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PENERAPAN DATA MINING UNTUK MENENTUKAN 

PENGELOMPOKKAN UANG KULIAH TUNGGAL UIN SUNAN 

KALIJAGA MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING 

 

Nopal Febriyan 

NIM: 13650009 

 

INTISARI 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan salah satu Perguruan Tinggi 

Negeri salah satu Universitas yang menerapkan sistem pembayaran Uang Kuliah 

Tunggal (UKT). Semua mahasiswa baru yang telah diterima di UIN Sunan Kalijaga 

masing-masing akan dibedakan menjadi beberapa kelompok menurut kemampuan 

ekonominya. 

Penelitian ini menggunakan metode k-means clustering yang merupakan 

salah satu metode data mining agar dapat menentukkan kelompok Uang Kuliah 

Tunggal (UKT) di UIN Sunan Kalijaga. data mentah yang telah diperoleh kemudian 

dilakukan proses pre-processing data/cleaning data (pembersihan data) dan 

transformasi data. Setelah data mentah melalui proses tersebut, langkah selanjutnya 

adalah dilakukan teknik data mining menggunakan algoritma k-means clustering. 

Pada tahapan ini, data yang mempunyai kemiripan dan karakteristik yang sama 

dikelompokkan dalam satu cluster. Atribut yang digunakan dalam teknik adalah 

fakultas, prodi, anak ke, jumlah saudara, jumlah tanggungan, gaji ibu, gaji bapak, 

dan total biaya. 

Jumlah cluster yang digunakan sebanyak 5. Hasil dari proses algoritma k-

means clustering didapatkan dari jumlah data sebanyak 4787 mahasiswa, terdapat 

1709 mahasiswa masuk ke cluster 1, 1125 mahasiswa masuk ke cluster 2, 820 

mahasiswa masuk ke cluster 3, 1132 mahasiswa masuk ke cluster 4 dan 1 

mahasiswa masuk ke cluster 5. 

 

Kata kunci: Uang Kuliah Tunggal, Data mining, K-means Clustering.  
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APPLICATION OF DATA MINING TO DETERMINE THE SINGLE 

TUITION IN UIN SUNAN KALIJAGA USING K-MEANS CLUSTERING 

ALGORITHM 

 

Nopal Febriyan 

NIM : 13650009 

 

ABSTRACT 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta is one of the State Universities and one of 

the universities that apply the payment system for Single Tuition. All new students 

who have been accepted in UIN Sunan Kalijaga will each be divided into several 

groups according to their economic ability. 

This research uses k-means clustering method which is one method of data 

mining to determine the group of Single Tuition in UIN Sunan Kalijaga. The data 

has been obtained then any process of data cleaning and data transformation. After 

the data obtained through the process, the next step is to perform data mining 

techniques using k-means clustering algorithm. At this stage, data that have 

similarity and have the same characteristics will be grouped in to one cluster. The 

attributes used in these technique are faculty, major, child to, the number of siblings, 

number of dependents, mother’s salary, father's salary, and total cost. 

The number of clusters used is five. The result of k-means clustering 

algorithm is obtained from 4787 students, there are 1709 students in the first cluster, 

1125 students in second cluster, 820 students in the third cluster, 1132 students in 

the fourth cluster and 1 student in the fifth cluster. 

 

Keywords: Single Tuition, Data mining, K-means Clustering. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap Perguruan Tinggi mempunyai jumlah UKT (Uang Kuliah Tunggal) 

yang berbeda-beda. Jumlah UKT yang berbeda-beda dipengaruhi oleh wilayah dari 

perguruan tinggi, program studi dan beberapa parameter penentuan besarnya 

jumlah UKT yang diterapkan untuk mahasiswa. Semua mahasiswa baru yang telah 

diterima di Perguruan Tinggi masing-masing akan dibedakan menjadi beberapa 

kelompok menurut kemampuan ekonominya. Berdasarkan hal tersebut, maka setiap 

ajaran baru semua perguruan tinggi negeri diharuskan menentukan biaya yang 

harus ditanggung oleh calon mahasiswa sesuai dengan kemampuan ekonomi. 

Parameter yang digunakan dalam penentuan UKT meliputi pekerjaan orang 

tua, penghasilan orang tua, pendidikan orang tua, PLN (daya listrik), PLN (rekening 

listrik), pajak bumi dan bangunan (PBB), tanggungan keluarga, status rumah, 

kesejahteraan.  

Penerapan sistem pembayaran UKT di Universitas Islam Negeri UIN Sunan 

Kalijaga masih menggunakan program pengolah angka Microsoft Excel sebagai 

penunjang keputusan dalam menentukan kelompok UKT. Padahal data yang masuk 

sebagai parameter dari setiap mahasiswa tidak sedikit dan membutuhkan ketelitian 

dan ketepatan untuk mengelompokkan. Sehingga dibutuhkan teknik yang dapat 

mengelompokkan (cluster) data UKT dengan tepat sasaran. Teknik data mining 

digunakan sebagai metode untuk mengelompokkan data UKT mahasiswa.  
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Algoritma k-means clustering merupakan salah satu algoritma data mining 

untuk clustering data dan yang paling banyak digunakan dalam dunia industri 

(Berkhin). Clustering adalah mengelompokkan item data ke dalam sejumlah kecil 

grup sedemikian sehingga masing-masing grup mempunyai sesuatu persamanaan 

yang esensial (Garcia-Molina et al, 2002). 

K-means merupakan salah satu algoritma clustering (V. Kumar, 2009). 

Tujuan algoritma ini yaitu untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. 

Algoritma ini menerima masukan berupa data tanpa label kelas. Algoritma ini akan 

mengelompokkan data atau objek ke dalam k buah kelompok tersebut. Pada cluster 

terdapat titik pusat (centroid) yang merepresentasikan cluster tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan diatas maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimana menerapkan algoritma k-means clustering untuk 

pengelompokkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di UIN Sunan Kalijaga. 

2. Bagaimana perhitungan algoritma k-means clustering untuk 

pengelompokkan UKT menggunakan aplikasi pengolah angka microsoft 

excel dan menggunakan aplikasi sederhana yang dibangun menggunakan 

bahasa prmrograman PHP dan database MySQL. 

1.3 Batasan Masalah 

 Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Data yang digunakan sebagai sampel adalah mahasiswa S1 angkatan 2015, 

dan 2016 UIN Sunan Kalijaga. 

2. Penentuan pengelompokan UKT ditentukan berdasarkan 8 parameter yaitu 

fakultas, prodi, anak ke, jumlah saudara, jumlah tanggungan orang tua, gaji 

ibu, gaji ayah, dan total biaya. 

3. Jumlah cluster yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 (lima) cluster, 

diantaranya: cluster ekonomi bawah, cluster ekonomi menengah kebawah, 

cluster menengah, cluster menengah keatas, dan cluster atas. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pola penentuan kelompok 

Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan menggunakan metode algoritma k-means 

clustering. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mampu memahami tahapan-tahapan pengklusteran data dengan 

menggunakan metode K-Means Clustering. Kemudian diimplementasikan 

untuk pengelompokan Uang Kuliah Tunggal. 

2. Mempermudah dalam menentukan kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) 

mahasiswa berdasarkan parameter-parameter diantaranya: fakultas, prodi, 

anak ke, jumlah saudara, jumlah tanggungan, gaji ibu, gaji bapak, total 

biaya. 
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3. Sebagai bahan pembelajaran untuk mengetahui seberapa akurat metode k-

means clustering dalam mengelompokkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). 

1.6 Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang penerapan data mining untuk menentukan 

pengelompokkan Uang Kuliah Tunggal Sunan Kalijaga menggunakan algoritma k-

means clustering belum pernah dilakukan sebelumnya. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk  memberikan gambaran dan kerangka yang jelas mengenai pokok 

bahasan setiap bab dalam penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan. 

Berikut ini gambaran sistematika penulisan pada masing-masing bab: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian,  keaslian skripsi, dan sistematika 

penulisan skripsi.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

berhubungan dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam 

menyelesaikan penelitian ini. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini akan dijelaskan hasil penelitian yang dicapai dari proses 

penyeleksian data sampai pengolahan data menggunakan cara manual dan dengan 

mengggunakan program aplikasi yang dibuat oleh peneliti sehingga dapat ditarik 

kesimpulan. 

BAB V  : PENUTUP 

  Pada bab ini akan dibahas tentang kesimpulan yang dihasilkan serta saran 

yang akan diberikan berdasarkan hasil yang telah dicapai, sehingga dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta 

kemungkinan perkembangan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Kesimpulan yang dapat peniliti simpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penerapan algoritma k-means clustering dapat diterapkan pada data mahasiswa 

dengan tujuan untuk pengelompokkan Uang Kuliah Tunggal berdasarkan 

fakultas, jurusan, anak ke, jumlah saudara, jumlah tanggungan, gaji ibu, gaji 

bapak, dan total biaya. 

2. Penelitian tentang penerapan data mining untuk pengelompokkan Uang Kuliah 

Tunggal UIN Sunan Kalijaga menggunakan algoritma k-means clustering 

dilakukan menggunakan bantuan aplikasi pengolah angka microsoft excel dan 

menggunakan sistem yang penulis bangun menggunakan bahasa pemrograman 

PHP dan database MySQL. 

3. Dari perhitungan algoritma k-means clustering dengan nilai k=5 dan nilai 

centroid untuk C1 (1, 6, 1, 1, 2, 1, 1, 2), C2 (2.55, 12.5, 1.49, 2.48, 1.38, 1.99, 

2.55), nilai C3 (4.1, 19.09, 1.98, 2.83, 2.97, 1.76, 2.99, 3.11), C4 (6.05, 30.54, 

6,49, 8.41, 16.48, 3.38, 3.99, 4.05), dan C5 (7, 35, 7, 11, 25, 4, 4, 5) didapatkan 

hasil sebanyak 1709 mahasiswa masuk ke dalam cluster 1, 1125 mahasiswa 

masuk ke dalam cluster 2, sebanyak 820 mahasiswa masuk ke dalam cluster 3, 

sebanyak 1132 mahasiswa masuk ke cluster 4 dan hanya 1 mahasiswa masuk ke 

cluster 5. 
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5.2 Saran 

Dalam penelitian tentunya terdapat kekurangan, yang pasti dapat diperbaiki 

dalam penelitian selanjutnya. Bagi yang akan meneruskan penelitian ini atau 

melakukan penelitian baru dengan metode yang sama, penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Perlu pengembangan sistem yang lebih baik, lebih cepat dalam pemrosesan 

data, dan lebih banyak fitur dalam pengolahan data. 

2. Atribut yang digunakan dapat ditambah dan lebih kompleks untuk hasil yang 

lebih baik. 

3. Lebih berhati-hati ketika pemilihan data dan pemrosesan data awal, agar pada 

proses selanjutnya tidak terjadi kekeliruan yang fatal sehingga harus 

mengulangi proses dari awal lagi. 

4. Aplikasi yang dibangun untuk penelitian selanjutnya baiknya menggunakan 

bahasa pemrograman yang berbeda agar memperkaya metode dan 

pengetahuan serta terdapat keberagaman ilmu sebuah penelitian. 
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LAMPIRAN 

1. Sources code penentuan secara random 

 

2. Sources code perhitungan nilai jarak ke pusat cluster 

 

3. Sources code pengalokasian data ke setiap cluster 

 

4. Sources code menghitung nilai centroid baru 



 

 

 
 

 

5. Sources code memverifikasi centroid baru dengan centroid lama 
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