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BAB I  

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan hujan tropis terbesar 

ke tiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Prestasi tersebut sangatlah 

membanggakan karena seharusnya Indonesia dapat menjadi penyerap emisi CO2 

(karbon dioksida) terbesar ke tiga juga. Tetapi pada kenyataanya Indonesia 

sendirilah yang menjadi penyumbang terbesar ketiga gas CO2 pada atmosfer bumi 

setelah Amerika Serikat dan Cina. Penyebab utamanya adalah hampir setengah dari 

luas hutan Indonesia terdegradasi. Seharusnya dengan luas hutan 109 juta hektar, 

Indonesia dapat sangat membantu mengurangi pemanasan global. 

Hutan hujan tropis yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya dijaga dan 

diperhatikan dengan baik. Pelestarian hutan di Indonesia tersebut tidaklah hanya 

menjadi tanggungjawab pemerintah saja, melainkan menjadi tugas bersama 

masyarakat Indonesia. Penghematan kertas dengan memanfaatkan kertas bekas, 

daur ulang kertas, dan meminimalisir penggunaan kertas dapat sedikit membantu 

pelestarian hutan hujan tropis di Indonesia. Pada bagian ini akan dibahas mengenai 

latar belakang dirancangnya Aplikasi Yudisium Mahasiswa Baru Universitas 

Kristen Maranatha Menggunakan Data Mining Dengan Metode Naïve Bayes yang 

dapat digunakan untuk menghemat sedikit penggunaan kertas di Universitas 

Kristen Maranatha. 

Dalam kepedulian terhadap hutan hujan tropis di Indonesia, Universitas 

Kristen Maranatha sudah mulai memanfaatkan kertas bekas pada beberapa 

kegiatanya. Selain itu pihak universitas juga ingin terus meminimalisir penggunaan 

kertas dengan menggunakan program yang dapat digunakan untuk menggantikan 

peran kertas terutama pada saat rapat yudisium mahasiswa baru. Ratusan kertas 

dapat terbuang begitu saja saat rapat yudisium penerimaan mahasiswa baru tersebut 

berlangsung. 

Dalam berkas yudisium yang digunakan sebagai pedoman rapat tersebut 

berisikan seluruh data mahasiswa baru dan data yudisium mahasiswa baru. Peserta 
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rapat tidak dapat melihat perbandingan data calon mahasiswa baru secara 

mendetail. Aplikasi pengganti kertas kerja ini memiliki fitur Data Mining dalam 

pengelolaan datanya. Selain itu aplikasi juga dapat melakukan sinkronisasi secara 

otomatis saat terhubung dengan server, sehingga data dapat diperbaharui dengan 

cepat. 

 Rumusan Masalah 

Beberapa masalah yang dapat dirumuskan seputar aplikasi ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Bagaimana merancang sebuah aplikasi pada smartphone yang dapat 

digunakan sebagai pengganti kertas kerja pada rapat yudisium? 

b. Bagaimana aplikasi ini dapat menampung data yudisium mahasiswa 

baru Universitas Kristen Maranatha? 

c. Bagaimana merancang sebuah aplikasi pada smartphone yang dapat 

mengimplementasikan Data Mining dalam pengelolaan datanya? 

 Tujuan Pembahasan 

Berikut ini adalah tujuan dari pembahasan yang dilakukan: 

a. Merancang sebuah aplikasi pada smartphone yang dapat menggantikan 

peran kertas kerja pada rapat yudisium mahasiswa baru Universitas 

Kristen Maranatha. 

b. Merancang sebuah aplikasi pada smartphone yang dapat menampilkan 

data yudisium mahasiswa baru, data sekolah, data gelombang ujian, 

data jurusan saat SMA, dan data penjurusan Universitas Kristen 

Maranatha. 

c. Mengimplementasikan Data Mining dengan metode Naïve Bayes untuk 

mengelola data yudisium mahasiswa baru Universitas Kristen 

Maranatha. 

 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi Yudisium Universitas Kristen Maranatha hanya menampilkan 

data tiga tahun terakhir pada menu dashboard dan menu sekolah. 
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b. Aplikasi Yudisium Universitas Kristen Maranatha hanya menampilkan 

data tiga puluh sekolah dengan pendaftaran terbanyak pada menu 

dashboard dan menu sekolah 

c. Pada halaman yang menggunakan listpicker membutuhkan loading 

data lebih lama karena proses pengisiian listpicker pada windows phone 

sedikt lebih lambat. 

d. Keterangan pada chart dapat hilang sewaktu-waktu jika melakukan 

swipe atau slide pada halaman yang menampilkan chart. Hal tersebut 

dikarenakan toolkit yang digunakan memberikan fasilitas untuk melihat 

chart tanpa terganggu oleh keterangan data yang ada dengan melakukan 

tap pada chart. Untuk menampilkan keterangan data tersebut, pengguna 

dapat melakukan tap pada chart. 

e. Pada menu classification terdapat list DATA KE yang digunakan untuk 

melakukan perhitungan classification dengan data yang berbeda. Ada 2 

data yang dipisahkan secara random untuk kpentingan kepastian 

perhitunga data. 

 Sistematika Penyajian 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan, Batasan Masalah, dan sistematika penyajian. 

 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang dasar teori-teori yang menunjang dalam menyusun 

laporan Tugas Akhir ini. 

 

BAB 3 ANALISIS DAN DESAIN 

Bab ini berisi hasil analisis dan perancangan sistem yang dibuat antara 

lain: ERD, user interface, database. 

 

BAB 4 PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 

Bab ini berisi tentang kumpulan-kumpulan screenshot dari aplikasi dan 

penjelasannya ditiap-tiap fungsi. 
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BAB 5 TESTING DAN EVALUASI SISTEM 

Bab ini berisi tentang pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi 

berikut serta dengan hasil-hasilnya. 

 

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini digunakan untuk memberi kesimpulan dan kata-kata penutup 

dalam Laporan Tugas Akhir. 


