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ABSTRAK 

 
Banyak mahasiswa baru sering sekali dihadapkan dalam dilema memilihi UKM yang 

sesuai dengan passion atau ikut UKM tertentu karena diajak teman. Kebanyakan mahasiswa 

baru yang memilih lebih dari satu ukm, mereka kesulitan membagi waktu antara UKM satu 

dengan UKM lainnya dan kegiatan perkuliahan, bahkan ada yang tidak berminat dalam 

mengikuti setiap agenda kegiatan yang diadakan oleh UKM tersebut, dikarenakan mereka 

merasa tidak cocok dengan UKM yang diikutinya. Penelitian ini bertujuan untuk membuat 

sistem rekomendasi UKM yang cocok dengan mahasiswa baru dengan metode Jaringan Syaraf 

Tiruan Perceptron. 

Berdasarkan pernyataan di atas akan dilakukan proses klasifikasi dengan Jaringan Syaraf 

Tiruan Perceptron untuk menentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) untuk mahasiswa baru 

di Universitas Nusantara PGRI Kediri. Dari proses training perceptron akan memperoleh bobot 

dan bias akhir yang nantinya akan diguanakan sebagai simulasi dengan data testing.  

Uji data training yang digunakan sebanyak 50 data dan data testing sebanyak 25 data. 

Selanjutnya menghitung data yang bernilai benar pada proses testing dibagi dengan jumlah 

keseluruha data training. Diperoleh 19 data dikenali dan 6 data tidak dikenali. Dengan demikian 

Jaringan syaraf tiruan perceptron dapat digunakan untuk rekomendasi UKM dengan tingkat 

akurasi 76% dengan data yang tidak dikenali sebanyak 24%. 

 

KATA KUNCI : Jaringan Syaraf Tiruan, Perceptron, Unit Kegiatan Mahasiswa 

 

 

I. LATAR BELAKANG 

Universitas merupakan sarana 

pendidikan yang berupaya menyiapkan 

mahasiswa menjadi anggota masyarakat 

yang mempunyai kemampuan 

kepemimpinan dan intelektual serta 

memiliki tanggung jawab tinggi. Hal ini 

akan tercapai apabila mahasiswa selain 

mempunyai keahlian dalam bidang 

akademik juga mempunyai jiwa 

kepemimpinan yang kemungkinan besar 

dapat diperoleh dari kegiatan organisasi.  

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

merupakan salah satu organisasi yang 

berada di dalam lingkungan universitas. 

Secara umum UKM merupakan kegiatan 

kemahasiswaan yang dilaksanakan di 

dalam maupun di luar kampus tanpa diberi 

bobot sks, agar mahasiswa dapat 

mengembangkan penalaran dan keilmuan, 

bakat minat dan kegemaran,  kesejahteraan 
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mahasiswa, serta bakti sosial mahasiswa. 

UKM bisa berupa kegiatan seni, olahraga, 

pengembangan kepribadian dan akademik. 

UKM menyediakan sejumlah kegiatan 

yang dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat dan 

minat mereka. Melalui UKM mahasiswa 

dapat mempelajari berbagai kegiatan yang 

tidak diajarkan di dalam perkuliahan, yaitu 

belajar menjadi pemimpin, pengurus, atau 

bahkan belajar mengemas suatu acara yang 

menarik dalam sebuah pameran. Dengan 

adanya kegiatan tersebut, kegiatan belajar 

mengajar juga dapat lebih lancar dan saling 

menambah wawasan.  

Pihak Universitas menerima 

mahasiswa baru tiap tahunnya, banyak 

mahasiswa baru sering sekali dihadapkan 

dalam dilema memilihi UKM yang sesuai 

dengan passion atau ikut UKM tertentu 

karena diajak teman. Mahasiswa baru yang 

berminat mengikuti UKM mereka belum 

tahu UKM mana yang cocok untuk mereka 

karena kurangnya informasi tentang UKM 

yang ada, hal ini yang membuat 

mahasiswa baru mengikuti lebih dari satu 

UKM. Kebanyakan mahasiswa baru yang 

memilih lebih dari satu ukm, mereka 

kesulitan membagi waktu antara UKM 

satu dengan UKM lainnya dan kegiatan 

perkuliahan, bahkan ada yang tidak 

berminat dalam mengikuti setiap agenda 

kegiatan yang diadakan oleh UKM 

tersebut, dikarenakan mereka merasa tidak 

cocok dengan UKM yang diikutinya. Serta 

mahasiswa baru yang merasa terbebani 

dengan kegiatan UKM cenderung memilih 

keluar dari UKM dan pindah ke UKM 

lainnya atau bahkan tidak mau mengikuti 

UKM lagi. Seharusnya menyalurkan bakat 

yang sesuai dengan minat seseorang dapat 

dilakukan secermat mungkin, jika salah 

memilih UKM hanya akan membuang-

buang tenaga, pikiran dan biaya.  

Sebelumnya penelitian yang 

dilakukan oleh  Agus Salim pada tahun 

2012, untuk mengetahui pengaruh motivasi 

organisasi terhadap prestasi belajar 

mahasiswa pada Unit Kegiatan Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Teknik analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi linier berganda, uji 

F, uji t, uji R2, dan sumbangan relative dan 

efektif. Hasil uji koefisien determinasi 

(R2) sebesar 0,315 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh antara motivasi 

organisasi dan keaktifan berorganisasi 

terhadap prestasi belajar mahasiswa adalah 

sebesar 31,5% sedangkan 68,5% sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang idak 

diteliti (Salim, 2012). 

Penelitian lainnya telah dilakukan 

pada tahun 2015, penelitian ini 

menghasilkan aplikasi yang mampu 

memprediksi potensi siswa dalam bidang 

robotika menggunakan metode jaringan 
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syaraf tiruan perceptron, dengan 

membedakan 31 pola hasil tes siswa yang 

berbeda dengan menggunakan bobot yang 

didapat dari 10 pola pembelajaran. 

Kesimpulan dari 5 ahli sebagai validator 

dan penguji secara terbatas menunjukkan 

produk layak untuk digunakan dengan 

diperkuat nilai dari responden 3.03 dari 

nilai maksimal 4 (Asmara, 2015). 

Berdasarkan masalah diatas maka 

penulis melakukan penelitian tentang 

jaringan syaraf tiruan perceptron untuk 

menentukan Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM) yang tepat bagi mahasiswa baru. 

 

II. METODE 

A. Jaringan Syaraf Tiruan 

Jaringan Syaraf Tiruan pertama kali 

didesain oleh Waren McCulloch dan 

Walter Pits (1943), namun teknologi yang 

tersedia pada saat itu belum 

memungkinkan mereka berbuat lebih jauh 

(Fitriyadi, 2016). Cara kerja JST seperti 

cara kerja manusia, yaitu belajar melalui 

contoh. Sebuah JST dikonfigurasikan 

untuk aplikasi tertentu, seperti pengenalan 

pola atau klasifikasi data melalui proses 

pembelajaran (Sutojo, 2011). Jaringan 

syaraf tiruan tidak diprogram untuk 

menghasilkan keluaran tertentu, semua 

keluaran atau kesimpulan yang ditarik oleh 

jaringan didasarkan pada pengalamannya 

selama menjalani proses pembelajarannya 

(Fitriyadi, 2016). 

Baik tidaknya suatu model Jaringan 

Syara Tiruan (JST) salah satunya 

ditentukan oleh hubungan antar neuron 

yang biasa disebut arsitektur jaringan. 

Lapisan-lapisan tersebut terkumpul dalam 

lapisan-lapisan yang disebut neuron layer 

(Sutojo, 2011). Lapisan penyusun JST 

dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Lapisan input (Input layer), Unit-unit 

input bertugas menerima pola input-an 

dari luar yang menggambarkan suatu 

permasalahan.  

2. Lapisan Tersembunyi (Hidden Layer), 

Unit-unit yang tersembunyi nilai 

output-nya tidak dapat diamati secara 

langsung. 

Lapisan Output (Output layer), Unit-

unit output ini merupakan solusi JST 

terhadap suatu permasalahan yang diterima 

pada unit input. 

 

B. Perceptron 

Teknik perceptron ditemukan oleh 

Frank Rosenblatt (1962) dan Minsky–

Papert (1969). Perceptron merupakan 

salah satu metode pembelajaran yang 

terbimbing (Supervise Learning Method) 

dalam jaringan syaraf tiruan (Sutojo, 

2011). Metode terbimbing merupakan 

metode pelatihan yang memasukkan target 

keluaran dalam data untuk proses 
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pelatihannya, hasil dari pelatihan tersebut 

akan menghasilkan bobot baru yang 

digunakan untuk proses pengenalan 

(Fitriyadi, 2016). Arsitektur jaringan 

perceptron ditunjukkan pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Arsitektur Perceptron 

Keterangan : 

  𝑥1, 𝑥2, 𝑥𝑖  = neuron input 

  𝑦 = neuron output 

  𝑏 = bias 

  𝑤1, 𝑤2, 𝑤𝑖 = bobot 

Dari keterangan diatas, Algoritma dari 

perceptron adalah : 

1. Pertama inisialisasi bobot dan bias 

(biasanya = 0) set learning rate (𝑎) = 

0 < 𝑎 ≤ 1, untuk penyederhanaan set 

= 1. Set nilai treshol (𝜃) untuk fungsi 

aktivasi. 

2. Untuk setiap pasangan pembelajaran 

𝑠 − 𝑡, kerjakan: 

a. Set aktivasi input, 𝑥𝑖 =  𝑠𝑖. 

b. Hitung responden untuk unit output 

dengan rumus persamaan 1 

y_in = 𝑏 + ∑ xiwii   (1) 

c. Masukkan kedalam fungsi aktivasi 

dengan rumus persamaan 2 

𝑦 = {

1,                𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦_𝑖𝑛 > 𝜃
0, 𝑗𝑖𝑘𝑎 − 𝜃 ≤ 𝑦_𝑖𝑛 ≤ 𝜃

−1,        𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑦_𝑖𝑛 <  −𝜃
   (2) 

d. Bandingkan nilai output jaringan 𝑦 

dengan target 𝑡, jika 𝑦 ≠ 𝑡 maka 

hitung 𝑤𝑖(baru) dengan rumus 

persamaan 3 

𝑤𝑖(𝑏𝑎𝑟𝑢) =  𝑤𝑖(𝑙𝑎𝑚𝑎) + 𝛼 ∗ 𝑡 ∗ 𝑥𝑖   (3) 

dan hitung bias (𝑏) baru dengan 

rumus persamaan 4 

𝑏(𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑏(𝑙𝑎𝑚𝑎) + 𝛼 ∗ 𝑡  (4) 

Jika 𝑦 = 𝑡, tidak ada perubahan 

bobot dan bias maka 

 𝑤𝑖(𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑤𝑖(𝑙𝑎𝑚𝑎) 

 𝑏(𝑏𝑎𝑟𝑢) = 𝑏(𝑙𝑎𝑚𝑎) 

Lakukan iterasi terus menerus 

hingga 𝑦 = 𝑡 dan iterasi dihentikan. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Implementasi 

1. Use Case Diagram 

a. Use Case Diagram Admin 

 

Gambar 3.1 Use Case Diagram Admin 

UKM 
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Pada gambar 3.1 admin dapat 

melihat data mahasiswa, melihat data 

UKM dan melihat dataset, dimana akses 

tersebut harus melalui proses login terlebih 

dahulu. 

b. Use Case Diagram Admin UKM 

 

Gambar 3.2 Case Diagram Admin UKM 

Pada gambar 3.2 admin UKM dapat 

melihat data mahasiswa yang 

direkomendasikan ke UKM mereka dan 

mengelola informasi yang akan diberikan 

untuk mahasiswa baru, dimana akses 

tersebut harus melalui proses login terlebih 

dahulu. 

c. Use Case Diagram User 

 

Gambar 3.3 Use Case Diagram User 

Pada gambar 3.3 User dapat melihat 

informasi dari setiap UKM dan mengisi 

kuesioner dalam sistem penentuan UKM 

yang nantinya akan merekomendasikan 

nama UKM yang disarankan. 

2. Activity Diagram 

a. Activity Diagram Admin 

 

Gambar 3.4 Activity Diagram Admin 

Pada gambar 3.4 admin mempunyai 

peran penting dalam pengelolaan sistem 

yang akan dibuat, yaitu mengelola dataset 

dimana admin dapat menambah dataset. 

Selanjutnya admin dapat melihat data 

mahasiswa dan  admin dapat mengelola 

data UKM dimana admin dapat merubah 

maupun menambah data informasi yang 

diperoleh dari setiap UKM. 

b. Activity Diagram Admin UKM 

 

Gambar 3.5 Activity Diagram Admin 

UKM 
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Pada gambar 3.5 admin UKM 

mempunyai peran penting dalam 

pengelolaan sistem yang akan dibuat, yaitu 

mengelola informasi yang akan diberikan 

kepada mahasiswa baru agar mahasiswa 

baru dapat melihat informasi yang 

mendetail dari setiap UKM, dan admin 

UKM dapat melihat mahasiswa yang 

direkomenasikan untuk UKM-nya. 

c. Activity Diagram User 

 

Gambar 3.6 Activity Diagram User 

Pada gambar 5.12 User dapat 

mengakses sistem penentuan UKM yang 

akan memberikan soal kuesioner. 

Mahasiswa diharuskan menjawab setiap 

soal, jika sudah selesai maka akan 

diperoleh hasil UKM yang disarankan. 

User dapat mengakses info UKM dimana 

user dapat melihat informasi dari setiap 

UKM. 

 

B. Tampilan Program 

Pada sistem pemilihan Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) tampilan program 

dibuat dengan desain yang sederhana 

dengan tujuan untuk mempermudah 

penggunanya. Berikut tampilan program 

yang dibuat : 

a. Tampilan Awal Sistem 

 

Gambar 3.7 Tampilan awal sistem 

Pada gambar 3.7 merupakan tampilan 

awal saat sistem pertamakali dijalankan, 

pada halaman beranda ini terdapat 2 menu 

dan 1 form login admin, fungsi dari masing 

– masing elemen tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1) Menu Sistem Penentuan 

Menu sistem penentuan  terdapat 

halaman yang nantinya digunakan user 

untuk mendapatkan rekomendasi UKM 

dengan menjawab kuesioner.  

2) Menu Info UKM 

Di dalam Menu info UKM terdapat 

beberapa sub menu yang didalamnya 

terdapat halaman-halaman informasi dari 

setiap UKM.  

3) Form Login Admin  

Form login admin digunakan admin 

untuk login ke dalam halaman admistrator. 

Terdapat 2 hak akses yaitu admin inti dan 

admin UKM dimana admin harus 

memasukkan username dan password 
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untuk masuk ke halaman administrator, 

seperti pada gambar 3.8 

. 

Gambar 3.8 Form Login Admin  

b. Tampilan Halaman Sistem Penentuan 

 

 

Gambar 3.9 Tampilan Halaman Sistem 

Penentuan 

 

Pada Gambar 3.9 merupakan 

tampilan dari halaman sistem penentuan, 

dimana user harus memasukkan NPM, 

nama, prodi, dan 10 pertanyaan kuesioner 

yang harus dijawab guna untuk 

memperoleh hasil rekomendasi UKM yang 

disarankan. Setelah mengisi semua 

kuesioner maka akan muncul tampilan 

hasil seperti gambar 3.10. 

 

Gambar 3.10 Tampilan Hasil Sistem 

 

C. Evaluasi Hasil 

Berdasarkan data training yang 

digunakan sebanyak 50 data dan data 

testing sebanyak 25 data, setelah proses 

testing dilakukan maka akan diperoleh 

hasil testing seperti pada tabel 3.1 

Tabel 3.1 Hasil Evaluasi 

Data Testing Dikenali 

Dikenali 

Sebagai UKM 

Lain 

KSR-PMI 1 √  

KSR-PMI 2 
 √ 

KSR-PMI 3 
 √ 

KSR-PMI 4 √  

KSR-PMI 5 √  

Mapala 1 
 √ 

Mapala 2 √  

Mapala 3 √  

Mapala 4 √  

Mapala 5 √  

Pramuka 1 
 √ 

Pramuka 2 √  

Pramuka 3 √  

Pramuka 4 √  

Pramuka 5 √  

Menwa 1 √  

Menwa 2  √ 

Menwa 3 √  

Menwa 4 √  

Menwa 5 √  

Padus 1 √  

Padus 2  √ 
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Tabel 3.1 Hasil Evaluasi (Lanjutan) 

Data Testing Dikenali 

Dikenali 

Sebagai UKM 

Lain 

Padus 3 √  

Padus 4 √  

Padus 5 √  

 

Terlihat pada tabel 5.9 bahwa dari 25 

data testing terdapat 19 data yang dikenali 

dan terdapat 6 data dikenali sebagai UKM 

lain. Menghitung tingkat akurasi dengan 

cara 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑡𝑎 
∗ 100% 

dari perhitungan diatas maka 

diperoleh hasil data testing yaitu data yang 

tidak dikenali sebanyak 24% dan data yang 

dikenali sebanyak 76%. Maka dapat 

disimpulkan Jaringan Syaraf Tiruan 

Perceptron dapat digunakan untuk 

rekomendasi UKM dengan tingkat akurasi 

76%. 

 

IV. PENUTUP 

A. Simpulan 

Simpulan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Dari sistem yang dibuat diperoleh 

hasil data testing yaitu data yang 

tidak dikenali sebanyak 24% dan 

data yang dikenali sebanyak 76%. 

Maka dapat disimpulkan sistem 

dapat mengenali UKM dengan 

tingkat akurasi 76%. 

2. Dengan adanya sistem rekomendasi 

yang menggunakan algoritma 

Jaringan Syaraf Tiruan Perceptron 

dapat menentukan UKM yang cocok 

dengan kepribadian mereka. 

3. Mempermudah mahasiswa untuk 

menentukan UKM yang sesuai 

dengan kepribadiannya. 

B. Saran 

Saran pengembangan selanjutnya 

sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan dengan seluruh 

UKM yang ada di Universitas 

Nusantara PGRI kediri agar 

mahasiswa baru dapat mengetahui 

UKM mana yang cocok dengan 

dirinya. 

2. Mengembangkan Sistem agar 

Seluruh UKM di Universitas 

Nusantara PGRI Kediri dapat saling 

terhubung sehingga mudah 

memperoleh informasi dari setiap 

UKM yang ada. 
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