
32

BAB V

PEMBAHASAN

Klasifikasi lama penyeesaian skripsi Prodi Statistika FMIPA UII akan

digunakan sebagai contoh penerapan I-CHAID dalam klasifikasi. Data alumni

diambil dari Bagian Akademik FMIPA UII Yogyakarta. Sedangkan data yang

digunakan adalah data alumni Prodi Statistika Fakultas MIPA UII Yogyakarta

yang telah melaksanakan wisuda pada bulan November 2005 sampai bulan

November 2014, dalam data tersebut terdapat dua macam variabel, yaitu variabel

dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan adalah waktu

penyelesain skripsi, sedangkan variabel independennya yaitu jenis kelamin

mahasiswa, indeks prestasi kumulatif, topik skripsi, sumber data, jenis penelitian,

jumlah dosen pembimbing, bidang keahlian dosen pembimbing utama dan jenis

kelamin dosen pembimbing utama.

5.1. Deskripsi Variabel

Data dikumpulkan dari 239 alumni Prodi Statistika FMIPA UII, sebagai

berikut :
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Gambar 5.1 Komposisi tiap kategori pada setiap variabel dependen dan variabel

independen
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Berdasarkan gambar 5.1 dapat dilihat bahwa alumni Prodi Statistika

sebagian besar berjenis kelamin perempuan (65%).  Sedangkan IPK alumninya

sebagian besar masuk ke dalam kategori sangat memuaskan (52%).  Dari segi

topik skripsi yang digunakan sebagian besar adalah topik skripsi statistika sebesar

(73%).  Dengan sumber data yang digunakan sebagian besar menggunakan data

sekunder sebesar (72%) dan jenis penelitian yang digunakan adalah survey/

aplikasi sebesar (96%).  Dari segi banyaknya dosen pembimbing yang

membimbing alumni Prodi Statistika sebagian besar dibimbing dengan satu orang

dosen pembimbing (94%).  Kemudian alumni Prodi Statistika sebagia besar

dibimbing dengan dosen pembimbing utama yang memiliki bidang keahlian

statistika sebesar (61%).  Dan jenis kelamin dosen pembimbing utamanya

sebagian besar adalah laki-laki (76%).

5.2. Analisis I-CHAID

Segmentasi yang dihasilkan oleh analisis I-CHAID pada alumni Prodi

Statistika Fakultas MIPA UII Yogyakarta yang telah melaksanakan wisuda pada

bulan November 2005 sampai yang telah melakukan yudiium akhir pada bulan

Oktober 2014 dapat dilihat dari diagram pohon klasifikasi I-CHAID di bawah ini.

Gambar 5.2 Diagram pohon klasifikasi yang dihasilkan dengan analisis I-CHAID
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5.3. Segmentasi Alumni

5.3.1.Hasil Segmentasi Alumni

Berdasarkan pohon analisis I-CHAID di atas, menerangkan bahwa pada

node teratas diketahui jumlah alumni 239 orang, terdiri dari 32 alumni (14%)

dengan waktu penyelesaian skripsi tepat, 177 alumni (76%) dengan waktu

penyelesain skripsi lambat dan 24 alumni (10%) dengan waktu penyelesaian

skripsi cepat. Dari pohon klasifikasi I-CHAID terbentuk sembilan segmen yang

berbeda yaitu :

a. Alumni yang menggunakan sumber data < 1.50 atau (tidak menggunakan

data) dan melakukan penelitian < 1.50 atau (study literatur/teori).

b. Alumni yang menggunakan sumber data < 1.50 atau (tidak menggunakan

data) dan melakukan jenis penelitian ≥ 1.50 atau (survey/aplikasi).

c. Alumni yang menggunakan sumber data ≥ 1.50 atau (data primer, data

sekunder) dengan bidang keahlian dosen pembimbing utama < 3.50 atau

(statistika, matematika) dan memiliki IPK < 1.50 atau (3.50 – 4.00) serta

topik skripsi yang digunakan < 3.50 atau (statistika, matematika).

d. Alumni yang menggunakan sumber data ≥ 1.50 atau (data primer, data

sekunder) dengan bidang keahlian dosen pembimbing utama < 3.50 atau

(statistika, matematika) dan memiliki IPK < 1.50 atau (3.50 – 4.00) serta

topik skripsi yang digunakan >= 3.50 atau (komputasi, lainnya).

e. Alumni yang menggunakan sumber data ≥ 1.50 atau (data primer, data

sekunder) dengan bidang keahlian dosen pembimbing utama < 3.50 atau

(statistika, matematika) dan memiliki IPK ≥ 1.50 atau (3.00 – 3.49, 2.76

– 2.99, 2,00 - 2,75) serta banyak dosen pembimbing yang membimbing <

1.50 atau (satu).

f. Alumni yang menggunakan sumber data ≥ 1.50 atau (data primer, data

sekunder) dengan bidang keahlian dosen pembimbing utama < 3.50 atau

(statistika, matematika) dan memiliki IPK ≥ 1.50 atau (3.00 – 3.49, 2.76

– 2.99, 2,00 - 2,75) dan banyak dosen pembimbing yang membimbing ≥

1.50 atau (dua).
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g. Alumni yang menggunakan sumber data ≥ 1.50 atau (data primer, data

sekunder) dengan bidang keahlian dosen pembimbing utama ≥ 3.50 atau

(komputasi, lainnya) dan berjenis kelamin < 1.50 atau (laki-laki).

h. Alumni yang menggunakan sumber data ≥ 1.50 atau (data primer, data

sekunder) dengan bidang keahlian dosen pembimbing utama ≥ 3.50 atau

(komputasi, lainnya) dan berjenis kelamin ≥ 1.50 atau (perempuan)

khususnya sumber data yang digunakan < 2.50 atau (data primer).

i. Alumni yang menggunakan sumber data ≥ 1.50 atau (data primer, data

sekunder) dengan bidang keahlian dosen pembimbing utama ≥ 3.50 atau

(komputasi, lainnya) dan berjenis kelamin ≥ 1.50 atau (perempuan) serta

khususnya sumber data yang digunakan ≥ 2.50 atau (data sekunder).

5.3.2.Penentuan Segmentasi Alumni

Dari kesembilan segmen yang terbentuk, dapat ditabulasi jumlah masing-

masing alumni dengan penyelesaian skripsi yang berstatus cepat, tepat dan lambat

dalam tabel 5.1 di bawah ini.  Dari tabulasi tersebut, diketahui bahwa segmen

yang memenuhi untuk dijadikan acuan dalam membidik mahasiswa sasaran

adalah pada segmen 9. Hal ini berdasarkan acuan bahwa untuk menentukan

mahasiswa yang akan menempuh TA dapat memperkecil keterlambatan

penyelesaian skripsi (TA) yang berstatus lambat, maka dapat dipilih segmen-

segmen dengan jumlah mahasiswa dengan lama penyelesaian skripsi berstatus

lambat terkecil, serta mempunyai jumlah mahasiswa dengan lama penyelesaian

skripsi berstatus cepat terbesar, atau dapat dilihat berdasarkan prosentasenya.
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Tabel 5.1. Jumlah Mahasiswa dengan Waktu Penyelesaian Skripsi dalam Kategori

Cepat, Tepat dan Lambat

Jumlah
Mahasiswa

Prosentase
(%)

Jumlah
Mahasiswa

Prosentase
(%)

Jumlah
Mahasiswa

Prosentase
(%)

1 3 43 4 57 0 0

2 0 0 0 0 1 100

3 4 13 4 13 23 74

4 0 0 0 0 7 100

5 3 3 8 7 103 90

6 1 10 2 20 7 70

7 1 4 3 14 18 82

8 1 9 0 0 0 91

9 9 25 3 9 24 67

Segmen

Penyelesaian skripsi
berstatus cepat

Penyelesaian skripsi
berstatus tepat

Penyelesaian skripsi
berstatus lambat

Berdasarkan tabel 5.1 dapat dipilih segmentasi alumni yang memiliki

jumlah mahasiswa dengan waktu penyelesaian skripsi dalam kategori cepat, yaitu

terdapat pada segmen 9.  Hal ini dikarenakan, karakteristik yang dimiliki lulusan

mahasiswa Prodi Statistika FMIPA UII pada segmen 9, yaitu alumni yang

mengambil skripsi dengan sumber data yang digunakan data sekunder, dibimbing

oleh dosen pembimbing utama dengan bidang keahliannya komputasi atau

lainnya, dan berjenis kelamin perempuan.

Alumni Prodi Statistika yang dibimbing oleh dosen pembimbing utama

dengan bidang keahlian dosen komputasi atau lainnya, tentunya akan lebih mudah

menyelesaikan skripsi mengingat bidang keahlian statistika dan matematika lebih

sulit dibandingkan dengan bidang keahalian komputasi dan lainnya. Alumni yang

berjenis kelamin perempuan lebih rajin dan giat dibandingkan dengan alumni

berjenis kelamin laki-laki. Dan juga alumni yang di dalam penelitian skripsinya

(TA) menggunakan sumber data sekunder lebih cepat dalam memperoleh data

untuk penelitiannya, sehingga mempersingkat waktu penyelesaian skripsi.

Jadi untuk selanjutnya, Prodi Statistika FMIPA UII dapat

mempertimbangkan mahasiswa yang akan mengambil skripsi sesuai pada segmen

9 supaya jumlah mahasiswa yang menempuh Tugas Akhir dengan status

penyelesaian skripsi (TA) lambat dapat diminimalisir.
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Pada tahap validasi sistem, dibandingkan output sistem dengan perhitungan

Analisis I-CHAID. Hasil perbandingan ini akan dilihat akurasi output sistem dan

hasil perhitungan menggunakan I-CHAID. Akurasi dihitung dari nilai output

totalnya pada lampiran 7 tabel 2 dengan menggunakan rumus 3.11.

Tabel 5.2. Tingkat Akurasi Analisis I-CHAID

Output Akurasi (%)

I-CHAID 82,43

Tabel di atas menunjukkan hasil yang diberikan oleh analisis I-CHAID cukup

berbeda dengan hasil Regresi Logistik. Hal tersebut dikarenakan sistem Improved

CHAID mengoptimalkan  hasil penggabungan menjadi ukuran terkecil dan jika

banyaknya pengamatan kurang dari 500, sehingga mengakibatkan  semua variabel

independen tidak signifikan pada algoritma pohon keputusan tradisonal khususnya

CHAID.  Dengan kata lain, output I-CHAID memberikan hasil yang lebih optimal

dibandingkan dengan analisis Regresi Logistik, dan Error pada I-CHAID dapat

diminimalisasi dengan sistem tersebut.


