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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh menumpuknya data digital alumni Fakultas Teknik 

Universitas Nusantara PGRI yang hanya diperlakukan sebagai arsip saja tanpa diolah lebih lanjut 
untuk keperluan masa mendatang agar menjadi informasi yang bernilai lebih. Selain itu, kurang 

tepatnya team promosi menentukan daerah tujuan promosi sehingga kurangnya kualitas para calon 

mahasiswa baru. 
Permasalahan penelitian adalah (1) Bagaimana memanfaatkan data yang sebelumnya hanya 

sebagai rekaman menjadi bernilai untuk keperluan mendatang ? (2) Bagaimana memanfaatkan semua 

sumber daya yang dimiliki untuk mengunggulkan daya saing ? (3) Bagaimana menentukan tepatnya 

lokasi promosi kampus ? (4) Bagaimana agar calon mahasiswa terbaik mengetahui Universitas 
Nusantara PGRI Kediri ? 

Metode data mining yang digunakan pada penelitian ini adalah metode association rule 

dengan menggunakan algoritma apriori, yaitu algoritma untuk menemukan pola frekuensi tinggi 
dengan subyek data kelulusan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Nusantara PGRI Kediri pada 

tahun 2016. Atribut data yang dibutuhkan hanya NPM (Nomor Pokok Mahasiswa) alumni, nama 

alumni, asal daerah alumni, program studi alumni, dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) alumni. 

 Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Dari hasil perhitungan, dapat terlihat daerah mana 
saja yang mempunyai tingkat keberhasilan tinggi, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan ketika 

UN PGRI Kediri akan melakukan promosi, dan diharapkan calon mahasiswa berikutnya akan 

mempunyai kualitas yang baik. (2) Hasil dari aplikasi bisa dimanfaatkan oleh pihak kampus untuk 
melakukan evaluasi terhadap tujuan promosi kampus sebelumnya yang dianggap kurang tepat sasaran. 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini, disarankan: (1) Dapat dilakukan penambahan 

atribut lain, sehingga didapatkan hasil aturan asosiasi antar atribut yang lain. (2) Untuk penelitian 
selanjutnya, aplikasi penentuan tujuan promosi kampus ini dapat diperluas studi kasus pada seluruh 

fakultas di UN PGRI Kediri. 

 

KATA KUNCI : Association Rules, Promosi, Algoritma Apriori, Data Mining, Fakultas Teknik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Simki-Techsain Vol. 01 No. 10 Tahun 2017 ISSN : XXXX-XXXX



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

INTAN RAHMASARI | 13.1.03.02.0122 
TEKNIK - TEKNIK INFORMATIKA 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 4|| 

 
 

I. LATAR BELAKANG 

Banyaknya kegiatan yang 

dilakukan secara komputerisasi 

sekarang ini mempermudah dalam 

ketersediaan data. Namun data yang 

tersedia seringkali hanya 

diperlakukan sebagai rekaman tanpa 

pengolahan lebih lanjut sehingga 

tidak bernilai lebih untuk keperluan 

masa mendatang. Data-data tersebut 

harus diolah agar menjadi informasi 

yang bernilai lebih. 

Teknologi informasi dapat 

digunakan untuk mendapatkan, 

mengolah dan menyebarkan 

informasi untuk menunjang kegiatan 

operasional sehari-hari sekaligus 

menunjang kegiatan pengambilan 

keputusan strategis yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan 

keunggulan bersaing. Sudah banyak 

orang yang menyadari bahwa data 

yang berukuran besar tersebut 

sebenarnya mengandung berbagai 

jenis pengetahuan tersembunyi yang 

berguna untuk proses pengambilan 

keputusan. Akan tetapi, pengetahuan 

akan sangat sulit ditemukan dengan 

cara menganalisis data secara 

manual. Oleh karena itu, dilakukan 

data mining untuk mengekstraksi 

pengetahuan secara otomatis dari 

data berukuran besar dengan cara 

mencari pola-pola menarik yang 

terkandung di dalam data tersebut. 

Dari  uraian  di atas  penulis  

mencoba  mengangkat  masalah 

tersebut dengan judul “Implementasi 

Data Mining Dengan Metode 

Association Rules dalam 

Menentukan Tujuan Promosi 

Kampus”. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, maka perlu dibuat suatu 

sistem untuk memberikan 

pertimbangan yang dapat membantu 

pihak kampus untuk menentukan 

tujuan promosi kampus berdasarkan 

kriteria-kriteria yang telah ditentukan 

sebelumnya, agar dapat diketahui 

asal daerah mana yang banyak 

peminatnya terhadap kampus 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

terutama pada Fakultas Teknik. 

II. METODE 

Association rule adalah 

salah satu teknik utama atau prosedur 

dalam Market Basket Analysis untuk 

mencari hubungan antar item dalam 

suatu data set dan menampilkan 

dalam bentuk association rule. 

Association rule (aturan asosiatif) 

akan menemukan pola tertentu yang 

mengasosiasikan data yang satu 

dengan data yang lain. Untuk 

mencari association rule dari suatu 

kumpulan data, tahap pertama yang 
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harus dilakukan adalah mencari 

frequent itemset terlebih dahulu. 

Frequent itemset adalah sekumpulan 

item yang sering muncul secara 

bersamaan. Setelah semua pola 

frequent itemset ditemukan, barulah 

mencari aturan asosiatif atau aturan 

keterkaitan yang memenuhi syarat 

yang telah ditentukan. 

Jika diasumsikan bahwa 

barang yang dijual di swalayan 

adalah semesta, maka setiap barang 

akan memiliki bolean variabel yang 

akan menunjukkan keberadaannya 

atau tidak barang tersebut dalam satu 

transaksi atau satu keranjang belanja. 

Pola bolean yang didapat digunakan 

untuk menganalisa barang yang 

sering dibeli secara bersamaan. Pola 

tersebut dapat dirumuskan dalam 

sebuah association rule. Sebagai 

contoh konsumen biasanya akan 

membeli kopi dan susu yang 

ditunjukkan persamaan sebagai 

berikut : Kopi à susu [support =2%, 

confidence=60%] 

Association rule diperlukan 

suatu variable ukuran yang 

ditentukan sendiri oleh user untuk 

menentukan batasan sejauh mana 

atau sebanyak apa output yang 

diinginkan user. Support dan 

confidence adalah sebuah ukuran 

kepercayaan dan kegunaan suatu 

pola yang telah ditemukan. Nilai 

support 2% menunjukkan bahwa 

keseluruhan dari total transaksi 

konsumen membeli kopi dan susu 

secara bersamaan yaitu sebanyak 

2%. Sedangkan confidence 60% 

yaitu menunjukkan bila konsumen 

membeli kopi dan pasti membeli 

susu sebesar 60%. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

1. Hasil 

1.1.Tampilan halaman awal 

Pada halaman awal, 

pengguna akan melihat judul 

sistem dan login pengguna. 

 

1.2.Tampilan hak akses ketua 

Pada halaman hak akses 

ketua, ketua dapat memasukkan 

username dan password untuk 

menggunakan hak aksesnya. 
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1.3.Tampilan hak akses admin 

Pada halaman hak akses 

admin, admin dapat memasukkan 

username dan password untuk 

menggunakan hak aksesnya. 

 

1.4.Tampilan data alumni 

Pada halaman data alumni 

berisi data alumni fakultas teknik 

yang berisi npm, nama, prodi, 

asal daerah dan ipk. 

 

1.5.Tampilan insert data 

Pada halaman insert data, 

pengguna khususnya admin team 

dapat menambahkan, mengubah 

dan menghapus data yang 

diperlukan. 

 

1.6.Tampilan proses 

Pada halaman proses,  

pengguna dapat mengetahui 

support dan confidence dari prodi 

serta asal daerah alumni. Dapat 

dilihat juga support dan 

confidence dari kombinasi prodi 

dengan asal daerah alumni yang 

dapat digunakan untuk 

menentukan minimal support dan 

confidence pada proses 

selanjutnya. 

 

1.7. Tampilan hasil analisa 

Pada halaman hasil 

analisa berisi hasil dari 

pemrosesan sebelumnya yang 

sebelumnya sudah ditentukan 

minimal support dan confidence. 

 

1.8.Pengujian  

Sistem penentuan tujuan 

promosi kampus yang telah 

dibuat dilakukan pengujian. Dari 

hasil pengujian yang telah 
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dilakukan dengan ditentukan 

minimal support 6% dan minimal 

confidence 8% diperoleh 10 

aturan asosiasi.  

Dapat diketahui 10 asosiasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

(1) Jika memilih Teknik 

Informatika, maka asal 

daerahnya Mojoroto dengan 

nilai Support 15,38% dan nilai 

Confidence 20%. 

(2) Jika memilih Teknik 

Informatika, maka asal 

daerahnya Kandat dengan nilai 

Support 7,69% dan nilai 

Confidence 10%. 

(3) Jika memilih Teknik 

Informatika, maka asal 

daerahnya Tarokan dengan nilai 

Support 7,69% dan nilai 

Confidence 10%. 

(4) Jika memilih Teknik 

Informatika, maka asal 

daerahnya Tanjunganom dengan 

nilai Support 7,69% dan nilai 

Confidence 10%. 

(5) Jika memilih Teknik 

Informatika, maka asal 

daerahnya Grogol dengan nilai 

Support 10,26% dan nilai 

Confidence 13,33%. 

(6) Jika memilih Teknik 

Informatika, maka asal 

daerahnya Plemahan dengan 

nilai Support 10,26% dan nilai 

Confidence 13,33%. 

(7) Jika memilih Teknik 

Informatika, maka asal 

daerahnya Puncu dengan nilai 

Support 7,69% dan nilai 

Confidence 10%. 

(8) Jika memilih Teknik 

Informatika, maka asal 

daerahnya Semen dengan nilai 

Support 10,26% dan nilai 

Confidence 19,05%. 

(9) Jika memilih Sistem 

Informasi, maka asal daerahnya 

Grogol dengan nilai Support 

10,26% dan nilai Confidence 

19,05%. 

(10) Jika memilih Sistem 

Informasi, maka asal daerahnya 

Puncu dengan nilai Support 

10,26% dan nilai Confidence 

19,05%. 

Sehingga yang bisa 

dipertimbangkan untuk tujuan 

promosi kampus adalah Teknik 

Informatika peminat terbanyak 

di daerah Kandat dengan nilai 

Support 15,38% dan nilai 

Confidence 20%. 

2. Kesimpulan 
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Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a. Data mining untuk 

mengekstraksi pengetahuan 

secara otomatis dari data 

berukuran besar dengan cara 

mencari pola-pola menarik 

yang terkandung di dalam 

data tersebut. 

b. Aplikasi telah berhasil 

dibuat untuk mengetahui 

asal daerah yang 

mempunyai minat tinggi 

terhadap Universitas 

Nusantara PGRI Kediri 

terutama pada Fakultas 

Teknik yang selanjutnya 

akan dipertimbangkan untuk 

dijadikannya tujuan promosi 

kampus. 

c. Dibuat suatu sistem untuk 

memberikan pertimbangan 

yang dapat membantu pihak 

kampus untuk menentukan 

tujuan promosi kampus 

berdasarkan kriteria-kriteria 

yang telah ditentukan 

sebelumnya, agar dapat 

diketahui asal daerah mana 

yang banyak peminatnya 

terhadap kampus 

Universitas Nusantara PGRI 

Kediri terutama pada 

Fakultas Teknik.  
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