

 

f. Penyebaran (Deployment) 

Hasil pmodelan ini adalah analisa yang 

mengarah ke Decission Suport System (DSS) 

dapat digunakan oleh institusi pendidikan 

setingkat perguruan tinggi untuk memberikan 

pertimbangan dalam penentuan langkah 

selanjutnya menangani masalah keterlambatan 

kelulusan dari mahasiswa yang mempengaruhi 

akreditasi perguruan tinggi, penilaian sosial 

masyarakat, dan juga dapat digunakan untuk 

rujukan pemodelan berikutnya serta dapat 

digunakan sebagai dasar perancangan sebuah 

sistem. 

 

 

 

 

 



IV. Hasil Pengujian Model dan Perbandingan 

A. Pegujian Model Algoritma C4.5 

Hasil pemodelan yang telah diproses 

oleh tools RapidMiner adalah sebagai 

berikut : 

 

 
Gambar 4.1 Hasil perhitungan nilai akurasi dari C4.5 yang 

ditampilkan oleh RapidMiner 

 

 
 

Gambar 4.2 Hasil peforma AUC dari C4.5 yang 

ditampilkan oleh RapidMiner 

 

 
Tabel 4.1 Hasil akurasi dan AUC dari C4.5 

 

 

B. Pegujian Model Algoritma C4.5 berbasis 

PSO 

Pertama, dilakukan uji coba dengan 

memberi nilai pada parameter population size  dan 

maximum number of generation bernilai default 

yaitu 5 dan 30. 

 

 

 

 

Table 4.2 Hasil percobaan menggunakan population size dan 

maximum number of generation secara berbeda 

 

 

 

Gambar 4.3 Hasil perhitungan akurasi dari C4.5-PSO yang 

ditampilkan oleh RapidMiner berdasar pada population size 

bernilai 15 dan maximum number of generation bernilai 40 

 

 

Gambar 4.4 Hasil peforma AUC dari C4.5-PSO yang 

ditampilkan oleh RapidMiner berdasar pada population size 

bernilai 15 dan maximum number of generation bernilai 40 

 

Setelah melakukan pemodelan dan 

perhitungan berdasar kedua algoritma diatas, 

kemudian dilakukan perbandingan hasil yang 

berupa nilai akurasi dan peforma AUC. Maka 

diperoleh data perbandingan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

    Percobaaan 
C4.5 lama 

waktu 

eksekusi Akurasi 

performa 

AUC 

1 84.13%  0.837  3 s 

2 84.13%  0.837  3 s 

C4.5+pso 
lama waktu 

eksekusi 
parameter pso akurasi 

performa 

AUC 

85.54%  0.865  4 m 30 s default 

85.54%  0.865  4 m 53 s default 

85.79%   0.868 10 m 05 s posize=10,generate=30 

85.79%  0.868  13 m 15 s posize=10,generate=40 

86.09%  0.883  20 m 23 s posize=15,generate=40 

85.85%  0.865  33 m 24 s posize=20,generate=50 

86.09% 0.883  25 m 16 s posize=15,generate=50 

85.90%  0.870  37 m posize=25,generate=50 

85.97% 0.875  40 m 3 s posize=30,generate=50 



Tabel 4.3 Hasil komparasi C4.5 dan C4.5-PSO 

 

Perbandingan C4.5 
C4.5-

PSO 

Akurasi confusion 

matrix (%) 84.13% 86.09% 

performa AUC 0.837 0.883 

Waktu eksekusi 3 s 20 m 23 s 

Table 4.3 merupakan hasil akhir percobaan.  

Memperlihatkan perbandingan akurasi dan AUC 

antara algoritma C4.5 dan algoritma C4.5-PSO. 

 

 

Gambar 4.5 Grafik perbedaan tingkat akurasi antara C4.5 

dengan C4.5-PSO 

 

Gambar 4.6 Grafik perbedaan peforma AUC antara C4.5 

dengan C4.5-PSO 

Pembobotan atribut diperlukan karena tidak 

semua atribut mempunyai pengaruh terhadap hasil 

akurasi. Hasil dari pembobotan atribut oleh PSO 

pada saat hasil akurasi terbaik dapat dilihat pada 

tabel 4.4. 

 

 

 

Table 4.4 Hasil pembobotan atribut 

Atribut Bobot 

FALKULTAS 1 

jeniskelamin 0 

umur 1 

IPS1 1 

IPS2 0 

IPS3 1 

IPS4 0 

Terdapat 7 atribut yang digunakan, dan 3 

atribut bobotnya bernilai 0 atau tidak berpengaruh 

terhadap akurasi yaitu jenis kelamin, IPS2, IPS4.  

Beberapa atribut tersebut jika dihilangkan 

dimungkinkan tidak akan mempengaruhi hasil 

akurasi. 

Bobot dari atribut yang bernilai 1 dapat 

dimungkinkan mempengaruhi hasil akurasi secara 

signjikaikan.  Terdapat 4 atribut yang bobotnya 1 

yaitu fakultas, umur, IPS1, IPS3.   

 

V. Kesimpulan 

Pada penelitian ini dilakukan pemodelan 

menggunakan algoritma C4.5 dan C4.5-PSO dengan 

menggunakan data yang dilampirkan oleh Hilda 

dalam thesisnya.  Fokus penelitian ini adalah 

penerapan algoritma PSO pada pembobotan atribut 

teknik klasifikasi data mining C4.5.  Validasi model 

menggunakan 10fold cross-validation dan evaluasi 

model menggunakan confusion matrix dan kurva 

ROC.   

Hasil penelitian menunjukan bahwa model C4.5-

PSO memiliki akurasi yang lebih baik yaitu 86,09 % 

dibandingkan dengan model C4.5 yang akurasinya 

84,13 %.  Namun waktu eksekusi C4.5-PSO lebih 

lama dengan 20 menit 23 detik, sedangkan C4.5 

hanya 3 detik. 

Dengan demikian, terbukti bahwa PSO yang 

diterapkan pada pembobotan atribut C4.5 

meningkatkan nilai akurasi. 
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